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Prefácio	  

Payan-Carreira, R. 
1CECAV - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 

e-mail: rtpayan@gmail.com   

 

Este livro que o CECAV traz até vós teve a sua origem no Workshop em Patologia 
Veterinária, organizado pelo grupo de Patologia e Clínica do CECAV ainda em 
2014, subordinado ao tema “Um relatório bem feito, um diagnóstico preciso”. Em 
foco, a partilha de experiências e a procura da uniformização de procedimentos 
laboratoriais e à elaboração de relatórios na área da Patologia Animal, para que 
possamos todos falar a mesma linguagem.  
Neste livro encontram-se compilados diversos capítulos que cobrem os procedimentos 
relacionados com a técnica de necrópsia e a descrição anatomopatológica em 
Medicina Veterinária, elaborados pelos oradores daquele encontro, com o objetivo 
de transmitir aos colegas e alunos menos experientes no tema os seus conhecimentos, 
numa linguagem concisa e clara  e profusamente ilustrada. Organizados por forma a 
criar um fluxo coerente de informação, os capítulos abrangem as alterações que 
ocorrem post mortem, a técnica de necrópsia em várias espécies, os cuidados a ter na 
recolha e envio de material para o laboratório de histopatologia, a linguagem no 
relatório de necrópsia e a  forma como devem ser avaliadas e descritas as lesões 
sediadas nos diferentes sistemas, terminando-se por uma análise de alguns factores a 
ter em conta na comunicação interpessoal entre o clínico e o anatomopatologista. 
Gostaria de agradecer a todos os autores pelo esforço e cuidado posto na elaboração 
deste livro, mas também pelo ambiente estimulante e de partilha que imperou durante 
a organização dos textos que o integram.  
Ao leitor: este livro foi feito para si. Seja estudante ou um elemento ativo na área de 
anatomia patológica, espero que no livro encontre o que procura pois foi elaborado 
com o objetivo final de disponibilizar em formato aberto, o conhecimento basilar e 
atual na área da anatomopatologia veterinária.  
Como muito bem exprime Ralph Emerson: 
 

Os nossos conhecimentos são a reunião do raciocínio e 
experiência de numerosas mentes. 

 
 

Rita Payan-Carreira 
CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Vila Real, Portugal 
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1.	  Alterações	  post	  mortem	  ou	  fenómenos	  cadavéricos	  

 Seixas, F1,2; Pires, M.A.1,2 
1CECAV - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 
2Departamento de Ciências Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 
Real, Portugal. 

e-mail: fseixas@utad.pt  

Resumo 
O exame post mortem visa, habitualmente, determinar a causa de morte, 
avaliar o quadro lesional e/ou determinar há quanto tempo ocorreu a morte. 
A interpretação do cadáver é dificultada pela ocorrência de alterações que 
ocorrem no período entre a morte e a realização da autópsia e/ou a fixação 
do material. Fenómenos autolíticos e fenómenos abióticos e bióticos 
dificultam uma interpretação macro e microscópica acurada. O patologista 
tem que ter sempre presente estes fenómenos resultantes da normal evolução 
do cadáver, a sua sequência, bem como a terminologia médico-legal usada 
para os descrever. 
 
Palavras-Chave: Necrópsia; autópsia; autólise; cadáver 
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1. Fenómenos cadavéricos 

O exame post mortem tem usualmente por objectivo determinar a causa, circunstâncias e 
mecanismos em que a morte ocorreu e/ou determinar o tempo da morte; pode também 
avaliar se determinado evento ocorreu ante ou post mortem. Todavia, esta análise é 
dificultada por fenómenos físico-químico e biológicos que se iniciam no cadáver 
imediatamente após a morte ou, por vezes, ainda durante o período de agonia. Estas 
transformações designam-se de alterações post mortem ou fenómenos cadavéricos. O 
conhecimento destes fenómenos autolíticos, abióticos e bióticos é importante para uma 
correta interpretação macro e microscópica das lesões encontradas num cadáver, uma vez 
que que quanto maior o período que decorre entre a morte e a realização da autópsia ou a 
fixação do material, mais alterados estão os tecidos e mais difícil é o diagnóstico 
macroscópico e histopatológico. Em Tanatologia Forense, todos os intervenientes na 
investigação criminal devem conhecer os fenómenos cadavéricos, sua cronologia e 
terminologia. 

 

2. Fenómenos cadavéricos abióticos e bióticos 

Os Fenómenos Cadavéricos classificam-se em abióticos, quando não têm intervenção de 
agentes microbiológicos, e bióticos, onde os agentes microbiológicos vão causar alterações 
profundas do aspecto e estrutura do cadáver. Os fenómenos abióticos classificam-se ainda 
em imediatos e mediatos ou consecutivos. 

 

2.1. Fenómenos cadavéricos abióticos 

2.1.1. Fenómenos imediatos 

Logo após a morte ocorrem os fenómenos imediatos que estão relacionados com a paragem 
da função cardiorrespiratória e/ou morte cerebral e são os seguintes: 

• Insensibilidade (táctil, térmica, dolorosa), 

• Imobilidade, 

• Ausência de respiração e circulação sanguínea, 

• Perda do tónus muscular (com midríase e relaxamento dos esfíncteres). 

2.1.1. Fenómenos mediatos ou consecutivos 

Os fenómenos mediatos ou consecutivos seguem-se aos imediatos e a sua evolução 
depende de vários factores. São eles: 

a) Lividez cadavérica ou Palor mortis 

Em consequência da interrupção da circulação sanguínea, a pele e as mucosas do cadáver 
adquirem uma coloração esbranquiçada ou acinzentada, que pode ser difícil de observar em 
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animais com pelagem ou plumagem espessa, pele pigmentada, ou quando existam doenças 
ou causas de morte que causam alteração da coloração dos tecidos, como icterícia 
(coloração amarelada), asfixia (azul), intoxicação por monóxido de carbono (vermelho 
vivo), etc..  

b) Arrefecimento cadavérico, algor mortis ou frigor mortis 

Após a morte, por cessação da actividade metabólica das células, a temperatura do cadáver 
vai descer até atingir a temperatura ambiente, o que demora habitualmente 3 a 4 horas, 
podendo contudo demorar 24 horas. Na primeira hora após a morte a temperatura baixa 2°C 
e depois diminui 1°C por hora, o que pode ser usado para estimar a hora de morte. 
Excepcionalmente, a temperatura do cadáver pode mesmo aumentar como em situações de 
febre, convulsões, tétano, hipertermia maligna, etc. Usualmente avalia-se a temperatura 
rectal ou do fígado.  

Existem ainda vários factores que podem afectar o frigor mortis, como: 

• Temperatura corporal ante mortem (intensa actividade muscular e febre aumentam 
a temperatura do cadáver), 

• Temperatura ambiente (que deve ser sempre registada por acelerar ou dificultar o 
arrefecimento), 

• Corpulência do animal e isolamento (a obesidade, a pelagem ou plumagem espessa 
dificultam o arrefecimento, mas a caquexia acelera-o), 

• Idade (animais jovens e idosos o arrefecimento tende a ser rápido), 

• Doenças crónicas, agonia prolongada,  

• Contacto com bons condutores de calor, 

• Morte instantânea (arrefecimento mais lento). 

c) Rigidez cadavérica ou Rigor mortis 

A rigidez cadavérica está associada com a interrupção da actividade metabólica das células, 
depleção de ATP e formação de ligações estáveis entre a actina e a miosina. Caracteriza-se 
por rigidez generalizada e retracção dos músculos com incapacidade de mover articulações 
(Figura 1); começa 1-6 horas após a morte, após uma fase de flacidez (fenómeno imediato) 
e persiste usualmente 1 a 2 dias (podendo demorar até 6 dias), após o que, por autólise e 
fenómenos de putrefacção, ocorre desnaturação proteica, destruição da ligação actina- 
-miosina e flacidez. 

Afecta todos os músculos, sendo mais rápido no músculo liso. Inicia-se no coração e depois 
atinge os músculos respiratórios, progride então para a cabeça (pálpebras, nuca, 
masséteres), pescoço, tronco e por fim cauda. Desaparece ao fim de 30 a 48 horas pela 
mesma ordem. Existem múltiplos factores que afectam o rigor mortis, como a temperatura 
ambiente (o calor acelera o aparecimento do rigor, e o frio retarda-o), as reservas de 
glicogénio (crias, caquexia e doenças prolongadas causam rigor mortis rápido e curto), 
septicemia, convulsões, envenenamento, hipertermia ou exercício intenso aceleram este 
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fenómeno, de entre outros. Raramente, o rigor é instantâneo no momento da morte, 
denominando-se espasmo cadavérico, como acontece em casos de eletrocussão. 

   
Figura 1. Rigor mortis em ave (A) e em canídeo (B). 

d) Evaporação cadavérica 

Caracteriza-se pela desidratação da pele e mucosas do cadáver, podendo mesmo causar 
diminuição do peso. Inicia-se 6 a 7 horas após a morte sendo bem evidente entre as 12-24 
horas. O seu aparecimento é mais rápido com o contacto com bons condutores de calor e 
em animais jovens. A evaporação cadavérica é bem perceptível no globo ocular, que perde 
tensão, afunda na órbita e a córnea torna-se opaca e turva. Este fenómeno não deve ser 
confundido com a opacidade do cristalino que ocorre com a refrigeração ou congelamento 
dos cadáveres. 

e) Coagulação do sangue 

A coagulação do sangue inicia-se cerca de 2 horas após a morte e termina 12 a 24 horas 
post mortem quando o sangue coagula totalmente. Pode ocorrer sedimentação dos 
eritrócitos, ficando uma coluna de plasma em cima, usual em equídeos, mas que pode 
acontecer em todos os animais com velocidade de sedimentação aumentada e associada a 
processos mórbidos. O coágulo post mortem deve ser diferenciado da coagulação em vida 
ou trombose (Tabela 1 e Figura 2), o que em geral não é difícil, excepto no caso dos 
trombos vermelhos; animais anémicos fazem coágulos post mortem de cor clara, 
semelhante a gordura de galinha. Em alguns processos patológicos, o sangue não coagula 
totalmente, como em envenenamentos por rodenticidas, trombocitopenias, hidroémia, 
doenças hemolíticas, entre outras. 

Tabela 1. Características diferenciadoras dos coágulos post mortem e trombos. 

Coágulo post mortem Trombo 
Sem aderência às cavidades que o contêm Aderido à cavidade onde se encontra 
Com a forma e tamanho da cavidade onde 
se localiza 

Forma e tamanho diferente dos da cavidade onde se 
encontra 

Liso e brilhante Rugoso e baço 

Vermelho escuro, homogéneo, elástico 
Cor variável com o tipo 
pode ter laminações de várias cores, ou ser mais claro 

Gelatinoso e uniforme Firme e friável 
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Figura 2. Coágulo post mortem liso, brilhante, com zona mais esbranquiçada e zona escura,  

com a forma da cavidade onde se formou. 
 

f) Hipostase (Livor mortis) e manchas cadavéricas 

A hipostase, livor mortis ou livores cadavéricos caracteriza-se por manchas violáceas a azul 
escuras nas áreas de decúbito ou de declive, por precipitação do sangue por gravidade, em 
consequência da paragem circulatória, ficando pálidas as áreas em contacto prolongado 
com as superfícies (pontos de pressão), para onde sangue não flui. Os livores começam a 
surgir cerca de 2 horas após a morte com o início da coagulação sangue e fixam-se às 12-24 
horas quando o sangue coagula totalmente; se durante o período em que o sangue não está 
coagulado o cadáver for movimentado, o padrão de descoloração altera-se novamente para 
os pontos de declive mas, se for movimentado após a coagulação do sangue as manchas 
permanecem inalteradas, facto que pode ser usado para evidenciar a manipulação do 
cadáver em situação de crime.  

As manchas de hipostase podem ser difíceis de observar em animais de pele escura e ou 
pelagem espessa, desaparecem com a pressão digital (apenas antes da coagulação do 
sangue) e são mais facilmente perceptíveis nos órgãos duplos. Animais lactantes, idosos e 
anémicos podem não evidenciar manchas de hipostase. Os livores podem ser difíceis de 
interpretar com o evoluir da putrefacção. As manchas cadavéricas caracterizam-se por 
coloração dos tecidos e órgãos em consequência da difusão de produtos orgânicos, por 
perda das barreiras orgânicas: 

• Embebição por hemoglobina 

Caracteriza-se por coloração avermelhada a acastanhada das paredes vasculares 
(principalmente endotélios) e tecidos na periferia dos vasos, por difusão de hemoglobina 
por lise dos coágulos post mortem e autólise dos eritrócitos. São mais evidentes em animais 
em que o sangue não coagulou (com doenças hemolíticas, trombocitopenias, intoxicações) 
e em abortos retidos in utero. Estas manchas não devem ser confundidas com hemorragias 
ante-mortem. 

• Embebição biliar 
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Caracteriza-se por coloração amarelada a esverdeada das porções do fígado, intestino e 
pâncreas próximos da vesícula biliar, por difusão de pigmentos biliares (Figura 3). 

 
Figura 3. Embebição biliar. 

2.2. Fenómenos cadavéricos bióticos ou transformativos ou putrefacção 

Os fenómenos cadavéricos bióticos estão associados a fenómenos autolíticos e a intensa 
proliferação microbiana, proveniente principalmente do tubo digestivo dos cadáveres, de 
focos de infecção deste ou do meio ambiente, e caracterizam-se por intensa alteração na 
forma, cor e estrutura do cadáver, culminando com a decomposição da matéria orgânica e 
redução do cadáver ao esqueleto.  

A putrefacção inicia-se após o rigor mortis, 6 a 36 horas após a morte, sendo mais rápida na 
glândula adrenal, mucosa do tubo digestivo e pâncreas e, mais lenta na pele, tecido fibroso, 
cartilagem e osso. Após a morte, com o cessar das oxidações orgânicas e acumulação de 
catabolitos nos tecidos, ocorre acidificação do cadáver, microambiente favorável à 
proliferação de bactérias produtoras de gás. Proliferam principalmente no intestino 
causando timpanismo intestinal, mas podem entrar em circulação imediatamente após a 
morte, ainda em vida durante a fase de agonia, mas principalmente quando começa a 
ocorrer lise do sangue; os gases nos vasos forçam o sangue a circular de forma passiva e 
retrógrada (a chamada circulação cadavérica), do intestino para as restantes áreas do 
organismo, disseminando as bactérias e a putrefacção para além do tubo digestivo. Estas 
bactérias favorecem a promoção de um microambiente básico, propicio a que, numa fase 
seguinte, beneficie a proliferação de bactérias proteolíticas que causam a dissolução dos 
tecidos. Vários factores afectam a putrefacção como a temperatura e humidade do ambiente 
(que aceleram a putrefação), a higiene do local onde o cadáver se encontra, a idade e estado 
nutricional, a desidratação e a sangria (estes atrasam a putrefacção), doenças tóxicas e 
septicémicas (que aceleram), etc. 

2.2.1. Período cromático ou das manchas de putrefacção 

A putrefacção apresenta 4 fases. O primeiro período caracteriza-se pela presença de 
manchas esverdeadas a negras que surgem 24 a 36 horas após a morte no abdómen e região 
inguinal, por formação de sulfametahemoglobina resultante da combinação de H2S de 
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origem bacteriana com a hemoglobina (resultante da hemólise). Surge também rapidamente 
em locais de necrose ou gangrena ou nas áreas com manchas de hipostase (com sangue) e, 
ao fim de 4 dias afecta todo o cadáver. 

2.2.2. Desenvolvimento gasoso, enfisematoso ou deformante 

Este segundo período da putrefação surge cerca de 1 semana (mas pode ser um período 
menor dependendo, por exemplo, da temperatura ambiente) após a morte e caracteriza-se 
por intensa proliferação microbiana que se inicia no intestino ou rúmen com timpanismo ou 
meteorismo abdominal e mais tarde timpanismo generalizado causando macrossomia 
(Figura 4). Ocorre protusão dos olhos e língua e alteração topográfica de órgãos com 
prolapso rectal e ou vaginal; pode ocorrer compressão do tórax pelas vísceras abdominais, 
com saída de fluido do pulmão pelas narinas e boca, rotura do diafragma, rotura de vísceras 
ocas (estômago, intestino) e enfisema subcutâneo e orgânico (Figura 5). Nas áreas glabras 
pode observar-se a rede venosa superficial muito proeminente; a pele cai em placas e há 
perda das unhas.  

A sua evolução depende da dieta do animal (e tipo de flora microbiana), das temperaturas 
corporal e ambiental. 

 
Figura 4. Enfisema generalizado 

 

   
Figura 5. Enfisema pulmonar (imagem da esquerda) e enfizema hepático (imagem da direita). 
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2.2.3. Coliquação ou fusão pútrida 

A coliquação ou fusão pútrida é o terceiro período da putrefação e caracteriza-se pela 
transformação dos tecidos em massas amorfas, disformes tornando difícil a identificação 
orgânica (Figura 6). Inicia-se precocemente mas é mais rápido quando a produção de gases 
diminui e o cadáver diminui de tamanho. Inicia-se entre a segunda e a quarta semana após a 
morte e tem uma duração entre 8 a 10 meses; a sua evolução depende da estrutura e teor de 
sangue, da localização (existência de manchas de hipostase) e dos processos metabólicos. 
Caracteriza-se por um odor pútrido pela formação de H2S e produção de 
sulfametahemoglobina, o que confere uma cor negra do cadáver. 

 
Figura 6. Putrefação com coliquação dos tecidos e míases 

2.2.4. Redução esquelética 

Geralmente ao longo de 2 a 5 anos o cadáver é reduzido a osso, faneras, dentes e pêlos. Em 
humanos expostos a determinadas condições ambientais, insectos e predadores estimou-se 
que a redução esquelética podia ocorrer em 9-10 dias. A putrefacção é acelerada pela 
atuação de agentes auxiliadores (insetos) que são estudados na entomologia forense.  

A evolução natural do cadáver termina com a destruição completa; todavia se houver 
alteração do ambiente a decomposição pode ser interrompida e transformar-se num 
fenómeno conservador, culminando na mumificação (dissecação e retracção do cadáver 
com manutenção da pele e esqueleto), saponificação (formação de adipocera: o cadáver 
adquire aspecto intermédio entre gordura e cera, por actuação bacteriana) ou corificação 
(forma incompleta de saponificação em que a pele fica com aspecto curtido). 
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Resumo 
A necropsia é o exame do animal após a sua morte que se realiza com o 
objectivo principal de determinar as causas ou circunstâncias da morte. É 
uma pesquisa científica que requer habilidade, experiência e largos 
conhecimentos científicos, sendo, portanto, de grande responsabilidade para 
quem a realiza. Por outro lado, como último meio de diagnóstico, pode 
fornecer informações de extrema importância na identificação de novas 
entidades nosológicas, no tratamento adequado dos outros animais de uma 
mesma exploração, no controlo da qualidade hospitalar e na compreensão 
dos mecanismos da doença. A necropsia tem ainda importância acrescida em 
assuntos médico legais, nomeadamente na avaliação de lesões sugestivas de 
maus tratos aos animais, uma questão recentemente criminalizada no nosso 
país. A necropsia deverá ser realizada de forma sistemática, sendo cada 
órgão avaliado não só individualmente mas também como parte de um 
mesmo organismo. Só assim, o significado de cada lesão poderá ser 
integrado num diagnóstico final. Neste trabalho focaremos alguns aspectos 
relacionados com a técnica de necropsia em Medicina Veterinária. 
 
Palavras-Chave: Necropsia; mamíferos 
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1. Introdução 

A necropsia é uma pesquisa científica que requer habilidade, experiência e largos 
conhecimentos, sendo, portanto, de grande responsabilidade para quem a realiza e dela deve 
obter um diagnóstico. No sentido genérico do termo, é um exame que se realiza com o fim 
de determinar a causa que condicionou a morte ou, se ela é conhecida, qual a sua exata 
natureza, a extensão das lesões e outras alterações que possam estar presentes no cadáver. 

Os objectivos gerais da necropsia são os seguintes: determinar a causa que condicionou a 
doença ou morte, identificar anomalias congénitas, estabelecer o diagnóstico morfológico e 
etiológico da doença, confirmar o diagnóstico clínico e estabelecer a relação entre os dados 
clínicos e a patologia, avaliar os resultados do tratamento com vista a melhorar a sua 
aplicação, informar o clínico da necessidade de medidas sanitárias ou de saúde pública, 
obter informação para análise estatística ou epidemiológica. 

Deve ser efectuada em todos os casos sem diagnóstico clínico, com um diagnóstico 
presumível, e em casos aleatórios que igualem 20% a 50% dos animais que morrem numa 
clínica.  

As indicações específicas para um potencial caso médico-legal incluem: morte de um 
animal segurado; morte inesperada de um animal hospitalizado; morte de um animal de um 
cliente difícil e morte inesperada de um animal que não sob cuidado clínico (caso forense). 

Uma autópsia ou necropsia é constituída pela história clínica, exame do cadáver: hábito 
externo, hábito interno e exames complementares. 

Devem ser mantidos dois princípios fundamentais: respeitar a continuidade anatómica e 
patológica (aderências) dos órgãos e aparelhos separando-os só depois de uma observação 
cuidadosa. A técnica que cumpre estas duas premissas é a evisceração total de Rokitansky 
que extrai em bloco a totalidade das vísceras da cavidade abdominal e torácica, realizando- 
-se depois a dissecação cuidadosa de órgãos e sistemas. 

A realização da necropsia deve ser o mais breve possível após a morte ou eutanásia, do 
animal, não devendo ultrapassar as 24 horas, já que se acentua a destruição ou autólise dos 
tecidos. No caso de tal não ser possível, o animal deve ser refrigerado, mas nunca 
congelado 

 

2. Material necessário para execução de uma necropsia 

O material necessário para a execução da necropsia inclui: luvas de látex ou borracha, facas 
de necrópsia, de aço, bisturi nº4, com lâmina, pinças bico de pato e dente de rato, tesouras 
de dissecção, tesouras de enterotomia, equipamento de dissecção de osso, osteótomo, parte 
crânios de Virchow, serra manual/ serra eléctrica Stricker e costótomo/ tesoura de poda. 
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3. Ordem da necropsia 

Para estabelecer um diagnóstico preciso, há que seguir os seguintes procedimentos: 

- Identificação do animal 

- Exame externo: aspecto geral e cavidades naturais exploráveis. 

- Incisão nos membros anteriores e posteriores, para estabilização do cadáver, observação 
do tecido subcutâneo e músculos 

- Incisão na linha média do cadáver, com rebatimento da pele. 

- Incisão para abertura da cavidade abdominal com observação das relações e conteúdo 
dos diferentes órgãos 

- Incisão para abertura da cavidade torácica com observação das relações e conteúdo dos 
diferentes órgãos 

- Evisceração dos órgãos da cavidade abdominal 

- Evisceração de cada um dos órgãos da cavidade torácica em conjunto com os do 
pescoço 

- Exame de cada um dos órgãos da cavidade torácica e abdominal 

- Abertura da cavidade craniana e exame do encéfalo, olhos e ouvidos 

- Abertura e exame do canal raquidiano, ossos e articulações e medula óssea. 

- Colheita de amostras para exame histológico. Por rotina devem ser colhidas amostras de 
fígado, rim, pulmão e baço, assim como de todas as lesões. Numa necropsia branca 
(sem lesões visíveis que possam causar a morte) deve ser colhido o cérebro. O material 
colhido para exame histopatológico deve ser fixado em formol a 10% e manuseado com 
cuidado para não danificar os tecidos. 

 

4. Identificação do animal 

Nesta deve constar a espécie, a raça, a idade, o sexo, o peso, a cor da pele, e outras 
características como o corte de orelhas e cauda e ainda dados relacionados com a forma de 
maneio e eventual interesse zootécnico (cães de reprodução e pastoreio). 

 

5. Exame de hábito externo 

Avaliam-se a condição corporal, tendo em conta as características de raça, sexo e idade, e 
as articulações quanto à mobilidade. Examinam-se cuidadosamente todas as superfícies e 
estruturas externas, registando os seguintes dados: peso, condição nutricional, rigidez, 
estado de decomposição pós-morte, condição do pelo, pele, membranas mucosas, olhos e 
orifícios corporais. Devem descrever-se tatuagens, cicatrizes, feridas, tumores cutâneos, 
malformações ósseas, corrimentos, etc. Retrai-se o prepúcio e extrai-se o pénis e 
examinam-se os testículos. Eleva-se a cauda e examinam-se o ânus e vestíbulo vaginal. 
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5.1. Pele e mucosas 

Avalia-se a elasticidade, possíveis alopecias, erosões ou úlceras, alterações de cor ou de 
espessura e presença de ectoparasitas. Nas cavidades naturais externas (fossas nasais, 
cavidade oral, mucosa ocular, ouvido externo, ânus, vulva e prepúcio) deve examinar-se o 
seu conteúdo e as diferentes alterações que apresentem as mucosas. Nestas são importantes 
as variações de cor, humidade, erosões, exsudados e corrimentos anormais, úlceras e 
possíveis nodulações, e a presença de corpos estranhos. 

5.2. Cavidade oral 

É constituída pelos lábios, mucosa oral e dentes. O exame deverá ser sempre feito no início 
da necrópsia, logo que o rigor mortis o permita . Deve examinar-se o conteúdo. A presença 
de uma coloração diferente da habitual indica alterações locais (vermelho em caso de 
hiperémia ou hemorragia; negra em caso de melanose) ou gerais (amarela na icterícia, 
azulada na cianose). Da mesma forma podem existir exsudados inflamatórios (catarral, 
purulento, crupal ou diftérico).  

A situação e estado dos dentes devem também ser observados. As modificações podem 
indicar processos congénitos ou infecções adquiridas (hipoplasia do esmalte por esgana). 
Da mesma maneira devem analisar-se as glândulas salivares e as amígdalas, relativamente 
ao tamanho e superfície de corte. 

O estudo da língua tem como objectivo a observação da mucosa e do corpo papilar, 
devendo efectuar-se cortes transversais para apreciação do músculo. 

5.3. Cavidade nasal 

Na cavidade nasal avalia-se a presença de exsudados, e a simetria ou assimetria dos seios e 
tabiques nasais. 

 

6. Exame de hábito interno 

Coloca-se o animal em decúbito dorsal e cortam-se os ligamentos musculares da escápula e 
os músculos peitorais (examinam-se aqui o plexo braquial e os gânglios cervical superficial 
e axilar, relativamente ao volume e superfície de corte, mudanças de coloração e 
consistência – Figura 1).  

 
Figura 1. Exame do linfonodo axilar. 
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Em seguida desarticulam-se os membros posteriores, ao nível da articulação coxo-femoral 
(Figura 2A). Faz-se uma incisão na linha média, iniciando-se na sínfise mandibular, 
continuando-se pelo pescoço, tórax, abdómen, e terminando no púbis (Figura  2B).  

 
Figura 2. A. Estabilização do cadáver. B. Incisão na linha média abdominal.. 

 
Nos machos, a incisão deve rodear o pénis e nesta altura incidem-se os testículos. Estes 
devem ser removidos após corte do escroto e túnicas envolventes. Em seguida corta-se o 
testículo esquerdo longitudinalmente e fazem-se incisões seriadas no testículo e epidídimo 
direitos. 
A pele do pescoço é retraída lateralmente (examinam-se aqui as glândulas salivares, a 
glândula parótida e os gânglios mandibulares). Isola-se ao lado da traqueia a glândula 
tiroide (Figura  3). 

 
Figura 3. Glândula tiróide.. 

 
Os gânglios são avaliados quanto ao volume e superfície de corte (fazendo um corte 
longitudinal), onde são observadas alterações de cor e consistência. Em seguida faz-se a 
retração da pele em todo o cadáver (Figura 4). 
No tecido subcutâneo, apreciam-se os sinais de morte como manchas negro esverdeadas ou 
enfizema cadavérico, que nesta zona são facilmente observáveis. 
A articulação coxo-femural é avaliada quanto às superfícies ósseas e à quantidade, cor e 
transparência do líquido sinovial. 
A glândula mamária deve ser avaliada quanto ao volume, forma, consistência e superfície 
de corte: esta deve ser granular, branco acinzentado ou nacarada. Outras alterações de cor 
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devem-se a processos inflamatórios ou neoplásicos. Da mesma forma, o líquido que escorre 
do corte de uma mama alterada pode ser sanguinolento, seroso ou purulento. 

 
Figura 4. Rebatimento da pele. 

 
A abertura da cavidade abdominal faz-se por uma incisão na linha média rebatendo a 
musculatura abdominal, desde o apêndice xifoide até à região do períneo (Figura  5). 

 
Figura 5. Abertura da cavidade abdominal. 

 
A abertura da cavidade torácica faz-se por corte das articulações costo-condrais desde a 
primeira até à última costela, rebatendo-se o externo (Figura 6A). Posteriormente faz-se um 
corte entre os músculos da primeira e segunda costelas (Figura 6B), desbrida-se o 
diafragma junto às suas inserções (Figura 6C) e força-se o tórax a partir, por tração em cada 
um dos hemitorax (Figura 6D).  

6.1. Avaliação da cavidade e órgãos abdominais 

Após a abertura na linha média faz-se inspeção dos órgãos da cavidade abdominal in situ. 
Observa-se a posição dos órgãos, o conteúdo e o aspecto do peritoneu e do epíploo.  

Avalia-se o diafragma quanto à sua concavidade, e relações com o fígado, baço, e ramos do 
trato digestivo. A concavidade merece particular importância pois pode dar indicações 
sobre o conteúdo torácico. Esta é normalmente côncava do lado abdominal, e a sua 
alteração pode ser indicadora de pneumotórax, hidrotórax, etc. Numa situação normal, ao 
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fazer-se um pequeno furo no diafragma deve ouvir-se um silvo que corresponde à entrada 
de ar dentro da cavidade torácica. 

 
Figura 6. Abertura da cavidade torácia. A. Corte do esterno. B. Corte entre a primeira e a segunda costelas. C. 

Rebatimento do diafragma junto ao bordo da última costela. D. Tração lateral do tórax. 
 

O líquido (se presente) pode ser sangue, transudado ou exsudado, ou conteúdo líquido 
procedente do tracto GI. Um hemoperitoneu pode ser devido a rotura de vasos sanguíneos 
ou de um órgão abdominal (baço, fígado, rim). O líquido ascítico encontra-se em processos 
de estase passivo, quer por cardiomiopatias crónicas ou pulmonares ou por parasitoses que 
cursam com hipoproteinémia. O exsudado tem cor âmbar e coagula espontaneamente ao 
abrir a cavidade. Além disto deve ter-se em conta a quantidade, a transparência e a 
consistência do conteúdo.  

Têm também de considerar-se possíveis corpos estranhos, os quais devem ser referidos 
quanto ao volume, consistência, cor, e se possível, natureza. Da mesma forma descrevem-se 
possíveis massas neoplásicas.  

6.1.1. Evisceração dos órgãos da cavidade abdominal 

Após secção dos omentos maior e menor extraem-se o fígado e o baço cortando as 
inserções dos ligamentos que os relacionam com as vísceras abdominais (Figura 7). 

Corta-se o recto e retira-se em direção rostral todo o tubo digestivo até ao cárdia (Figura  
8). Na curvatura do duodeno encontra-se o pâncreas, que será retirado mais tarde. 

As glândulas adrenais devem ser retiradas. Estas encontram-se cranialmente aos rins. A 
adrenal esquerda encontra-se por baixo da veia frénica abdominal, e a adrenal direita está 
junto à veia cava (Figura 9). Fazem-se incisões seriadas em cada uma delas.  
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Figura 7. Extracção do fígado. B. Extracção do baço. 

 
Figura 8. A. Corte do recto. B. Corte do cárdia. 

 
Figura 9. Glândulas adrenais. 

Os rins devem ser observados in situ quanto ao seu tamanho que corresponderá ao tamanho 
aproximado de três vértebras. Em seguida serão dissecados e separados da faixa 
subperitoneal apenas com as mãos, mantendo-os sempre unidos aos uréteres (Figura 10). 
Estes, por sua vez, não devem ser separados da bexiga. Os órgãos do tracto urinário são 
eviscerados em bloco, após corte do colo da bexiga, que nos machos, deve incluir também a 
próstata. Nas fêmeas faz-se a dissecção dos ovários e do útero, retirando-os em bloco.  

Depois de retirados todos os órgãos, os corpos vertebrais devem ser palpados e a aorta 
abdominal e os linfonodos ilíacos inspeccionados. 
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Figura 10. A. Isolamento do ureter. B. Corte da uretra prostática. 

6.2. Avaliação da cavidade e órgãos torácicos 

A inspeção da cavidade torácica compreenderá o estudo do seu conteúdo, a topografia dos 
órgãos, e a avaliação da pleura parietal e visceral.  

O conteúdo pode ser líquido ou gasoso. Um conteúdo liquido pode dever-se à presença de 
exsudado ou transudado (hidrotórax), sangue (hemotórax) ou linfa (quilotórax). O exsudado 
pode ser seroso, serofibrinoso, fibrinoso, ou purulento. Um conteúdo gasoso (pneumotórax) 
é difícil de avaliar. Em suspeita, após se ter observado a cúpula diafragmática na sua face 
abdominal deve fazer-se um pequeno orifício na parede costal ao mesmo tempo que se 
verte água. Um borbulhar indica a presença de ar. Quando se faz a abertura do tórax, os 
pulmões já se encontram colapsados. A presença de gás com um odor desagradável indica 
putrefacção. 

A observação da posição anatómica dos órgãos deve ser minuciosa. É fundamental observar 
variações de posição e outras anomalias dos pulmões, coração esófago, pleura e 
especialmente mediastino. A pleura deve ser avaliada quanto a mudanças de cor (presença 
de hemorragia ou depósito de substâncias), opacidade, espessamentos e aderências, tanto na 
pleura visceral como parietal. Neste ponto abre-se o pericárdio in situ e examina-se o seu 
conteúdo praticando para isso uma incisão no folheto, a nível do vértice cardíaco. 

Observam-se as superfícies parietais e viscerais. É normal existir uma pequena quantidade 
de líquido incolor dentro do saco pericárdico. O conteúdo do pericárdio pode ser fluído 
(hidropericárdio ou hemopericárdio), purulento, fibrinoso ou icoroso. Em casos de 
eutanásia por punção intracardíaca podem observar-se depósitos de sais (pontuação branca), 
evidências da punção e mesmo hemopericárdio, devendo este ser diferenciado de uma 
situação mórbida ante-morte. 

6.2.1. Evisceração dos órgãos da cavidade torácica 

A evisceração da cavidade torácica realiza-se conjuntamente com os órgãos do pescoço e 
da cavidade oral, de tal forma que se extraem desde a língua, em direção caudal, a faringe, 
laringe, a traqueia, esófago, pulmões e o coração. Para a extração da língua, praticamos um 
corte na face medial do corpo da mandíbula, de ambos os lados, em direção caudal (Figura 
11A).  

   
 



Técnica de Necropsia em Mamíferos 

  

  

28 

Incidimos a fáscia e musculatura faríngea, puxando a língua manualmente, para baixo e 
para trás (Figura 11B). Corta-se o tecto da cavidade oral (palato mole) e as cartilagens do 
osso hioide (Figura 12A), seccionam-se todas as aderências com o resto das estruturas, 
retirando-se tudo por tração posterior até à entrada do tórax onde se seccionam os 
ligamentos frénico-pericárdicos, retirando-se de uma só vez todos os órgãos torácicos após 
corte do esófago e grandes vasos (aorta e veia cava) junto ao hiato diafragmático (Figura 
12B). Nesta altura devem examinar-se as veias jugulares e palpar os corpos vertebrais para 
verificação de assimetrias. 

 
Figura 11. A. Corte da musculatura, em ambos os lados da mandíbula. B. Extracção da língua. 

 
Figura 12. A. Corte do osso hióide. B. Evisceração do tórax e corte da aorta e esófago junto ao hiato 

diafragmático. 

 

6.3. Avaliação particular dos órgãos 

6.3.1. Faringe e laringe 

Avaliam-se quanto ao conteúdo, mucosa, musculatura, e conformação. Neste ponto 
observam-se as amígdalas quanto a variações de tamanho. Em cães de raça braquicéfala, a 
laringe pode apresentar eversão do ventrículo lateral. É importante observar o conteúdo e 
aspecto da mucosa, já que nos pode indicar possíveis inflamações, como por exemplo as 
neoformações polipóides laríngeas na panleucopénia felina. Por outro lado, as amígdalas 
podem estar aumentadas de tamanho devido a hiperplasias, inflamações ou tumores. 
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6.3.2. Esófago 

Faz-se uma incisão longitudinal ao longo de todo o seu comprimento e analisa-se o 
conteúdo, a mucosa e espessura das paredes, avaliando a presença de corpos estranhos, 
estenose e dilatações (Figura 13).O esófago e a aorta devem ser destacados do mediastino 
dorsal caudal para permitir o acesso aos grandes brônquios. 

 
Figura 13. Abertura do esófago. 

6.3.3. Traqueia e grandes brônquios 

A inspeção externa da traqueia e grandes brônquios deve ter em conta as malformações, o 
diâmetro e aspecto externo. Em seguida corta-se a cartilagem cricoide e continua-se a 
incisão rosto-caudal pelos anéis, abrindo-se em todo o comprimento. Avalia-se o conteúdo 
e a superfície da mucosa (Figura 14). 

Um conteúdo espumoso indica edema, enquanto que a presença de sangue indica aspiração, 
hemorragias, inflamação ou úlceras.  

 
Figura 14. Corte da cartilagem cricóide. B. Abertura dos anéis da traqueia. 

6.3.4. Pulmão 

O pulmão avalia-se externamente quanto ao peso e tamanho e quanto ao grau de 
colapsamento (mais visível nos bordos), palpando-se com suavidade. Nos cães existem 
quatro lobos no pulmão direito (cranial, cardíaco, intermédio ou acessório e caudal) e três 
no pulmão esquerdo (cranial, cardíaco e caudal). A consistência, normalmente elástica, 
pode estar aumentada ou diminuída, de forma focal, multifocal ou difusa, em casos de 
fibrose ou pneumonias. Se a lesão encontrada não é firme, provavelmente não é pneumonia. 
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É importante registar a localização das alterações encontradas. Por exemplo um pulmão não 
colapsado, com uma consolidação pálida difusa pode indicar uma pneumonia intersticial, 
enquantouma consolidação crânio-ventral sugere uma broncopneumonia. 

As lesões pulmonares são muito frequentes nos animais domésticos, e para avaliar se são 
causa suficiente e necessária da morte há que quantificá-las em relação à área não afectada. 
Considera-se incompatível com a vida, uma lesão que afecta 60% do órgão. 

Para determinar se um recém-nascido respirou ou nasceu morto, efetuam-se determinadas 
provas para averiguar se o recém-nascido teve vida extrauterina. Estas provas designam-se 
de docimasias. As mais conhecidas são as docimasias pulmonares, de Galeno e de Icard, 
que consistem em introduzir o pulmão numa tina com água, verificando se ele flutua ou 
não. Um pulmão que não respirou vai ao fundo. No entanto, é necessário ter atenção aos 
gases de putrefacção, que podem falsear o resultado. Na avaliação externa, um pulmão que 
não res-pirou tem um diâmetro reduzido, encontra-se numa situação profunda na goteira 
costo-vertebral, tem cor vermelha azulada, escura e uniforme, bordos cortantes e deixa a 
descoberto o coração e o timo. 

Continua-se o corte da traqueia pelos grandes brônquios, e avalia-se o grau de uniformidade 
e a cor (Figura 15). Na presença de edema o parênquima está aumentado de volume e não 
colapsa. Da superfície de corte escorre um líquido espumoso, rosáceo, similar ao que 
contêm os brônquios. Não existe congestão e edema pulmonar sem uma causa. Se esta não 
é encontrada, provavelmente são devidas a artefactos terminais.  

Observam-se as artérias pulmonares para pesquisa de êmbolos e parasitas e incidem-se 
também os gânglios traqueo-brônquicos. 

 
Figura 15. Abertura dos grandes brônquios. 

6.3.5. Coração 

Neste órgão devemos observar as seguintes estruturas: pericárdio, cavidade pericárdica, 
miocárdio e endocárdio. O peso e o tamanho do coração estão relacionados com o peso 
corporal do animal, e variam com a espécie (0,71% no cão e 0,58% no gato). A forma é um 
dos caracteres modificados por doenças como as cardiomiopatias. Deve avaliar-se a 
gordura do sulco coronário, que fornece informação sobre o estado nutricional do animal. 
Depois de separar o coração dos pulmões, seccionando junto aos grandes vasos, o mais 
longe possível da sua origem, procede-se à sua abertura (Figura 16). 
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Figura 16. Corte da base do coração. 

Realiza-se um corte transversal no ápex, à distância necessária e suficiente para abrir 
inferiormente as duas cavidades ventriculares, e mede-se a espessura de cada uma das 
paredes ventriculares (Figura 17). 

 
Figura 17. Abertura do coração. A. Corte do apex. B. Exposição dos dois ventrículos. 

Coloca-se o coração esquerdo na mão esquerda, introduz-se uma faca pelo ventrículo 
direito, até sair na veia cava, atravessando o orifício atrioventricular e corta-se toda a 
parede muscular. O corte deve ser feito paralelo ao septo interventricular. Devem abrir-se 
as artérias pulmonares, na sua origem, expondo as respectivas válvulas. Desta forma abrem-
se ambas as cavidades do coração direito (Figura 18A). Para abrir o coração esquerdo, 
coloca-se o órgão de forma que este esteja à direita do operador. Introduz-se uma faca no 
ventrículo esquerdo, paralela ao septo interventricular, saindo na artéria aorta, e corta-se 
toda a parede muscular (Figura 18B). Se o coração não tiver diâmetro suficiente que 
permita o uso de faca, a abertura faz-se com tesoura. Após a abertura lavam-se as cavidades 
para retirar os coágulos de sangue e examinam-se as paredes e as superfícies valvulares do 
endocárdio (Figura 18C e D). O ventrículo direito é responsável pela circulação sistémica 
no feto, e no coração do recém-nascido a espessura dos ventrículos é semelhante. Só alguns 
após meses após o nascimento são atingidas as proporções adultas. 

O rigor mortis começa mais cedo no miocárdio que no músculo esquelético e atinge o seu 
máximo desenvolvimento no ventrículo esquerdo, mais poderoso. Como consequência, a 
expulsão de sangue deve ser completa. O rigor no ventrículo direito é menos eficiente, e o 
esvaziamento é incompleto. A presença de sangue coagulado no ventrículo direito é 

 

  
 



Técnica de Necropsia em Mamíferos 

  

  

32 

normal, enquanto, se está presente no ventrículo esquerdo, indica um rigor incompleto 
devido a degenerescência miocárdica. A presença de sangue não coagulado no ventrículo 
esquerdo é mais difícil de interpretar. O sangue não coagulado, usualmente indicativo de 
morte em hipóxia, pode refluir para o ventrículo com a resolução do rigor, mas este facto 
deve ser avaliado em conjunto com outras alterações no cadáver. 

 

 
Figura 18. Abertura do coração direito (A) e esquerdo (B).  
C. Observação dos ventrículos esquerdo (C) e direito (D). 

O endocárdio deve ser liso, sem irregularidades, e as válvulas finas, lisas e brilhantes. No 
miocárdio aprecia-se a cor, e a consistência. 

6.3.6. Baço 

Deve ser avaliado quanto ao peso e volume medindo também os diâmetros, maior e menor. 
No cão a cor é vermelho escuro, e cães velhos podem apresentar incrustações amarelas ao 
longo dos bordos, ou mesmo cobrindo toda a cápsula, que representam depósitos de sais de 
cálcio e ferro, e que se denominam de nódulos sidero-calcários. O volume é um dos 
parâmetros mais importantes, já que a sua variação pode indicar um transtorno geral como 
anemia ou estados senis (atrofia esplénica), transtornos circulatórios (hiperémia) ou 
alterações inflamatórias que motivem o aumento do baço (esplenomegalia). Mediante a 
palpação, comprova-se a consistência e devem fazer-se vários cortes transversais para 
avaliar a distribuição macroscópica da polpa branca e polpa vermelha (Figura 19). 
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Figura 19. Cortes seriados no baço. 

6.3.7. Fígado e vesícula biliar 

Deve ser avaliado quanto ao peso, volume, cor, forma dos lobos, bordos, superfície, 
consistência, superfície de corte e hilo.  

O peso está aumentado nos transtornos circulatórios (hiperémia) ou por deposição de 
substâncias. Pelo contrário, está diminuído quando existem shunts porto-sistémicos ou em 
estados caquéticos. 

O volume pode apresentar um aumento difuso como acontece em processos hiperémicos, 
inflamatórios ou degenerativos, ou ser focal ou parcial, nos casos de parasitoses, 
tuberculose, granulomas ou neoplasias. Pode estar diminuído em estados de atrofia e 
caquexia. 

A cor, dependente do estado do parênquima e da cápsula, mostra alterações nas 
hepatodistrofias, tanto agudas como crónicas. Uma tonalidade da cápsula branca grísacea 
difusa é indicativa de uma perihepatite crónica. No parênquima as alterações de cor devem-
se à presença de sangue ou à deposição de substâncias. 

No cão e gato o fígado é normalmente vermelho escuro e os fenómenos cadavéricos dão 
lugar a uma coloração rosa velho ou grisácea. As zonas próximas da vesícula biliar podem 
apresentar uma cor verde devido à embebição pela bile.  

Os bordos redondos são indicativos de um aumento de volume. Pelo contrário, na atrofia 
hepática os bordos são agudos e com rugas. A consistência está aumentada em todos os 
casos de proliferação de tecido conjuntivo (cirrose ou fibrose) como consequência de 
cicatrizes ou parasitoses crónicas. Pelo contrário está diminuída nas hepatodistrofias.  

Deve avaliar-se a presença de soluções de continuidade e traumatismos, fazendo a 
diferenciação com má evisceração. Fazem-se cortes transversais em toda a superfície do 
fígado, e da superfície de corte examina-se a cor, aspeto e líquido que escorra (Figura 20A) 

O aspeto pode ser granular, uniforme (como cozido em hepatodistrofias) ou irregular. Ao 
corte podemos detetar cavidades (do tipo parasitário, neoplásicas) ou trajetos parasitários. 
Abrem-se os grandes ductos biliares e incide-se a vesícula biliar e os grandes vasos. 

No exame do hilo avaliam-se os ramos venosos direito e esquerdo da veia porta assim como 
o ducto biliar hepático, e os linfonodos hepáticos. 



Técnica de Necropsia em Mamíferos 

  

  

34 

A conformação anatómica e volume da vesícula biliar estão em função do conteúdo. O 
exame interno realiza-se pela incisão, desde o ducto biliar até ao fundo de saco cego 
(Figura 20B). Uma vez aberta, avalia-se o conteúdo, a mucosa e as paredes. O conteúdo é 
normalmente de cor verde, viscoso, e a mucosa é aveludada e verde. 

 
Figura 20. A. Cortes seriados no fígado. B. Abertura da vesícula biliar. 

6.3.8. Estômago e intestinos 

O trato GI deve ser aberto em último lugar, para evitar contaminação fecal dos instrumentos 
e dos tecidos, e de forma ordenada e sistemática. 

O estômago abre-se pela grande curvatura, iniciando-se no cárdia, e continua-se o corte 
pelo bordo mesentérico do intestino, abrindo-o na sua totalidade (intestino delgado e 
intestino grosso) (Figura 21). A ansa de intestino que envolve o pâncreas é considerada 
duodeno, a porção intermédia desde o final do duodeno até à prega ileocecal é considerada 
jejuno e a porção terminal desde esta prega até à válvula ileocecal é considerada íleo. 
Incidem-se também os grandes vasos que estejam expostos. 

 
Figura 21. A. Abertura do estômago pela curvatura maior. B. Abertura do intestino. 

Observa-se a forma e o aspeto da mucosa gástrica. Normalmente tem uma cor cinzenta 
nacarada, e em processos inflamatórios surge com uma coloração vermelha. Um tom 
vermelho escuro cor-de-vinho indica imbibição pela hemoglobina cadavérica. Devem 
avaliar-se possíveis traumatismos e soluções de continuidade.  

O conteúdo pode ser sólido ou líquido, e é normalmente constituído por alimento. Estuda-se 
a quantidade, cor e odor deste, e a presença de corpos estranhos.  
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No intestino delgado, o conteúdo é geralmente escasso, sendo mais volumoso no intestino 
grosso, apresentando maior consistência e cor mais escura nas últimas porções. A presença 
de corpos estranhos e de parasitas deve ser referida, sempre que se observem.  

Do exame da morfologia externa podem apreciar-se malformações congénitas, dilatações, 
intussuscepções, assim como perfurações e traumatismos.  

A mucosa deve ser examinada quanto à cor, consistência, ulceração ou soluções de 
continuidade, assim como a espessura da parede.  

6.3.9. Peritoneu 

É importante inspecionar os trajetos vasculares, vasculonervosos e a cadeia ganglionar, e o 
aspeto e a coloração da gordura. Nos vasos investiga-se a presença de êmbolos e trombos e 
nos gânglios avaliam-se alterações da cor, tamanho, consistência e superfície de corte. 

6.3.10. Pâncreas 

Nesta glândula também o volume, a cor, a consistência e superfície de corte devem ser 
avaliados (Figura 22). O tamanho encontra-se aumentado na necrose gorda, e diminuído 
nas inflamações crónicas e na diabetes no cão. A cor normal é branca rosácea e pode variar 
entre vermelha por embebição hemoglobinica, vermelho intenso em processos de 
hiperemia, manchas amarelo-grisaceas na necrose gorda e cor negra na melanose. Quando 
autolisado apresenta cor cinzenta e diminuição da consistência. 

 
Figura 22. Pâncreas. 

6.3.11. Rim e ureteres 

Palpam-se os ureteres ao longo de todo o seu trajeto, antes de os separar do rim, para 
procurar possíveis obstruções ou concreções. Observa-se o diâmetro, conteúdo e superfície 
de mucosa destes. 

Para o exame externo do rim elimina-se a gordura e observa-se a forma e o volume e o 
peso. A forma do rim depende da espécie. O tamanho é uma das características mais 
influenciadas pelas nefropatias. Pode encontrar-se aumentado em nefroses (esteatose) ou 
amiloidose, e diminuído em processos inflamatórios crónicos.  

A cor é normalmente castanha avermelhada no cão, e pode apresentar-se mais escura em 
casos de hemossiderose ou hemoglobinúria, mais clara (amarelo-alaranjado) em casos de 
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amiloidose ou esteatose ou cinzenta em casos de nefrites crónicas. O rim do gato apresenta 
uma cortical amarela, devido ao elevado conteúdo em gordura. Esta parece ter uma 
influência hormonal. As fêmeas gestantes e os gatos velhos sexualmente inactivos têm um 
maior conteúdo em gordura. 

Após a dissecação da gordura peri-renal faz-se um corte ao longo do eixo maior até à pélvis 
renal, (Figura 23) avalia-se a relação córtex medula, que deve ser de 1:2 ou 1:3, e faz-se a 
descapsulação. A descapsulação é fácil no gato e geralmente renitente no cão. Está 
facilitada em casos de edema e muito dificultada nos processos inflamatórios crónicos. 

A consistência pode estar uniformemente aumentada em processos hiperémicos ou em 
nefrites intersticiais crónicas, ou focalmente no enfarte renal. Da pélvis analisa-se o 
conteúdo, a superfície e o diâmetro.  

 
Figura 23. Exame dos rins. A. Corte longitudinal do rim. B. Descapsulação 

6.3.12. Bexiga 

Observa-se se o estado de repleção, o volume e o aspecto externo. Avaliam-se as artérias 
umbilicais que correm ao lado da bexiga e nos recém-nascidos as veias onfalo-
mesentéricas. Para o exame interno pratica-se um corte desde o colo da bexiga até ao fundo 
de saco cego e aprecia-se a mucosa quanto a coloração, erosões, cicatrizes, neoformações, 
úlceras, etc. 

6.3.13. Adrenais 

As glândulas adrenais devem limpar-se da gordura envolvente para analisar a cor, tamanho, 
consistência e superfície de corte.  

A cor da cortical é normalmente cinzenta e a medular mais escura, podendo ser amarela em 
caso de amiloidose, vermelha em hiperémia ou amarelo ocre até negro em caso de 
melanose. 

O tamanho está aumentado em distúrbios endócrinos, enquanto que a atrofia é rara. 

Faz-se uma incisão longitudinal e avalia-se a razão córtex – medula que deve ser de 2:1. 

Uma hemorragia da medular adrenal pode ser indicativa de septicemia. 
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6.3.14. Pénis e uretra 

Observam-se externamente quanto a modificações da estrutura como tumores do prepúcio e 
estruturas adjacentes ou processos inflamatórios. Em seguida faz-se uma secção 
longitudinal para inspeção da uretra e cortes transversais a nível da glande para observação 
dos corpos cavernosos e massas musculares. No exame interno observa-se a uniformidade 
da superfície de corte, cor e conteúdo. 

6.3.15. Testículos e próstata 

Incidem-se os testículos pelo eixo maior, e examina-se a espessura das camadas, o volume, 
a consistência e a coloração). Assinala-se a existência ou não de testículos, e nos animais 
criptorquídeos investiga-se a localização do testículo na cavidade pélvica ou abdominal. 

Na próstata avalia-se o tamanho, a simetria, e a consistência, que está aumentada em 
processos inflamatórios crónicos ou tumores. Em cães velhos, o aumento do tamanho da 
próstata é um achado comum, e indicador de hiperplasia benigna. Para apreciação da 
superfície de corte efectua-se uma secção transversal ao diâmetro maior, para observar a 
superfície e a cor. 

6.3.16. Útero e ovários 

Faz-se a abertura desde a vagina, pela curvatura maior dos cornos uterinos até às trompas. 
Uma vez exposta a mucosa avalia-se o conteúdo, superfície e espessura da parede. O 
conteúdo é normalmente escasso ou mucoso, pode ter um aspecto achocolatado ou 
pardacento e odor desagradável em caso de metrite. No animal gestante estuda-se o 
tamanho, o conteúdo e a mucosa do útero.  

Os ovários, se existentes, (o animal pode ter sido ovariectomizado), avaliam-se 
externamente quanto ao volume, forma, cor e consistência e cortam-se longitudinalmente 
pelo seu eixo maior. 

6.3.17. Articulações e medula óssea 

Devem ser abertas, no mínimo, 5 articulações: a coxofemoral direita, os joelhos esquerdo e 
direito, o ombro direito, e a articulação atlanto-occipital. Avalia-se o fluido articular quanto 
à cor, viscosidade e volume, e as superfícies articulares quanto ao aspeto, regularidade, e 
presença de soluções de continuidade ou ratos articulares. 

O exame da medula óssea é feito cortando o fémur ou outro osso longo na porção proximal, 
removendo-se a medula do osso fraturado e recolhendo-a dentro de uma cassete de rede, ou 
fazendo aposições numa lâmina de vidro. 

6.3.18. Cérebro 

Remove-se a pele e as maiores massas musculares, fazendo depois um corte transversal no 
crânio sobre o osso frontal, caudal ao processo zigomático. Seguem-se dois cortes sagitais, 
medialmente aos côndilos occipitais. O último corte, transversal, é feito no osso occipital, 
acima do foramen magnum (Figura 24A). Com um parte-crânios de Virchow, retira-se a 
calote expondo o cérebro (Figura 24B).  
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Figura 24. Abertura da cabeça. A. Corte da caixa craniana. B. Abertura da calote com um parte-crânios. 

 

Retira-se o tentorium cerebelli, se presente, e o revestimento pela dura mater. Com a cabeça 
invertida, retira-se o cérebro com tração suave, cortando os bolbos olfativos, as artérias 
carótidas internas e os nervos cranianos (Figura 25).  

Avalia-se o volume, cor, consistência e peso e o aspeto das circunvoluções. 

O cérebro é imediatamente submerso em formol, sendo cortado apenas depois de fixado 

 
Figura 25. Remoção do cérebro, com a cabeça invertida. 

6.3.19. Canal raquidiano 

Coloca-se o animal em posição de esfinge e faz-se a esfola da posição dorsal, retirando 
também todas as massas musculares aderentes ao ráquis. Em cada vértebra a abrir fazem-se 
dois cortes longitudinais paralelos entre si, os quais devem atingir as vértebras de forma a 
retirar a apófise espinhosa e parte do arco. Depois de exposta a medula, faz-se um corte na 
dura-máter e cortam-se os nervos espinhais no seu ponto de entrada nos buracos de 
conjugação, retirando-se a medula com cuidado. 

6.3.20. Globo ocular 

Retira-se, com tração mínima, a pele em volta do olho. Cortam-se de forma suave os 
tecidos em volta de órbita e faz-se um corte profundo, à volta de órbita, próximo do osso, 
fazendo tração moderada, para puxar o globo ocular. Corta-se o nervo óptico e retira-se 
tudo em bloco. O olho deve ser imediatamente fixado, e como a decomposição é 
extremamente rápida deve ser retirado no início da necropsia. 
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Resumo 
As técnicas de necropsia em aves e répteis têm objectivos idênticos e aspetos 
comuns às realizadas noutras espécies. No entanto, as variações estruturais 
patentes nestes animais, e em particular nos répteis, requerem a modificação 
e adequação de alguns procedimentos, bem como a adoção de medidas de 
precaução adicionais. Tal como em qualquer outra espécie, a recolha de 
dados efetuada antes da execução da necropsia é crucial para a obtenção de 
um diagnóstico preciso. Nas aves é importante averiguar se o animal faz 
parte de um bando, pois a informação relativa ao número de aves que o 
compõem e que apresentam sinais clínicos pode revelar-se fundamental para 
a obtenção do diagnóstico. Nos répteis, deve ter-se em atenção que o 
coração pode continuar a apresentar contrações algumas horas após a 
morte ou eutanásia dos animais, fenómeno que pode igualmente ser 
observado no músculo esquelético. Para além da obtenção de um 
diagnóstico e causa de morte, a prática de necropsia em aves e répteis 
selvagens constitui igualmente uma ferramenta essencial para entender o 
comportamento de uma determinada doença de modo a poder aplicar 
eventuais medidas preventivas e corretivas em relação ao Homem ou a 
outros animais, assim como identificar fatores que podem alterar a 
sobrevivência e o habitat de várias espécies. 
 
Palavras-Chave: Necropsia; Aves; Répteis 
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Técnicas de Necropsia em Répteis 

1. Recolha de dados 

Tal como em qualquer exame de necropsia, a recolha prévia de dados é crucial para a 
obtenção de um diagnóstico preciso. Assim, devem ser registadas todas as informações 
relativas ao animal, incluindo a espécie, o número ou nome, idade, sexo, comprimento total 
(no caso dos répteis, também o comprimento desde a extremidade rostral da cabeça até à 
cloaca), peso, o facto de pertencer ou não a um grupo ou bando, a existência de outros 
animais doentes ou mortos, evolução da doença e sintomas, terapêutica efetuada, nutrição, 
alterações na dieta ou no tipo de alojamento e circunstâncias da morte ou eutanásia. Nas 
espécies selvagens, é importante referir o local de captura ou recolha do cadáver, através de 
coordenadas geográficas, bem como registar a data, hora e equipa que participou na recolha 
do animal. 

2. Exame externo 

O exame externo deve servir, em primeiro lugar, para identificar a espécie do animal. Este 
deve em seguida ser pesado e só depois se procede ao exame do cadáver. A utilização de 
uma lista que inclua a verificação de determinados elementos pode ser extremamente útil, e 
deve incorporar os seguintes elementos [1, 2, 3]: 

- Pele: presença de cicatrizes, pigmentação anómala, feridas, presença e distribuição 
da epibiota em espécies marinhas;  

- Extremidades: evidências de regeneração da cauda, ausência de membros ou dígitos; 

- Ectoparasitas: os ácaros são mais frequentes em zonas como as pregas da cavidade 
oral e da cloaca, membrana timpânica e zonas articulares dos membros; 

- Condição muscular: observação da massa muscular e proeminências esqueléticas, 
como as apófises espinhosas das vértebras; em lagartos e crocodilos, a espessura da 
base da cauda é um bom indicador do estado nutricional; 

- Olhos: a depressão do globo ocular é indicativa de desidratação ou deficiências 
nutricionais; 

- Cavidade oral: tumefações, evidências de inflamação, presença de fluidos o material 
estranho na cavidade ou coanas, estado da dentição; 

- Ouvidos, narinas e cloaca devem igualmente ser observados; 

- Sistema esquelético: evidências de trauma, fracturas ou outras anomalias 

 

3. Exame interno 

3.1. Lagartos 

Neste grupo incluem-se várias espécies com características anatómicas muito semelhantes, 
vulgarmente designadas por lagartos, lagartixas, gecos, crocodilos e camaleões. Existem 
algumas espécies de lagartos venenosos, tais como o Monstro-de-gila (Heloderma 
suspectum) e o Lagarto-de-contas (Heloderma horridum), cujas glândulas sublinguais 
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produzem neurotoxinas [1, 5, 6], o que requer a adoção de medidas de proteção específica 
por parte do patologista.  

Apesar da técnica de necropsia nestes animais partilhar aspetos idênticos, antes de se iniciar 
a necropsia deve ter-se em atenção a conformação geral do animal, isto é, se este apresenta 
achamento dorsoventral (algumas espécies de lagartos) ou achamento lateral (camaleões), 
para assim posicionar e estabilizar o cadáver de forma adequada. Na maioria dos animais 
deste grupo, incluindo aqueles que apresentam um achamento dorsoventral, deve iniciar-se 
a necropsia com o cadáver em decúbito dorsal, através de uma incisão na pele próxima da 
linha média ventral (Figura 1.a). Diretamente abaixo da linha média ventral, encontra-se a 
veia abdominal ventral, cuja secção deve ser evitada, sobretudo em animais de maiores 
dimensões, de modo a prevenir um excessivo derramamento de sangue. A incisão, 
efectuada com recurso a uma tesoura ou bisturi, parte da cloaca prolongando-se em direção 
cranial até ao espaço intermandibular [1, 3, 4].  

Nos animais que apresentam um achamento lateral, como os camaleões, a necropsia deve 
iniciar-se com o cadáver em decúbito lateral, direito ou esquerdo [1, 2, 4]. Os membros são 
em seguida deslocados para a região dorsal do lado a ser aberto, através do corte dos 
tendões. À semelhança do recomendado para as outras espécies, a incisão da pele próxima 
da linha média inicia-se na cloaca, prolonga-se até à região do ombro do membro anterior e 
continua-se através da região dorsal do animal, o que requer o corte das costelas para que a 
parede corporal possa ser rebatida [4]. Por fim, realiza-se uma incisão na pele da região 
submandibular, que deve também ser rebatida [4]. De salientar que em animais de maior 
porte, como alguns lagartos e crocodilos, pode ser necessário, após a incisão da pele e 
tecido subcutâneo, cortar as junções costocondrais de ambos os lados para aceder à caixa 
torácica [1]. 

Na classe Reptilia, a grande maioria das espécies apresenta uma cavidade celómica, devido 
à ausência de um diafragma muscular [7]. Contudo, em crocodilos e tuataras pode observar-
se um diafragma muscular análogo ao dos mamíferos [6]. Uma vez exposta a cavidade 
celómica, deve efectuar-se um exame dos órgãos in situ (Figuras 1b e 1c), que inclua a 
avaliação da sua normal posição anatómica e aspeto geral, presença de quistos, abcessos, 
granulomas, neoplasias ou quaisquer outras lesões ou alterações [2, 7]. A presença de 
fluidos ou liquido livre na cavidade celómica deve ser observada e registada. O estado 
nutricional do animal deve igualmente ser avaliado tendo em conta o tamanho e o estado 
dos corpos adiposos, que nestes animais cobrem grande parte das vísceras, podendo em 
algumas espécies estar presentes também em torno do coração. Uma vez que estas estru-
turas são um local de acumulação frequente de contaminantes ambientais, devem ser 
colhidas e submetidas a análise toxicológica se a história do animal assim o justificar [4].  

Depois de expor a cavidade celómica, é necessário proceder a um exame meticuloso de 
cada sistema ou aparelho, sem perder as referências anatómicas que permitem localizar os 
diversos órgãos e estruturas. Para tal, recomenda-se a execução sequencial dos seguintes 
procedimentos: 

- remover o fígado, pulmões e coração (em bloco ou separadamente); 
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- remover ou deslocar lateralmente o trato gastrointestinal (proceder à sua abertura 
posteriormente); 

- localizar o baço e removê-lo; 

- localizar as gónadas e as adrenais e removê-las; 

- localizar os rins e removê-los; 

- remover a cabeça, através de um corte na região atlanto-occipital, e fixar (em 
espécies venenosas) ou proceder à sua abertura; 

- proceder à abertura de algumas articulações. 

Para observar a cavidade oral e a região orofaríngea, procede-se à remoção da pele dos 
ramos da mandíbula e através do corte ao longo dos ramos desta, remove-se a língua, 
faringe e glote [5]. Em iguanas verdes, a extre-midade da língua tem uma cor mais escura, 
que não deve ser confundida com lesão [4]. Os ossos da cabeça e mandíbula devem ser 
avaliados nesta fase, através da palpação, de modo a detectar alguma deformidade, evi-
dências de traumatismo, fraturas ou tumefações, muitas vezes associadas a deficiências 
nutricionais, ou a hiperparatiroidismo em animais jovens ou geriátricos [4, 7].  

Na região cervical localizam-se ainda o timo, a tiróide e glândulas paratiróides, que se 
distribuem caudalmente à mandíbula e cranialmente ao coração [1, 3, 7]. Em lagartos, o 
timo é bilobado e apresenta uma localização ventral e medial à artéria carótida interna e à 
veia jugular. Nos crocodilos, o timo não sofre involução com a maturidade do animal, 
sendo uma estrutura longa que se estende ao longo do pescoço a partir da base do coração 
[7]. Em lagartos e crocodilos, a glândula tiróide apresenta uma coloração vermelho escuro e 
pode ser única, bilobada ou dupla, dependendo da espécie [1, 7]. Os lagartos e os crocodilos 
podem apresentar um ou dois pares de glândulas paratiróides, e embora a localização 
precisa destas varie com a espécie, geralmente encontram-se associadas às carótidas interna 
e externa ou à artéria carótida comum [1, 2].  

O exame do sistema cardiovascular deve iniciar-se pela incisão do saco pericárdico, que 
normalmente contém uma pequena quantidade de fluido transparente. Os lagartos e 
camaleões apresentam um coração com três cavidades e duas aortas, esquerda e direita. Nos 
crocodilos, o septo interventricular é completo, sendo estes os únicos répteis com quatro 
cavidades cardíacas (dois átrios e dois ventrículos), e aorta esquerda e direita [1, 2, 7]. 
Qualquer alteração no conteúdo do saco pericárdico, ou na coloração, tamanho e forma do 
coração deve ser registada. Nos grandes vasos deve ter-se especial atenção a alterações que 
indiquem fenómenos de aterosclerose ou mineralização distrófica, associada a doenças 
renais, hiperparatiroidismo, deficiência nutricional e hipervitaminose D3 [7]. 

O aparelho respiratório deve examinar-se através da abertura da faringe e da traqueia com o 
auxílio de uma tesoura, prolongando a incisão até aos pulmões. Nos crocodilos, a traqueia 
tem anéis completos, enquanto que em lagartos estes são incompletos [2, 5]. A traqueia 
bifurca-se em dois brônquios extrapulmonares, muito extensos em crocodilos adultos. Os 
pulmões apresentam alguma variação quanto ao formato, de acordo com as espécies. Os 
focos de pigmentação são também comuns e normais. Na família Iguanidae, os pulmões 
são uma câmara única, separada por um único septo, enquanto que os pulmões dos 
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camaleões apresentam prolonga-mentos terminais de tipo saco aéreo. Quer na traqueia, quer 
nos pulmões, deve verificar-se se existem exsudados ou parasitas e ter-se em atenção 
qualquer alteração do padrão arquitetural [1, 3, 7]. 

O fígado é o maior órgão da cavidade celómica e geralmente é castanho escuro, com 
pigmentação melânica abundante [1]. A vesícula biliar pode estar ou não associada ao 
fígado. O aparelho digestivo deste grupo de animais é relativamente simples, quando 
comparado com o das outras espécies. Para além da língua, orofaringe e esófago, dele 
fazem parte um estômago alongado, o intestino delgado e intestino grosso, terminando o 
cólon num óstio a nível do coprodeo da cloaca [7]. Em algumas espécies de lagartos, a 
serosa que reveste a cavidade celómica apresenta um pigmento escuro característico. Nos 
crocodilos, o intestino delgado tem uma parede muscular espessa, dificultando a 
diferenciação macroscópica do intestino grosso. Com excepção da língua, o trato digestivo 
deve ser retirado em bloco e pesado com os seus conteúdos antes de ser aberto para o 
exame dos mesmos e da mucosa. O conteúdo gástrico deve ser recolhido sempre que haja 
suspeita de envenenamento [3]. O pâncreas localiza-se na curvatura do duodeno e o baço, 
uma estrutura ovóide de cor vermelho escuro, encontra-se perto do pâncreas, mais próximo 
do estômago [1].  

As glândulas adrenais e o sistema urogenital localizam-se na região caudodorsal da 
cavidade celómica. Os rins encontram-se em posição retrocelómica, e para serem 
observados em iguanas é necessário cortar o osso pélvico, uma vez que nesta espécie, os 
rins se situam no canal pélvico. O exame da superfície renal e do parênquima renal deve ter 
em conta as alterações de coloração, volume e a eventual presença de uratos em animais 
com gota visceral, devido a insuficiência renal. Durante o período reprodutivo, pode 
observar-se uma tumefação nos rins de algumas espécies de lagartos machos, denominada 
“segmento sexual”, que não deve ser confundida com uma lesão. Os crocodilos e algumas 
espécies de lagartos não têm bexiga, os ureteres drenam diretamente para o óstio do urodeo, 
mas o seu conteúdo deve ser examinado quanto à presença de cálculos [1, 7]. As glândulas 
adrenais são pares, alongadas, e apresentam uma coloração que varia entre o amarelo e o 
castanho-claro. Nos machos, observam-se no tecido conjuntivo mesentérico, medialmente 
às gónadas, enquanto que nas fêmeas assumem uma posição cranial em relação aos rins [1].  

O aparelho genital dos machos é composto por testículos e hemipénis pares na região 
ventral da base da  cauda, que podem sofrer algum grau de calcificação quando é atingida a 
maturidade sexual. Os testículos localizam-se na cavidade celómica, em posição cranial em 
relação os rins, encontrando-se suspensos pelo mesórquio. Nas fêmeas, os ovários e os 
ovidutos apresentam uma localização semelhante, em posição cranial aos rins [5]. Nestas 
espécies, os fenómenos de distócia estão geralmente associados a estase folicular ou 
retenção de ovos, pelo que o aparelho genital deve ser cuidadosamente examinado [7].  

Se a história clínica do animal o justificar, a amostragem de medula óssea deve ser efetuada 
no fémur após a sua secção, enquanto que a colheita de tecido da espinal medula pode ser 
realizada após a secção da coluna vertebral da região cervical em lagartos de maior porte. 
Se o animal for de pequenas dimensões, aconselha-se a colheita de um pequeno segmento 
de vértebras, que posteriormente poderá ser fixado e descalcificado, se necessário [1].  
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Figura 1. Iguana verde (Iguana iguana). 1.a) Posicionamento e local da primeira incisão para o exame de 

necropsia; 1.b) Observação dos órgãos in situ: A- coração envolvido pelo pericárdio, B- pulmão, C-fígado, D- 
vesícula biliar, E- corpo adiposo. 1.c) Observação dos órgãos in situ: seta - Tiróide 

3.2. Quelónios 

Este grupo de animais inclui várias espécies de tartarugas e cágados, cuja característica 
anatómica mais notória é a presença de uma carapaça ou armadura. A necropsia destes 
animais deve iniciar-se colocando-os em decúbito dorsal. Em seguida, é removido o 
plastrão através do corte da pele em redor do mesmo com o auxílio de uma faca ou bisturi. 
Na maioria das espécies, é necessário utilizar também uma serra para cortar as junções do 
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Figura 1. Iguana verde a) Posicionamento e local da primeira incisão para 
o exame de necrópsia; b) Observação dos órgãos in situ: A- coração en-
volvido pelo pericárdio, B- pulmão, C-fígado, D- vesícula biliar, E- corpo 
adiposo.  
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Figura 1. Iguana verde a) Posicionamento e local da primeira incisão para 
o exame de necrópsia; b) Observação dos órgãos in situ: A- coração 
envolvido pelo pericárdio, B- pulmão, C-fígado, D- vesícula biliar, E- 
corpo adiposo.  
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Figura 2. Iguana verde: observação dos órgãos in situ: A- tiróide.  

 

3.2. Quelónios 

Este grupo de animais inclui várias espécies de tartarugas e cágados, cuja característica anatómica mais notória 
é a presença de uma carapaça ou armadura. A necrópsia destes animais deve iniciar-se colocando-os em 
decúbito dorsal. Em seguida, é removido o plastrão através do corte da pele em redor do mesmo com o auxílio 
de uma faca ou bisturi. Na maioria das espécies, é necessário utilizar também uma serra para cortar as junções 
do plastrão às porções laterais da carapaça. Durante este processo, os músculos peitorais e pélvicos devem ser 
rebatidos de modo a permanecerem ligados ao corpo [1]. Após a remoção completa do plastrão, e para expor a 
cavidade celómica, os membros anteriores e posteriores devem ser desarticulados, através de corte, incidindo 
aos mesmo tempo os músculos associados, bem como os músculos peitorais e pélvicos. A pele da região sub-
mandibular deve igualmente ser seccionada pelos bordos dos ramos mandibulares, prolongando-se a incisão a 
partir da orofaringe para expor a língua, glote e traqueia proximal [3]. Nesta fase, e depois dos órgãos serem 
observados in situ (Figura 3), aconselha-se a execução sequencial dos procedimentos a seguir descritos: 

- localizar e remover a tiróide e o timo; 
- localizar e remover o coração; 

  - remover o fígado; 
  - remover ou afastar o trato grastrointestinal; 
  - remover a traqueia, esófago e pulmões; 
  - localizar e remover as gónadas + adrenais; 
  - localizar e remover rins + abertura da bexiga; 
  - remover a cabeça através de um corte na região atlanto-occipital, e retirar o cérebro, se 
necessário. 

Nos quelónios, o timo é um órgão par, de cor branco-amarelada, localizado ao lado das artérias carótidas e 
subclávia. A glândula tiróide pode observar-se na base da aorta. A glândula paratiróide é mais difícil de 
observar, uma vez que se encontra entre os lobos do timo, ou ao lado deste. Removidos os órgãos próximos do 
coração, este deve ser retirado após incisão do saco pericárdico. O coração dos quelónios apresenta três cavi-
dades (dois átrios e um ventrículo), estando o seu o vértice ligado ao pericárdio pelo gubernaculum cordis [1]. 
Tal como noutros répteis, os arcos aórticos dos quelónios são pares, e devem ser examinados de forma cui-
dadosa, para identificar possíveis focos de mineralização [1, 6]. 

O fígado dos quelónios é bem desenvolvido e bilobado, escuro, e com pigmentação melânica abundante. A 
vesícula biliar está associada ao fígado e é constante nestas espécies. O fígado é deve ser avaliado quanto à sua 
cor, forma, tamanho e alterações do parênquima [1]. 

 1c 
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plastrão às porções laterais da carapaça. Durante este processo, os músculos peitorais e 
pélvicos devem ser rebatidos de modo a permanecerem ligados ao corpo [1]. Após a 
remoção completa do plastrão, e para expor a cavidade celómica, os membros anteriores e 
posteriores devem ser desarticulados, através de corte, incidindo aos mesmo tempo os 
músculos associados, bem como os músculos peitorais e pélvicos. A pele da região sub-
mandibular deve igualmente ser seccionada pelos bordos dos ramos mandibulares, 
prolongando-se a incisão a partir da orofaringe para expor a língua, glote e traqueia 
proximal [3]. Nesta fase, e depois dos órgãos serem observados in situ (Figura 2), 
aconselha-se a execução sequencial dos procedimentos a seguir descritos: 

- Localizar e remover a tiróide e o timo; 

- Localizar e remover o coração; 

- Remover o fígado; 

- Remover ou afastar o trato grastrointestinal; 

- Remover a traqueia, esófago e pulmões; 

- Localizar e remover as gónadas e as adrenais; 

- Localizar e remover rins e abrir a bexiga; 

- Remover a cabeça através de um corte na região atlanto-occipital, e retirar o cérebro, 
se necessário. 

Nos quelónios, o timo é um órgão par, de cor branco-amarelada, localizado ao lado das 
artérias carótidas e subclávia. A glândula tiróide pode observar-se na base da aorta. A 
glândula paratiróide é mais difícil de observar, uma vez que se encontra entre os lobos do 
timo, ou ao lado deste. Removidos os órgãos próximos do coração, este deve ser retirado 
após incisão do saco pericárdico. O coração dos quelónios apresenta três cavidades (dois 
átrios e um ventrículo), estando o seu o vértice ligado ao pericárdio pelo gubernaculum 
cordis [1]. Tal como noutros répteis, os arcos aórticos dos quelónios são pares, e devem ser 
examinados de forma cuidadosa, para identificar possíveis focos de mineralização [1, 6]. 

O fígado dos quelónios é bem desenvolvido e bilobado, escuro, e com pigmentação 
melânica abundante. A vesícula biliar está associada ao fígado e é constante nestas 
espécies. O fígado deve ser avaliado quanto à sua cor, forma, tamanho e alterações do 
parênquima [1]. 

Os quelónios não apresentam dentes, e utilizam o seu bico córneo para a mastigação. O 
aparelho digestivo compreende, além da orofaringe e esófago, o estômago, intestino 
delgado, cólon e reto, que termina no óstio do coprodeo na cloaca. O aparelho digestivo e 
os órgãos relacionados (baço e pâncreas) devem ser removidos em conjunto, seccionando o 
tecido conjuntivo que os une à carapaça, até à cloaca. Em seguida, procede-se à abertura e 
do trato gastrointestinal, de modo a examinar os seus conteúdos e mucosa [7]. O pâncreas 
está localizado perto do esfíncter pilórico e como noutros répteis, o baço e pâncreas estão 
intimamente associados [1, 3]. 
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Figura 2. Tartaruga: Posicionamento e locais d incisão para o exame de necropsia e observação dos órgãos in 
situ: A- coração envolvido pelo pericárdio, B- fígado, C-estômago, D- duodeno, E- bexiga, F- útero, G-ovários. 

 

A traqueia dos quelónios tem anéis cartilaginosos completos e bifurca-se em brônquios 
principais [6, 7]. Os pulmões são amplos, septados e estão aderidos à carapaça. Retiram-se 
a partir do bordo livre da traqueia, puxando-a com uma pinça e cortando o tecido 
conjuntivo que os une à carapaça. A traqueia deve abrir-se com o auxílio de uma tesoura e 
os pulmões devem palpados e seccionados para avaliação do parênquima. As tartarugas são 
muito suscetíveis a infecções do trato respiratório, pelo que o exame de pulmão deve ser 
cuidadoso. Se forem observados nódulos ou espuma, deve colher-se amostras para análise 
microbiológica [7].  
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Figura 3. Tartaruga: Posicionamento e locais da primeira incisão para o 
exame de necrópsia e observação dos órgãos in situ: A- coração envolvido 
pelo pericárdio, B- fígado, C-estômago, D- duodeno, E- bexiga, F- útero, 
G-ovários.  
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Figura 3. Tartaruga: Posicionamento e locais da primeira incisão para o 
exame de necrópsia e observação dos órgãos in situ: A- coração envolvido 
pelo pericárdio, B- fígado, C-estômago, D- duodeno, E- bexiga, F- útero, 
G-ovários.  
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As gónadas, rins e glândulas adrenais estão localizadas caudalmente aos pulmões. As 
gónadas são craniais aos rins e as glândulas adrenais localizam-se na linha média, ventrais 
aos rins, e são achatadas, de cor amarelo-alaranjada, podendo apresentar-se fundidas em 
algumas espécies. Os rins estão alojados na carapaça, em posição retrocelómica, e são 
revestidos por uma fina membrana de tecido conjuntivo que deve ser removida para avaliar 
a aparência geral, cor e consistência do parênquima renal, bem como a presença de uratos 
[1]. 

Os quelónios apresentam ductos urogenitais que drenam para a bexiga, constante em todas 
as espécies. Esta localiza-se perto do cólon distal e da cloaca, em posição ventral ao recto. 
A bexiga é fina, distensível e funciona como um reservatório de água, que pode ser 
reabsorvida. Deve ser removida e aberta para avaliar a mucosa e presença de cálculos [1, 
7]. Nos machos, ao contrário do que se verifica noutras espécies de répteis, obser-va-se 
apenas um pénis eréctil, de cor escura, localizado na base do proctodeo, que ele contém um 
sulco seminal através do qual é conduzido o esperma [6, 7]. Em fêmeas em fase reprodutiva 
podem observar-se numero-sos folículos ováricos, de diferentes tamanhos [1].  

Nos quelónios, há uma fusão das vértebras com a carapaça, desde a primeira vértebra 
torácica até à última vértebra coccígea [8]. Para o exame da medula espinal em animais 
pequenos, devem selecionar-se segmentos de vértebras cervicais, que posteriormente 
podem ser fixadas e descalcificadas, se necessário. Em animais de maior porte, podem 
obter-se segmentos da medula espinal através de laminectomia [1]. 

3.3. Ofídios (Cobras) 

Antes de proceder ao exame de necropsia de uma cobra, devem ter-se em consideração 
precauções especiais no caso de uma espécie venenosa [1, 9]. Em primeiro lugar, deve 
fixar-se a cabeça à mesa de trabalho com a boca fechada, recorrendo a fita adesiva ou a um 
tubo cilíndrico duro, como o corpo de uma seringa. A cabeça deverá de seguida ser 
removida e colocada em formol para desativar o veneno antes da recolha de amostras [1]. 

Apesar da maioria dos constituintes do veneno ser destruída pela fixação em formol, alguns 
poderão manter-se tóxicos, especialmente quando esta é incompleta. Por este motivo, a 
cabeça deve ser manipulada com extremo cuidado por um patologista experiente e caso seja 
necessário incidir as glândulas de veneno, deve ser utilizada proteção ocular. Por outro 
lado, a localização dos dentes, inoculadores ou não de veneno, deve ser conhecida para 
evitar acidentes durante a manipulação desta região [1]. 

Para proceder ao seu exame interno, as cobras devem ser colocadas em decúbito dorsal. Em 
seguida, faz-se uma incisão ao longo da linha média ventral desde a cloaca até ao espaço 
intermandibular, recorrendo a um bisturi ou tesoura [1, 4]. No caso de animais de grandes 
dimensões, que apresentam escamas ventrais muito desenvolvidas, poderá ser necessário 
proceder a uma incisão inicial no seu bordo lateral, sendo estas posteriormente refletidas 
lateralmente para expor o tecido subcutâneo e muscular subjacente [1]. A junção temporo-
mandibular é seccionada para facilitar a inspeção detalhada da cavidade oral, permitindo a 
avaliação da língua, glote, esófago proximal e traqueia [1]. 
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A cavidade celómica alcança-se através de uma incisão medial, o que permite a sua 
visualização em toda a extensão (Figura 3) [1]. Animais com boa condição corporal 
apresentam longos corpos adiposos celómicos proeminentes [1, 4], por vezes junto do 
coração [4]. 

Devem ser identificados o timo e as glândulas tiróide e paratiróide, numa posição cranial ao 
coração, podendo a sua recolha deve ser efetuada neste momento. Nos ofídios, o timo é 
uma estrutura par, com lobos craniais e caudais; enquanto a glândula tiróide é uma estrutura 
única. Por outro lado, existem dois pares de glândulas paratiróides: um par encontra-se 
entre os lobos tímicos cranial e caudal e o outro ao nível da bifurcação da artéria carótida 
[1]. 

As vísceras celómicas podem ser removidas em bloco para posterior avaliação: o esófago e 
a traqueia são seccionados caudalmente à faringe, promovendo-se uma tração caudal 
cuidadosa que movimenta as vísceras nessa direção, finalizando com a remoção da cloaca. 

 
Figura 3. Cobra. Observação dos órgãos in situ: seta amarela- tiroide A- coração, B- estômago, C-vesícula 

biliar, D- corpos adiposos, E- fígado. 
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Após colocação na mesa de trabalho, procede-se à avaliação sistemática dos seguintes 
órgãos: 

- coração (de três cavidades, dois átrios e um ventrículo, envolvido por saco 
pericárdico, à semelhança da maioria dos répteis) [1, 4]: remoção do saco pericárdio 
seguida de incisão através do apex, continuando pelos átrios e grandes vasos para 
visualizar as superfícies e válvulas endocárdicas [1]. 

- traqueia, brônquios e pulmões: a traqueia deve ser aberta, seguindo-se os brônquios 
até aos pulmões. Na maioria das cobras, o pulmão esquerdo é significativamente 
menor que o direito, podendo mesmo estar ausente. Nestes animais, o pulmão 
apresenta uma câmara central que termina num longo saco aéreo que se estende 
caudalmente na cavidade celómica [1, 2]. O pulmão deve ser avaliado por palpação 
e através de incisão, pesquisando-se a presença de parasitas, exsudados, nódulos ou 
outras anomalias. O interior do pulmão apresenta normalmente um aspeto 
semelhante a “favo de mel” [4]. 

- fígado e vesícula biliar: nestas espécies, o fígado é um órgão alongado castanho, 
localizado abaixo do coração [1, 2, 4]; a vesícula biliar, verde a amarela [4], 
encontra-se geralmente numa posição caudal ao fígado. Neste devem pesquisar-se 
alterações de cor, tamanho, forma, presença de nodulações, efetuando-se múltiplas 
incisões no parênquima para determinar alterações macroscópicas, nomeadamente 
de cor e consistência [3]. 

- baço e pâncreas: o baço é um órgão redondo a ovoide avermelhado, de pequenas 
dimensões, localizado com frequência numa posição distal ao estômago, enquanto o 
pâncreas apresenta cor rosa e se localiza caudalmente ao baço, próximo do duodeno 
[1]. Algumas espécies possuem um baço e pâncreas unidos (esplenopâncreas) [1, 7]. 
Uma forma útil de localizar estes órgãos é identificar primeiro a vesícula biliar e 
depois examinar os tecidos envolventes [1, 3]. 

- trato gastrintestinal: nos ofídios é uma estrutura simples, constituída por estômago, 
intestino delgado e intestino grosso. Estes são difíceis de distinguir no exame pós-
morte, sendo aconselhável a recolha de múltiplas amostras representativas [1]. Para 
examinar a mucosa, estes órgãos são abertos em todo comprimento com recurso a 
uma tesoura analisando-se alterações de cor, espessamento da parede, presença de 
parasitas [3]. 

- glândulas adrenais e gónadas: estes órgãos encontram-se em posição cranial ou 
dorsal relativamente ao rim [4]. As glândulas adrenais são estruturas alongadas, 
amareladas [1]; as fêmeas apresentam um par de ovários (possivelmente visualizam-
se folículos ou ovos) e os machos, um par de testículos [4]. 

- rins: são estruturas multilobulares castanho escuras, localizadas cranialmente à 
cloaca; tornam-se mais claros nos machos durante a época reprodutiva devido ao 
desenvolvimento de segmentos sexuais [1, 3]. Durante o exame de necropsia, os rins 
devem ser analisados quanto a alterações de cor, tamanho, consistência ou presença 
de uratos [3]. As cobras não possuem bexiga, ligando-se os ureteres diretamente ao 
urodeum [2, 3, 6, 7]. 
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Neste momento do exame, resta analisar a coluna vertebral, musculatura associada, pele e 
cabeça (esta apenas no caso de cobra não venenosa). É aconselhável a palpação das 
superfícies ventrais das vértebras para detecção de irregularidades; a avaliação de patologia 
vertebral pode ser efetuada após colheita de secções vertebrais transversais para fixação em 
formol, posterior descalcificação e exame histológico [1]. 

A cabeça é removida ao nível da junção atlanto-occipital: no caso de cobras pequenas 
(cabeças menores que 2 cm de comprimento), a cabeça pode ser colhida na sua totalidade, 
fixada em formol, descalcificada, sendo posteriormente efetuados cortes seriados; no caso 
de cobras maiores, o cérebro deverá ser removido, com recurso a tesoura de ossos ou serra 
[1]. 

Para remoção da medula espinal, podem ser adoptadas duas técnicas: separação dos 
segmentos da coluna vertebral ou laminectomia dorsal, com recurso a serra. Esta técnica 
requer experiência para não danificar a medula, mas permite uma avaliação mais acurada e 
potencialmente com menos artefactos [1]. 

A recolha do globo ocular requer um cuidado especial devido à presença de uma “lente” 
transparente (spectacle) unida à córnea, que constitui uma modificação da epiderme e 
fornece proteção à superfície exposta do olho [3, 9]. É importante preservar a orientação 
destes tecidos, sobretudo na avaliação de doença ocular, pelo que o olho deverá ser 
removido na totalidade seccionando o tecido cutâneo periorbital e dissecando os músculos 
extraoculares e ligamentos [1, 3]. 

 

Técnicas de Necropsia em Aves 
Todas as considerações referidas previamente na colheita de dados são aplicadas na 
necropsia das aves. 

Existem vários protocolos de necropsia, devendo usar-se um com o qual o operador esteja 
familiarizado [13, 15]. O operador deve usar máscara, pelo risco de transmissão de 
zoonoses, como a psitacose, micobacterioses ou fungos como a Aspergilose [10, 17], ou 
mesmo usar outras protecções individuais [13]. Sempre que exista suspeita de doença 
zoonótica, esta informação deve estar clara e facilmente disponível, para permitir que todas 
as pessoas que contactem com o cadáver tomem as medidas de biossegurança adequadas 
[11]. No final da execução, o material deve ser bem acondicionado para evitar contaminar 
outros animais ou o ambiente e as carcaças devem ser incineradas evitando o seu acesso por 
predadores [10, 15]. Caso seja uma espécie protegida ou em perigo, a legislação CITES 
deve ser aplicada; nestes casos a necropsia deve ser o mais detalhada possível e ser bem 
documentada [11]. 

A necropsia deve ser efectuada o mais depressa possível após a morte [11, 17]; se não for 
possível, a ave deve ser refrigerada evitando sempre a congelação [11]. O cadáver deve ser 
acompanhado por toda a informação clínica relevante para além da espécie (nome científico 
se possível), sexo (se existir dimorfismo sexual, ou tiver sido efetuada sexagem), data de 
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morte ou eutanásia, sinais clínicos; o número de animais mortos e as espécies afectadas são 
também importantes [11, 13].  

 

1. Exame externo 

O exame externo deve ser sistemático, assegurando a avaliação de todas as estruturas [14, 
15]. Inicia-se com a pesagem da ave e registo de quaisquer técnicas artificiais de 
identificação: microship subcutâneo, anilhas, tatuagens, marcas nas penas, etc [11, 17]. Em 
seguida as penas devem ser molhadas com uma solução desinfectante diluída [10, 11, 13, 
14, 15, 16] ou água com detergente [16, 17] para diminuir a dispersão das penas, pós e 
aerossóis, e evitar a contaminação dos órgãos internos [10, 11, 13, 14, 15]. Em seguida 
avalia-se a plumagem, verificando se ocorreu algum problema na muda [11], ou se há 
evidência da infecção por Circovirus em psitacídeos [17]; depois observam-se os olhos, o 
meato auditivo externo, as aberturas nasais, cavidade oral e bico e em algumas espécies 
também a cera; devem pesquisar-se de deformações ou sobrecrescimento do bico, massas 
caseosas, parasitas, corpos estranhos, de entre outros, tendo em atenção as diferenças 
anatómicas na forma do bico e da língua nas várias espécies de aves [11]. Seguidamente 
avalia-se a pele (pesquisa de ectoparasitas, dermatofitos), as patas, cloaca e glândula do 
uropígeo, tendo em atenção as variações que esta glândula apresenta nos vários grupos de 
aves [11]. Por palpação devem detectar-se tumefacções, fracturas, massas ou aumento das 
dimensões dos órgãos. 

Em espécies raras de vida livre é importante também a recolha de dados biométricos como 
dimensão da asa, do bico e da cauda [11]. Se existir um banco de penas, a colheita de penas 
para transplante deve ser efetuada antes da técnica de necropsia. Se for possível, as aves 
devem ser radiografadas para pesquisa de projécteis e ou corpos estranhos, que possam 
justificar o quadro lesional ou a morte [11]. 

 

2. Exame interno 

Para proceder ao exame interno, a ave deve ser mantida em decúbito dorsal com a quilha 
para cima [10, 11]; a posição pode ser mantida com a colocação de pinos ou agulhas nas 
asas (na ulna ou no carpo) e tarsos numa superfície plana, ou, em aves grandes, prendendo 
as extremidades com cordel à mesa de necropsia [11, 14, 15]. Os membros inferiores 
devem ser deflectidos em direcção à mesa para desarticular o fémur e estabilizar o cadáver 
[11, 15, 16]. 

Depois, efectua-se uma incisão da pele na linha média, da base do bico à cloaca, e rebate-se 
a pele por dissecção romba expondo a musculatura peitoral, as costelas, os músculos 
abdominais e da perna (fémur) [10, 11, 12, 14, 15, 16, 17]. Deve examinar-se a musculatura 
peitoral e a quilha avaliando o estado nutricional [11, 12, 15, 17] e palpar o coracóide e 
coronoide para pesquisar fraturas [13]. 

Seguidamente efectua-se a incisão da musculatura abdominal com uma tesoura desde a 
cloaca até à quilha [11, 12, 14, 15] e corta-se a musculatura ao longo da quilha e músculos 
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peitorais [10, 15] para expor os órgãos e sacos aéreos abdominais. Os restantes órgãos da 
cavidade celómica são expostos cortando as costelas, o coracóide e clavícula de cada lado 
perto da sua inserção no esterno, rebatendo a quilha dorso cranialmente [10, 11, 16] (Figura 
4 e 5). Este procedimento não pode ser efetuado quando se pretende preservar o esqueleto 
[11], devendo desarticular a junção costocondral ou as costelas bem como a cintura 
escapular, removendo-se a quilha em bloco. 

Após a exposição da cavidade celómica os órgãos e sacos aéreos devem ser analisados in 
loco antes de se proceder a qualquer dissecção [10, 11], avaliando o tamanho e localização 
dos órgãos. Avalia-se também a transparência a eventual presença de placas, parasitas 
assim como fluidos anómalos nos sacos aéreos [10]. Em neonatos deve avaliar-se a 
presença e o grau de reabsorção do saco vitelino [17]. 

 

Se se pretende colher tiróide, esta glândula deve ser identificada na base do pescoço, 
lateralmente à traqueia e próximo do coração [10, 11] na base da artéria carótida interna 
[13.17], e deve ser removida antes de ser “perdida” à medida que se dissecam outras 
estruturas [13]; o mesmo acontece com a paratiróide ou o corpo ultimobranquial, estruturas 
adjacentes à tiróide e geralmente removidas nos tecidos adjacentes a esta glândula [13]. A 
colheita de timo, órgão multilobado localizado ao longo do pescoço junto à jugular, 
também pode ser dos primeiros procedimentos a efectuar, podendo a sua identificação ser 
muito difícil em aves de pequena dimensão [11] ou adultas [17]. Só depois se deve remover 
o coração cortando os grandes vasos da base [11, 13]. 

De seguida retira-se o fígado, expondo o baço [10, 11, 12] na junção entre o proventrículo e 
o ventrículo [10, 13, 17]. Depois avalia-se a traqueia e a siringe (tendo em atenção as 
variações anatómicas desta estrutura em alguns grupos de aves, como nos anatídeos) e o 
pulmão [11].  

Depois de avaliar o tubo digestivo in loco este deve ser removido em bloco desde a 
cavidade oral à cloaca. Para isso é necessário seccionar a comissura do bico e o hióide com 
uma tesoura e separar o esófago da traqueia, seccionando o brônquio esquerdo junto à 
siringe para permitir remoção do tubo digestivo [11] cloaca e bolsa de Fabricius [10], se 
presente.  

Depois de retirado o tubo digestivo podem observar-se os pulmões, o sistema urinário e 
reprodutivo e as adrenais. As gónadas estão localizadas à frente do polo cranial do rim e as 
adrenais estão localizadas junto às gónadas [10], frequentemente escondidas por estas [17]. 

A avaliação das narinas, cavidade nasal e seios infraorbitários deve ser efectuada com um 
corte transversal da porção superior do bico junto aos olhos [16]; depois, com uma incisão 
longitudinal lateral os seios devem ser expostos e analisados [13; 16]. 

Os pulmões, fortemente aderidos à parede costal, devem ser retirados através de dissecção 
romba [11, 17]. Posteriormente removem-se os sistemas urinário, reprodutivo e as adrenais, 
em bloco [10, 11];  
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Finalmente deve-se avaliar o nervo ciático [11, 15, 16] e o plexo braquial [11, 16] e abrir 
algumas articulações para avaliar a superfície articular [11]. A medula óssea deve ser 
avaliada partindo um tibiotarso [10, 13] ou o fémur [16]. A flexibilidade do osso á usada 
para verificar problemas de mineralização. Devem realizar-se secções ao nível das epífises 
e metáfises para confirmar a existência de doença metabólica; todo o osso com alte-rações 
radiográficas deve ser analisado e colhido para análise histopatológica. 

O sistema nervoso central é difícil de avaliar [11] requerendo a secção do crânio [10, 16] 
com uma tesoura ou uma serra elétrica, usando uma técnica semelhante à usada nos 
mamíferos [16]. Os olhos podem também ser removidos, se existir suspeita de cegueira, 
alterações oculares ou neurológicas, mas a existência de ossículos ósseos na esclera 
dificulta a sua secção [17]. 

 

Após colocação dos órgãos na mesa de trabalho, procede-se à avaliação sistemática dos 
seguintes órgãos: 

- Efectuar incisões no músculo peitoral para pesquisar lesões [11, 13].  

- Avaliar a superfície externa e interna do coração [11] após secção transversal ao 
longo do apéx [13], observando em particular a parede ventricular, válvulas [11, 13] 
e grandes vasos [17]. Se existirem evidências de gota, o tecido deve ser fixado em 
etanol, já que o formol dissolve os uratos [17]. 

- Avaliar o exterior e interior da traqueia, analisar o pulmão e efectuar secções dos 
brônquios principais [13]. 

- As aves não possuem diafragma mas existe uma prega pulmonar ventral ao pulmão, 
que separa a área pulmonar da peritoneal [11]. 

- O fígado deve ser pesado, medido [11] e posteriormente seccionado em vários 
pontos; a vesícula biliar, se presente, deve ser avaliada [11, 13], visto não existir em 
algumas aves [11]. A descoloração amarelada do fígado é fisiológica em fêmeas em 
postura ou em animais jovens [13].  

- O tubo digestivo deve ser avaliado sistematicamente e depois aberto em toda a sua 
extensão. Devem ter-se em atenção algumas particularidades: 

• Ao avaliar o esófago deve-se observar o papo, um divertículo do esófago, 
presente em algumas aves como Galiformes, Psitacídeos e em algumas aves de 
rapina; ter em atenção que nos Columbiformes o papo está dividido em 2 sacos 
laterais e as suas glândulas segregam “leite de papo” para alimentar as crias. Os 
machos de algumas espécies de aves como o pombo doméstico (Columba livia) e 
a abetarda (Otis tarda) apresentam um divertículo insuflável que funciona como 
câmara de ressonância usada no período reprodutivo [11]. 

• O desenvolvimento muscular do ventrículo está directamente ligado à dieta: nas 
aves não comedoras de sementes tem parede fina mas nas granívoras, a parede 
muscular é bem desenvolvida e por vezes tem pequenas pedras no interior e a 
parede interna é revestido por uma cutícula espessa de coilina [11]. As 
dimensões do proventrículo e ventrículo e o seu conteúdo devem ser avaliados 
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verificando a ocorrência de corpos estranhos, dilatação, parasitas, etc. A parede 
do ventrículo deve ser observada depois de remover a coilina [11] 

• O duodeno tem a forma de U contendo no centro o pâncreas [11]. As restantes 
porções do intestino delgado são indistinguíveis e em aves que se alimentam de 
néctar este é muito curto [11]. 

• O cego marca a separação entre intestino delgado e grosso; habitualmente são 
pares, excepto nas garças (Ardeidae) que só apresentam um. Os cegos estão 
ausentes em Piciformes, Coraciformes e Psitaciformes, são vestigiais em 
algumas espécies como Columbiformes e são bem desenvolvidos em 
Strigiformes [11], Galiformes, Anseriformes e Ratites [17]. 

• O intestino grosso é curto usualmente denominado colo-recto, termina na cloaca; 
dorsalmente à cloaca, nos jovens pode ser observada a bolsa de Fabrícius [11, 
13]. 

• No tubo digestivo devem procurar-se alimento (normal ou anómalo), 
hemorragia, necrose e ulceração, parasitas, etc. 

- O baço tem forma variável com o grupo de aves: alongado em Passeriformes e 
Columbiformes, redondo em Galiformes e Psitaciformes e triangular em 
Anseriformes) [11]. 

- Relativamente ao sistema reprodutivo, a fêmea geralmente só tem um ovário 
funcional, o esquerdo [10, 11, 13], excepto em alguns Falconiformes [11, 13] (como 
por exemplo das famílias Acipitridae (Figura 6) e Falconidae) [11] e no Kiwi [13]. 
Geralmente só está presente o oviducto esquerdo [11, 13], que deve ser aberto 
longitudinalmente [13, 16]. Nos machos os testículos, são pares e internos [11], 
apresentam grande variação de tamanho na época reprodutiva e podem apresentar-se 
pigmentados [17]. O pénis, sem uretra, é vestigial excepto em Ratites e 
Anseriformes [11]. 

- O rim é trilobado (lobos cranial, médio e caudal) de cor vermelho escuro e situado 
na fossa renal do sinsacro [11, 17] e deve ser avaliado juntamente com o uréter [13]. 

- As aves são lisencéfalas. 
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Figura 4. Rebatimento da quilha com observação dos sacos aéreos torácicos. 

 

 
Figura 5. Observação de órgãos in situ após rebatimento da quilha 

 
Figura 6. Açor (Accipiter gentilis) fêmea evidenciando os dois ovários (O). 
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Resumo 
Para se identificarem as alterações patológicas presentes no pescado, é 
necessário efetuar a necropsia de uma amostra de animais e proceder à 
identificação das lesões e dos agentes etiológicos. 
Um elevado número de peixes provenientes de água doce ou salgada podem 
servir de fonte de infecção para o homem, quando este se alimenta de peixe 
parasitado, cru ou mal cozinhado. Além dos parasitas responsáveis por 
zoonoses, existem variadas formas parasitárias, não transmissíveis ao 
homem, mas patogénicas para o peixe. A necropsia de uma amostra de 
animais durante a inspeção sanitária permite a identificação de lesões e dos 
agentes etiológicos que poderiam passar despercebidos. 
A identificação, a caracterização e o registo de processos patológicos em 
peixes produzidos em cativeiro ou em peixes selvagens capturados para 
consumo humano constitui uma fonte de dados importante para o controlo 
sanitário. Além disso, a necropsia também é importante e fundamental para 
diagnosticar doenças em peixes ornamentais e para observar e controlar 
peixes utilizados em experimentação animal. 
 
Palavras-Chave: Peixes; Necropsia 
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1. Introdução 

O exame completo, uniforme e sistemático dos cadáveres é importante para o diagnóstico 
de doenças. A necropsia permite avaliar e estudar as alterações morfológicas nos órgãos e 
nos tecidos, relacionando-as com a história clínica, por forma a estabelecer a causa da 
morte. Além do exame macroscópico de todos os aparelhos e sistemas, podem-se também 
realizar exames complementares, nomeadamente, histopatológicos, parasitológicos, 
microbiológicos e toxicológicos.  

Nos peixes, as alterações pós morte são muito rápidas, e por isso, é importante evitá-las. As 
observações deverão ser realizadas depois da morte dos animais, ou caso não seja possível, 
os peixes poderão ser mantidos refrigerados, evitando a congelação. 

O ideal é sempre observar os peixes vivos e no local onde se começaram a observar as 
alterações. Por isso, é fundamental conhecer as características do normal comportamento de 
cada uma das espécies de peixes. É também importante conhecer as características da água 
onde os animais vivem. Podem existir variações dos parâmetros da água dependendo do 
local e da profundidade da água nos tanques. De todos os parâmetros, os mais importantes 
são a temperatura e o oxigénio dissolvido na água. A diminuição de oxigénio provoca 
alterações graves nos peixes e elevadas taxas de mortalidade devido à hipóxia que pode 
surgir rapidamente. Em muitos casos, a temperatura pode proporcionar e desencadear o 
aparecimento de doenças infecciosas. Além da temperatura e do oxigénio, existem também 
outros parâmetros que devem ser regularmente controlados, evitando, nomeadamente, 
variações bruscas. Além disso, devemos conhecer se foram adicionados medicamentos ou 
se na água estão presentes substâncias tóxicas. Qualquer situação que possa provocar stress 
deve ser evitada. Os peixes podem estar sujeitos a situações de stress devido a numerosas 
causas, incluindo o maneio e o transporte. 

É fundamental assegurar o bem estar dos animais. Caso os peixes sejam eutanasiados, 
deverão ser utilizadas técnicas que minimizem o sofrimento e a dor. Diferentes métodos 
podem ser adoptados, nomeadamente, a utilização de uma sobredose de anestésico. 
Contudo, é importante referir que a utilização de anestésicos pode provocar o 
desprendimento de parasitas presentes no corpo dos peixes, impedindo a sua identificação 
durante o exame. Deverão sempre ser evitadas práticas de maneio inadequadas que possam 
provocar hemorragias e outras alterações. A pele dos peixes não tem a resistência que se 
observa na pele dos mamíferos, nomeadamente, porque não possui queratina. 

 

2. Técnica de Necropsia em Peixes 

Os peixes que tenham dimensões inferiores a 3 cm podem ser fixados inteiros, após a 
realização da abertura da cavidade abdominal e da remoção dos opérculos para facilitar a 
penetração do líquido fixador. 

A necropsia deve incluir o exame externo e interno.  
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2.1. Exame externo 

Deve ser realizada uma observação da superfície externa dos peixes, observando e 
registando a presença de malformações e lesões, incluindo, nomeadamente, alterações de 
cor, perda de escamas, erosões ou a presença de parasitas (Figura 1). A observação atenta 
deve incluir a pele, os olhos, a boca, os opérculos, as brânquias e as barbatanas (Figuras 2 e 
3). Deverão ser realizados raspagens das regiões afectadas, e em locais como a base das 
barbatanas onde poderão estar presentes parasitas. Os esfregaços, a fresco e corados, são 
observados ao microscópio.  

 
Figura 1. Durante o exame externo, observar se existem alterações, nomeadamente, de cor, de forma 

 ou malformações. Existem diversas espécies de parasitas que são visíveis macroscopicamente. 
 Na fotografia observa-se uma dourada (Sparus aurata) com atrofia do opérculo. 

 
Figura 2. Observar atentamente a pele. Entre outras alterações, pode existir perda de escamas, erosões, úlceras, 

neoformações, alterações de cor, ou alterações circulatórias. Na fotografia observa-se uma solha 
 (Pleuronectes platessus) com papilomas na barbatana dorsal. 

 
Figura  3.  As barbatanas podem apresentar alterações de forma, de tamanho ou destruição.  

Na fotografia observa-se duas trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss).  
A barbatana caudal do exemplar em baixo apresenta redução do tamanho e alteração da forma, 
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Após observar os olhos, estes podem ser retirados cortando o nervo óptico e os músculos 
(Figura 4). 

Os opérculos são removidos para permitir a observação e a remoção das brânquias para 
estudo (Figura 5). Retirar o segundo ou o terceiro arcos branquiais, incluindo a cartilagem. 

 
Figura  4.  Retirar o globo ocular da órbita.  

Observar as suas características e as alterações que podem estar presentes. Entre outras, pode-se observar a 
presença de opacidade na córnea, de neoformações, de bolhas de ar, de líquido ou alterações circulatórias.  

Na fotografia mostra a necropsia realizada a uma truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss), 

 
Figura  5.  Após cortar o opérculo observam-se os arcos branquiais. Entre outras, é possível identificar a 

presença de parasitas, acumulação de muco, alterações circulatórias, ou destruição dos tecidos e necrose. Deve 
sempre ser observada a face interna do opérculo. Na fotografia observa-se um robalo (Dicentrarchus labrax). 

 

2.2. Exame interno 

Os peixes devem ser colocados em decúbito lateral direito. Efetuar um corte transversal 
junto ao ânus, num ponto imediatamente anterior, sem atingir o intestino. A partir do ânus 
realiza-se um corte ao longo da linha média até à região intermandibular, no extremo 
inferior do opérculo. Depois, realizar um corte em direção à linha lateral, e através da linha 
longitudinal média, seguindo o bordo dorsal da cavidade abdominal até ao bordo dos arcos 
branquiais. Finalmente, cortar e unir os dois cortes finais efectuados anteriormente. 
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Remover a parede muscular abdominal expondo as vísceras (Figuras 6 e 7). Observar a 
cavidade interna e os órgãos presentes. Retirar cuidadosamente os órgãos, deixando no seu 
local o coração, as gónadas, a bexiga natatória, e os rins.  

Remover o trato gastrointestinal, cortando o esófago e o intestino junto ao ânus. Separar o 
fígado e a vesícula biliar. Observar os cecos pilóricos e realizar a abertura do tubo 
digestivo.  

          
Figuras  6 e 7.  Quando se remove a parede abdominal, identifica-se a eventual presença de aderências. Observar 

se na cavidade interna e nos órgãos existem alterações, nomeadamente, a presença de líquido, de nódulos, de 
parasitas ou alterações circulatórias. Nas fotografias observa-se necropsias realizadas a truta arco-íris (On-

corhynchus mykiss). 

 

Observar e separar o baço. Separar a bexiga natatória, e observar alterações que possam 
estar presentes, e também o conteúdo. Após a remoção da bexiga natatória, observar o rim. 
A disseção do rim deverá ser realizada de forma cuidadosa para preservar a sua estrutura. O 
coração deve ser separado da aorta ventral e depois efetuar o corte do sinus venoso. 

Para fazer a exposição do sistema nervoso central, deve ser realizado um corte entre os 
olhos. A partir de cada uma das órbitas oculares, deve ser realizado um corte em direção 
caudal até à zona posterior da cabeça, eventualmente seguindo os nervos ópticos. Depois, 
executar um corte entre os dois já efectuados. Com uma pinça remover osso para observar o 
sistema nervoso central (Figura 8). 

 
Figura  8.  Para observar o cérebro deve ser realizado um corte retangular imediatamente atrás dos olhos. 

Cortar a medula espinal e separar as ligações com o cérebro.  
Na fotografia observa-se o cérebro de uma truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss). 
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Deverão também ser efectuados cortes no músculo para avaliar a presença de alterações 
(Figura 9). 

 
Figura 9. A pele deve ser removida para observar a musculatura.  

Deverão ser realizados diversos cortes para procurar alterações ou quistos parasitários. Na fotografia  
observa-se a presença de quistos no músculo provocados por Kudoa sp. em besugo (Pagellus acarne). 
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Resumo 
A obtenção de um diagnóstico correto que responda adequadamente às 
necessidades na prática clínica diária, capaz de interpretar e justificar os 
sintomas observados, constitui um dos maiores objectivos do serviço de 
Anatomia Patológica. Para uma resposta apro-priada é necessário que as 
amostras biológicas sejam bem colhidas e que o seu acondicionamento e 
envio seja o indicado para cada órgão, lesão observada e tipo de material 
biológico, de modo a permitir no laboratório a realização de outros métodos 
complementares de diagnóstico. As amostras colhidas devem ser 
devidamente acondicionadas para serem transportadas até ao laboratório e 
remetidas acompanhadas de ficha de requisi-ção ou ficha clínica 
devidamente preenchida. As dificuldades mais observadas no laboratório de 
Anatomia Patológica prendem-se com a colheita de material inadequado, 
erros no cumprimento das regras para uma fixação adequada, a ausência de 
identificação que permita a orientação das amostras, a incorrecta 
identificação dos recipientes primários, o insuficiente preenchimento da 
ficha clínica ou preenchimento com letra ilegível, e o deficiente 
acondicionamento da amostra durante o transporte. A correção dos erros 
mais frequentemente detetados permite tornar o relatório do diagnóstico de 
Anatomia Patológica mais célere e fiável. 
 
Palavras-Chave: Recolha e envio de amostras; acondicionamento; fixação; 
ficha de requisição; anatomia patológica 
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1. Introdução 

A adequada e rápida emissão de um diagnóstico de Anatomia Patológica pode ser 
determinante para a orientação da terapêutica mais apropriada e ser fundamental ao 
contribuir para o tempo de sobrevida de um animal ou ser determinante para salvar 
coabitantes [1] Práticas incorretas de colheita, fixação, acondicionamento e envio das 
amostras, podem colocar em causa a eficácia da emissão de um diagnóstico adequado da 
parte dos laboratórios de várias especialidades e, no caso particular, do laboratório de 
Anatomia Patológica. 

A correta colheita da lesão, a orientação conforme o órgão ou tecido, a sua rápida e 
adequada fixação, a escolha de um recipiente apropriado, a identificação exata e 
acondicionamento conveniente para o transporte até ao laboratório, são pontos cruciais para 
o conveniente tratamento dos tecidos quando estes chegam ao laboratório, estando assim 
reunidas as condições para um rápido processamento da amostra e eficaz emissão de 
diagnóstico.  

Os lapsos que mais frequentemente se detetam nas amostras que chegam a um laboratório 
de Anatomia Patológica estão relacionados com:  

a) O incompleto preenchimento da ficha de requisição ou ficha clínica, que apresenta 
escassez de informação e omissão de fatores de vária ordem (relativa aos dados 
epidemiológicos, à história clínica e a caraterísticas das lesões) que podem ser 
limitantes para o diagnóstico a emitir, a letra ilegível ou manchada por mau 
acondicionamento da amostra (Figura 1). 

b) Má fixação da amostra, por uso de recipiente inadequado, de boca estreita, ou por 
volume de fixador inadequado (Figura 2) 

c) Mau acondicionamento durante o transporte em recipientes primários inadequados, 
em que não é verificada a estanquicidade, ausência de protecção por material 
absorvente e inexistência de embalagem secundária protetora (Figura 3). 

d) Identificação dos dados do animal, remetente da amostra, das amostras enviadas e 
incorreta identificação do recipiente primário (Figura 4). 

e) Ausência de orientação das peças cirúrgicas ou correta identificação de diferentes 
órgãos/peças num mesmo recipiente. 

No seu conjunto estes erros frequentemente identificados, podem resultar num atraso na 
emissão do diagnóstico final ou mesmo comprometer a conservação das amostras enviadas 
e o seu processamento, resultando em preparações difíceis de interpretar e analisar e, em 
última instância, culminar num diagnóstico inconclusivo [2, 3, 4]. 

O objetivo do presente trabalho foi identificar os erros mais comuns na colheita, fixação, 
acondicionamento e transporte de amostras para o laboratório de Anatomia Patológica, 
apresentar práticas adequadas para minimizar estas falhas e de agilizar o percurso das 
amostras entre o clínico e o laboratório, assim como o percurso inverso do relatório final 
entre o laboratório e o clínico.  
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Figura 1. Ficha de requisição preenchida de forma incompleta e com letra quase  ilegivel. 

 

Figura 2. Amostra mal acondicionada, de grandes dimensões, não secionada e com quantidade insuficiente de 
formol 

 
Figura 3. Frasco partido por ter sido enviado em envelope, não devidamente acondicionado. A informação ficou 

também danificada por não estar separada do contentor. 
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Figura 4. Identificação incorreta: na tampa e com tinta não indelével, que é facilmente removida com a 

manipulação. 

Este trabalho teve como objetivo identificar os erros mais comuns na colheita, fixação, 
acondicionamento e transporte de amostras para o laboratório de Anatomia Patológica, 
apresentar práticas adequadas para minimizar estas falhas e de agilizar o percurso das 
amostras entre o clínico e o laboratório, assim como o percurso inverso do relatório final 
entre o laboratório e o clínico. 

 

2. Colheita 

A colheita dos tecidos e órgãos deve ser feita de acordo com o objectivo da técnica a ser 
levada a cabo para o diagnóstico mais correto, em função da suspeita. A colheita para 
anatomia patológica pressupõe a correta identificação do órgão e da lesão e a sua fixação, o 
mais célere possível, para se evitar a autólise. Também é do conhecimento geral que as 
células dos órgãos linfoides, os túbulos renais e os enterócitos das vilosidades intestinais 
são as mais vulneráveis às alterações autolíticas [5]. 

É fundamental cortar uma fração significativa do órgão lesionado e, caso existam lesões 
com diferentes aspectos macroscópicos, é essencial incluir nas colheitas estes diferentes 
aspectos, sem esquecer a transição com o tecido de aspeto são. 

As más interpretações macroscópicas das lesões podem conduzir a erros do diagnóstico, 
pelo que a avaliação microscópica (histopatologia) deve sempre complementar a avaliação 
macroscópica [6]. 

A colheita dos tecidos deve, por isso, ser feita de imediato, após a morte do animal ou da 
exérese cirúrgica, para que as células não tenham tempo para entrar em autólise e, com a 
fixação, se possam parar os fenómenos autolíticos. O tamanho da amostra a ser colhida 
depende também da lesão observada e do órgão em questão, temas abordados noutros 
capítulos desta publicação. 

Se for enviada mais que uma amostra do mesmo animal, cada uma deve ser devidamente 
identificada e essa sinalética descrita na ficha que acompanha o material. Como exemplo, 
no caso de haver mais de um retalho cutâneo, podem ser adotadas estratégias simples e 
económicas, como: 

a) Identificação das peças por alfinetes de cor; 

b) Identificação das peças por ponto de sutura (Figura 5)   
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Figura 7. Retalho cutâneo com um ponto de sutura para facilitar a identificação devidamente descrita na ficha de 

requisição da análise. 
 

Deverão também ser colocadas marcações nítidas nas amostras, sobretudo nos retalhos 
cutâneos, que permitam orientar devidamente a sua posição anatómica [6, 7], uma vez que 
nas excisões cirúrgicas cutâneas, o patologista, ao contrário do cirurgião, não pode apreciar 
plenamente o contexto anatómico da amostra isolada [7]. Estas marcas podem incluir as 
acima referenciadas como ainda uma marcação por tinta, podendo ser usadas a tinta da 
China, tintas de superfície ou pó de tatuagem colorido [7, 8]. 

  

3. Fixação 

A correta fixação permite que os tecidos se mantenham em condições o mais próximas 
possíveis daquelas que o tecido apresentava em vida, prevenindo a autólise e a degradação 
por intervenção de agentes bacterianos que fomentem a putrefação. Por outro lado, a 
fixação promove alguma rigidez dos tecidos, que lhe confere a consistência necessária ao 
subsequente processamento laboratorial [9], designadamente a secção de tecidos para 
posterior seguimento da técnica de rotina de inclusão em parafina [6]. 

A fixação é um processo que envolve uma série de complexas modificações químicas das 
macromoléculas dos tecidos. O conhecimento dos diferentes tecidos e dos objetivos das 
técnicas que irão ser aplicadas no futuro poderão ser condicionantes do fixador a escolher 
[9, 10]. Em geral, procura-se que um fixador tenha uma penetração célere nos tecidos para 
que rapidamente atue em todas as células, que seja estável durante o seu armazenamento e 
no período de conservação dos tecidos e que produza o menor numero de alterações e 
artefactos nos tecidos [5]. 

Não existe um fixador ideal, mas desde o século XIX que é utilizado o formol a 10%, 
(atualmente usado tamponado a pH 7,4), para evitar a fragmentação dos ácidos nucleicos 
[9, 11]. As soluções aquosas comerciais que hoje em dia são comercializadas designam-se 
por formalina e a maior parte das rotinas de histopatologia estão estandardizadas para serem 
efetuadas com este fixador. Técnicas como histoquimica, imunohistoquímica e até algumas 
técnicas de biologia molecular são padronizadas para este composto que ainda não foi 
substituído pelos produtos que hoje em dia tentam ter menos efeitos deletérios [6]. 
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O volume do fixador em relação à amostra deve ser de 10:1 ou 15:1, e quando sujeito ao 
frio em simultâneo, acelera a fixação [8, 12]. Tecnicas de associação do formol com a ação 
do microondas são também muito eficientes para a rápida de determinados tecidos, como o 
sistema nervoso central [13]. 

O tamanho das amostras não deve ser muito grande (no ideal 1 cm de espessura) para que a 
penetração do formol permita a correta fixação de todas as partes da amostra, uma vez que 
tem uma velocidade de penetração de 2-3mm/24h à temperatura ambiente [8]. 

A maximização de superfícies expostas ao fixador deve ser levada a cabo com a abertura de 
órgãos cavitários ou a instilação de formol para o seu interior, a qual promove a limpeza de 
conteúdo e, simultaneamente, fixa as superfícies mucosas. Os tecidos sólidos ou massas 
volumosas devem ser incididas antes da fixação mas cuidadosamente, evitando o 
esmagamento e sem efectuar o seu completo seccionamento ou divisão, com o objetivo de 
manter a correta orientação anatómica (como se de um livro aberto se tratasse). As 
cavidades quísticas e purulentas devem ser abertas também [9], por forma a retirar o seu 
conteúdo que vai dificultar a fixação e não tem valor acrescido no diagnóstico 
histopatológico. Do mesmo modo, deve evitar-se o envio apenas de hematomas ou de 
material necrótico, o qual não é informativo, em termos de emissão do diagnóstico. Os 
tecidos muito ensanguentados ou com muito material necrotico-purulento devem ser bem 
agitados e o formol mudado ao fim de poucas horas, uma vez que este material desenvolve 
um invólucro sobre os tecidos, impedindo a sua correta fixação. 

 

4. Recipientes 

Os recipientes primários adequados ao transporte de amostras com formalina são os de 
plástico, com dupla tampa (a interior de pressão e a exterior de rosca), para permitirem a 
estanquicidade e não partirem. Deve ter-se o cuidado de colocar primeiro uma pequena 
quantidade de fixador no recipiente e só depois as amostras de tecido. De seguida, deve 
completar-se com o volume de formol indicado, tendo o cuidado de agitar o recipiente, para 
que as amostras não fiquem coladas ao fundo ou às suas paredes. Tecidos mais leves como 
o tecido adiposo e o pulmão têm tendência a flutuar, pelo que se deve colocar uma pequena 
porção de gaze na sua superfície, para que o formol a cubra e evite a sua flutuação (Figura 
6). Nunca se deve colocar uma grande quantidade de material absorvente (como é o caso de 
algodão hidrófilo), uma vez que este absorve o formol que não fica disponível para fixar os 
tecidos [6]. 

É ainda fundamental que o recipiente primário tenha uma boca ampla e larga para permitir 
a perfeita entrada do material fresco (ainda facilmente deformável) mas principalmente a 
saída do material já formolizado, uma vez que este fica mais firme com a fixação (e não é 
deformável) (Figura 7).  

Depois dos recipientes primários estarem bem rolhados, a sua estanquicidade ainda deve ser 
reforçada com a colocação de adesivo em torno do local da rosca ou material autocolante 
estanque, para prevenir eventuais derrames durante o transporte. 
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Figura 6. Pulmão com pequeno fragmento de gaze na sua superfície para garantir a boa fixação dos tecidos. 

 
Figura 7. Material não seccionado, mais largo que a boca do recipiente primário, não permitindo a sua correta 

remoção. 
 
 

5. Identificação 

O recipiente primário, e outros que sejam usados, devem conter correta identificação. Esta 
deve incluir, no mínimo, o nome do animal, a data de colheita, o material colhido e a 
identificação de quem efectuou a colheita. Caso os afazeres em contexto clínico não 
proporcionem o tempo necessário para o cumprimento completo desta norma, sugere-se 
então, no mínimo, a correta identificação do animal mas não se dispensa nunca o 
acompanhamento com a ficha de requisição, devidamente preenchida, com uma 
correspondência óbvia entre os recipientes e a ficha, esta expressando a correta 
identificação do animal.  

Esta identificação no recipiente primário deve ser à prova de derrames e com letra legível; 
sugere-se o uso de caneta de tinta indelével ou etiqueta bem reforçada com fita adesiva. A 
identificação NUNCA deve ser feita na  tampa do frasco (Figura 4) mas sim na face lateral 
do mesmo. 
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6. Ficha de requisição 

As fichas de requisição de análise dos diferentes laboratórios que prestam serviço na área 
da anatomia patológica podem variar entre serviços mas, no seu essencial, requerem todas o 
preenchimento dos seguintes campos: 

a) a devida identificação do animal, a qual deve ter correspondência com a 
identificação do recipiente primário, conforme já referido, e nesta deve estar incluída 
a identificação da espécie animal, da idade, do sexo, da raça, e caso seja uma doença 
do foro ginecológico, deve ser também referida, se possível, a fase do ciclo éstrico 
ou data de último cio, paridade e/ou castração; 

b) os dados completos que identificam o clínico; 

c) os dados completos que identificam o proprietário; 

d) a história clínica e sinais clínicos, início de aparecimento da doença e evolução; 

e) dados epidemiológicos, em caso de animais de explorações ou que habitem em 
grupos; 

c) características da lesão observada, datas do seu aparecimento, evolução, localização 
e aspeto (ulcerada, necrosada, hemorrágica, séssil, elevada, assim como a sua cor, 
etc); 

d) exames complementares efetuados e respetivos resultados; 

e) envio de Rx e ecografias realizados, sempre que possível, e sobretudo em situações 
de patologia óssea. 

Reforça-se a necessidade imperiosa de que, caso a ficha de requisição seja preenchida à 
mão, que a letra seja legível e que se tenha cuidado para que a tinta não seja passível de ser 
manchada com líquidos.  

A ficha clínica deve ser protegida do eventual derrame de líquidos do recipiente primário, 
pelo que deve ser enviada num envelope ou saco de plástico ao lado do recipiente ou 
cautelosamente separada do recipiente primário, para que, em caso de derrame, não ocorra 
degradação da mesma. Na ausência de acesso à ficha de requisição do laboratório para onde 
se vai enviar a amostra, pode ser enviada carta que acompanha a amostra, a qual deve 
conter toda a informação acima referenciada.  

 

7. O envio da amostra 

Todo o material biológico deve ser considerado perigoso, com potencial risco de 
disseminação da doença que comporta [6]. Como tal, sempre que possível, deve recorrer-se 
ao uso de embalagens triplas: o recipiente primário nas condições acima descritas, um 
invólucro de plástico com fecho seguro que assegure a estanquicidade, envolvimento por 
material absorvente que pode ser cartão e/ou papel absorvente, que também deve assegurar 
que não fiquem espaços livres e por fim, a caixa de envio onde devem constar as corretas 
moradas do destinatário e do remetente [6]. 
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8. Resumo das práticas corretas 

Sugere-se assim um conjunto de boas práticas, simples e pouco morosas, capazes de 
assegurar o correto acondicionamento e envio de amostras para o serviço de anatomia 
patológica: 

1. Colher a amostra após a identificação da lesão, que contemple zona de tecido 
normal adjacente. 

2. Identificar as diferentes peças cirúrgicas ou a sua orientação por alfinetes 
coloridos ou pontos de sutura, descrevendo essa sinalética na ficha de requisição. 

3. Seccionar (sem as separar) as amostras de grande volume para que o formol 
penetre e fixe o seu interior.  

4. Seccionar (de forma incompleta) os órgãos tubulares ou instilar formol para o seu 
interior. 

5. Selecionar um recipiente de tamanho adequado ao volume da peça em causa, de 
bocampla e com fecho hermético. 

6. Colocar primeiro um pouco de formol a 10% tamponado antes de colocar a peça. 
7. Colocar imediatamente a amostra em formol que deverá ser 10 vezes o volume da 

peça e completar com volume de fixador necessário à correta fixação (Figura 8).   
8. Agitar para evitar que fique colado ao fundo ou às paredes do recipiente primário. 
9. No caso de material flutuante colocar um pouco de gaze por cima (reveja a  

Figura 6). 
10. Selar a tampa com adesivo ou outro material colante impermeável, para evitar 

derrames (Figura 8). 
11. Identificar na face lateral do recipiente o animal, material colhido, data e nome do 

clínico. 
12. Preenchimento correto, com letra legível, de todos os campos da ficha clínica que 

acompanha as amostras a enviar, mantendo a correspondência da identificação com 
a usada no frasco. 

13. No caso de ter muito sangue ou material necrótico, deve trocar-se o formol ao fim 
de umas horas. 

14. Colocar o recipiente primário dentro de um saco plástico com fecho (recipiente 
secundário), para prevenir eventuais derrames; 

15. Envolver os recipientes (primário e secundário) em material absorvente, de forma a 
assegurar a sua estabilidade e absorver eventuais derrames, dentro de uma caixa de 
envio  

16. A ficha de requisição deve ir numa proteção plástica, à prova de derrames do 
recipiente primário; 

17. Identificar devidamente a caixa ou recipiente terciário com remetente e 
destinatário. 

Em caso de dúvida sobre o método da colheita, acondicionamento ou transporte, o 
laboratório deve ser contactado, uma vez que a falha num destes passos pode comprometer 
em parte ou na íntegra a obtenção de um diagnóstico preciso. 
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9. O que NUNCA se deve fazer 

De forma a evitar os erros mais frequentemente detetados e que mais comprometem a 
qualidade do serviço de anatomia patológica, lista-se o que NUNCA deve ser feito: 

1. NUNCA selecionar material exclusivamente necrótico, hemorrágico ou 
esmagado no processo de colheita; 

2. NUNCA enviar amostra em quantidade ou qualidade não representativa da lesão e 
sem tecido normal adjacente; 

3. NUNCA enviar amostras grandes não secionadas; 
4. NUNCA enviar órgãos tubulares fechados e sujos, ou seja sem serem devidamente 

instiladas com formol ou abertos; 
5. NUNCA enviar material demasiado pequeno, fraccionado e não identificado 

nem anatomicamente orientado; 
6. NUNCA enviar uma amostra sem qualquer identificação e/ou dados clínicos; 
7. NUNCA enviar um recipiente primário com identificação incompleta ou sem 

qualquer identificação, ou com tinta não indelével; 
8. NUNCA usar recipientes primários não estanques; 
9. NUNCA enviar recipiente de vidro num contentor não resistente, incapaz de 

evitar a quebra do recipiente (exemplo envelope); 
10. NUNCA usar recipiente primário com insuficiente fixador ou excesso de material 

para o seu volume; 
11. NUNCA enviar  recipiente primário de boca estreita com peças volumosas. 

 

10. Conclusões 

A correta seleção, identificação, fixação, acondicionamento e transporte de amostras 
aumenta a fiabilidade e rapidez da emissão do relatório final com o correto diagnóstico 
histopatológico, reforçando o elo de confiança entre o laboratório e o clínico e entre este e o 
proprietário e animal. 
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Resumo 
A necrópsia é muitas vezes o último meio de diagnóstico e a última 
oportunidade de recolher informações e material biológico que permitam a 
identificação da causa de doença ou morte. Assim, todos os procedimentos 
que envolvem o exame pós morte devem ser realizados de forma sistemática 
e minuciosa, e devidamente documentados e registados num relatório.  
Já que a necrópsia é efectuada por médicos veterinários de diferentes ramos, 
a uniformização de linguagem entre eles é fundamental para a partilha de 
informação aquando do envio de material para um laboratório. As 
informações contidas no relatório efectuado são tão importantes, ou ainda 
mais, do que as informações do exame histológico e são essenciais no 
estabelecimento do diagnóstico. Uma lesão correctamente descrita constitui 
uma mais-valia na interpretação histopatológica, sobretudo quando é 
realizada por técnicos que não assistiram à necrópsia.  
O relatório de necrópsia deverá ser um documento simples, direto, claro, 
conciso e responsável. Deverá conter sempre a descrição das lesões e, 
quando possível, a sua interpretação. A descrição deverá incluir a 
identificação das lesões e as suas características, nomeadamente a sua 
localização, forma, distribuição, tamanho, cor, consistência e textura e 
outras características especiais.   
A descrição macroscópica das amostras, no relatório de necrópsia, 
representa o arquivo permanente do aspecto macroscópico das mesmas 
permitindo mais tarde a reconstituição mental do que foi observado, tal 
como os cortes histológicos constituem um arquivo das observações 
microscópicas. 
 
Palavras-Chave: Necrópsia; Relatório, Descrição, Patologia, Macroscópica 
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1. Introdução 

O relatório de necrópsia é um documento emitido por um profissional, que, de forma 
minuciosa, objectiva e sistemática inclui a descrição das lesões e um diagnóstico 
macroscópico final. Por um lado, constitui uma forma de comunicação do que foi 
observado e, por outro, tem como objetivo perpetuar a mesma informação. Quem realiza a 
necrópsia age como uma autoridade por isso o relatório de necrópsia é um documento 
oficial de extrema importância. O relatório deve permitir a reconstrução mental do que se 
observou, o que adquire particular importância em situações em que a necrópsia não é 
efetuada pelo patologista que irá observar as amostras histológicas desse caso. Pode ainda 
ser útil em estudos epidemiológicos e pesquisas laboratoriais. 

O relatório de necrópsia deve seguir uma ordem lógica estabelecida previamente, 
semelhante ao protocolo de necrópsia. Não existem princípios rígidos na elaboração do 
relatório, contudo este deve ser ordenado e seguir as regras gerais da técnica de necrópsia 
descrita para cada espécie animal. Depois da identificação do animal e história clínica, deve 
incluir uma descrição da condição corporal. Seguem-se os dados do hábito externo, hábito 
interno e diagnóstico macroscópico. Deve ainda referir eventuais colheitas para outro tipo 
de exames.  

Normalmente, o relatório preenche-se a seguir à necrópsia e deve ser relatado no presente 
do indicativo. No entanto, quando se efetuam diversas necrópsias é difícil reter na memória 
todos os dados. Assim, deve transmitir-se ao auxiliar o que se vai observando ou utilizar um 
gravador de voz. Não deve incluir informação desnecessária como descrição da técnica ou 
incluir a descrição de características anatómicas normais. Quando existem vários órgãos 
sem alterações, no final da descrição, pode escrever-se: “restantes órgãos sem alterações 
macroscópicas dignas de registo”. 

Este trabalho tem como objectivo explanar as regras básicas para a realização de um 
relatório de necrópsia, na tentativa de uniformizar a linguagem entre colegas. Só uma 
mesma linguagem pode conduzir a um mesmo diagnóstico, independentemente de quem 
efectue a necrópsia. Por outro lado, só uma mesma linguagem poderá permitir a 
comparação de dados de necrópsia entre estudos efectuados em diferentes laboratórios, 
acerca de causas de morte, por diferentes patologistas ou médicos veterinários.   

 

2. Dados da requisição de necrópsia 

Os dados relevantes que se encontram na requisição do exame de necrópsia devem ser 
incorporados no cabeçalho do relatório. Estes dados incluem a identificação do animal 
(número ou o nome, a espécie, a raça, a idade, o sexo e o peso corporal), assim como a 
história clínica. Esta deverá ser breve, objetiva, concisa e incluir o diagnóstico ou suspeita 
clínica ante mortem.  

Todos os dados clínicos devem constar numa ficha clínica completa que estará acessível ao 
patologista, se necessário. Nesta história são ainda importantes outros elementos como as 
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vacinações e terapêuticas instituídas, exames efetuados e resultados dos mesmos, o número 
de animais doentes ou mortos e a duração da doença.  

Na requisição de necrópsia deverão ainda constar outros dados sobre a morte do animal, 
como a data e hora da morte (não se devendo confundir com a data em que o animal foi 
encontrado morto), o tipo de morte e, no caso de sacrifício, qual o produto e via de 
administração do mesmo. Deve ainda referir-se a identificação e contactos do Médico 
Veterinário e do proprietário do animal. 

 

3. Identificação das lesões 

A identificação das lesões é o primeiro passo no exame dos órgãos ou tecidos. Dada a 
variabilidade de espécies, não é fácil a identificação das lesões já que as suas características 
dependem, não só da etiologia da entidade nosológica, mas também da espécie que está a 
ser analisada. Só uma vasta experiência e amplos conhecimentos integrados de anatomia e 
anatomia patológica poderão conduzir a um diagnóstico preciso. 

Antes de descrever as leões, é necessário perceber quais os órgãos que, do ponto de vista 
macroscópico, estão alterados e qual a alteração. Nos órgãos pares, como nos rins, é fácil 
perceber que existe uma alteração, se estes tiverem diferentes tamanhos. Mas é, ainda, 
necessário identificar qual está alterado.  

A identificação das lesões é também importante na decisão da colheita de material. No 
entanto, mesmo na ausência de alterações macroscópicas, se a história clínica indicar uma 
alteração de um órgão, este deve ser colhido para exame histopatológico.   

 

4. Elementos da descrição das lesões 

A interpretação das lesões macroscópicas só é possível depois da observação e 
caracterização das mesmas. Para isso, a descrição das características de cada lesão deverá 
ser criteriosa, para que não comprometa o diagnóstico final.  

Os elementos chave para uma boa descrição são: localização, distribuição, forma e 
contornos, cor, tamanho, textura, consistência e características especiais.  

4.1. Localização 

O primeiro elemento da descrição da lesão deve ser a sua localização. A descrição deve 
começar com a identificação do órgão ou tecido e localização topográfica, como por 
exemplo: rim esquerdo, pulmão lobo caudal, podendo ser auxiliada por um desenho 
esquemático. Embora possa parecer óbvio, é um dos dados mais frequentemente 
esquecidos. Isto é particularmente importante em neoplasias indiferenciadas.  

As alterações na posição anatómica e relação com outros órgãos como aderências, devem 
também ser anotadas. 
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4.2. Distribuição 

A distribuição é um dos parâmetros mais importantes na descrição das lesões, podendo 
mesmo ser incluído no diagnóstico morfológico. A distribuição das lesões, ou seja, o seu 
arranjo espacial no tecido ou órgão, é característica de determinadas doenças e pode ser um 
precioso auxílio no seu diagnóstico. 

O patologista, aquando da observação histológica, só avalia um pequeno fragmento de 
tecido, pelo que o conhecimento da existência de outras alterações no mesmo órgão é 
fundamental na avaliação do significado patológico da lesão e da sua gravidade. 

As lesões podem ter distribuição focal, multifocal, segmentar, difusa, aleatória, 
simétrica e uniforme (Figura 1). 

Quando a lesão é única, num órgão que pode estar normal ou ele próprio apresentar-se 
também com outra lesão diferente, falamos em distribuição focal (Figura 1A). São 
exemplos um nódulo tumoral no fígado ou um abcesso num pulmão congestionado. 
Embora seja fácil de identificar, é uma das lesões mais inespecíficas. A lesão é focal 
extensa, quando é única e extensa, ou seja, quando existe uma única área extensamente 
afetada. 

Quando as lesões num órgão ou tecido são múltiplas, referimo-nos a uma distribuição 
multifocal (Figura 1B). Se forem mais do que 2 ou 3, pode reforçar-se a descrição 
utilizando o termo multifocal difuso (Figura 1B). Quando existem várias lesões que 
parecem confluir, normalmente associadas a um processo em expansão, estas têm uma 
distribuição multifocal coalescente (Figura 1C). Quando as lesões são pequenas e 
inúmeras, ou seja demasiado numerosas para serem contabilizadas, usa-se o termo miliar 
(Figura 1D). 

As lesões segmentares (Figura 1E) são as que se localizam numa porção ou segmento de 
tecido bem definido, como em órgãos tubulares. Normalmente, esta distribuição reflete a 
restrição do processo por barreiras anatómicas, como por exemplo lesões que ocorrem 
numa área irrigada por um mesmo vaso sanguíneo.  

As lesões difusas (Figura 1F) afetam a totalidade do órgão ou tecido. Geralmente são 
lesões de maior gravidade e difíceis de identificar pois não há contraste com o tecido 
normal. 

Quanto ao espaçamento das lesões e sua organização entre si, podem classificar-se em 
aleatórias (Figura 2A) quando ocorrem sem qualquer relação particular ou seja ao acaso, 
uniformes (Figura 2B) quando têm um espaçamento regular e ocorrem num intervalo 
organizado, ou simétricas quando são bilaterais e se organizam simetricamente o que, 
normalmente reflete a afeção de uma mesma estrutura anatómica (vasos sanguíneos, 
espaços porta, glomérulos, polpa branca ou vermelha, etc.). 

De uma forma geral, as lesões difusas são mais graves do que as lesões focais, já que está 
mais tecido envolvido ou existe um maior comprometimento da sua função. Mas isto não 
quer dizer que as lesões focais sejam insignificantes. A gravidade de uma lesão em 
particular está relacionada com a teoria dos 3 “r” do tecido ou órgão em que ocorre: 
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redundância, reserva e regeneração. Um enfarte num dos rins, pode não comprometer a 
vida do animal, porque existem 2 rins (redundância), e o rim contralateral tem suficiente 
reserva funcional para compensar. Já um pequeno enfarte no centro cardiorespiratório no 
sistema nervoso pode ser fatal porque só há um (não há redundância), é muito pequeno (não 
há reserva) e não possui capacidade de regeneração. 

 
Figura 1.  Exemplos de distribuição das lesões. A. Lesão focal (veado, área de necrose). B. Lesão multifocal 

(caprino, necrobacilose). C. Lesão multifocal colaescente (caprino, pneumonia granulomatosa). D. Lesão miliar 
(jibóia, pneumonia granulomatosa em doença a corpos de inclusão. E. Lesão segmentar (ave, tiflite diftero-

necrótica). F. Lesão difusa (ave, edema pulmonar). 
 

 
Figura 2. Exemplos da organização das lesões. A. Lesão aleatória (equino, hemorragias intestino). B. Lesão 

uniforme (canídeo, áreas de contracção incompleta no baço). 

4.3. Forma e contornos 

A forma como a lesão interage com o tecido onde se localiza e o tipo de lesão interferem 
nos contornos da mesma. Assim, a lesão pode ter diversas formas e contornos, pode ser 
elevada, plana ou deprimida em relação aos tecidos adjacentes.  

Uma lesão elevada (Figura 3A), saliente ou nodular implica que algo adicional está a 
causar expansão, sejam por exemplo fluídos (sangue, exsudado, transudado, urina), células 
normais (hiperplasia), neoplásicas ou inflamatórias ou estroma. A noção de elevação está 
implícita quando se usa o termo ”massa”.  
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Uma lesão é deprimida (Figura 3B) quando existe perda de tecido, por necrose, atrofia ou 
perda de ar, ou seja, o nível da lesão está abaixo do nível do tecido adjacente.  

Uma lesão é plana quando não é nem saliente nem deprimida em relação ao tecido 
adjacente, Pode ocorrer em processos recentes em que não tenha havido acumulação de 
células, fluido ou necrose.  

 
Figura 3.  Exemplos da formas das lesões. A. Lesão elevada (canídeo, mastocitoma cutâneo).  

B. Lesão deprimida (felídeo, enfarte renal antigo). 
 

Em relação à descrição da forma da lesão, podem ser utilizadas as formas geométricas 
comuns (Figura 4). 

 
Figura 4. Exemplos de formas das lesões 

 
Na descrição dos contornos da lesão é também importante incluir a forma como ocorre a 
demarcação dos tecidos vizinhos, os bordos (Figura 5).  

 
Figura 5. Exemplos de contornos das lesões 
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A avaliação das margens da lesão pode ajudar o patologista a prever a recorrência após a 
resseção. As neoplasias benignas são quase sempre massas bem demarcadas, pois 
apresentam um crescimento expansivo. Já as neoplasias malignas têm, em geral, um 
crescimento infiltrativo e margens mal definidas. 

4.4. Cor 

Cada órgão tem uma cor própria, dependendo da espécie animal. Esta cor depende da 
quantidade relativa de parênquima, tecido conjuntivo, gordura, sangue, outros pigmentos e, 
no caso dos pulmões, da quantidade de ar. O mais importante destes elementos é o sangue. 
Alterações na sua quantidade influenciam as tonalidades de vermelho. O vermelho 
brilhante demonstra uma hiperémia activa, já um vermelho azulado demostra uma 
hiperémia passiva ou estase sanguínea.  

É ainda preciso ter em atenção que cores escuras podem obscurecer as alterações 
relacionadas com pigmentação mais clara. Não devem ser usados termos como 
“esbranquiçado”, “amarelado”, podendo, no entanto usar-se termos compostos (verde 
azeitona, por exemplo).  

Lesões vermelhas ou vermelhas escuras (Figura 6A) são comuns e devem-se, na grande 
maioria dos casos, a aumento na quantidade de sangue, normalmente muito escuro porque a 
hemoglobina é pobre em oxigénio. Podem significar congestão ou hemorragia. Lesões 
vermelhas focais ou segmentares são normalmente interpretadas como hemorragia, 
enquanto que as difusas são provavelmente de congestão. Pelo contraste, esta cor é mais 
notória em tecidos claros (cérebro, pulmão, estômago, intestino, etc) e menos no fígado e 
baço. Se a área vermelha escura for nodular, deve pensar-se em neoplasia vascular ou 
hematoma. Num pulmão ou baço, uma lesão vermelha escura localizada pode dever-se a 
um enfarte hemorrágico. 

Lesões pretas a castanho-escuro (Figura 6B) são normalmente devido a melanose ou 
antracose. A produção de sulfito de hidrogénio no trato gastrointestinal devido a 
decomposição cadavérica pode causar coloração preta post mortem. Se a lesão constitui 
uma massa, deve pensar-se em melanoma. Se não é elevada, pode ser melanose.  

Lesões castanhas a castanhas douradas associam-se a acumulação de hemossiderina, o 
que sugere uma congestão passiva crónica ou hemorragia. Se for focal pode ser devido a 
hemorragia, enquanto se for difusa provavelmente é por congestão. No baço de canídeos 
velhos, podem observar-se incrustações castanhas na cápsula esplénica que correspondem a 
siderocalcinose, ou seja à acumulação de ferro e cálcio (Figura 6C). 

A cor verde (Figura 6D) corresponde à presença de pigmentos biliares, em casos de 
icterícia, ou doenças causadas por fungos.  

Lesões amarelas (Figura 6E) podem ser devidas à presença de gordura, pigmentos biliares 
(bilirrubina), fibrina, exsudado rico em células ou neoplasias. Uma cor amarela difusa pode 
ser devido a icterícia ou lipidose. Nódulos focais provavelmente correspondem a neoplasia 
ou inflamação e, se capsulados, constituem abcessos. Material filamentoso ou membranar, 
amarelo sujo, seco, é possivelmente fibrina.  

Lesões brancas (Figura 6F) são comuns e podem corresponder a necrose, exsudado, 
neoplasia ou tecido conjuntivo (fibroso, cartilagem, osso). Lesões elevadas são 
provavelmente inflamatórias ou proliferativas (hiperplasia ou neoplasia) incluindo tecido de 
granulação. 
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Figura 6. . Exemplos da cor das lesões; A- Lesão vermelha (canídeo, metástases de angiossarcoma no 
pulmão); B- Lesão preta (ave, melanose ovárica); C- Lesão castanha dourada (canídeo, siderocalcinose 
esplénica); D- Lesão verde escura (ave, granuloma fúngico); E- Lesão amarela (ovino, icterícia, intoxicação 
crónica por cobre); F- Lesão branca (canídeo, sarcoma histiocítico). 

4.5. Tamanho 

O tamanho da lesão é importante para determinar o seu significado e impacto. A maior 
parte dos processos patológicos começam ao nível microscópico e inicialmente são 
pequenos. A progressão demora o seu tempo (neoplasia ou abcesso). Em regra, as lesões 
maiores são mais antigas que as pequenas. Lesões similares de dois tamanhos diferentes 
podem implicar um processo contínuo ou eventos repetidos. Por exemplo, os processos 
embólicos ou as metástases podem aparecer como lesões miliares de diferentes tamanhos. 
No entanto, principalmente nos órgãos ímpares, a avaliação do tamanho total é sempre 
subjetiva. Apesar de ser fácil detetar um aumento ou diminuição de tamanho nos órgãos 
pares, é por vezes difícil identificar qual deles está aumentado ou diminuído. Nos órgãos 
dinâmicos, em termos fisiológicos, o tamanho e a forma alteram-se por razões funcionais 
ou em resposta a necessidades fisiológicas (por exemplo os pulmões, a bexiga ou o baço). 

O tamanho deve ser preciso, em unidades numéricas (mm, cm, etc) e segundo as maiores 
dimensões da lesão. Contudo, se não se tiver acesso a uma régua ou não se conseguirem 
estimar as dimensões lineares, pode recorrer-se à comparação com objetos comuns para 
indicar o tamanho absoluto, por exemplo bola de golfe ou ténis, laranja, noz, amêndoa, 
lentilha, grão de milho, ervilha, uva, etc. Pode ainda medir-se a falangeta do polegar e usar 
esta medida para estimar as dimensões das lesões. Mais importante do que se ser exacto é 
indicar um tamanho aproximado, para que se possa estimar a importância da lesão. As 
neoplasias de grandes dimensões têm muitas vezes áreas necróticas que, quando submetidas 
a exame histopatológico, serão diagnosticadas como necrose. Se a descrição incluir o 
tamanho aproximado da lesão, o patologista poderá considerar a hipótese da necrose ser 
uma amostra de uma lesão de maiores dimensões. 

Um aumento de tamanho relaciona-se geralmente com presença anormal de fluido, em 
situações de congestão, edema e inflamação, ou de células como na hiperplasia, neoplasia e 
inflamação. Em órgãos capsulados com aumento de tamanho, ao corte pode existir protusão 
dos tecidos.  
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Uma diminuição do tamanho do tecido ou órgão associa-se a perda tecidular, hipoplasia, 
atrofia ou necrose.  

Para além do tamanho absoluto, é muito importante, na avaliação do significado funcional 
da lesão, o seu tamanho relativo ou extensão, ou seja a quantidade do órgão ou tecido 
envolvido. Normalmente é estimado como a percentagem do órgão envolvido e é mais útil 
quando a lesão não é uma massa discreta que possa ser facilmente medida. Por exemplo, 
uma pneumonia é normalmente uma lesão focal extensa, envolvendo uma certa porção do 
pulmão ou um lobo. Em vez de medir, diz-se que 25% do pulmão direito ou 90% do lobo 
cranial di-reito estão afectados. Um enfarte de 2 cm no rim de um Grand Danois de 5 anos é 
diferente de uma lesão idêntica num Chihuahua de 3 semanas. No primeiro caso, está 
afectado cerca de 15% do rim (não significativo), enquanto no segundo caso está afectado 
90% do rim (significativo).    

4.6. Textura 

A textura é mais bem avaliada na superfície de área seccionada. Usa-se para comparar a 
superfície de corte da lesão e do tecido normal adjacente.  

Uma lesão amorfa, desorganizada não possui nenhuma arquitectura, pelo que não mantem 
a forma (por exemplo necrose ou material purulento).  

Um tecido sólido tem arquitetura aparente, mantem a forma e geralmente esta textura 
associa-se a células vivas e tecidos viáveis ou estroma. Exemplos são a textura fasciculada, 
estriada, concêntrica, nodular, em favo de mel, lacerada, turbilhonar, granular, septada, 
escamosa, em mosaico, em calçada portuguesa, erosionada, ulcerada, crostosa, com 
vegetações, perfurada ou umbilicada (Figuras 7 e 8). 

 
Figura 7. Exemplos da textura das lesões. 

 
Figura 8. . Exemplos da textura das lesões. A. Lesão fasciculada (canídeo, fibrossarcoma). B. Lesão nodular 
(canídeo, tumor de mama). C. Lesão erosionada (canídeo, dermatite do escroto). D. Lesão ulcerada (canídeo, 
tumor de mama). E. Lesão umbilicada (canídeo, intestino). F. Lesão perfurada (canídeo, rotura do intestino). 
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4.7. Consistência 

Uma consistência gasosa (Figra 9A) aplica-se a lesões com ar, como em situações de 
enfisema pulmonar, especialmente difuso. Ocorre ainda em doenças causadas por agentes 
anaeróbios produtores de gás. Estas lesões, como por exemplo o enfisema subcutâneo, 
devem sempre ser alvo de uma cuidadosa avaliação e devem ser tomados cuidados 
adicionais de proteção pela gravidade e risco que representam para o manipulador. 

Uma lesão com consistência fluida (Figura 9B) parece húmida, podendo lembrar um balão 
cheio de líquido. Normalmente significa edema, sangue, transudado, exsudado ou urina. 

A consistência branda (Figura 9C) corresponde provavelmente a lesões com fluido, ricas 
em células ou com pouca organização estromal. Esta consistência pode ainda dever-se à 
presença de gordura em diferentes órgãos, como no fígado, rins, etc. 

Lesões firmes (Figura 9D) são pobres em fluido e ricas em células ou estroma, como 
exsudados, hiperplasia, neoplasia, cicatrizes ou fibrose.   

Lesões muito firmes (ósseas) (Figura 9E) apresentam um estroma mineralizado ou matriz 
como cartilagem, osso e tecidos calcificados. Determinados tumores, como por exemplo os 
tumores mistos da mama, podem apresentar uma consistência muito firme devido à 
formação de osso. 

 
Figura 9. Exemplos da consistência das lesões. A. Lesão de consistência gasosa (equino, miosite gangrenosa).  
B. Lesão de consistência fluída (leporídeo, pericardite purulenta). C. Lesão de consistência branda (raposa, 
lipidose hepática e fratura). D. Lesão de consistência firme (canídeo, epúlide). E. Lesão de consistência muito 
firme (canídeo, cálculos na pélvis renal). 

4.8. Características especiais 

Todas as características referidas anteriormente são avaliadas por dois órgãos dos sentidos: 
visão e tato. No entanto, tanto o odor como a audição podem fornecer informações valiosas 
para o diagnóstico. As características especiais (as que não são observáveis pelos olhos) 
diferem entre tecidos, órgãos e entidades nosológicas. 
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O tato, usado como referimos na avaliação da consistência, pode ser ainda utilizado para 
estimar o peso de órgãos, principalmente de órgãos dinâmicos como o pulmão, baço e 
bexiga. Apesar de ser um dado subjectivo e depender em grande escala da experiência de 
quem realiza a necrópsia, pode ser importante, por exemplo nos pulmões. O ideal é 
recorrer-se a uma balança, que deve estar presente na sala de necrópsias e pesar-se os 
órgãos, nomeadamente o coração, as glândulas endócrinas, o fígado e os rins. O peso dos 
órgãos é influenciado pela espécie, raça, sexo, idade, estado nutricional e peso do animal. 
Em animais de laboratório, já que existem padrões bem estabelecidos, todos os órgãos 
devem ser pesados. 

O odor das lesões ou a perda do mesmo é, muitas vezes, uma característica útil e deve ser 
incluída no relatório de necrópsia, quando não é considerado normal. Embora difícil de 
avaliar, pode ser útil no diagnóstico e é descrito por comparação com outros odores. 
Infeção por bactérias putrefativas pode ser diagnosticada pelo olfato. Um cheiro a gordura 
rançosa pode indicar infeção por Clostridium chauvoei em bovinos e Clostridium septicum 
em porcos e cavalos. Piómetras e enterite por parvovirus canino têm diferentes cheiros; 
animais urémicos têm cheiro amoniacal no estômago e intestino; enterotoxémia tem odor 
butírico; um cheiro a cidra pode associar-se a hemorragia gástrica ou sangue digerido.  

O som que o órgão ou tecido emite à manipulação também pode fornecer informações 
importantes. O som crepitante que o ar ou gás faz é característico e pode indicar enfisema, 
putrefação gasosa ou infeção por bactérias produtoras de gás, como clostrídeos. 

 

5. As cavidades e o seu conteúdo 

Para descrição das características das cavidades orgânicas e órgãos ocos seguem-se os 
mesmos critérios expostos anteriormente. Há que ter em conta a amplitude da cavidade ou 
órgão, a espessura e a consistência da parede e o aspecto da superfície externa.  

O conteúdo também tem de ser valorizado (Figura 10): o volume, a consistência (líquida, 
pastosa ou densa), o peso específico, a cor, o odor, o aspecto (turvo ou filamentoso) e o pH 
(ácido ou alcalino). 

 
Figura 10. Conteúdo da cavidade abdominal (felídeo, peritonite fibrinosa). 
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6. A descrição e a interpretação 

A descrição é a listagem das características físicas ou factos observados que identificam a 
lesão. A interpretação é a nossa tradução do que a presença conjunta destas características 
significa em termos médicos ou patológicos. É importante interpretar as descrições. É um 
direito e privilégio do profissional médico. Por outro lado, o patologista quer saber, no caso 
de necrópsia efectuada por colegas clínicos, o que este pensa do significado das lesões 
observadas no exame post mortem. 

Uma parte integral da nossa interpretação é a distinção entre lesões e outros processos não 
lesionais e entre as alterações agónicas e post mortem. Uma lesão é um defeito num tecido 
vivo causada por um processo patológico, podendo ser bioquímico ou estrutural. As 
alterações post mortem são alterações que ocorrem após a morte, normalmente como 
resultado de um processo de autólise. Alterações agónicas são lesões que ocorrem imedia-
tamente antes da morte e podem não ter significado clínico (congestão pulmonar é 
frequentemente causada por alterações agónicas). Estas interpretações são baseadas na 
experiência. Por exemplo, não devem ser confundidas congestão fisiológica da mucosa 
gástrica com gastrite; hipostase post mortem no pulmão e fígado com congestão e 
hemorragia; características normais, como as papilas duodenais do cavalo e do cão com 
nódulos tumorais ou úlceras; focos linfóides proeminentes no cólon ou placas de Peyer com 
úlceras; calcificação do endocárdio com deposição de sais de barbitúricos no coração.  

Deve sempre descrever-se a lesão antes de a interpretar. A interpretação sem descrição 
pode comprometer o diagnóstico, se a interpretação estiver incorrecta. Por exemplo, deve 
escrever-se que o pulmão está “difusamente vermelho escuro” e não “hemorrágico”.  
A hemorragia é uma interpretação da nossa observação. De facto, pulmões difusamente 
vermelhos escuro são normalmente devido a congestão e não a hemorragia, o que é uma 
diferença importante e real. Se for feita uma escrição adequada, pode sempre voltar-se atrás 
e voltar a interpretar. Caso contrário, não se pode ter confiança absoluta, uma vez que não 
há uma descrição. A melhor opção é descrever a lesão e interpretar imediatamente:  
“O pulmão estava difusamente vermelho escuro, húmido e pesado (congestão e edema)”. 
Assim, quer o profissional que realizou a necrópsia quer o patologista sabem o que foi 
observado e a sua interpretação.  

A interpretação das lesões é sempre uma suposição e depende da experiência e dos 
conhecimentos de quem executa a necrópsia. Pode estar errada. Com experiência, as 
suposição tornam-se cada vez mais válidas e fornecem dados importantes para o 
diagnóstico definitivo. Deve interpretar-se (supor) mas sempre depois de descrever as 
lesões. 

6.1. Exemplos de descrição de lesões 

Apesar das regras para a elaboração do relatório de necrópsia não serem rígidas, 
apresentamos em seguida alguns exemplos de descrição de lesões em diferentes órgãos: 

- Pulmões: coloração vermelha escura, difusa, húmidos e pesados com fluido 
espumoso nas vias aéreas; a superfície de corte parece idêntica; 100% do pulmão 
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envolvido (provável acumulação de sangue e fluido). INTERPRETAÇÃO: 
congestão e edema pulmonar. 

- Fígado: focos miliares superficiais, brancos, com 1mm (neste caso a lesão é muito 
pequena para se fornecer informação adicional). INTERPRETAÇÃO: provável 
necrose aguda; a distribuição sugere um processo embólico, como numa septicemia. 

- Rim, direito: na superfície de corte existe uma área focal, bem demarcada, pálida, em 
forma de cunha, estendendo-se até ao córtex; a cápsula renal envolvente está 
deprimida. INTERPRETAÇÃO: provável enfarte; a depressão é provavelmente 
causada por fibrose, devendo tratar-se de uma lesão antiga. 

- Cólon, esquerdo, ventral e dorsal: lesão segmentar (3,5m) difusa, transmural, 
vermelha escura, húmida e saliente. INTERPRETAÇÃO: congestão e edema com 
provável necrose de coagulação. Provavelmente enfarte devido a deslocação 
mecânica do trato gastrointestinal. 

- Coração, ventrículos: áreas pálidas brancas que parecem necrose do miocárdio, com 
distribuição multifocal a coalescente, irregulares e planas; envolvimento de 30% do 
coração. INTERPRETAÇÃO: Necrose aguda de coagulação. Num ruminante deve 
pôr-se a hipótese da doença do músculo branco. 

 

7. A construção do relatório de necrópsia 

A necrópsia é um exame a um animal após a sua morte, sendo por vezes a última 
oportunidade para determinar a causa da doença e morte, ou para efectuar a recolha de 
material para exames que possam auxiliar neste objetivo. Deverá ser efectuada o mais 
precocemente possível por um médico veterinário, durante a prática clínica, ou por um 
patologista. Neste caso, a solicitação deste exame deverá ser efetuada com uma requisição 
onde constem todos os dados relevantes para a determinação da causa de morte. Estes 
dados deverão depois constar também no cabeçalho do relatório emitido após a necrópsia, 
nomeadamente a identificação do animal, do médico veterinário e do proprietário. Deverá 
ainda incluir as informações clínicas consideradas relevantes e o diagnóstico ou suspeita 
clínica.  

Em seguida, o relatório de necrópsia reúne, num só texto, ou num formulário detalhado pré-
preenchido, todas as lesões observadas, a sua descrição e interpretação, de acordo com os 
critérios referidos. Como documento emitido no ato da necrópsia, deve ser escrito no 
presente do indicativo, em linguagem cuidada, sem o uso de termos dúbios, regionalismos, 
gíria ou abreviaturas. As frases devem ser claras e concisas e restringirem-se à descrição do 
que foi observado, sem emissão de opiniões pessoais não médicas ou juízo de valor. Este 
facto pode adquirir particular importância nos casos de suspeita de negligência médica. 

Deverá seguir a ordem da necrópsia nomeadamente hábito externo, com referência à 
condição corporal do animal, estado do pelo, presença de ectoparasitas, evidências externas 
de administração endovenosa ou intervenção cirúrgica, orifícios naturais e mucosas. 
Depois, após a abertura do animal deve descrever-se as lesões nos diferentes órgãos e 
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tecidos, de forma lógica e sistemática, seguida da interpretação das mesmas. Na ausência de 
lesões em vários órgãos, poder-se-á, no final da descrição, escrever “restantes órgãos sem 
alterações macroscópicas dignas de registo”. Para terminar, emite-se o diagnóstico 
morfológico e detalham-se as eventuais colheitas de material para outros exames.  

 

8. Considerações finais 

O relatório de necrópsia é um documento oficial emitido no ato da necrópsia e que deve 
relatar todas as lesões observadas. Para isso, existem algumas regras que deverão ser tidas 
em conta na sua elaboração, como referido anteriormente. Em resumo, as regras básicas 
para uma descrição correta são: 

a) Ser simples e direto; 

b) Ser conciso e claro; 

c) Descrever com precisão antes de diagnosticar; 

d) Minimizar as palavras e maximizar a informação; 

e) Não usar palavras extensas, dúbias ou em gíria; 

f) Não usar frases extensas; frases com mais de 20 palavras são mais difíceis de ditar, 
escrever, ler e compreender; 

g) Descrever na forma ativa e no presente do indicativo; 

h) Ser responsável pelas observações; 

i) Não incluir informações desnecessárias, como a técnica de necrópsia e o que está 
normal; 

j) Ser metódico e lógico. A ordem do relatório deve ser a do protocolo de necrópsia: 
identificação do animal, hábito externo, hábito interno e diagnóstico morfológico. 
Devem ainda incluir-se as colheitas efetuadas.  

O relatório de necrópsia é um documento oficial emitido por quem faz a necrópsia e deverá 
permitir a visualização mental das lesões por parte de quem não a efetuou. O contributo do 
relatório macroscópico para o diagnóstico final pode ser equivalente ou mesmo superior ao 
contributo do relatório histológico. Por outro lado, constitui um arquivo permanente do 
caso, podendo ser utilizado em questões legais, na avaliação do dano ao animal, nos casos 
de alegados maus tratos animais, investigação das circunstâncias da morte em animais 
segurados, ou em estudos de causas de morte e incidência e prevalência de determinadas 
doenças.  

Só um relatório bem redigido, de forma conscienciosa e cuidada poderá servir os propósitos 
a que se destina. Por isso, urge uniformizar critérios entre os profissionais. Uma lesão 
corretamente descrita é, sem dúvida de grande valor diagnóstico	  
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Resumo 
A necropsia forense, componente primordial na investigação criminal, 
assume um papel cada vez mais preponderante nas funções do Médico 
Veterinário. O seu principal objetivo é estabelecer a causa e o mecanismo de 
morte, fazendo o diagnóstico diferencial médico-legal (morte de causa 
natural ou de causa externa, acidental ou não acidental). As principais 
indicações para a realização de uma necropsia forense ou médico-legal são: 
morte súbita; suspeita de envenenamento intencional; suspeita de morte 
violenta (negligência, maus tratos, ritualismo); suspeita de má conduta 
profissional, quando a morte surge em ambiente hospitalar ou após 
intervenção médica,; em caso de morte de animais valiosos segurados e sus-
peitas de fraude. Na patologia forense, todas as amostras são recebidas 
como evidência, incluindo o próprio cadáver, as quais serão analisadas e o 
seu resultado apresentado, na forma de relatório, que será utlizado no 
processo judicial. Todos os procedimentos devem ser documentados e 
registados, de modo a garantir a cadeia de custódia. 
 
Palavras-Chave: Necropsia forense; Cadeia de custódia; Evidências 
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1. Introdução 

A Medicina Legal e as Ciências Forenses representam uma área técnica e científica em 
constante desenvolvimento, com ampla repercussão social e múltiplas aplicações nos mais 
diversos domínios profissionais. Trata-se de uma ciência em constante expansão, o que 
implica que as suas matérias e métodos se adaptem às novas tecnologias, às descobertas 
científicas e, também às mudanças sociais e do direito. É nesta a matriz onde se inscrevem 
disciplinas e matérias tão diversas quanto a anatomia patológica forense, a tanatologia 
forense, a clínica médico-legal, a toxicologia forense, a biologia e a genética forense, a 
antropologia forense, a entomologia, o direito e a bioética. 

Relativamente à medicina forense, ou seja, àquela mais estritamente ligada à medicina, 
espera-se que os seus profissionais sejam capazes de:  

• Selecionar, preservar, colher e acondicionar vestígios; 
• Identificar, caracterizar lesões físicas e proceder à sua interpretação;  
• Determinar a relação entre as lesões e as sequelas;  
• Compreender e atender às questões éticas e legais levantadas;  
• Estudar as evidências e reconstruir o evento da melhor maneira possível, dentro das 

limitações da evidência disponível, sem suposições ou especulação;  
• Articular-se com profissionais de outras ciências forenses para melhor esclarecer e 

estudar os casos;  
• Apresentar de forma clara ao sistema de justiça o resultado das perícias efetuadas, 

através de relatórios médico-legais objetivos e bem sistematizados. 

A perícia forense assume um papel cada vez mais preponderante nas funções do Médico 
Veterinário, principalmente com a atualização da legislação relativa à criminalização dos 
maus tratos a animais de companhia e proteção aos animais (Lei nº 69/2014 de 29 de 
agosto). Os exames médico-legais em Medicina Veterinária são cada vez mais frequentes, 
sendo geralmente solicitados pelo Ministério Público, pelo Serviço de Proteção da Natureza 
e do Ambiente da GNR e clínicos, para ajudar a desvendar crimes contra animais, 
nomeadamente contra espécies protegidas, verificar intoxicações e envenenamentos e 
emitir laudos que determinem imperícia, imprudência ou negligência por parte dos 
profissionais ou proprietários. 

As principais indicações para a realização de uma necropsia forense ou médico-legal são: 
morte súbita; suspeita de envenenamento intencional; suspeita de morte violenta 
(negligência, maus tratos, ritualismo); suspeita de má conduta profissional, quando a morte 
surge em ambiente hospitalar ou após intervenção médica; em caso de morte de animais 
valiosos segurados e suspeitas de fraude. 

 

2. Cadeia de custódia 

Na patologia forense, todas as amostras são recebidas como evidência, incluindo o próprio 
cadáver, as quais serão analisadas e o seu resultado, apresentado na forma de relatório 
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(laudo) que será utilizado no processo judicial. As amostras devem ser manuseadas de 
forma cautelosa, para evitar alegações de adulteração ou má conduta que possam 
comprometer as decisões relacionadas com o caso em questão. Todos os procedimentos 
devem ser registados, de modo a garantir a cadeia de custódia. 

A cadeia de custódia é o processo usado para manter e documentar a história cronológica da 
evidência, garantindo a idoneidade e o rastreamento das evidências utilizadas em processos 
judiciais. Nesta situação, a cadeia de custódia permite ao técnico responsável garantir e 
provar a integridade do processo ao qual a amostra foi submetida. A cadeia de custódia 
refere-se ao tempo em curso durante o qual a amostra é processada e inclui todas as pessoas 
que a manuseiam. É usada para registar as informações de campo, de laboratório e das 
pessoas que manusearam a amostra, exigindo um trabalho de equipa que envolve todas as 
partes, internas e externas ao laboratório, englobando também os responsáveis pela colheita 
da amostra ou levantamento do cadáver.  

Assim, a cadeia de custódia (Figura1) viabiliza o controlo sobre o trâmite da amostra, com 
identificação nominal das pessoas envolvidas em todas as fases do processo, caracterizando 
as suas responsabilidades. Durante todo este processo, a trilogia documentar, recolher e 
relatar nunca deve ser esquecida. 

 
Figura 1. Diagrama das etapas da cadeia de custódia 

Portanto, o facto de assegurar a memória de todas as fases do processo constitui um 
protocolo legal que per-mite garantir a idoneidade do resultado. É, também, importante que 
os laboratórios assegurem o controlo de qualidade de todos os procedimentos e 
equipamentos de forma a obter resultados com fiabilidade. 

Para que seja mantida a cadeia de custódia, torna-se necessário registar toda a história 
cronológica da amostra, desde o transporte, receção, armazenamento, realização do exame 
de necropsia, colheita de evidências e amostras e transferência para outros serviços, com 
documentação escrita (através de registos ou diagramas) e fotográfica das várias etapas do 
processo e das evidências (Figura 2). 
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Figura 2. Registo fotográfico de receção de amostras forenses, com etiquetas de identificação. Pormenor da 
etiqueta com número de análise, data e hora e assinatura do responsável pela receção, com selo inviolável. 

3. Procedimento de Necropsia Forense 

O procedimento de necropsia forense é semelhante ao de uma necropsia anatomoclínica, 
com algumas particularidades, uma vez que este exame de observação pode constituir meio 
de prova. Deve ser feita uma cuidadosa observação e documentação do cadáver submetido 
a exame forense para tentar recriar todos os eventos relacionados com a morte e devem 
estar presentes dois médicos veterinários patologistas. 

3.1. Objetivos da Necropsia Forense 

A necropsia forense, componente primordial na investigação criminal, procura estabelecer a 
causa e o mecanismo de morte, fazendo o diagnóstico diferencial médico-legal (morte de 
causa natural ou de causa externa, acidental ou não acidental). São também objetivos da 
necropsia forense confirmar a identificação do cadáver, estimar a data da morte, rastrear e 
recuperar evidências e tudo o que possa contribuir para auxiliar o direito na aplicação da 
justiça. Interessa desde logo o exame do local, incluindo também a colheita de provas no 
sítio onde o cadáver foi encontrado e as circunstâncias que rodearam a morte. É importante 
a informação clínica, o mais detalhada possível, com referência ao resultado de exames 
efetuados, um estudo minucioso do cadáver e a realização dos exames complementares que 
se entendam necessários realizar no decurso da necropsia.  

Durante o procedimento de uma necropsia forense, o técnico (patologista) deve tentar 
responder às seguintes questões:	   

• Determinar a causa de morte, ou seja, a doença, lesão ou anomalia responsável por 
iniciar a sequência de alterações funcionais que termina em morte; 

• Determinar o mecanismo de morte, a alteração estrutural ou funcional incompatível 
com a vida; 

• Determinar a forma como ocorreu a morte, acidental ou intencional, natural ou 
violenta; 

• Recolher vestígios de prova (projéteis, insetos, plantas, conteúdo gastrointestinal, 
…); 
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• Reconstruir as circunstâncias que rodearam a morte; 
• Estimar hora da morte e a cronologia das lesões. 

 

3.2. Informação e história clínica 

Como em qualquer outro caso, os patologistas devem recolher o máximo de informação 
possível antes da necropsia, o que inclui fotografias do local, relatórios policiais, historial 
médico, resultados de exames e tratamentos efetuados. A realização de radiografias de todo 
o cadáver antes da necropsia é muito importante pois permite detetar a presença de objetos 
de metal como projéteis, bem como lesões ósseas. De seguida deve ser feita a confirmação 
da identidade do animal, através da leitura do microchip ou tatuagem e características 
externas. 

3.3. Exame do hábito externo 

O exame do hábito externo é de extrema importância nestas necropsias, serve a vários 
propósitos, incluindo não só a deteção de lesões mas também de evidências. Começa com a 
inspeção do material em que o cadáver foi recebido (saco plástico, cobertor, toalha) para 
procurar eventuais evidências (projéteis, sangue); continua com um exame físico completo, 
com especial atenção às faneras, cavidade oral, olhos, orelhas, períneo e genitália externa, 
procurando evidências de trauma, documentando e registando em fotos e diagramas todas 
as particularidades e evidências encontradas. Os diagramas são uma forma fácil e clara de 
apresentar os resultados em tribunal e podem ser anexados ao relatório final, desde que 
datados e assinados 

3.4. Exame do hábito interno 

O exame do hábito interno, cavidade torácica e abdominal é realizado da mesma forma que 
numa necropsia anatomoclínica, com a descrição completa de todos os órgãos e tecidos, 
independentemente de parecerem ou não afetados, registando mesmo as alterações 
acidentais, o que confirma que foi observado (ex.: não foram observadas alterações 
macroscópicas dignas de registo).Uma outra particularidade deste procedimento é que, 
independentemente de haver ou não sintomatologia nervosa, o exame tem que incluir a 
abertura da cavidade craniana, por vezes também com a abertura da ráquis. 

3.5. Registo fotográfico 

O registo fotográfico é um componente indispensável na necropsia forense, sendo usado 
para estabelecer a identidade do animal e documentar as lesões para posterior evidência no 
processo. O “protocolo” fotográfico tem sempre 5 planos fotográficos: laterais (esquerdo, 
direito), dorsal, de frente (rostral) e de trás (caudal). Todas as lesões, ou ausência das 
mesmas, devem ser fotografadas num fundo limpo, pelo menos incluindo uma fotografia 
distante para localizar anatomicamente a lesão e uma de pormenor (em grande plano). As 
fotos devem incluir sempre uma escala e etiqueta com identificação do número de análise, 
data e responsáveis (Figura 3). Todas as fotografias tiradas para documentação, são 
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consideradas evidências e, como tal devem ser mantidas em cadeia de custódia, 
identificadas por um fotolog e guardadas em local seguro (ex.: servidor do laboratório). 

 
Figura 3. Registo fotográfico de lesões e evidências em necropsias forenses, com etiquetas de identificação. A: 
Hábito externo, cadáver com contratura dos músculos faciais, riso sardónico, num caso suspeito de 
envenenamento por estricnina; B: Lesões de hábito interno num caso de morte súbita, síndrome de dilatação- 
-torção gástrica; C: Lesão de hábito externo, ferida por arma de fogo, orifício de entrada;D: Evidência, projétil 
de arma de fogo encontrado no cadáver (seta). 

3.6. Colheita de amostras 

Caso se justifique, procede-se à colheita de amostras para exames complementares 
(histologia, toxicologia, balística, entomologia, etc.), sendo que nos casos de suspeita de 
envenenamento, para além das amostras destinadas a exame toxicológico, deve-se sempre 
fazer colheita para exame histológico, para confirmar, refutar ou reafirmar o diagnóstico 
macroscópico e excluir, ou não, causas naturais e espontâneas de morte. Na área de 
toxicologia forense, todas as amostras são recebidas como evidências, devendoser 
manuseadas de forma cautelosa, para evitar futuras alegações de adulteração ou má conduta 
que possam comprometer as decisões relacionadas com o caso em questão. As amostras 
são, na maioria das vezes, únicas e a perda das mesmas significa um prejuízo, na medida 
em que pode inviabilizar ou prejudicar a análise toxicológica. Como consequência, a cadeia 
de custódia permite minimizar a possibilidade de extravio e dano das amostras, desde a sua 
colheita até o final da fase analítica. 
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Relativamente ao envio de amostras, órgãos ou fluidos, para outros laboratórios, convém 
realçar que devem ser seguidas todas as recomendações contidas nas requisições; o envio 
deverá ser feito o mais rapidamente possível, garantindo o processo de cadeia de custódia, 
não incluindo na mesma remessa amostras de processos diferentes e procedendo sempre à 
rotulagem completa (dados do requisitante, data da colheita, número de análise, 
identificação do conteúdo, identificação do responsável) (Figura 4). As amostras devem ser 
guardadas em local de acesso restrito até à sua transferência. 

 
Figura 4. Registo fotográfico de evidências e de recolha de amostras para exames complementares.  
A: recolha de amostra para exame toxicológico, envenenamento por metiocarb; B: recolha de 
amostras para recipientes com etiquetas identificadoras e selo inviolável; C: recolha de projétil de 
arma de fogo para possível exame de balística. 

3.7. Relatório de Necropsia 

A prova pericial apresenta-se sob a forma de um relatório onde se descreve o resultado 
do(s)exame(s) efetuado(s), bem como a interpretação desses resultados, elaborando-se uma 
conclusão devidamente fundamentada. O relatório deverá obedecer a normas específicas de 
maneira a responder cabalmente aos objetivos a que se destina. Deve apresentar uma 
descrição clara, objetiva, pormenorizada e sistematizada das observações feitas (com 
indicação das fontes de informação); os conceitos usados devem ser definidos e os tempos 
verbais adequados à realidade do caso e rigor de informação; a medida e interpretação do 
dano deve ser isenta e imparcial, identificando-se os métodos utilizados (ex.: tabelas e 
escalas). Como em qualquer caso, antes de um relatório ser finalizado, devem ser revistas 
todas as fotografias e notas, e o relatório deve ser lido por alguém que não o tenha redigido 
para detetar eventuais erros de escrita.  

Independentemente do caso em estudo, o relatório de necropsia forense deve compreender 
os seguintes capítulos:  

• Cabeçalho (nome agência, morada, data de receção, data de exames, número de 
análise); 

• Identificação do animal (nome, idade, espécie, raça, sexo, cor de pelagem, peso, 
chip); 

• Procedência (identificação do requisitante e proprietário); 
• Motivo do exame (suspeitas); 
• Informação (fotos local, relatório policial); 
• Historial médico (informação clínica e social, relatórios de exames efetuados); 



Necropsia Forense Veterinária 

  

  

100 

• Descrição detalhada da necropsia (hábito externo, hábito interno, cavidades e 
sistemas); 

• Procedimentos e Resultados (lista de procedimentos de ensaio, amostras colhidas e 
resultados); 

• Discussão (causa, mecanismo e forma de morte) e conclusão suportada em 
documentação relevante, breve e com frases claras e diretas;  

• Assinaturas (dois peritos) e data. 

 

4. Considerações finais 

A função do perito é saber dar resposta ao objetivo da perícia, de forma imparcial e 
objetiva, e traduzir a sua complexidade por palavras simples para que os juristas e outros 
profissionais a possam apreciar sobre bases concretas, de modo a que a decisão judicial seja 
adequada. Os objetivos da necropsia forense nem sempre são fáceis de atingir, haverá 
sempre mortes em que não é possível esclarecer a causa, mesmo com o recurso a todos os 
meios auxiliares de diagnóstico adequados. 
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Resumo 
Apesar das suas limitações, o diagnóstico citológico é uma ferramenta 
insubstituível ao dispor dos clínicos e cujo valor não se questiona. Contudo, 
não pode haver bom diagnóstico citológico sem a execução de bons 
esfregaços. Esta é uma limitação, aliás comum a todos os tipos de 
diagnóstico laboratorial. A segunda limitação tem a ver com a fiabilidade. O 
diagnóstico citológico tem o seu grau de fiabilidade próprio, 
necessariamente inferior ao do diagnóstico histológico. As expetativas 
associadas a este diagnóstico devem, pois, ser devidamente balizadas de uma 
forma geral e em particular no que diz respeito a diagnósticos de patologia 
de órgãos internos. Ao remeter ao clínico o diagnóstico requisitado, o 
patologista deve ter em atenção que, no seu relatório, os seguintes aspetos 
descritivos estão assegurados: 1) A identificação clara do animal, com 
indicação do local da lesão e das suas características, bem como do método 
de colheita utilizado; 2) A descrição do material recebido pelo laboratório, 
número de lâminas ou quantidade de líquido; 3) A descrição do material 
observado de forma que seja explícita a fundamentação do diagnóstico; 4) O 
diagnóstico, nem sempre possível de emitir, atendendo às limitações 
associadas à qualidade da amostra ou próprias da análise citológica em si; 
5) Os comentários e/ou recomendações.  
A inclusão de imagens é discutível e, na perspetiva da autora, totalmente 
dispensável. Para que um relatório citológico sirva a sua função é 
importante que o canal de comunicação entre o patologista e o clínico 
estejam sempre abertos e a funcionar!! 
 
Palavras-Chave: Análise citológica, vantagens, limitações, grau de 
fiabilidade 
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1. Introdução 

Apesar das limitações que o exame citológico apresenta, a simplicidade da execução 
técnica e as vantagens de um diagnóstico emitido o mais precocemente possível, justificam 
o crescente interesse que os clínicos lhe vêm prestando.  

Poucas técnicas de diagnóstico haverá que, em pouco tempo e por pouco dinheiro, 
possibilitem um tão vasto grau de informação útil para o diagnóstico. 

Contudo, não pode haver bom diagnóstico citológico sem a execução de bons esfregaços. 
Uma das limitações da técnica, facilmente ultrapassável, será a necessidade de formação 
para a obtenção de bons esfregaços. De facto, a orientação do iniciado na execução de bons 
esfregaços é simples e fácil de absorver de forma totalmente informal. 

Não tão fácil será a obtenção de competências para a emissão do diagnóstico. Em Portugal, 
não sendo reconhecido o título de especialista, faz com que qualquer veterinário, mesmo 
recém-formado, possa assinar relatórios de citologia. O que não nos parece de todo 
desejável. A emissão de diagnóstico citológico, tal como o diagnóstico histopatológico, 
pressupõe treino acompanhado por especialistas, em laboratórios que recebem pelo menos, 
várias centenas de amostras por ano. O Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade 
de Medicina Veterinária (FMV) da Universidade de Lisboa está reconhecido pelo European 
College of Veterinary Pathology como entidade em condições para fazer formação de 
residentes e desde há vários anos que faz formação em citologia, formal ou informal, tendo 
as portas sempre abertas para quem quer vir aprender. O conhecimento adquirido pelos 
patologistas da FMV ao longo dos últimos anos permitiu a publicação de um atlas 
amplamente ilustrado (1), produzido em conjunto com colegas do Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto. 

Uma outra vantagem de alguns laboratórios, logo de alguns patologistas, está no facto de 
fazerem diagnóstico citológico, mas também diagnóstico histopatológico. É inquestionável 
que o conhecimento das alterações estruturais que se verificam nos diferentes órgãos, 
aparelhos e sistemas é uma vantagem adicional na interpretação dos achados em citologia. 
Na perspectiva da autora, será mesmo difícil fazer diagnóstico citológico sem esse precioso 
conhecimento da estrutura íntima dos tecidos normais e dos alterados pelos processos 
patológicos. 

 

2. Limitações técnicas 

Seguidamente, passa-se em revista as limitações que podem interferir na qualidade do 
diagnóstico e que, maioritariamente, dizem respeito à punção, aspirativa ou não, com 
agulha fina. É importante que o citologista conheça essas limitações e possa aconselhar 
para que sejam ultrapassadas. 
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2.1. A colheita é insuficiente ou está hemodiluída 

1. A escolha da agulha não foi apropriada  

A seleção de uma agulha demasiado fina não permite que as células entrem no seu lume 
durante a colheita, seja esta feita com ou sem aspiração. A escolha de uma agulha 
demasiado grossa pode provocar hemorragias desnecessárias e com isso diluir a amostra 
com hemáceas, diminuindo a possibilidade de obter células com significado para o 
diagnóstico. O comprimento da agulha também é importante. As agulhas devem ter uma 
polegada e meia. Menos que isso corresponderá a menos células colhidas. Agulhas muito 
longas, por outro lado, serão mais difíceis de manter no local exato onde se quer fazer a 
colheita. 

É claro que também há lesões que são pobres em células e ricas em fibras (epulides, 
fibromas, fibropapilomas) cuja colheita, mesmo feita em condições ideais, é pouco rica em 
células. 

2. A escolha da seringa não foi a ideal 

Da escolha da seringa dependerá a obtenção do vácuo ideal para que a aspiração seja eficaz 
e pode ser crítica. Calibres superiores a 10cc podem provocar danos tecidulares e 
hemorragia. Com seringas de calibre inferior o vácuo será insuficiente e a colheita 
insatisfatória.  

3. A colheita foi feita em nódulos muito pequenos ou de difícil acesso 

O ideal para uma boa colheita de material de massas é usar o punho ou pistola de aspiração. 
Só assim é possível fixar a lesão com uma mão enquanto a outra manipula o punho com a 
agulha e a seringa.  

As colheitas efetuadas sem punho, em particular de pequenas lesões nas quais não pode 
haver total controlo da posição da agulha, podem conduzir à obtenção de material 
totalmente inadequado para a análise. Aspirar o tecido adiposo que envolve um pequeno 
nódulo pode levar ao diagnóstico errado de lipoma! 

4. O aspirado era formado por gotas de gordura 

As amostras com o aspeto de gotas de gordura totalmente transparentes, podendo 
corresponder a lipomas, não devem ser dispersadas nas lâminas pois correm o risco de má 
aderência e de arrastamento durante a coloração. Os esfregaços devem ser deixados a secar 
e só devem ser enviadas para o laboratório (caso este não seja no mesmo local da colheita) 
no dia seguinte e em contentores apropriados. 

5. A lesão era muito volumosa e redirecionou-se a agulha 

Neste caso a colheita deve ser feita em dois ou mais pontos, fazendo colheitas 
individualizadas, uma de cada vez. O redireccionamento da agulha é totalmente 
desaconselhado. Provoca dano tecidular desnecessário. Não só aumenta a probabilidade de 
tornar dolorosa uma colheita totalmente indolor, como aumenta o risco de hemorragia 
levando à diluição da amostra já referida acima. 
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6. A colheita foi feita em órgãos internos  

No caso das colheitas de órgãos internos as limitações que podem por em risco o 
diagnóstico são ainda mais relevantes. Há regras de posicionamento do animal para cada 
órgão que se quer aspirar. É frequente as colheitas serem ricas em células adiposas, em 
particular as de massas ou orgãos intrabdominais. A colheita deve ser repetida se o aspirado 
for formado por gotas que não aderem à lâmina. No caso de órgãos muito irrigados é 
fundamental não usar vácuo, ou seja, não aspirar para evitar a diluição da amostra com 
células sanguíneas 

3.2. Quando as células estão em número suficiente mas não estão em monocamada 

1. O material colhido não foi dispersado nas lâminas   

Não é possível obter células em monocamada se não se fizer esfregaços do material 
colhido. A dispersão deste deve ser feita com suavidade evitando esmagar as células. Deve 
partir-se sempre do princípio que as células são frágeis. Em caso de dúvida deve usar-se 
uma lamela.  A exceção a esta regra é o caso dos lipomas como dito atrás! 

2. O material aspirado era muito abundante  

Não há limite para o número de lâminas que se podem fazer em cada análise. É sempre 
preferível dividir o material por várias lâminas, sem as sobrecarregar.   

3.3. Quando as células são visíveis mas estão mal  preservadas 

O aspirado era líquido  

A fixação do material aspirado obtém-se por rápida exposição ao ar, o que sucede ao 
dispersar o material nas lâminas. Se esta primeira fixação falha nada se pode fazer para a 
recuperar. Assim, quando o aspirado é rico em líquido as lâminas devem ser agitadas ao ar 
até obter a secagem total, tal como num esfregaço de sangue. 

Demasiado líquido no aspirado atrasa a fixação. Quando o material aspirado é muito 
líquido os esfregaços devem ser agitados depois de realizados para promover a secagem 
rápida. 

Quando se aspira líquido este deve ser centrifugado de imediato e os esfregaços realizados 
a partir do sedimento. No caso de não haver condições para a centrifugação, o líquido deve 
ser colocado num tubo com EDTA para enviar para o laboratório.  

3.4. Quando as células estão bem preservadas mas não se identifica os seus detalhes 

A coloração não foi equilibrada 

A coloração, se feita na clínica, deve ser cuidada para não comprometer a qualidade final. 
Esfregaços demasiado corados não deixam ver detalhes celulares. Esfregaços 
insuficientemente corados também não!!! Os protocolos de coloração devem ser 
respeitados. 

Os esfregaços foram transportados conjuntamente com peças para análise histopatológica e 
sofreram os efeitos dos vapores de formol. 
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O transporte de peças em formol deve ser feito totalmente em separado, porque os vapores 
do fixador impedem as células de reter os corantes usados em citologia.  

3.5. Quando estava tudo ótimo mas as lâminas chegaram partidas! 

Os esfregaços não foram bem acondicionados 

Quer seja o transporte curto ou longo, os esfregaços devem ser bem acondicionados em 
caixas plásticas apropriadas. O diagnóstico pode ser seriamente afetado pelo facto de o 
melhor esfregaço se partir em estilhaços! 

3.6. Estava tudo ótimo, mas o patologista não sabia o que estava a ver 

O laboratório não foi corretamente informado 

As informações a enviar ao patologista são vitais para assegurar que o diagnóstico é 
correto. Dados tão importantes como a idade, o sexo, a raça não devem faltar. Não devem 
também faltar indicações sobre as características da lesão a diagnosticar. 

 

3. Limitações da análise citológica em si 

A segunda limitação do exame citológico tem a ver com a fiabilidade da análise 
propriamente dita. O diagnóstico citológico tem o seu grau de fiabilidade específico, 
necessariamente inferior ao do diagnóstico histológico. As expetativas associadas a este 
diagnóstico devem, pois, ser devidamente balizadas de uma forma geral e em particular no 
que diz respeito a diagnósticos de patologia de órgãos internos. 

Alguns trabalhos que têm sido concretizados quanto a esta questão, em conjunto com a 
experiência de quem realiza regularmente análise citológicas, demonstram que a fiabilidade 
é muito diferente, por exemplo, entre análises de lesões da pele e tecido subcutâneo e a de 
lesões que dizem respeito a órgãos internos.  

É interessante verificar que a fiabilidade do diagnóstico citológico tem sido aferida com 
resultados diversos. Nos estudos consultados os resultados basearam-se nas análises 
citológicas que puderam receber confirmação por análise histopatológica, o que justifica 
que o número de casos confirmados seja, de um modo geral, reduzido. Em 1984, num 
estudo de 147 tumores de cão (2), a fiabilidade dos resultados foi estimada em 71%, sendo 
os tumores benignos aqueles em que o diagnóstico foi mais sujeito a erro. No ano 2000, 
num estudo em 100 casos (3) identificou-se 87% de correspondência nos tumores da pele e 
subcutâneos. Em 2003, num estudo envolvendo 270 análises citológicas (4), o nível de 
fiabilidade foi estimado como sendo 43% para lesões da pele, 36% para as lesões 
subcutâneas; 29% para lesões do fígado e 47% para lesões intranasais. Não é, de facto, 
muito impressionante! 

Contudo, a nossa própria experiência, mesmo sem ter por base estudos aprofundados, avalia 
o grau de fiabilidade da análise citológica como elevado e máximo para as lesões da pele e 
dos tecidos subcutâneos e mínimo para órgãos internos como o rim. Os tecidos renais, à 
excepção do epitélio tubular, não esfoliam, sendo difícil, se não impossível, analisar casos 
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de fibrose renal por análise citológica. Caso os esfregaços analisados sejam de boa 
qualidade e representativos, a ordem de fiabilidade deverá estar próxima dos seguintes 
valores: 

Pele e tecido subcutâneo, linfonodos e tiróide – entre os 80 e os 90%  

Mama - 90% sem indicação do grau de malignidade 

Fígado, pâncreas e próstata – 75% 

Baço e linfonodos profundos – 50% 

Rim e intestino – 30% 

A reduzida fiabilidade nas análises de órgãos internos não terá tanto a ver com a dificuldade 
na interpretação das células que compõem as estruturas de um determinado órgão ou tecido, 
mas sim porque as colheitas são difíceis e nem sempre bem sucedidas. As colheitas de 
órgãos internos estão, em regra, a cargo de ecografistas e a boa perícia resultará da 
aplicação de boas práticas e da experiência adquirida. 

 

4. Não há diagnósticos errados? 

Pois…era bom…O ideal do diagnóstico que nunca pode estar errado não existe! Mesmo 
considerando que TODAS as limitações técnicas foram ultrapassadas, há outras que têm 
que ver com a interpretação que o patologista faz do que viu ao microscópio. Entre os 
aspectos que mais frequentemente podem conduzir a interpretações erradas estão: 

Os perfis celulares aberrantes 

A ausência de organização tecidular 

As células inflamatórias que infiltram tumores 

A necrose tecidular 

Etc, etc, etc… 

 

5. O relatório 

O relatório deve ser interpretado na perspetiva do veterinário que o requereu e do dono do 
animal. A sua leitura deve ser o mais clara possível. Ao remeter ao clínico o diagnóstico 
requisitado, o patologista deve ter em atenção que, no seu relatório, os seguintes aspetos 
descritivos estão assegurados: 

1 - A identificação clara do animal, com indicação do local da lesão, bem como do 
método de colheita que foi selecionado; 

2 - A descrição do material recebido pelo laboratório, número de lâminas ou 
quantidade de líquido; 
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3 - A descrição do material observado de forma que seja explícita a fundamentação do 
diagnóstico;  

Esta parte do relatório é, talvez, aquela em que se regista maior variabilidade de 
estilos e de textos.  

4 - O diagnóstico. 

Em citologia o diagnóstico emitido não tem de ser necessariamente sobreponível ao 
diagnóstico histopatológico, embora o ideal é que se aproxime. As informações que 
o exame citológico providencia são, em regra, excelentes para orientar a terapêutica 
e se assim for já cumprem a sua missão.   

É frequente que sejam dadas algumas hipóteses de diagnóstico diferencial. É ainda 
frequente que sejam usadas palavras como: “compatível com”, “sugestivo de”…para 
diagnósticos que se entende serem bem fundamentados, e expressões como “não se 
exclui” para os diagnósticos com reduzida fundamentação.  

Num interessante estudo (5) sobre a expressão de probabilidade em diagnóstico 
citológico envolvendo um amplo grupo de patologistas clínicos concluiu-se sobre 
quais as expressões mais usadas e em que medida exprimiam a confiança do 
patologista no seu próprio diagnóstico. Contudo, um outro aspeto interessante em 
análises deste tipo será estimar como é que o clínico interpreta as expressões de 
probabilidade do patologista. Mais uma vez, a experiência informa que esta 
interpretação é frequentemente distorcida, o que aumenta a responsabilidade do 
patologista na forma como emite o seu diagnóstico.  

5 – Os comentários e/ou recomendações.  

Esta parte do relatório é um espaço muito útil que permite um discurso dialético, 
com indicações e sugestões de medidas a tomar no futuro para esclarecimento do 
processo em curso.  

 

E as fotografias? São importantes? 

A inclusão de imagens é discutível e, na perspetiva da autora, totalmente dispensável. Não 
há uma imagem que possa substituir a visão global do aspirado. Pode inclusivamente 
induzir em erro por se poder crer que o que está a ser visualizado constituiu a base do 
diagnóstico emitido. 

 

6. Recomendação final ! 

Para que um relatório citológico sirva a sua função é importante que o canal de 
comunicação entre o patologista e o clínico estejam sempre abertos e a funcionar!! Será de 
evitar recorrer a laboratórios em que os patologistas são desconhecidos, anónimos ou 
difíceis de contactar 
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Resumo 
As biopsias cutâneas representam um volume considerável do trabalho dos 
laboratórios de anatomia patológica em Medicina Veterinária. Estas 
biopsias apresentam tamanho e forma variados, resultantes de diferentes 
técnicas cirúrgicas. A análise histopatológica tem como principais objetivos 
o diagnóstico de processos neoplásicos e inflamatórios. Neste capítulo serão 
focados aspetos relacionados com a descrição macro e microscópica de 
biopsias cutâneas, no sentido de uniformizar este procedimento com vista a 
assegurar um diagnóstico preciso. 
 
Palavras-Chave: descrição, macroscopia, microscopia, pele 
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1. Introdução 

A pele constitui o maior e mais visível órgão do corpo, constituindo a patologia cutânea um 
dos motivos mais frequentes de consulta veterinária. Consequentemente, as biopsias 
cutâneas representam um volume considerável do trabalho nos laboratórios de anatomia 
patológica veterinária, sobretudo associadas a alterações inflamatórias ou neoplásicas [1]. 

 

2. Descrição macroscópica de lesões de pele 

As alterações macroscópicas da pele (lesões clínicas) são principalmente observadas pelos 
clínicos durante o exame dos animais, enquanto que, os patologistas apenas veem o que o 
clínico selecionou ao fazer a colheita de amostras de pele, as biopsias. Assim, a descrição 
macroscópica destas lesões, baseada no seu aspecto e distribuição, é muito importante para 
se obter uma correlação entre o aspecto macro e as lesões histológicas, e, assim se obter um 
diagnóstico diferencial e final o mais acurado possível [2]. 

2.1. Descrição macroscópica e corte das biopsias de pele 

As biopsias de pele recebidas no laboratório de anatomia patológica podem ter diferentes 
tamanhos e formas. Podem ser pequenas e de secção circular resultado da utilização de 
“punchs”, em forma de fatia de melão ou irregulares, dependendo da doença em questão e 
do objectivo pretendido, apenas diagnóstico da lesão ou também além do diagnóstico a cura 
(biopsias incisionais ou excisionais). 

O retalho cutâneo antes de ser seccionado para processamento é cuidadosamente observado 
e anotam-se as alterações presentes na superfície (erosões úlceras, umbilicadas, etc.) e no 
contorno (viloso, pedunculado, infiltrativo, expansivo, etc.) das lesões. 

Os retalhos cutâneos pequenos são fatiados e totalmente incluídos. Os retalhos cutâneos 
com lesões centrais bem definidas deverão, ao ser seccionados, garantir que todas as 
extremidades da lesão estão incluídas e poderão ser observadas na histologia de forma a dar 
uma resposta no sentido de excisão completa ou incompleta da lesão (neoplasias). Para 
auxílio neste diagnóstico a periferia da amostra poderá ser pintada com tinta da china [3]. 

As lesões muito extensas/grandes também terão o mesmo cuidado procedendo-se da mesma 
forma que nas anteriores, apenas se obtendo um maior número de preparações histológicas. 

2.2. Lesões primárias e secundárias da pele 

Como foi atrás referido as lesões macroscópicas são sobretudo observadas durante o exame 
clínico, estas lesões/alterações podem dividir-se em 2 grandes grupos lesões primárias e 
secundárias. 

Como lesões primárias temos: mácula/mancha, pápula/placa, vesícula/bolha, pústula, 
urticária (wheal), nódulo, quisto e tumor (Tabela 1).  

Como lesões secundárias temos: colaretes epidérmicos, escoriações, erosão/úlcera, 
liquenificação, fissuras, calos e cicatrizes (Tabela 2). 
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Finalmente existem lesões que tanto podem ser primárias como secundárias: alopécia, 
escamas, crostas, comedões e alterações da pigmentação (Tabela 3). 

 

Tabela 1. Lesões primárias da pele (adaptado de [2]). 

Lesão Descrição 
Mácula/mancha Área plana, circunscrita, com alteração de cor. 
Pápula Área circunscrita, elevada, elevada firme com diâmetro <1cm. 
Placa Lesão elevada, firme de superfície plana com diâmetro >1cm. 

Vesícula 
Lesão elevada, circunscrita, preenchida com fluido na epiderme ou 
imediatamente sob esta, com diâmetro <1cm. 

Bolha Vesícula grande com diâmetro >1cm. 

Pústula 
Lesão superficial elevada devido à acumulação de fluido purulento na 
epiderme. 

Urticária (wheal) Área de edema cutâneo de contorno irregular, elevada e sólida. 
Nódulo Lesão elevada, firme, circunscrita com 1-2cm de diâmetro.  

Quisto 
Cavidade revestida por epitélio e preenchida por material liquido ou 
semissólido, localizada na derme e hipoderme.  

Tumor 
Massa de tecido anormal, que ultrapassa e não é coordenado pelo tecido 
normal adjacente. 

 

Tabela 2. Lesões secundárias da pele (adaptado de [2]). 

Lesão Descrição 

Colarete epidérmico 
Anel plano ou minimamente elevado de escamas que aumentam 
centrifugamente.  

Escoriação Perda linear de epiderme 
Erosão Lesão deprimida, húmida, brilhante devido a perda de parte da epiderme. 

Úlcera 
Lesão côncava, com exposição da derme por perda da epiderme e 
membrana basal. 

Liquenificação Epiderme espessa, rugosa, secundária prurido e irritação persistente. 
Fissura Fenda ou ruptura linear da epiderme até à derme. 
Calo Placa espessa e dura com aumento das pregas cutâneas. 

 Cicatriz 
Tecido fibroso, fino ou espesso, que substituiu a pele normal após 
agressão ou laceração à derme.  

 

Tabela 3. Lesões primárias e secundárias da pele (adaptado de [2]).. 

Lesão Descrição 
Alopécia  Falta/ausência de pelo. 

Escama 
Células queratinizadas fragmentadas, pele com escamas, espessas ou 
finas, secas ou oleosas. 

Crosta Exsudado seco na superfície da pele. 
Comedão Agregado de estrato córneo e sebo no interior de um folículo. 
Alteração da pigmentação Aumento ou diminuição da pigmentação em relação ao normal. 
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3. Descrição microscópica de lesões de pele 

Em termos de descrição microscópica, a abordagem é distinta entre as alterações 
inflamatórias e as neoplásicas. No entanto, em qualquer situação é importante não descurar 
os diferentes componentes da pele, sendo fundamental uma observação e descrição concisa 
e sistemática do tecido enviado, recorrendo a terminologia científica adequada. 

3.1. Alterações não-neoplásicas 

No caso das alterações não-neoplásicas, e sobretudo nos processos inflamatórios, a pele 
pode apresentar determinado padrão histológico em resposta a uma agressão, seja esta 
interna ou externa, caracterizado pela presença de alterações ao nível dos constituintes da 
pele [1] (Tabela  4). 

Tabela 4. Alterações observadas ao nível dos constituintes da pele (adaptado de [2]). 

Estrutura Alterações específicas  

Epiderme 

Alterações do crescimento e 
diferenciação 

Hiperqueratose ortoqueratótica ou 
paraqueratótica; acantose, hiperplasia 
(irregular, pseudocarcinomatosa) (Fig. 1a), 
apoptose, necrose, displasia, atrofia 

Alterações no equilíbrio de 
fluidos e adesão celular 

Edema; acumulação de fluído intracelular, 
acantólise, vesículas 

Alterações inflamatórias Exocitose, pústulas, crostas 

Alterações de pigmentação 
Hiperpigmentação, hipopigmentação, 
incontinência pigmentar 

Derme 

Alterações no crescimento, 
desenvolvimento e manutenção 

Atrofia, fibrose, displasia do colagénio 

Alterações degenerativas do 
colagénio 

 

Desordens caracterizadas por 
depósitos anormais 

Amilóide, mucina, cálcio 

Alterações inflamatórias Dermatites 

Anexos 

Alterações no crescimento, 
desenvolvimento e manutenção 

Atrofia, hipertrofia, anomalias do ciclo 
piloso, displasia folicular, displasia das 
glândulas sebáceas 

Alterações inflamatórias 
Foliculite (mural, bulbite, luminal), adenite 
sebácea, hidradenite 

Vasos Alterações inflamatórias Vasculite 

Panículo Alterações inflamatórias Paniculite 

 

As alterações observadas deverão ser descritas no relatório e interpretadas, no sentido de 
fornecer um diagnóstico morfológico. De facto, a análise do padrão histológico constitui 
uma abordagem morfológica útil na dermatohistopatologia, sendo reconhecidas as 
seguintes categorias: 

i. Dermatite perivascular superficial (presença de infiltrado inflamatório em redor 
dos vasos sanguíneos superficiais e/ou profundos da derme) (Figura 1b ) 
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ii. Dermatite de interface (alteração da camada basal da epiderme, com 
degenerescência ou necrose dos queratinócitos, associada a presença de infiltrado 
inflamatório, que obscurece a junção dermoepidérmica) 

iii. Vasculite (inflamação da parede das vénulas ou arteríolas, resultando na sua 
destruição) 

iv. Dermatite difusa e nodular (presença de infiltrado inflamatório de distribuição 
nodular ou difusa na derme ou hipoderme) (Figura 1c) 

v. Dermatite vesiculo pustular intraepidérmica (presença de vesículas/pústulas 
intraepidérmicas, de localização subcorneal, intraespinhosa ou suprabasilar) 
(Figura 1d) 

vi. Dermatite vesiculo pustular subepidérmica (separação dermo-epidérmica com 
presença de vesículas/pústulas subepidérmicas) 

vii. Foliculite, furunculose e adenite sebácea (acumulação de células inflamatórias ao 
nível do folículo piloso, rutura do folículo piloso com libertação do conteúdo para 
a derme, inflamação ao nível das glândulas sebáceas) (Figura 1e, f) 

viii. Paniculite (inflamação do panículo adiposo) 

ix. Dermatose atrófica (atrofia dos folículos pilosos e estruturas anexas, epiderme ou 
derme [1, 4]. 

Num processo inflamatório, torna-se fundamental identificar o tipo de infiltrado 
inflamatório presente (listagem de todas as células inflamatórias por ordem de prevalência), 
a sua quantificação e distribuição (focal, difusa, etc.), assim como a sua localização 
(epiderme, derme ou outra; extensão aos bordos de excisão). Caso estejam presentes, 
deverão ser descritos os componentes acelulares: fibrina, edema, hemorragia, detritos 
celulares. 

Se o agente etiológico estiver presente, deverá descrever-se a sua localização, tamanho e 
forma, assim como a interpretação (bactérias, fungos, parasita). Se presentes, descrever 
corpos de inclusão (cor, localização, tamanho e forma). 

Baseado nas informações anteriores, é fundamental fornecer um diagnóstico morfológico, 
identificando-se a lesão (ex. dermatite, granulomatosa), duração (aguda, crónica), 
distribuição (focal, multifocal, multifocal a coalescente, difusa) e severidade (leve, 
moderada, severa/grave). 
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Figura 1. Imagens histológicas ilustrativas de lesões inflamatórias cutâneas. a. Hiperplasia paraqueratótica da 
epiderme; b. Dermatite perivascular superficial; c. Dermatite granulomatosa difusa (Leishmaniose cutânea);  
d. Dermatite pustular subcorneal (Pênfigo foliáceo); e. Foliculite luminal (dermatofitose); f. Foliculite 
mural/perifoliculite (demodicose). Coloração hematoxilina-eosina. Obj. 10x (b, f), 20x (a, d, e), 40x (c). 

3.2. Alterações neoplásicas 

A avaliação histopatológica de uma neoplasia cutânea deve conter os seguintes elementos 
informativos: tamanho (para confirmar o tamanho macroscópico) e tipo de neoplasia, grau 
histológico (se existir indicação para o tipo histológico presente), presença de invasão dos 
tecidos adjacentes, avaliação da margem cirúrgica, avaliação ganglionar (caso a biópsia seja 
acompanhada de gânglio linfático). 
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As neoplasias cutâneas podem ser de origem epitelial, melanocítica ou mesenquimatosa, 
classificando-se de acordo com as classificações histológicas propostas pela Organização 
Mundial de Saúde para as neoplasias cutâneas em animais domésticos (Tabela 5) [5, 6]. 

As neoplasias epiteliais da pele classificam-se de acordo com o padrão de diferenciação 
predominante ou mais agressivo. Se este padrão é, por vezes, inequívoco, em algumas 
situações as células neoplásicas podem diferenciar-se em estruturas muito diversas, 
dificultando o diagnóstico [1]. 

Tabela 5. Classificação histológica das neoplasias cutâneas (adaptado de [5, 6, 7]). 

Origem celular Tipos histológicos 

Epiteliais 

Epiteliais sem diferenciação escamosa ou anexal 
Epidérmicos (Figura 2a) 
Tumores com diferenciação anexal: 

. Foliculares (Figura 2b) 

. Epiteliais da matriz ungueal 

. Sebáceos e glândulas sebáceas modificadas (Figura 2c) 

. Apócrinos e glândulas apócrinas modificadas 

. Écrinos 
Quistos 
Hamartomas 
Lesões tipo tumoral 

Melanocíticas Melanoma, melanocitoma (Figura 2d) 

Mesenquimatosas 

Tumores do tecido Fibroso 
Tumores do tecido Adiposo 
Tumores do Músculo Liso e do Esquelético 
Tumores do tecido Vascular 
Tumores da bainha dos nervos periféricos 
Histiocíticos (Figura 2e) 
Mastocitomas (Figura 2f) 
Tumores perivasculares  

Linfocíticas Linfoma 

 

Para além do tipo e características celulares, a lesão deverá ser caracterizada quanto ao 
padrão de crescimento e atividade mitótica.  

A determinação do grau histológico é importante em determinadas neoplasias cutâneas, 
como no mastocitoma e sarcomas. Relativamente ao mastocitoma, o sistema de graduação 
mais utilizado é o proposto por Patnaik et al. (1984), o qual distingue 3 graus de 
diferenciação (I, II e III), correspondendo o Grau I a neoplasias mais bem diferenciadas e o 
Grau III a neoplasias mais indiferenciadas [8]. Recentemente, Kiupel et al. [9] propuseram 
um novo sistema em dois graus (Baixo e Alto grau), estando os de alto grau associados a 
menores taxas de sobrevivência. 

Também os sarcomas podem ser classificados quanto ao grau, tendo em conta a 
diferenciação, a presença de necrose e o índice mitótico [10]. 
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Figura 2. Imagens histológicas ilustrativas de lesões neoplásicas cutâneas. a. Carcinoma de células escamosas; b. 
Tricoepitelioma; c. Adenoma das glândulas sebáceas; d. Melanoma; e. Histiocitoma; f. Mastocitoma grau I. 

Coloração hematoxilina-eosina. Obj. 10x (a - e), 20x (f). 

 

A presença de invasão estromal e/ou vascular e a avaliação da margem cirúrgica constituem 
também informações importantes, devendo constar a extensão da neoplasia à margem 
cirúrgica [11, 12]. 
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Resumo 
As doenças do aparelho respiratório são uma das principais causas de 
morbilidade e mortalidade nos animais, particularmente nos de aptidão 
pecuária e de desporto. Uma correta descrição macroscópica das lesões 
observadas baseando-se na textura, cor, distribuição e o aspecto geral das 
mesmas pode permitir tanto aos clínicos como aos patologistas predizer a 
etiologia mais provável e assim decidir quais os testes laboratoriais de 
diagnóstico (histopatologia, bacteriologia, virologia ou toxicologia) que 
devem ser requisitados com vista a assegurar um diagnóstico acurado. 
 
Palavras-Chave: Respiratório; lesões; pulmão; pneumonias 
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1. Introdução 

O aparelho respiratório é sede frequente de alterações patológicas principalmente nos 
animais de interesse pecuário e de desporto, causando elevadas taxas de morbilidade e 
mortalidade e assim elevadas percas económicas. Nos animais de companhia as doenças do 
trato respiratório também são frequentes tendo neste caso grande importância para os seus 
donos e clínicos. 

O aparelho respiratório pode ser subdividido, para facilitar a descrição, de diferentes 
formas: em duas partes, vias aéreas superiores, nas quais se incluem desde as cavidades 
nasais até à traqueia e vias aéreas inferiores, o pulmão (desde os brônquios primários até 
alvéolos); ou três partes, sistemas de condução (até aos brônquios intrapulmonares), de 
transição (bronquíolos) e de trocas gasosas (alvéolos).  

 

2. Descrição macroscópica  

Numa necropsia o trato respiratório deve ser sempre observado de forma sistemática e 
todos os órgãos do trato respiratório devem ser cuidadosamente observados.  A observação 
inicia-se antes de qualquer incisão na cavidade torácica para verificação da pressão 
negativa intratorácica, perfurando-se o diafragma, que em posição normal deverá estar 
côncavo e após a perfuração ficará direito, ao mesmo tempo que se ouve um pequeno silvo 
devido à entrada de ar. Pode então proceder-se à abertura da cavidade torácica, seguida da 
observação dos ór-gãos no local, verificação da presença de líquidos/exsudados anormais 
no espaço pleural, avaliação da quantidade e teor dos mesmos e só então se removem em 
bloco todos os órgãos do aparelho respiratório a partir da faringe. 

As cavidades nasais podem ser observadas cortando longitudinalmente a cabeça e retirando 
posteriormente o septo nasal, ou transversalmente entre o 1º e 2º pré-molares, após a 
abertura devem ser descritas as alterações observadas, nomeadamente as anatómicas, 
cornetos, septo nasal, etc. A laringe e a traqueia são incididas longitudinalmente 
continuando a incisão ao longo dos grandes brônquios e parênquima pulmonar. A mucosa é 
observada e deve registar-se qualquer alteração existente, de superfície (cor, aumento - 
granulomas, hematomas em organização, nódulos; ou diminuição - erosões/úlceras) ou 
conteúdo (exsudado inflamatório, parasitas ou corpos estranhos). 

Os processos inflamatórios das vias aéreas superiores podem classificar-se consoante o tipo 
de exsudado inflamatório observado, assim teremos rinites, sinusites, faringites, laringites e 
traqueítes serosas, fibrinosas, catarrais, purulentas, granulomatosas, ou uma conjugação 
como, por exemplo, mucopurulentas, fibrinohemorrágicas ou piogranulomatosas. Os 
processos inflamatórios também podem ser classificados quanto à etiologia (o que exige 
outros exames além do macroscópico) em víricos, bacterianos, micóticos, parasitários, 
traumáticos ou tóxicos, quanto à gravidade/severidade das lesões em ligeiros, moderados ou 
graves/severos, quanto à idade da lesão agudos, subagudos e crónicos.  

O pulmão, não esquecendo que é um órgão par, é cuidadosamente observado antes de 
qualquer incisão. Devem anotar-se todas as alterações: externas na superfície pleural como 
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a impressão das costelas ou espessamentos da pleura; alterações de cor sabendo que a cor 
normal é rosa; de textura/consistência resultado de uma palpação cuidada verificando-se o 
grau de insuflação (normal; em excesso – enfisema; ou diminuída – atelectasia), a presença 
de nódulos ou abcessos; padrão de distribuição das lesões em focais, multifocais, 
localmente extensas e difusas; e percentagem de volume de pulmão afectado, quer do 
direito quer do esquerdo. Verificar se as alterações são simétricas ou não, tendo como 
exemplos de assimetria as pneumonias por aspiração e a congestão por hipóstase (Figura 1).  

Após múltiplas incisões a superfície de corte também é descrita e as alterações anotadas, 
tais como a presença de exsudado nas vias aéreas e as suas características, edema, 
hemorragias, fibrina, supuração, necrose, bronquiectasias, etc. 

Com base na descrição das alterações observadas (textura, distribuição, aspecto e 
características dos exsudados) os processos inflamatórios do pulmão podem ser 
diagnosticados macroscopicamente em 4 diferentes tipos morfológicos: broncopneumonia, 
pneumonia embólica, pneumonia intersticial, pneumonia granulomatosa. 

A broncopneumonia é um processo inflamatório que se localiza na região cranioventral do 
pulmão, afectando os lobos anteriores ventralmente, que apresentam consistência firme, 
lobulação marcada e a cor variando entre o vermelho, o amarelo e o acinzentado, a 
superfície de corte apresenta grande quantidade de exsudado inflamatório nas vias aéreas, 
variando este entre o fibrinoso e o purulento. Este tipo morfológico pode então ser subdivi-
dido em broncopneumonia fibrinosa e broncopneumonia purulenta (Figura 1). A etiologia é 
principalmente bac-teriana e a contaminação normalmente ocorre por via aerógena.  

A pneumonia intersticial é um processo inflamatório difuso, afectando todo o pulmão, no 
entanto as lesões mais proeminentes localizam-se na região dorsocaudal, afectando os lobos 
diafragmáticos dorsalmente (principalmente nas situações crónicas) (Figura 1). O pulmão, 
normalmente, não colapsa à abertura da cavidade torácica, apresenta a impressão das 
costelas na superfície pleural e a cor varia desde difusamente vermelho, difusamente cinza 
claro até manchado de vermelho claro, a superfície de corte não apresenta exsudados 
inflamatórios nas vias aéreas, no entanto o pulmão pode estar mais pesado do que o normal 
e edematoso (fase aguda). A etiologia é normalmente vírica ou tóxica e a contaminação 
ocorre por via hematógena ou aerógena . 

A pneumonia embólica caracteriza-se por pequenas pontuações brancas envolvidas por 
halos hemorrágicos com distribuição multifocal aleatória afectando todos os lobos 
pulmonares (Figura 1). Este tipo morfológico ocorre devido à chegada de múltiplos 
êmbolos sépticos ao pulmão por via sanguínea. 

A pneumonia granulomatosa caracteriza-se por múltiplos nódulos de distribuição multifocal 
aleatória (semelhante à pneumonia embólica) a localmente extensa, de consistência firme 
principalmente se ocorrer calcificação. Os agentes etiológicos são todos aqueles que 
resistem à morte intracelular após fagocitose pelas células fagocitárias e a contaminação 
ocorre por via hematógena ou aerógena. 
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Por vezes o pulmão apresenta combinação de alterações podendo estar presentes no mesmo 
pulmão dois ou mais  tipos morfológicos de pneumonia como por exemplo as pneumonias 
bronco-intersticiais, sendo esta classificação o resultado do exame microscópico.  

Ressalva-se a importância da descrição das alterações pulmonares já que nos permitem 
distinguir/diagnosticar macroscopicamente tanto os tipos morfológicos inflamatórios do 
pulmão como outras alterações patológicas pulmonares não inflamatórias, como por 
exemplo lesões neoplásicas ou congestão por hipóstase (Figura 1). 

 
Figura 1. Diagrama esquemático dos padrões de pneumonia e lesões pulmonares (adaptado de Lopez, 2012) 

A pleura visceral é observada ao mesmo tempo em que se observa o pulmão, e registam-se 
todas as alterações de cor, de espessura e presença de exsudados. A pleura parietal é 
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observada depois de se removerem todos os órgãos da cavidade torácica e tal como na 
visceral observam-se e registam-se todas as alterações observadas. 

Os linfonodos regionais são observados e as alterações patológicas registadas (ver capitulo 
da descrição macro e microscópica das lesões do sistema linfático e hematopoiético). 

 

3. Descrição microscópica  

Amostras de tecido pulmonar são frequentemente submetidas a exame microscópico, e 
estas amostras tanto podem ter sido recolhidas durante uma necropsia como por biopsia 
principalmente endoscópica. Também são recepcionados no laboratório de Anatomia 
Patológica, com alguma frequência, lavados bronco alveolares e aspirados traqueais para 
avaliação e diagnóstico citológico (ver capitulo de Descrição  no diagnóstico em citologia, 
vantagens e limitações deste exame). 

Na descrição microscópica das alterações patológicas das vias aéreas superiores ou porção 
condutora há que ter em conta a morfologia normal. Estas vias são revestidas por epitélio 
ciliado colunar pseudoestratificado, epitélio pavimentoso estratificado (presente na 
cavidade nasal e faringe) e epitélio olfativo (só presente na cavidade nasal). O epitélio 
ciliado colunar pseudoestratificado é especialmente sensível às agressões, mas também é 
rapidamente substituído. A presença de exsudado inflamatório é muito frequente, 
classificando-se os processos inflamatórios consoante o tipo de exsudado presente (rinites, 
faringites, laringites e traqueítes serosas, catarrais, fibrinosas, supurativas, granulomatosas) 
e a sua etiologia. 

No pulmão, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, interstício e vasos são as estruturas a 
observar. Os brônquios são revestidos por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com 
células muco-secretoras dispersas. Sob o epitélio existem as glândulas sero-mucosas, 
cartilagem, músculo liso e ramos das artérias pulmonares e brônquicas. Os bronquíolos são 
revestidos por epitélio cúbico sem células mucosecretoras e não apresentam  cartilagem. Os 
alvéolos são revestidos por células pavimentosas (pneumócitos tipo I), a presença de 
epitélio cúbico indica hiperplasia dos pneumócitos tipo II que surge em doenças crónicas. 
Observam-se normalmente alguns macrófagos dispersos pelos alvéolos.  

Na observação microscópica do tecido pulmonar tal como na observação macroscópica 
regista-se o que está anormal, o que não pertence a nenhuma das estruturas antes descritas 
(brônquios, bronquíolos, alvéolos, interstí-cio e vasos) e onde estão localizadas, como por 
exemplo infiltrados de células mononucleares (linfoplasmocitárias e macrófagos), 
neutrófilos, eosinófilos, granulomas, focos de fibrose e fibroblastos, focos de metaplasia ós-
sea, substâncias hialinas eosinófilicas (por exemplo amiloide), fibrina, fluido edematoso, 
parasitas, fungos. Também se observa se a distensão dos alvéolos está ou não normal, se os 
septos alveolares se encontram colapsados, encostados uns aos outros – atelectasia, ou se 
pelo contrário se observa dilatação do espaço alveolar com destruição dos septos alveolares 
- enfisema. 
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Segundo as características histológicas as pneumonias podem classificar-se, segundo o tipo 
de exsudado inflamatório, em fibrinosas, supuradas, granulomatosas, necrotizantes, 
proliferativas e fibrosantes. O exsudado inflamatório pode encontrar-se principalmente no 
espaço aéreo dos alvéolos, dos bronquíolos e/ou dos brônquios, com maior ou menor grau 
de necrose do epitélio de revestimento e mesmo das estruturas adjacentes, situação 
característica das broncopneumonias. Nas lesões em que o exsudado inflamatório se 
localiza principalmente no tecido intersticial dos septos alveolares ou do tecido 
peribronquíolar e peribrônquico estamos perante uma pneumonia intersticial. 
Frequentemente observamos ambos os tipos de alteração lesional, situação que caracteriza 
as pneumonias bronco-intersticiais.  

As pneumonias granulomatosas caracterizam-se a nível microscópico por um infiltrado 
inflamatório rico em macrófagos, linfócitos, escassos neutrófilos e por vezes células 
gigantes multinucleadas tanto no espaço aéreo como no tecido intersticial. 

As pneumonias embólicas exibem a nível microscópico lesões embólico purulentas 
sépticas, ou seja múltiplos êmbolos sépticos envolvidos por neutrófilos, hemorragia e 
necrose do tecido pulmonar, distribuídos aleatoriamente pelo parênquima pulmonar, 
afectando tanto o espaço aéreo como o tecido intersticial. 

As neoplasias do primárias do aparelho respiratório são situações muito pouco frequentes 
nos animais domésticos, com exceção dos tumores endémicos do etmoide que ocorrem nos 
bovinos, ovinos, caprinos e suínos e da carcinomatose pulmonar (adenomatose) dos ovinos, 
o seu diagnóstico exige sempre exame histopatológico. As neoplasias dividem-se em três 
grupos de acordo com as três principais subdivisões anatómicas deste aparelho: região nasal 
e paranasal (Tabela 1); laringe e traqueia (Tabela 2); e pulmão (Tabela 3).  
 

Tabela 1. Classificação histológica dos tumores das regiões nasais e paranasais  
(adaptado de Dungworth et al 1999). 

Origem celular Tipos histológicos  

Tumores epiteliais 

Benignos 
Papiloma 
Adenoma 

Malignos 

Carcinoma de células escamosas (epidermoide) 
Carcinoma transicional 
Adenocarcinoma 
Carcinoma adenoescamoso (mucoepidermoide) 
Carcinoma quístico adenoide 
Carcinoma de células acinares 
Carcinoma indiferenciado (anaplásico) 
Neuroblastoma olfativo 
Carcinoma neuroendócrino 

Tumores mesenquimatosos  

Tumores diversos  

Lesões tipo tumoral 
Pólipos  
Hematoma progressivo do etmoide dos equinos 
Rinite proliferativa crónica 
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Tabela 2. Classificação histológica dos tumores da laringe e traqueia 
 (adaptado de Dungworth et al 1999). 

Origem celular Tipos histológicos  

Tumores epiteliais 

Benignos 
Adenoma 
Papiloma 

Malignos 
Adenocarcinoma 
Carcinoma de células escamosas  
Carcinoma indiferenciado 

Tumores 
mesenquimatosos 

Rabdomioma  
Outros  

Tumores diversos 
Oncocitoma  
Outros  

Tumores secundários Carcinoma da tiróide  

Lesões tipo tumoral   
 

Tabela 3. Classificação histológica dos tumores do pulmão (adaptado de Dungworth et al 1999). 

Origem celular Tipos histológicos 

Tumores epiteliais 

Benignos 
Papiloma 

Adenoma  
Adenoma papilar 
Adenoma bronquíoloalveolar 

Malignos 

Carcinoma das glândulas brônquicas 
Carcinoma de células escamosa 

Adenocarcinoma 
Adenocarcinoma, papilar, acinar, 
sólido ou misto 
Carcinoma bronquíoloalveolar  

Carcinoma adenoescamoso 
Carcinoma de pequenas células 
Carcinoma de grandes células 
Tumor neuroendócrino 
Blastoma pulmonar 
Carcinoma combinado 

Tumores mesenquimatosos  
Tumores mistos mesenquimatosos e 
epiteliais  

carcinosarcoma 

Tumores diversos 

Tumor de células granulares 
Granulomatose linfomatoide 
Histiocitose maligna 
Outros 

Lesões tipo tumoral 
Hiperplasia bronquíoloalveolar 
Outros 

Tumores Pleurais Mesotelioma 
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Resumo 
No presente trabalho procedeu-se à descrição macro e microscópica de 
lesões dos linfonodos, baço e timo. São abordadas lesões de hipoplasia, 
sobrecarga, infiltrações, alterações circulatórias, processos inflamatórios 
gerais e específicos, hiperplasias e neoplasias. Para cada tipo de lesão é 
apresentada a terminologia adequada à sua descrição Identifica-se a 
importância da descrição realizada para o diagnóstico definitivo da doença, 
abordando-se o interesse de recorrer a exames complementares de 
diagnóstico. 
 
Palavras-Chave: Hematopoietico, linfonodos, linfático 
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1. Patologia dos Linfonodos 

1.1. Sobrecargas e Infiltrações 

1.1.1. Antracose 

A antracose dos linfonodos mediastínicos e traqueo-brônquicos (Figura 1), corresponde à 
presença de partículas de carvão que foram previamente inaladas com o ar, ficaram retidas 
no pulmão (pneumoconiose) e depois foram transportadas pela corrente linfática para aos 
linfonodos regionais. Esta alteração é comum em cães com idade avançada, residentes em 
cidades com níveis elevados de poluição. Os linfonodos com antracose apresentam cor 
negra brilhante em zona mais ou menos extensa. 

 
Figura 1. Linfonodo brônquico com antracose, em cão. 

1.1.2. Hemosiderose 

A hemosiderose surge sempre que os vasos linfáticos aferentes de um linfonodo drenam 
tecidos hemorrágicos ou atingidos por estase prolongada (hemorragias resultantes de 
traumatismos, fraturas ou nos linfonodos traqueo-brônquicos numa situação de estase 
pulmonar crónica). Esta lesão é muito comum em cães com leishmaniose (Figura 2). 

Nos casos em que a hemorragia é mais antiga o sangue sofre degradação e liberta-se a 
hemoglobina que, depois, origina hemosiderina, o que dá ao órgão coloração amarelo- 
-acastanhada, semelhante à da ferrugem. 

 
Figura 2. Linfonodo com hemosiderose, em cão com leishmaniose. 
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1.2. Linfadenites 

1.2.1. Linfadenite hemorrágica 

A linfadenite hemorrágica verifica-se, geralmente, nas doenças septicémicas e nas doenças 
virais que evoluem com quadros hemorrágicos, nomeadamente a peste suína africana. Os 
linfonodos surgem de cor negra, brilhante, húmida ao corte. 

1.2.2. Linfadenite supurada 

A linfadenite supurada resulta da ação de agentes bacterianos piogénicos dando origem ao 
aparecimento de abcessos múltiplos, confluentes nos linfonodos congestionados e 
edemaciados. O pus formado nos abcessos pode apresentar coloração branca, amarelada ou 
mesmo esverdeada e consistência variando de cremosa a pastosa. 

1.2.3. Linfadenite tuberculosa 

O exame dos linfonodos para diagnóstico de tuberculose tem um valor excecional para os 
Veterinários que se dedicam à Inspeção Sanitária ou que executam necrópsias. A 
justificação está no facto de as lesões de tuberculose que surgirem, numa primeira infeção, 
num determinado órgão ou tecido estarem sempre associadas a lesão semelhante no 
linfonodo regional (Lei de Cornet). Desta forma o exame regular de todos os linfonodos, 
tem grande valor diagnóstico nesta doença, constituindo uma prática corrente e funda-
mental no despiste de cadáveres suspeitos desta doença. 

As alterações de tuberculose que podemos identificar em linfonodos são: 

Caseificação - esta constitui um tipo de necrose próprio da tuberculose em que os 
tecidos com caseificação apresentam aspeto semelhante a queijo, com coloração 
amarelada. O material caseificado pode assumir uma consistência mole ou mais firme, 
sabendo-se que as lesões com amolecimento apresentam pior prognóstico clínico. A 
lesão pode ter uma distribuição mais a nível da cortical ou envolvendo todo o linfonodo. 

Tubérculos miliares - são lesões nodulares de pequena dimensão semelhante a grão de 
milho painço. 

Calcificação - os depósitos de cálcio identificam-se macroscopicamente, e são 
caracterizados por rangerem ao corte. 

Fibrose - a formação de tecido fibroso é comum em fase avançada da doença, surgindo 
como tentativa de enquistar a lesão, ajudando o isolamento do agente - "tubérculos 
enquistados". O tecido fibroso caracteriza-se por consistência firme, formando cápsula 
fibrosa envolvente da lesão, tem cor branca a amarelada. Está associada a evolução 
benigna da doença, de tipo arrastado. 

1.2.4. Linfadenite caseosa do ovino 

Na linfadenite caseosa do ovino os linfonodos que são sede do processo apresentam-se 
muito hipertrofiados e praticamente reduzidos a uma massa de pus cremoso, esverdeado, 
nauseabundo, que se apresenta sob a forma de lâminas concêntricas, idênticas às que 
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constituem uma cebola, envolvidas pela cápsula conjuntiva. O agente etiológico é o 
Corynebacterium pseudotuberculosis. Em caprinos o pus é normalmente pouco consistente 
e pastoso. 

 

1.3. Neoplasias 

1.3.1. Linfoma maligno 

Linfoma maligno (LM) designa um conjunto de neoplasias de células linfoides de origem 
extramedular, que representa uma importante entidade oncológica, atendendo à sua elevada 
incidência e prognóstico sombrio. 

Em Portugal o LM no cão constitui cerca de 7% das neoplasias diagnosticadas no nosso 
serviço, sendo a representação gráfica da sua incidência por idades de tipo monomodal, 
com valores de idade média de 7 anos. As raças mais afetadas no nosso País, realizando 
uma avaliação ponderada para a população canina nacional, são por ordem decrescente a 
Caniche, a Cocker e a Dobermann. 

O diagnóstico precoce desta neoplasia apresenta uma importância fundamental no resultado 
terapêutico desta neoplasia, uma vez que medidas terapêuticas iniciadas num doente em 
estádio clínico precoce (Anexo 1) produzem sempre resultados mais favoráveis. 

O diagnóstico do LM realizado por punção aspirativa com agulha fina constitui um método 
simples, sensível, pouco traumático e rápido de diagnóstico do LM, permitindo na maioria 
dos casos realizar o diagnóstico definitivo da neoplasia, bem como oferecer ainda uma 
informação complementada acerca da composição celular, grau de malignidade e índice 
mitótico. 

Forma anatómica lesional  

Podem ser identificadas diversas formas anatómicas lesionais as quais dependem do órgão 
ou tecido em que a neoplasia tem origem. Assim podem surgir as formas multicêntrica, 
tímica, mediastinal, digestiva, esplénica, cutânea e subcutânea, renal, tonsilar, cardíaca, 
nervosa, ocular, nasal e nasofaríngea e óssea. A forma multicêntrica corresponde a uma das 
apresentações mais comuns, tem origem em linfonodos, normalmente os mandibulares 
(linfonodos que devido à sua localização se encontram normalmente muito reativos) e tende 
a evoluir para metastização dos restantes linfonodos no sentido crânio-caudal do animal. 

Lesões dos linfonodos  

Os linfonodos apresentam-se normalmente muito hipertrofiados, com aspeto atoucinhado 
ao corte, surgindo por vezes algumas lesões hemorrágicas que podem variar de simples 
petéquias a formas hemorrágicas abrangendo todo o linfonodo (Figura 3). Pode igualmente 
surgir uma lesão de necrose central embora seja pouco comum. No caso de linfoma 
multicêntrico de alto grau de malignidade em estádio avançado e em cão de tamanho 
grande os linfonodos podem atingir a dimensão de "tangerina" podendo ser descrita lesão 
de linfadenomegalia exuberante generalizada. 
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A colheita de tecidos neoplásicos por exérese cirúrgica para exame histopatológico 
constitui uma técnica aplicada por rotina no diagnóstico de linfomas malignos humanos. O 
material colhido permite assim realizar exames histopatológicos que fornecem informação 
adicional acerca do padrão de crescimento (folicular/difuso) do LM, e fornecendo ainda o 
material necessário para a realização de exames de imunohistoquímica e mesmo de 
citometria de fluxo. 

 
Figura 3. Linfonodo com linfoma maligno, em cão 

Linfomas foliculares  

Os LM que têm origem a partir dos folículos linfáticos dos linfonodos são designados de 
foliculares (Figura 4). Sendo os folículos constituídos por células linfoides B os LM 
foliculares são sempre de células B. Os folículos apresentam no seu centro germinativo 
centroblastos e na zona do manto centrocitos, pelo que os linfomas foliculares podem 
também ser denominados de LM centroblásticos/centrocíticos ou mesmo LM mistos. Os 
LM foliculares podem apresentar uma arquitetura lesional de tipo folicular ou difusa a qual 
pode ser identificada com observação de corte histológico em baixa ampliação. A 
apresentação folicular dos LM foliculares representa uma forma mais diferenciada do que a 
apresentação difusa e normalmente tem menor malignidade. 

 
Figura 4. Linfonodo com linfoma maligno folicular, em cão, H&E x40. 
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Dimensão celular  

A dimensão celular das células linfoides é determinada comparando a dimensão do núcleo 
das mesmas com a dimensão de eritrócitos que se encontram facilmente no mesmo corte. 
Assim quando as células linfoides têm dimensão inferior a 2 eritrócitos são denominadas de 
pequenas ou citos e quando a sua dimensão é superior são denominadas de grandes ou 
blastos. Este tipo de avaliação é muito importante na medida em que os LM de células 
pequenas são de baixo grau de malignidade e os de células grandes são de alto grau de 
malignidade. 

Tipo celular  

A identificação do tipo celular é obrigatória para o diagnóstico do LM assumindo alguns 
tipos de LM o nome do tipo de célula envolvida (ex: LM centroblástico). Os linfoblastos 
são células precursoras que normalmente se encontram nos órgãos linfoides primários que 
são a medula óssea para os linfoblastos B e o timo para os linfoblastos T. Apenas se 
observa este tipo celular no linfonodo em situações de neoplasia. Os linfoblastos são 
maiores que os linfócitos mas menores que as células dos linfomas malignos de grandes 
células B, têm cromatina fina, citoplasma escasso e basófilo e os nucléolos são 
praticamente impercetíveis. Os imunoblastos são células de dimensão grande, o seu núcleo 
é oval e possui um nucléolo grande, central e normalmente único. O citoplasma é 
abundante e moderada a intensamente basófilo. Os centroblastos - são células de dimensão 
grande, com núcleo redondo e cromatina fina, apresentando de 2 a 4 nucléolos de dimensão 
pequena a média, normalmente marginais. O seu citoplasma é escasso e basófilo (Figura 5). 
Os centrocitos são células pequenas que normalmente apresentam uma indentação nuclear, 
têm forma muito irregular, com nucléolos pequenos, cromatina fina, citoplasma idêntico ao 
dos centroblastos mas de cor cinzenta clara, pouco visível. Os linfócitos são as células mais 
frequentes constituindo 80-90% do total de células do linfonodo normal. São células 
pequenas que medem 1 a 1,5 vezes o diâmetro do eritrócito, têm cromatina densa e não 
apresentam nucléolos visíveis. O seu citoplasma é escasso. Os plasmócitos são células 
pequenas com núcleo excêntrico com cromatina em grânulos, citoplasma abundante e 
francamente basófilo com região circular justanuclear hipocrómica. 

 
Figura 5. Linfoma maligno centroblástico, em cão, Giemsa x1000 
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Índice mitótico 

O índice mitótico pode ser identificado como baixo ou elevado. Embora os LM com índice 
mitótico mais elevado tenham uma evolução clínica mais agressiva têm normalmente a 
vantagem de apresentar melhor resposta a tratamentos de quimioterapia. 

A aplicação da Classificação histopatológica dos tumores hematopoiéticos dos animais 
domésticos da OMS/AFIP (2002) (Anexo 2) obriga ao recurso não só de exames 
histopatológicos como também de imunofenotipagem, particularmente as que permitem a 
diferenciação entre os dois ramos B / T NK, obrigatórias. 

Os exames de imunofenotipagem efetuados em LMCs recorrem regularmente à 
identificação de marcadores de superfície expressas pelas células linfoides e denominadas 
de CDs (clones de designação), de que se conhecem os grupos seguintes: 

Marcadores de linha, que permitem identificar especificamente se o LMC é de fenótipo B, 
T ou NK. Como marcador de células B podem ser usados anticorpos como é o caso do 
BLA 36 e do CD 79αcy, enquanto que para as células T pode ser usado o CD 3. Esta 
avaliação é de grande valor clínico na medida em que os LM de tipo T estão em geral 
associados a casos de comportamento mais agressivo. 

Marcadores de maturação, que estão presentes de forma transitória em diferentes fases de 
diferenciação e de que é exemplo o CD 10. Este marcador está presente apenas numa fase 
inicial de diferenciação fisiológica de células blásticas, sendo a marcação generalizada de 
um tecido sinal de expansão monoclonal com paragem na diferenciação, o que é sinal de 
LM de células blásticas. 

Marcadores de activação, que estão presentes apenas em células que foram previamente 
estimuladas por antigénios ou mitogénios e de que é exemplo o CD 25. 

A imunofenotipagem com o anticorpo Ki-67 é igualmente uma técnica valiosa na avaliação 
do índice proliferativo das células neoplásicas sendo um bom indicador da velocidade de 
crescimento da neoplasia e estando diretamente correlacionado com o grau de malignidade. 

A utilização das técnicas de citometria estática e de fluxo aplicadas ao estudo do LMC, 
baseiam-se essencialmente na avaliação da fase do ciclo celular e da ploidia das células 
tumorais, definida pelo índice de DNA ou DI (DNA index) e número e forma das curvas 
obtidas nos histogramas de DNA. Pode também fornecer informações complementares de 
avaliação do grau de proliferação celular, com base na avaliação da percentagem de células 
em fase S designada por SPF (S-phase fraction). Os seus resultados permitem a 
classificação dos tumores em diplóides e em tumores aneuplóides, podendo ainda ser 
monomodais ou multimodais, sendo particularmente úteis como meio auxiliar de 
diagnóstico e como fator de prognóstico para os doentes. A maioria dos LMC são diplóides, 
sendo possível encontrar alguns casos de aneuploidia, particularmente em LMC de alto 
grau. Valores elevados de SPF estão associados a um mau prognóstico. 
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1.3.2. Metástases de melanoma 

As metástases de melanoma em linfonodo são comuns no cavalo de pelagem clara e o 
linfonodo apresenta linfadenomegalia e coloração negra em caso de neoplasias muito 
pigmentadas. 

 

2. Patologia do Baço 

2.1. Alterações circulatórias 

2.1.1. Baço Retraído 

Uma das funções do baço é a de armazenamento de sangue. Em situações em que ocorre 
perda de sangue por traumatismo violento, hemorragia interna ou neoplasia é comum o 
baço libertar o sangue armazenado e adquirir um aspeto retraído (Figura 6). Nesta situação 
observamos o órgão com coloração mais clara, superfície rugosa e bordos cortantes 

 
Figura 6. Baço retraído, em cão. 

2.1.2. Hemorragias 

É muito frequente identificarem-se hematomas no baço o que resulta de a circulação 
sanguínea ser muito desenvolvida neste órgão. Formam-se predominantemente em 
situações de deficiente coagulação mas podem igualmente ter origem traumática. Os 
hematomas surgem como formações mais ou menos irregulares, por vezes de dimensão 
superior a 20 cm de eixo maior e quando de formação recente exibem uma cor negra ao 
corte (Figura 7). Na zona adjacente ao hematoma a cápsula do baço encontra-se muito lisa, 
fina e brilhante, podendo em alguns casos observar-se mesmo rutura. 

 
Figura 7. Baço com hematoma marginal, em cão. 
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2.1.3. Enfartamento 

Esta é uma alteração esplénica comum em situações de torção gástrica em cão. O baço 
acompanha o deslocamento do estômago, o seu pedículo sofre torção, ocorre bloqueio da 
circulação venosa e o órgão sofre necrose hemorrágica. O órgão apresenta esplenomegalia 
exuberante associada a coloração negra resultante da hemorragia (Figura 8). Devido ao 
aumento de dimensão a cápsula do órgão fica muito lisa e brilhante e os seus bordos 
rombos. 

 
Figura 8. Baço com enfartamento, em cão. 

2.2. Hiperplasia nodular 

A hiperplasia nodular é uma alteração comum em animais idosos e consiste  
num crescimento nodular de baço com estrutura em tudo semelhante à do baço normal 
(Figura 9). 

 
Figura 9. Baço com hiperplasia nodular, em cão. 

 

2.3. Neoplasias 

2.3.1. Linfoma maligno 

Esta é uma neoplasia comum no baço que pode surgir de forma primária nos linfomas na 
forma anatómica lesional esplénica, ou de forma secundária em linfomas em estádio 
avançado (IV). O baço apresenta, nas zonas afetadas, aspeto atoucinhado e a sua dimensão 
pode encontrar-se aumentada de forma uniforme (Figura 10.A), esplenomegalia exuberante, 
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ou sob a forma de um ou mais nódulos ou massas normalmente salientes à superfície do 
órgão (Figura 10.B). 

 

    
Figura 10. Baço com linfoma maligno. A (esquerda). Lesão de tipo difuso. B (direita).  Lesão de tipo nodular. 

 

2.3.1. Hemangiosarcoma 

O hemangiossarcoma é uma neoplasia muito frequente no baço. Apresenta características 
fortemente hemorrágicas, estando muitas vezes associada a rutura da cápsula do órgão e à 
formação de hemoperitoneu. O hemoperitoneu é normalmente exuberante, pode levar à 
morte do animal de forma súbita e o sangue observado não se apresenta normalmente 
coagulado. 

 

3. Patologia do Timo 

3.1. Hipoplasia adquirida 

A hipoplasia adquirida surge com maior frequência em animais jovens devido ao facto de o 
timo sofrer regressão fisiológica em animais adultos. A hipoplasia do timo pode ter origem 
infeciosa, por subnutrição, tóxica ou medicamentosa. 

As hipoplasias de origem infeciosa podem surgir em casos de infeção pelo vírus da 
imunodeficiência felina, da esgana, da parvovirose, da diarreia bovina viral e da 
rinopneumonia equina. 

Nos casos de origem tóxica tem sido identificada associada a metais pesados como o 
chumbo e o mercúrio. 

Nos casos de origem medicamentosa pode resultar da administração de medicamentos 
citostáticos a doentes oncológicos. 

Nesta patologia o timo surge com os lóbulos reduzidos a pequenas massas de tecido 
linfoide envolvidos por interstício edemaciado de aspeto gelatinoso. 
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3.1. Neoplasias 

As neoplasias do timo são mais frequentes em animais jovens que corresponde à fase em 
que este órgão se encontra mais ativo. As neoplasias mais comuns são o LM e o timoma 
consoante tem origem em células linfoides ou epiteliais. 

3.1.1. Linfomas tímicos 

A forma mediastínica ou tímica de LM correspondem a cerca de 1-5% dos linfomas do cão 
e gato, sendo, no entanto, mais frequente no gato, provavelmente devido a situações de 
infeção pelo vírus da leucemia felina (FeLV). Os linfomas malignos tímicos são 
normalmente de tipo T. 

3.1.2. Timomas 

São neoplasias benignas do mediastino com origem nas células epiteliais do timo. O seu 
crescimento é lento apresentando-se normalmente encapsulados. 
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Anexos 

Anexo 1. Sistema de Estádios Clínicos para Linfoma Maligno em Animais 
Domésticos. OMS (1980) 

I - Envolvimento limitado a um LN único ou a um tecido linfoide num único órgão 
(excluindo a medula óssea); 

II - Envolvimento de vários LNs numa área regional (± amígdalas); 

III - Envolvimento generalizado dos LNs; 

IV - Envolvimento do fígado e baço (± estádio III); 

V - Manifestação no sangue e envolvimento de medula óssea e/ou outros sistemas de 
órgãos (± estádio I-IV). 

Cada estádio é subdividido em dois tipos: 

A - Sem sinais sistémicos; 

B - Com sinais sistémicos 
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Anexo 2. Classificação Histopatológica dos Tumores Hematopoiéticos dos 
Animais Domésticos. OMS/AFIP 2002 

1. Neoplasias linfoides células-B 
1.1 Neoplasias células-B precursoras 

1.1.1 Linfoma /leucemia linfoblástico células-B 
1.2 Neoplasias células-B maduras 

1.2.1 Linfoma /leucemia células-B crónico linfocítico 
1.2.2 Linfoma células-B linfocítico tipo intermédio (LLI)  
1.2.3 Linfoma linfoplasmocítico (LPL) 
1.2.4 Linfomas foliculares 

1.2.4.1 Linfoma células manto (MCL) 
1.2.4.2 Linfoma células centro foliculares I 
1.2.4.3 Linfoma células centro foliculares II 
1.2.4.4 Linfoma células centro foliculares III 
1.2.4.5 Linfoma nodal zona marginal 
1.2.4.6 Linfoma esplénico zona marginal  

1.2.5 Linfoma células-B extranodal zona marginal do tecido linfoide associado a 
          mucosas (Linfoma MALT)  
1.2.6 Tricoleucemia 
1.2.7 Tumores plasmocíticos 

1.2.7.1 Plasmocitoma indolente 
1.2.7.2 Plasmocitoma anaplásico 
1.2.7.3 Mieloma células plasmocitárias 

1.2.8 Linfomas grandes células-B 
1.2.8.1 Linfoma células-B rico em células-T 
1.2.8.2 Linfoma células grandes imunoblástico 
1.2.8.3 Linfoma difuso grandes células-B 
1.2.8.4 Linfoma tímico B-Células (mediastínico)  
1.2.8.5. Linfoma intravascular grandes células-B 

1.2.9 Linfoma tipo Burkitt 
1.2.9.1 Linfoma alto-grau células-B Burkitt-like 

2 Neoplasias linfoides de células-T e células-NK 
2.1 Neoplasias células-T precursoras 

2.1.1 Linfoma /leucemia células-T linfoblástico 
2.2 Neoplasias células-T e células- NK maduras 

2.2.1 Doenças linfoproliferativas grandes granulações (LGL) 
2.2.1.1 Leucemia crónica linfocítica células-T 
2.2.1.2 Linfoma/leucemia LGL células-T 
2.2.1.3 Leucemia crónica células-NK linfocítica 

2.2.2 Neoplasias cutâneas células-T 
2.2.2.1 Linfoma cutâneo epiteliotrópico (CEL)  

2.2.2.1.1 CEL, tipo mycosis fungoides 
2.2.2.1.2 CEL, tipo reticulose pagetoide (Woringer-Kolopp) 

2.2.2.2 Linfoma cutâneo não epiteliotrópico 
2.2.3 Linfoma extranodal/periférico células-T (PTCL) 

2.2.3.1 PTCL, tipo misto linfoide  
2.2.3.2 PTCL, tipo misto inflamatório 
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2.2.4 Linfoma/leucemia adulto células-T like 
2.2.5 Linfoma angioimunoblástico (AILD) 
2.2.6 Linfoma angiotrópico 
2.2.6.1 Linfoma angiocêntrico 
2.2.6.2 Linfoma angioinvasivo 
2.2.7 Linfoma intestinal células-T 
2.2.8 Linfoma anaplásico células grandes (ALCL). 
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12.	  Aparelho	  digestivo	  e	  glândulas	  anexas	  

 Monteiro, M.1; Amorim, I.2 
1Laboratório de Patologia - INIAV, Lisboa, Portugal 
2Departamento de Patologia e Imunologia Molecular, ICBAS-UP, Porto, Portugal 

e-mail: madalena.monteiro@iniav.pt  

Resumo 
Neste capítulo serão abordados conteúdos relevantes referentes ao sistema 
digestivo de carnívoros e ruminantes, realçando em cada departamento as 
respetivas características das lesões e a melhor forma de as abordar desde a 
sua observação, recolha, preservação e posterior processamento e 
avaliação.  
Na avaliação do sistema digestivo deveremos ter em consideração as 
características normais de cada órgão, os seus constituintes, as relações 
anatómicas e fisiológicas com outros órgãos e os aspetos funcionais ineren-
tes (secreções, conteúdos, colorações, etc.) no sentido de os diferenciar de 
possíveis artefactos e alterações post-mortem. 
Convém referir que, na bibliografia existente, são relatados variados 
métodos de abordagem a órgãos do sistema digestivo durante a técnica de 
necrópsia. Os métodos que vamos descrever baseiam-se, também, na nossa 
experiência e prática diária. Procuramos dar relevo em cada órgão às 
alterações possíveis, à melhor forma de as descrever e à forma ideal de obter 
secções representativas. 
No caso de biópsias do trato gastrointestinal (GI), a orientação adequada do 
tecido constitui uma parte crítica do processo de avaliação histológica. A 
correta orientação destas depende da ação coordenada e conjunta entre o 
médico veterinário que recolhe a amostra e o patologista veterinário que a 
vai analisar. E do sucesso desta tarefa está também dependente a obtenção 
de um diagnóstico conclusivo. 
 
Palavras-Chave: Cavidade oral; Tracto gastrointestinal; Fígado; Vesícula 
biliar; Necrópsia; Biópsias 

 

 
 



Aparelho digestivo e glândulas anexas 

  

  

144 

1. Cavidade oral 

Em primeiro lugar devemos ter em consideração os vários elementos anatómicos presentes 
na cavidade oral: lábios, bochechas, língua, dentes, palato e faringe. 

Por outro lado, devemos de ter presente que a etiologia das lesões é muito diversa nas 
várias espécies animais e que, muitas vezes, são a expressão dum processo sistémico, como 
acontece na infeção pelo vírus da diarreia bovina (BVD) ou na estomatite ulcerosa dos cães 
com uremia.  

Nos carnívoros são mais frequentes as lesões inflamatórias, nomeadamente as estomatites 
crónicas dos gatos e as lesões proliferativas/neoplásicas, algumas com especial gravidade 
como o carcinoma escamoso dos gatos; a doença periodontal é vulgar nestas espécies, 
sobretudo nos animais de idade mais avançada. 

Nos ruminantes, as estomatites são frequentemente de etiologia viral. 

1.1. Abertura da cavidade oral 

Na observação da cavidade oral deve fazer-se a visualização de todos os seus constituintes. 
Para tal fazer cortes paralelos ao longo do ramo interno da mandíbula até chegar ao interior 
da boca, extrair a língua em direção ao pescoço e desarticular o hioide (Figura 1); 
consegue-se assim a exposição de todas as estruturas nomeadamente da faringe, incluindo 
as amígdalas. 

 
Figura 1. Gato - abertura da cavidade oral. 

1.2. Descrição das lesões macroscópicas 

Na observação da cavidade oral devemos assinalar: 

• A existência de malformações congénitas; 
• Aspeto da mucosa oral: a cor pode dar-nos indicações da existência dum processo 

generalizado - palidez (anemia) ou coloração amarelada (icterícia); verificar se há 
integridade da mucosa e alterações da superfície que façam saliência tais como 
pápulas, vesículas e nódulos ou de lesões que façam depressão tais como – úlceras 
ou erosões; verificar se há lesões traumáticas. No caso de se observarem lesões 
suspeitas de neoplasia deve avaliar-se a sua infiltração nos tecidos envolventes, 
designadamente até às fossas nasais quando há tumores no palato; 
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Nos ruminantes, as estomatites têm frequentemente etiologia viral e podem 
apresentar-se sob a forma de pápulas, vesículas ou úlceras (ectima contagioso, febre 
aftosa, doença das mucosas, língua azul, etc.) e, em casos avançados da doença, 
aparecem sob a forma de crostas. O diagnóstico definitivo terá de ser estabelecido 
pela pesquisa do agente causal. 

• Dentes: número e coloração dos dentes; aspeto das gengivas; existência de 
formações nodulares (epúlides) que devem ser seccionadas e avaliadas quanto às 
dimensões, tipo de inserção, cor e limites. No caso de não termos informação da 
idade do animal os dentes podem dar-nos uma idade aproximada. 

Depois de observar a superfície devem fazer-se cortes transversais da língua de 
forma a detetar eventual infiltração das lesões em profundidade e para visualizar 
lesões profundas (actinobacilose dos bovinos, neoplasias, etc.). 

• Faringe: Deve incluir a observação das amígdalas sobretudo nos carnívoros, pois 
podem estar presentes lesões neoplásicas. 

No caso de haver lesões do tipo proliferativo na cavidade oral é obrigatória a observação 
dos linfonodos retrofaríngeos e submandibulares. 

No relatório deve constar a localização precisa das lesões, o número e distribuição, aspeto 
da superfície e limites, as dimensões e a cor. 

1.3. Colheita de amostras 

A recolha das amostras deve ter em conta a extensão das lesões, os diversos aspetos 
macroscópicos e os seus limites (Figura 2); procurar sempre que a lesão esteja envolvida 
por uma zona de tecido são o que, por vezes, não é fácil tal como acontece nas epúlides. No 
caso de lesões com extensão aos ossos deve ser tomada também uma amostra deste tecido. 

 
Figura 2. Gato - úlcera na língua - colheita da lesão. 

 

Sempre que há lesões do tipo proliferativo na cavidade oral é obrigatória a colheita de 
amostras dos linfonodos retrofaríngeos e submandibulares, mesmo que estes não 
apresentem alterações macroscópicas. 
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Muitas das amostras retiradas da cavidade oral, nomeadamente das gengivas, contêm vários 
tipos de tecidos, cuja consistência pode ser dura; estas amostras, depois de fixadas, terão de 
ser submetidas a uma descalcificação que deverá ser o mais rápida possível para não 
danificar os demais tecidos. 

1.4. Descrição das lesões microscópicas 

Nas amostras retiradas da cavidade oral devemos avaliar: 

• As alterações do epitélio de revestimento; 
• As alterações do estroma; no caso dos processos inflamatórios devem-se identificar 

as células que estão presentes e a intensidade da infiltração (ligeira, moderada, ou 
severa); determinar se a distribuição das células é difusa ou granulomatosa e se há 
predomínio de algum tipo celular (ex. estomatite plasmocitária dos gatos); 

• Nas lesões neoplásicas deverá ser identificado o tecido/célula de origem (epitélio, 
tecido conjuntivo, melanócitos, etc.) e na descrição deverão ser dadas indicações 
acerca dos aspetos microscópicos mais relevantes para o prognóstico, 
nomeadamente o tipo de crescimento e o grau de invasão dos tecidos envolventes; se 
não for possível identificar as células deverá recorrer-se a técnicas de IHQ; 

• Nas amostras retiradas das gengivas deverão ser identificados os vários tipos de 
tecido: epitélio odontogénico, matriz de dentina ou de cemento e tecidos do 
ligamento periodontal. 

 

2. Esófago 

2.1. Exame externo 

Primeiramente deve apreciar-se a posição do esófago e as suas relações topográficas. 
Anomalias no anel vascular verificadas em cães, ocasionalmente em gatos e raramente em 
outras espécies, são as causas mais comuns de constrição externa do esófago, que podem 
ser apenas detetadas nesta altura do exame de necrópsia. No exame externo deve avaliar-se 
ainda a cor e forma do órgão.  

Uma alteração evidente na forma do órgão ocorre nos casos de megaesófago (de origem 
congénita ou adquirida) ou de rotura esofágica (em resultado de obstrução ou eventual 
traumatismo). Outras alterações na forma incluem a presença de divertículos ou áreas de 
estenose.  

Áreas com alteração da consistência são frequentemente indicativas de lesão (ex. 
estenoses que devido a fibrose ou retração cicatricial adquirem consistência aumentada).  

Em seguida inspeciona-se o interior do órgão com uma sonda e procede-se à sua abertura. 

2.2. Exame interno 

Assim que a superfície interna do órgão está exposta, a atenção deve recair sobre a cor, 
conteúdo, aspeto da mucosa e espessura da parede do órgão. 
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No seu estado normal, a mucosa esofágica é esbranquiçada, apresenta pregas longitudinais 
e possui um muco translúcido. Alterações na constituição do muco esofágico são 
indicativas de um estado patológico (fibrina, exsudado purulento, etc.).  

Para além disso, deve ser averiguada a presença de corpos estranhos (agulhas e linhas de 
costura em cães e gatos; ossos, etc.) e de parasitas (ex. Spirocerca lupi em cães e muito 
raramente gatos, Gongylonema spp. em ruminantes). 

No caso de alterações mais específicas, como depressões ou úlceras, deve-se prestar 
atenção a alguns detalhes, nomeadamente a sua distribuição ao longo da mucosa e as suas 
margens. Nos ruminantes, úlceras longitudinais são sugestivas do complexo BVD-MD. 
Úlceras arredondadas também podem corresponder a BVD-MD, IBR ou constituir uma 
manifestação de estomatite papulosa. Úlceras irregulares são frequentemente provocadas 
por traumatismos, agentes químicos, outros agentes infeciosos ou neoplasias.  

A presença de lesões nodulares pode corresponder a esofagites granulomatosas (ex. 
actinobacilose nos ruminantes) ou a eventuais lesões neoplásicas. 

Caso não exista lesão macroscópica identificável, deve recolher-se um fragmento 
representativo do órgão. Uma área que deve ser sempre incluída, independentemente de 
exibir ou não alterações macroscópicas, é a da transição esófago/estômago. 

Se está presente uma zona de estenose, deve medir-se a circunferência luminal do esófago 
no ponto de estreitamento e no ponto de dilatação máxima proximal à estenose. Se está 
presente uma lesão neoplásica, devem registar-se as suas dimensões (dar três dimensões), a 
sua localização precisa e configuração (exofítica, endofítica, ulcerada, difusa, infiltrativa 
etc. A recolha dos linfonodos regionais também é obrigatória nestes casos. 

2.3. Exame microscópico 

• Avaliar todas as camadas constituintes do órgão, de forma sistemática e organizada 
(mucosa, submucosa, camada muscular); 

• Prestar particular atenção ao epitélio de revestimento do esófago e às diferenças 
interespécies (ex. queratinização). Avaliar a integridade do epitélio e a presença de 
sinais de degenerescência, de metaplasia ou de displasia; 

• Qualificar e quantificar o tipo de células inflamatórias eventualmente presentes na 
lâmina própria; 

• Avaliar a camada muscular, nomeadamente a sua espessura;  
• No caso de lesão neoplásica, não esquecer de avaliar a mucosa normal adjacente. 

 

3. Estômago 

3.1. Estômago dos carnívoros 

3.1.1. Exame externo 

Durante a necropsia, deve apreciar-se a posição do estômago e as suas relações 
topográficas. Por exemplo, casos de torção gástrica podem ser facilmente confirmados 
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nesta fase, apenas com base na posição anormal e característica de alguns órgãos da 
cavidade abdominal. 

Após a separação do estômago dos demais órgãos anatomicamente associados, devem ser 
assinaladas claramente as margens de ressecção do estômago, uma vez que estas podem ser 
difíceis de reconstituir após a sua abertura.  

Referências anatómicas úteis na orientação da peça incluem a curvatura maior do estômago 
(a face inferior convexa e ampla), a curvatura menor (a face côncava superior) e o piloro 
(estreitamento muscular na saída do estômago para o duodeno).  

Para facilitar o manuseamento do órgão deve remover-se, quando presente, o omento das 
curvaturas maior e menor do estômago e proceder posteriormente à sua avaliação 
separadamente. De seguida, realiza-se o corte do estômago ao longo de todo o seu 
comprimento, deslizando ao longo da curvatura maior e abrangendo ambos os orifícios do 
estômago. O ideal será inserir o dedo e ir palpando e explorando a superfície interior do 
estômago antes que a tesoura avance, para evitar a eventual destruição de uma lesão 
luminal discreta ou não identificada até então. 

3.1.2. Exame interno 
Material obtido através de biopsia 

No caso de amostras de reduzidas dimensões, normalmente obtidas por endoscopia, 
aquando da sua recolha o médico veterinário deve colocar a mesma sobre uma superfície 
sólida adequada (ex. papel de filtro), com o lado da mucosa voltado para cima e 
seguidamente emergi-la no fixador apropriado. Desta forma, o técnico de histo-patologia 
poderá então incorporar e cortar a biópsia no sentido perpendicular à sua superfície de 
montagem. 

Caso a amostra se encontre a flutuar livremente no fixador, a superfície da mucosa deve ser 
identificada e incorporada de forma correta. Várias secções devem ser cortadas a partir de 
cada bloco de tecido para exame histológico. Secções alternadas são preferíveis a cortes 
seriados. Assim, as secções intervenientes não coradas estão disponíveis para eventuais 
colorações especiais, caso seja necessário. 

Material obtido através de necropsia 

A dissecção do estômago implica um conhecimento básico da sua anatomia. As regiões 
anatómicas do estômago são funcional e histologicamente distintas, pelo que cada região 
gástrica deve ser alvo de uma avaliação individual e cuidada.  

O estômago dos carnívoros divide-se em 4 regiões anatómicas: cárdia, fundo, corpo e antro. 
Os limites anatómicos que separam estas regiões são exteriormente indistintos. Porém, após 
a exposição da superfície da mucosa, a demarcação entre o corpo e o antro pode ser mais 
fácil de reconhecer. Por exemplo, o corpo apresenta rugas proeminentes, enquanto no antro 
a mucosa é frequentemente mais plana. A superfície achatada antral forma, muitas vezes, 
um V característico. Em amostras menos generosas, estes marcos podem não estar 
presentes e portanto, a sua correta orientação depende do veterinário. 
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Sempre que possível, o trajeto do corte deve ser efetuado ao longo da curvatura maior 
contudo, pode haver necessidade de adequar a dissecação e flexibilizar esta abordagem. 
Quando a linha de excisão ao longo da maior curvatura é obstruída por uma lesão, a 
curvatura menor pode constituir uma via alternativa para a abertura do estômago. 

Assim que o estômago é rebatido e a sua superfície interna é exposta, deve-se remover 
cuidadosamente qualquer conteúdo da superfície da mucosa com solução isotónica 
corrente. Pode ainda ser necessário recolher este conteúdo para exame toxicológico ou 
outro. Posteriormente, deve-se avaliar cada uma das camadas que constituem o órgão: a 
mucosa, submucosa, a muscular e a serosa. As pregas gástricas devem ser avaliadas quanto 
ao número e espessura. Caso existam lesões reconhecíveis deve-se registar o número, 
tamanho, localização e aparência destas.  

Um estômago macroscopicamente normal deve também ser alvo de colheitas para 
avaliação histológica. Estas amostras devem incluir secções representativas das quatro 
regiões do estômago e se possível e disponível, a transição antro/piloro.  

A fotografia desempenha um papel auxiliar importante no exame macroscópico do 
estômago. As secções obtidas para histologia podem ser mapeadas com detalhes 
consideráveis através de fotografias digitais. Este pode revelar-se um método bastante útil 
para correlacionar as características histológicas com a região anatómica gástrica em causa.  

Num estômago com lesão macroscopicamente identificável, cuidados adicionais devem 
ser tidos em consideração: 

- No caso de lesão ulcerativa, analise cuidadosamente as pistas úteis para distinguir as 
úlceras benignas (p. ex., margens bem definidas, bordos lisos e planos, paredes retas, 
base limpa) de úlceras provocadas por carcinomas gástricos (p. ex. margens 
irregulares, bordos espessos e elevados, base irregular). A totalidade da úlcera deve 
ser submetida a avaliação histológica, para assegurar o despiste de eventuais lesões 
subjacentes (Figura 3);   

- A medição da lesão e a medição da distância da lesão às margens de ressecção do 
fragmento enviado são de extrema importância. Estas medições devem ser efetuadas 
na peça a fresco, dado que os tecidos tendem a sofrer retração com a fixação;  

- A localização precisa da lesão deve ser analisada; 

- Se está presente uma lesão tumoral, esta deve ser seccionada e avaliada a sua 
extensão. A sua configuração macroscópica também deve ser descrita 
(exofítica/polipoide, infiltrativa/difusamente infiltrativa, expansiva/não infiltrativa, 
ulcerativa, etc…). Na medicina humana há inclusive classificações que se baseiam 
numa primeira avaliação destes parâmetros. Caso a lesão apresente um tamanho 
considerável, secções representativas da porção central e da transição tumor/mucosa 
gástrica normal adjacente devem ser incluídas; 

- De seguida, deve examinar-se a parede e a serosa do estômago. Há espessamento 
focal ou difuso??? Há alterações na consistência??? Há lesões na serosa??? Quando 
o estômago apresenta um espessamento difuso de origem suspeita (ex. gastrite 
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hipertrófica ou linitis plástica) devem incluir-se secções de todas as regiões 
gástricas. 

- E finalmente, deve-se inspecionar e recolher os linfonodos regionais. O local de 
eleição para a pesquisa de linfonodos regionais é no ponto de inserção do omento no 
estômago. 

 
Figura 3. Imagem ilustrativa de uma lesão gástrica e das respetivas abordagens necessárias 

 para a sua correta representatividade. 

3.1.3. Descrição das lesões microscópicas 

• Avaliar todas as camadas constituintes do órgão, de forma sistemática e organizada 
(mucosa, submucosa, camada muscular e serosa); 

• Avaliar a integridade do epitélio e a presença de sinais de degenerescência 
(vacuolização, achatamento, etc.) ou de displasia; qualificar e quantificar o tipo de 
células inflamatórias eventualmente presentes na lâmina própria (no caso dos 
animais de companhia, seguir os critérios propostos por Day et al. 2008); avaliar 
cuidadosamente os aglomerados linfoides eventualmente presentes; 

• Tentar identificar agentes infeciosos, nomeadamente organismos pertencentes ao 
género Helicobacter spp. no muco superficial, no interior das glândulas ou no 
citoplasma das células parietais (se necessário, recorrer a colorações especiais); 

• No caso de lesão neoplásica, não esquecer de avaliar a mucosa normal adjacente. 
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3.2. Estômago dos ruminantes 

3.2.1. Exame externo 

O estômago de ruminantes tem quatro compartimentos: o rúmen, retículo, omaso e 
abomaso. Coletivamente, estes órgãos ocupam quase 3/4 da cavidade abdominal, 
preenchendo virtualmente todo o lado esquerdo e estendendo-se significativamente ao lado 
direito. 

3.2.2. Exame interno 

Abertura do estômago dos ruminantes: 

- Penetra-se através do cárdia e continua-se através da depressão lateral direita do 
rúmen até à bifurcação entre o saco dorsal e ventral ruminais (Figura 4A); 

- Posteriormente entra-se pelo piloro, atravessa-se a curvatura menor do abomaso, 
prossegue-se pela curvatura maior do omaso e finalmente pela curvatura maior do 
retículo (Figura 4B).  

 
Figura 4. Figura ilustrativa do modo de abertura do estômago dos ruminantes 

 

O maior compartimento é o rúmen. A sua superfície interna assemelha-se a um “tapete 
felpudo”, composto por milhares de papilas (Figura 5). O retículo assemelha-se a um saco 
mais pequeno cujo epitélio interior forma camadas poligonais que lhe conferem uma 
aparência de favos de mel (Figura 5). O omaso apresenta uma consistência bastante firme, 
em grande parte devido ao seu conteúdo compacto acumulado entre as dobras longitudinais 
largas, que lembram as "folhas" de um livro. 

O abomaso é considerado o “verdadeiro estômago” e apresenta geralmente uma superfície 
lisa e conteúdo líquido. A mucosa do abomaso apresenta uma cor vermelha-brilhante, 
normalmente associada a presença de conteúdo. Trata-se de uma hiperémia fisiológica da 
mucosa do abomaso correspondente a um estado de digestão que deve ser diferenciada de 
uma abomasite congestiva aguda.  
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Figura 5. Fotografias representativas do aspeto da mucosa normal do rúmen (esquerda) e do retículo (direita). 

 

O exame destes órgãos deve ser realizado de forma sistemática e macroscopicamente 
devem ser avaliados o tamanho, a forma e aspeto da superfície, bem como alterações do 
seu conteúdo.  

O tamanho é avaliado através da comparação do órgão em causa com o seu homólogo 
normal, pela sua aparência globular ou arredondada e pela presença de eventuais 
impressões de outros órgãos adjacentes (geralmente não visíveis). Várias causas podem 
estar subjacentes a estas alterações no tamanho. As mais frequentes relacionadas com 
alterações do conteúdo alimentar (ex. sobrecarga alimentar e/ou timpanismo).  

Particularmente no caso do rúmen, uma avaliação do conteúdo alimentar é importante no 
que diz respeito à sua quantidade, composição (proporção entre alimento grosseiro e 
concentrado), consistência, cor e cheiro (amoniacal ou ácido). Por exemplo, no caso de 
pequenos ruminantes em fase de lactação é importante confirmar se efetivamente o 
conteúdo do estômago corresponde a alimento lácteo.  

Após o esvaziamento do conteúdo alimentar dos reservatórios gástricos, é possível a 
observação pormenorizada da mucosa. As alterações do aspeto da superfície afetam 
geralmente todo o órgão. Estas alterações podem ser discretas pelo que devemos ser 
minuciosos na sua avaliação.  

As papilas ruminais não se devem destacar à passagem de um instrumento cirúrgico sobre 
elas, a não ser que a morte do animal tenha ocorrido há algumas horas. A autólise rápida da 
lâmina basal provoca o desaparecimento da relação anatómica entre a mucosa e a 
submucosa e, portanto facilita a separação das camadas. Se muitas das papilas descamam e 
o animal morreu recentemente, deve-se considerar a amostragem do conteúdo do rúmen 
para averiguar uma eventual mudança de pH e patologias associadas. Por outro lado, a 
presença de aderências focais num rúmen cuja mucosa se apresenta completamente 
destacada é uma ocorrência patológica que pode ser indicativa de ruminite aguda, 
hiperqueratose ou cicatrizes. 

No caso de alterações mais específicas, como depressões ou lesões em relevo, deve-se 
indicar o número, dimensões e a sua localização exata. Lesões que poderão causar 
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depressão na superfície são úlceras, necrose e esclerose por retração cicatricial. Lesões em 
relevo são raras e podem constituir abcessos, granulomas, nódulos de hiperplasia.  

No caso particular do retículo, deve ter-se em especial atenção a presença de alterações da 
sua parede devido a trajetos de corpos estranhos perfurantes que conduzam a abcessos na 
parede do próprio órgão ou nos órgãos adjacentes (ex. reticulo-pericardite traumática).  

Relativamente à distribuição da lesão, ela pode ser generalizada ou localizada numa 
determinada porção anatómica do órgão. Neste ultimo caso, convém ainda a sua 
subclassificação em multifocal ou localmente extensiva.  

De acordo com a sua severidade, podemos ainda qualificá-la em mínima, ligeira, 
moderada, marcada ou severa. 

 

4. Intestino 

4.1. Exame externo 

Durante a necropsia, deve apreciar-se a localização do intestino e das suas várias porções 
constituintes, bem como as suas relações topográficas. Verificar cuidadosamente e in loco 
a integridade e cor da superfície externa das ansas intestinais e a presença de eventuais 
lesões (torções, perfurações, etc.) e aderências. Verificar a raiz do mesentério e os 
linfonodos associados. 

4.2. Exame interno 

4.2.1. Material obtido através de biopsias 

Devem ser tidas em consideração as recomendações acima descritas, no que diz respeito a 
biopsias gástricas obtidas através de endoscopia.  

4.2.2. Material obtido através de necrópsia 

Independentemente do método de recolha da amostra, não se deve descrever tão só e apenas 
as alterações relevantes observáveis, mas enunciá-las de forma organizada o que, em 
ressecções intestinais pode revelar-se uma tarefa mais difícil tendo em conta os vários 
segmentos que constituem o órgão.  

De um modo geral, o intestino deve ser primeiramente fixado e só depois fotografado e 
sujeito ao exame macroscópico. Algumas alterações da mucosa (ex. erosões, ulcerações, 
áreas de hemorragia) podem não ser aparentes na amostra a fresco e acabam muitas vezes 
por ficar melhor definidas após a fixação da amostra. Na maioria dos casos, o espécime 
pode ser aberto e estabilizado sobre uma superfície mais ou menos sólida como uma folha 
plana e, em seguida, imerso no formol. Algumas amostras podem estar tão contorcidas que 
a sua abertura e estabilização é difícil, sem o risco de eventual corte nas estruturas e quebra 
de ligações importantes. Nestes casos aconselha-se a infusão de formol para o lúmen do 
intestino, seguida da obstrução das duas extremidades do espécime. Independentemente de 
o intestino ser fixado por infusão ou por imersão em fixador, o material fecal deve ser 
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primeiramente removido da superfície da mucosa utilizando um fluxo suave de solução 
isotónica. 

Mais uma vez, as fotografias podem representar uma mais-valia na documentação dos 
achados mais graves, especialmente no que diz respeito à distribuição e natureza das 
alterações da mucosa. Para a reportagem fotográfica a peça deve ser anatomicamente 
orientada e os disparos devem incluir close-ups que ilustrem os detalhes da lesão na 
mucosa. 

Relativamente à abertura do intestino, são vários os métodos disponíveis na literatura. 
Alguns autores aconselham a que a abertura do intestino deve ser efetuada sempre pelo 
bordo anti-mesentérico pois pelo lado oposto, o mesentério poderá ser destruído impedindo 
a correta visualização e manipulação da peça. De seguida o espécime deve ser totalmente 
aberto, desde o duodeno até ao reto. Outros autores sugerem que as secções retas devem ser 
abertas e as curvas devem ser deixadas por abrir; desta forma não sofrem contaminação e 
permanecerão inalteradas, constituindo as áreas eletivas para eventual recolha de amostras. 

Assim que a superfície interna do órgão está exposta, a atenção deve recair sobre a cor, 
odor, conteúdo, aspeto da mucosa e espessura da parede do órgão. 

No caso dos ruminantes o intestino contém um material mucoide, de cor amarelo-
esbranquiçada a castanha, aderente à mucosa que em casos normais é facilmente 
destacável. Em bovinos, este muco é muito frequentemente observado no intestino grosso e 
é vulgarmente confundido com inflamação catarral. Nestes animais as enterites e a 
determinação da sua etiologia são extremamente importantes sobretudo, no caso de animais 
jovens. Perante um quadro de enterite, deve-se avaliar o aspeto da mucosa intestinal, 
designadamente a existência de úlceras, focos de necrose, lesões difteroides 
simultaneamente com a apreciação do seu conteúdo quanto à cor e constituição (catarral, 
hemorrágico…). A avaliação destas características permite inferir sobre o agente etiológico 
e a realização dos exames complementares adequados à identificação do(s) agente(s) em 
causa. 

Uma diminuição na quantidade e consistência simultaneamente aumentada do conteúdo 
fecal é muitas vezes sinónimo de desidratação e hipomotilidade intestinal. A ausência de 
fezes no intestino grosso pode ser indicativa de oclusão ou obstrução intestinal.   

Nos casos de parasitismo acentuado, poderão ser encontradas na mucosa intestinal lesões 
nodulares ou granulomatosas multifocais. Um espessamento difuso da superfície intestinal 
é muito sugestivo da paratuberculose nos pequenos ruminantes. 

   

Durante o procedimento de necrópsia e principalmente quando não há evidência de lesão 
ou quando existe uma eventual suspeita de síndrome inflamatório intestinal (Inflammatory 
bowel disease - IBD), devem ser recolhidas amostras de todas as áreas do intestino. Em 
condições ideais, um método que quase sempre garante uma amostragem adequada consiste 
na realização de secções representativas com intervalos de 15 cm. Esta colheita deve 
iniciar-se na extremidade caudal do órgão e prolongar-se até à extremidade cranial. 
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Contudo, esta técnica está obviamente dependente das preferências do patologista e/ou dos 
recursos disponíveis em cada laboratório.  

 

No caso de existência de lesões focais tais como úlceras ou pólipos, estas devem ser 
submetidas para além destas secções intervaladas (Figura 6).  

- Pólipos: A chave para orientar o pólipo é encontrar a sua inserção e assinalar a sua 
base. Deve-se em seguida medir a altura e diâmetro. Dada a consistência suave e 
esponjosa deste tipo de lesões a fresco, a sua fixação irá facilitar o seu corte 
posterior. Uma vez fixado, o material deve ser seccionado em três partes: duas 
secções laterais e uma secção mediana que inclui a haste e o centro da lesão. Poderá 
ser necessária a realização de cortes seriados de qualquer uma destas partes. Para 
evitar a falha de eventuais áreas displásicas, a totalidade da lesão deve ser submetida 
a avaliação histológica. 

- Lesões neoplásicas: Aferir as dimensões longitudinais e transversais, bem como a 
sua configuração (endofítica, pedunculada, séssil, difusa infiltrativa….). Se as lesões 
forem múltiplas devemos descrevê-las e marcá-las separadamente. Realizar várias 
incisões paralelas, com 2 a 3 mm de intervalo, ao longo da lesão. Deve-se registar a 
distância entre o tumor e as respetivas margens de excisão e a efetuar a respetiva 
inspeção e recolha dos linfonodos. 

 
Figura 6. Imagem ilustrativa de lesões intestinais e das abordagens necessárias  à sua correta representatividade. 

 

4.3. Descrição das lesões microscópicas 

• Avaliar todas as camadas constituintes do órgão, de forma sistemática e organizada 
(mucosa, submucosa, camada muscular e serosa); 

• Especial atenção às características da mucosa (perda, achatamento, fusão de 
vilosidades, etc.); 

• Avaliar a integridade do epitélio e a presença de sinais de degenerescência ou de 
displasia; qualificar e quantificar o tipo de células inflamatórias eventualmente 
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presentes na lâmina própria (no caso dos animais de companhia, seguir os critérios 
propostos por Day et al. 2008); avaliar cuidadosamente os aglomerados linfoides 
eventualmente presentes; 

• Tentar identificar agentes infeciosos; 
• No caso de lesão neoplásica, não esquecer de avaliar a mucosa normal adjacente. 

 

5. Glandulas salivares 

As glândulas salivares maiores são três: a parótida, a sublingual e a mandibular. Em regra, 
têm cor branca ou branco-rosado e aspeto lobulado. 

A patologia das glândulas salivares é pouco frequente nas nossas espécies animais; podem 
observar-se alguns cálculos nos ductos (sialólitos) e consequente acumulação de secreção 
ou o aparecimento de sialocelos/mucocelos e, muito raramente, processos neoplásicos. A 
patologia das glândulas menores estará associada às estruturas em que se encontram 
inseridas (lábios, bochechas, língua e faringe). 

 

6. Fígado 

O fígado é, pelas suas numerosas funções, um órgão de extrema importância; a sua 
localização, diretamente relacionada com o sistema digestivo e cardiovascular, torna-o 
muito vulnerável e exposto a numerosos agentes e por isso deve ser observado 
detalhadamente. 

Em alguns casos a doença é primária do fígado, como a hepatite por adenovírus canino ou o 
carcinoma hepatocelular, mas com maior frequência o envolvimento hepático é secundário 
a outros processos, como na insuficiência cardíaca, infeções generalizadas ou na 
metastização de neoplasias. 

O fígado está localizado na cavidade abdominal em contacto com a face abdominal do 
diafragma, de forma assimétrica, no lado direito. 

Na observação macroscópica do fígado devemos ter em conta os seus principais 
constituintes: serosa/cápsula de Glisson, o parênquima hepático organizado em lóbulos e 
que tem no seu interior as vias biliares intrahepáticas. 

Ao fazer o exame do fígado devemos ter em conta as suas características macroscópicas 
normais: 

- Peso: Nos carnívoros o peso é cerca de 3-4 % do peso corporal enquanto nos 
ruminantes é aproximadamente de 1- 2 %; 

- Cor: A cor normal é o vermelho-acastanhado; nos animais jovens é sempre um 
pouco mais clara; a cápsula deve ser lisa, brilhante e transparente; 

- Conformação: É muito variável nas várias espécies animais: 

Nos bovinos e pequenos ruminantes o fígado é maciço, pouco recortado sobretudo 
nos bovinos; podem distinguir-se 2 lobos separados por uma fissura pouco profunda: 
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lobo esquerdo e o conjunto do lobo direito com o quadrado; o lobo caudado é muito 
desenvolvido. 

No cão e no gato o fígado é bastante lobulado e dividido por sulcos profundos; tem 
dois lobos direitos, o lateral e o medial, dois lobos esquerdos, o medial e o lateral, o 
lobo quadrado e o lobo caudado com duas porções.  

- Consistência: É firme, mas friável à pressão. 

Em estreita ligação com o fígado está a vesícula biliar cuja função é o armazenamento e 
concentração da bílis; tem forma piriforme e a bílis deve ter consistência líquida a viscosa e 
cor amarelo-esverdeado. 

6.1. Avaliação macroscópica do fígado 

Antes de retirarmos o fígado da cavidade abdominal devemos fazer a avaliação da sua 
localização, relação com outros órgãos e possíveis aderências. 

Fazer depois a observação da superfície do fígado anotando as modificações de cor, de 
dimensões e o aspeto dos bordos; registar possíveis alterações da cápsula de Glisson, 
nomeadamente da sua integridade, regularidade da superfície e presença de exsudados; 
procurar relacioná-las com possíveis alterações da cavidade peritoneal (peritonites, 
hemorragias). 

No exame do hilo devemos fazer a observação das estruturas aí presentes, nomeadamente 
dos linfonodos hepáticos e da veia porta, cujo trajeto deverá ser explorado no caso de 
suspeita da existência de shunts. 

Para o exame interno, em cada um dos lobos hepáticos, devemos fazer um ou mais cortes 
perpendiculares à superfície e observar a superfície de corte, eventual saída de líquidos e a 
presença de lesões intrahepáticas; quando se tratar de ruminantes deve-se verificar o aspeto 
dos canais biliares para a deteção de eventuais parasitas. 

No caso de haver lesões focais/nodulares proceder à sua observação e caracterização; o 
corte inicial deve passar pelo centro da lesão; depois deverão fazer-se cortes paralelos com 
cerca de 0,5 cm de espessura de forma a visualizar os vários aspetos. 

Se houver lesões quísticas estas devem ser sempre seccionadas de forma a caracterizar o 
seu conteúdo, nomeadamente a cor, consistência e cheiro.  

No caso de animais recém-nascidos a presença de lesões hepáticas (abcessos/focos de 
necrose) poderão estar associadas a infeções umbilicais e onfaloflebites; verificar por isso, 
eventuais vestígios da veia umbilical. 

Relativamente à vesícula biliar, observa-se externamente para avaliar as dimensões e a 
forma; antes de proceder à sua abertura deve-se verificar a permeabilidade do canal 
colédoco, pressionando a vesícula e verificando se há saída de bílis no duodeno; este 
procedimento é obrigatório em animais portadores de icterícia. Só depois se procede à sua 
abertura, no sentido longitudinal, de forma a analisar o seu conteúdo e o aspeto da mucosa. 
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Quando se observar repleção da vesícula biliar e depois de afastada a hipótese de 
obstrução das vias bilares, deveremos ter em conta que a acumulação de bílis poderá estar 
relacionada com o momento da última refeição do animal; esta observação só deverá ser 
valorizada se for acompanhada de vacuidade do trato GI o que traduz uma anorexia 
prolongada.  

É frequente, nas zonas próximas da vesícula, os tecidos apresentarem uma cor esverdeada 
devido à embebição pelos pigmentos biliares, em virtude da difusão da bílis através da 
parede da vesícula; não deve ser confundida com uma lesão. 

6.2. Descrição das lesões macroscópicas 

A descrição das lesões deve ser feita de forma sistemática e referir, em 1º lugar, as 
alterações do fígado no que diz respeito ao tamanho/peso, à sua forma, cor e consistência. 
Depois descrevem-se as alterações que se observarem tanto na superfície como na 
profundidade do órgão. 

6.2.1. Alterações do fígado 

- Tamanho: O fígado pode estar hipertrofiado, devido a alterações circulatórias, 
deposição de substâncias intra e extracelulares, processos inflamatórios ou tumorais 
difusos; a atrofia poderá estar relacionada com caquexia ou esclerose; sempre que se 
verifiquem alterações deste tipo deve-se proceder à sua pesagem; 

- Forma: Prestar particular atenção ao aspeto dos bordos; o facto de estarem 
arredondados é indicativo de aumento de volume; 

- Cor: A cor do fígado resulta sobretudo da quantidade de sangue presente, da 
acumulação de substâncias tais como lípidos (amarelo, amarelo-alaranjado), da 
presença de pigmentos (icterícia); 

- Consistência: A consistência poderá estar aumentada sempre que haja formação de 
tecido conjuntivo e estará diminuída nos casos de degenerescências e distrofias 
hepáticas. 

6.2.2. Descrição das lesões 

As lesões devem ser descritas através dum conjunto de elementos que as permita 
identificar. 

No que toca à sua localização anatómica deve ser indicado o lobo; em relação à sua 
distribuição deverá referir-se se a lesão é focal, multifocal, localmente extensa ou difusa. 

Outros elementos importantes são os relativos à forma, se fazem saliência na superfície do 
órgão tal como acontece nas lesões hiperplásicas, tumorais ou quísticas. É importante 
descrever o aspeto dos bordos, nomeadamente se a lesão é bem demarcada. 

As dimensões deverão ser expressas em mm ou em cm; como o fígado é um órgão lobado 
pode também dar-se a indicação da extensão da lesão em relação à porção afetada, dizendo 
por exemplo, que a lesão ocupa a totalidade dum lobo. 
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A cor é um elemento fundamental e fácil de ser interpretada; tem a ver com a presença de 
focos de necrose (cor branca), hemorragias (cor vermelha), fibrose (cor branca) ou lesões 
que mantêm a cor do tecido hepático (nódulos hiperplásicos).  

A consistência das lesões poderá estar diminuída quando há necrose, aumentada se 
corresponde a proliferação de tecido conjuntivo ou mesmo muito firme no caso de haver 
zonas de calcificação como na tuberculose e nos nódulos parasitários calcificados. 

Nas lesões quísticas deve ser descrito o seu conteúdo, nomeadamente a cor, consistência e 
cheiro, pois podem corresponder a abcessos, hematomas ou quistos; deverão ser recolhidos 
de forma a determinar a sua etiologia. 

6.3. Colheita de amostras 

Se a história clínica for indicativa de alterações hepáticas, mesmo que o fígado não 
apresente lesões macroscópicas, devem ser sempre colhidas amostras para exame 
histopatológico. 

Lesão difusa 

O fígado está todo ou quase todo afetado; está relacionada sobretudo com alterações de cor 
ou de dimensões cuja distribuição assume aspeto homogéneo; deverão ser colhidas  
1 ou 2 amostras de lobos diferentes, seccionando perpendicularmente a superfície hepática 
(Figura 7). 

 
Figura 7. Imagem ilustrativa de lesão hepática difusa e respetivas abordagens necessárias 

 para a sua correta representatividade. 

Lesão focal 

Uma lesão é focal quando apenas se encontra alterada uma pequena área.  

Se a lesão for de pequenas dimensões deve ser colhida na sua totalidade e envolvida por 
uma parte de fígado normal (Figura 8).  

Se a lesão tiver grandes dimensões, mas apresentar aspeto homogéneo poderão ser 
colhidas duas amostras, uma das quais deve incluir a zona de transição para o tecido 
normal. Se a lesão apresentar aspetos macroscópicos diversos, como por exemplo numa 
neoplasia, devem-se retirar amostras correspondentes às várias zonas, excetuando as zonas 
de necrose; uma das amostras deverá obrigatoriamente incluir a zona de transição para o 
tecido normal (Figura 8). 
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Figura 8. Imagem ilustrativa de lesão hepática focal e respetivas abordagens necessárias 

 para a sua correta representatividade: (1) pequenas dimensões, (2) grandes dimensões; (3) lesões adicionais. 

Lesões multifocais 

Diz-se que as lesões são multifocais quando existem várias zonas afetadas que estão 
envolvidas por tecido normal (Figura 9). 

Se as lesões tiverem aspeto idêntico poderá ser colhida uma ou duas amostras incluindo a 
sua transição para o tecido são. No caso de as lesões serem múltiplas e de pequenas 
dimensões denominam-se de miliares (listeriose, fase inicial da metastização dum tumor).  

Se as lesões multifocais tiverem aspeto diferente devem ser recolhidas amostras das lesões 
que tiverem aspeto macroscópico diferente, incluindo sempre uma amostra da zona de 
transição para o fígado são (Figura 9). 

 

   
Figura 9. Imagens ilustrativas de lesão hepática multofocal e respetivas abordagens necessárias  para a sua 

correta representatividade: lesões idênticas (esquerda); lesões diferentes (direita). 

Lesões quísticas 

Se as lesões forem quísticas deverão ser sempre seccionadas; a amostra a retirar deverá 
conter sempre a parede, o interior da estrutura e a zona de transição para o tecido normal 
(Figura 10). 

 
Figura 10. Imagem  ilustrativa de lesão hepática quística e respetiva abordagem necessária 

 para a sua correta representatividade. 

1 
2 
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A colheita da vesícula biliar terá de ser feita o mais rapidamente após a morte do animal 
devido à rápida alteração da sua mucosa; a amostra deverá ser colhida em corte transversal 
e, se possível, envolvida por uma pequena porção de fígado. 

Os linfonodos hepáticos deverão ser recolhidos caso apresentem alterações 

6.4. Descrição das lesões microscópicas 

A descrição microscópica das lesões deverá ser metódica tendo em conta, não só a 
organização microscópica do fígado em lóbulos, mas também a organização funcional em 
ácinos; estes são constituídos por 3 zonas cujos hepatócitos têm características diferentes 
mercê da sua localização mais perto ou mais longe do sangue trazido pela vénula porta e 
arteríola hepática: zona 1 periportal, zona 2 média e zona 3 centrolobular. 

Devem avaliar-se os vários constituintes hepáticos: 

• Espaço porta - avaliar os vários constituintes- ducto biliar, vénula porta e arteríola 
hepática; os ductos biliares poderão apresentar alterações inflamatórias- 
colangiohepatites; identificar alterações do epitélio, infiltração celular, fibrose e 
mineralização; presença de parasitas e bílis. 

• Lóbulos 
ü Hepatócitos – imagens de atrofia ou hipertrofia das células; aspeto dos núcleos; 

presença de pigmentos no citoplasma. 
ü Deposição de substâncias intra e extracelulares – vacuolização do citoplasma; 

presença de lípidos e de pigmentos intracitoplasmáticos; substâncias 
extracelulares- pigmentos biliares, amiloide; se necessário realizar colorações 
para a sua identificação. 

ü Alterações circulatórias  – congestão passiva. 
ü Morte celular- apoptose, necrose focal e evolução para focos célulo-necróticos, 

necrose zonal ou necrose maciça. 
ü Lesões inflamatórias – Hepatites - avaliar a extensão da lesão (focal, 

multifocal ou difusa), células presentes (neutrófilos, células mononucleadas); 
visualização de estruturas que possam auxiliar na identificação do agente 
etiológico (corpos de inclusão, bactérias, parasitas). 

ü Alterações relacionadas os mecanismos de resposta às agressões – replicação 
dos hepatócitos, hiperplasia dos ductos biliares, fibrose hepática (extensão e 
localização) e cirrose. 

ü Existência de lesões nodulares – diagnóstico diferencial entre lesões 
hiperplásicas e neoplásicas (tumores primitivos e metástases) (Figura 11). 



Aparelho digestivo e glândulas anexas 

  

  

162 

 
Figura 12. Cão - Fígado com múltiplas lesões nodulares 

 

• Espaço porta - avaliar os vários constituintes  – ducto biliar, vénula porta e arteríola 
hepática; os ductos biliares poderão apresentar alterações inflamatórias – 
colangiohepatites. 

 

7. Pâncreas 

É uma glândula mista, com secreção exócrina e endócrina, que se encontra junto do 
duodeno; a secreção da porção exócrina do pâncreas, o suco pancreático, é eliminada 
através do ducto pancreático que, juntamente com o canal colédoco, se abre na papila 
duodenal; exceção para os bovinos em que estes ductos se abrem isoladamente no duodeno; 
o cão possui ainda o ducto pancreático acessório que se abre na papila duodenal menor.  

A patologia do pâncreas nas espécies pecuárias é pouco frequente, ao contrário do que 
acontece nos carnívoros domésticos. 

7.1. Avaliação macroscópica do pâncreas 

Em termos anatómicos, embora não apresente uma divisão evidente, considera-se que o 
pâncreas é constituído por dois lobos, o direito que acompanha a primeira porção do 
duodeno e o esquerdo que se localiza junto do fundo do estômago; a junção é denominada 
corpo (corresponde à cabeça do pâncreas na espécie humana) e está localizado junto à 
porção pilórica do estômago 

O pâncreas tem cor rosada ou cinzento/rosado, consistência firme e uma estrutura lobulada.  

Depois de fazer a observação in loco, a qual deve incidir também sobre os tecidos 
envolventes, deve-se retirar o pâncreas na sua totalidade para avaliação. 

7.2. Descrição das lesões macroscópicas 

• Alterações de volume: pode estar atrofiado ou aumentado de volume; 



M. Monteiro & I. Amorim 

  

  

163 

• Cor: Pode estar alterada sobretudo devido à presença de fenómenos congestivos 
e/ou hemorrágicos como no caso das pancreatites e da necrose pancreática aguda e 
que são extensivos aos tecidos envolventes; 

• Consistência: Está especialmente aumentada nos processos crónico; 
• Textura: Pode assumir o aspeto nodular/multinodular; é frequente nos animais com 

focos de hiperplasia benigna. 

No caso de existirem lesões deve-se indicar a sua localização exacta, o número, a forma, os 
limites, a cor e e as dimensões. 

7.3. Colheita de amostras 

O pâncreas sofre autólise rapidamente após a morte do animal, por isso a sua colheita deve 
ser feita o mais cedo possível. 

Se não houver lesões evidentes e se houver história clínica que indique alterações 
pancreáticas devem ser colhidas duas amostras: uma amostra do lobo direito e uma outra do 
lobo esquerdo. (Figura 12). As lesões macroscópicas devem ser envolvidas sempre por uma 
faixa de tecido são (Figura 13).  

 
Figura 12. Pâncreas sem lesões macroscópicas - colheita de amostras 

 
Figura 13. Pâncreas com lesão nodular - colheita de amostras 
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7.4. Descrição das lesões microscópicas 

7.4.1. Porção exócrina 

Determinar a localização das lesões: ácinos, tecido intersticial, ductos ou tecido adiposo 
envolvente. 

Ácinos: focos de necrose (extensão), fenómenos vasculares, infiltração celular (tipo de 
células, intensidade e extensão); nódulos hiperplásicos. 

Tecido intersticial: infiltração celular (tipo de células presentes) e fibrose (extensão). 

Ductos: Presença de quistos, fibrose. 

7.4.2. Porção endócrina 

Avaliar o número de Ilhotas de Langerhans, as suas dimensões e eventual deposição de 
amiloide (gatos). 

 

8. Peritoneu 

O peritoneu é a serosa que reveste a cavidade abdominal. Apresenta um folheto parietal que 
reveste a superfície interna da cavidade abdominal e um folheto visceral que reveste todos 
os órgãos abdominais; delimitam a cavidade peritoneal, extensa, mas virtual. A serosa 
peritoneal deve ser transparente, lisa e brilhante devido à presença duma pequena 
quantidade de líquido na sua superfície. 

As alterações do peritoneu podem estar relacionadas com alterações dos órgãos da cavidade 
abdominal como no caso duma rotura intestinal ou podem fazer parte dum processo 
generalizado como acontece na peritonite infecciosa felina. 

8.1. Descrição das lesões macroscópicas 

Devemos apreciar: 

- Aspeto da serosa: Fenómenos vasculares, deposição de exsudados (peritonites); 
presença de formações nodulares (tumores primitivos- mesoteliomas; metástases). 

- Conteúdo anormal da cavidade peritoneal: corpos estranhos, conteúdo purulento, 
sangue (hemoperitoneu), líquido aquoso (hidroperitoneu/ascite), parasitas 
(cisticercos) ou conteúdo alimentar; neste caso devem distinguir-se as roturas 
intestinais ante-mostem e post-mortem.  

Sempre que o conteúdo seja líquido deve ser quantificado (ml). 

8.2. Colheita de amostras 

Colheita das lesões: Sempre que haja lesões de peritonite é conveniente colher amostras do 
segmento intestinal ou órgão que esteja envolvido seguindo as regras já mencionadas no 
fígado. 
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Resumo 
No que diz respeito às neoplasias mamárias caninas e felinas, o patologista 
veterinário assume um papel fundamental no estabelecimento de um 
diagnóstico definitivo, para além de fornecer importantes informações 
acerca do prognóstico/terapêutica. Esta apresentação irá focar alguns 
aspetos relacionados com a disseção e descrição macroscópica e 
microscópica de espécimes cirúrgicos mamários, com o objetivo de 
uniformizar a linguagem e procedimentos do patologista nas diversas fases 
(pré-analítica, analítica e pós-analítica) do exame das amostras com vista a 
assegurar a sua qualidade. Por outro lado, o uso de técnicas de 
imunohistoquímica (IHQ) em patologia oncológica aumentou 
significativamente nos últimos anos, nomeadamente na mama. Não porque 
os patologistas da atualidade sejam menos bem treinados ou "experientes", 
mas principalmente pela exigência de diagnósticos mais precisos e 
rigorosos, pela identificação de novas entidades e disponibilidade de novos 
anticorpos. Por esta razão, será debatida a utilização de anticorpos 
disponíveis para diagnóstico das lesões da mama tendo em vista a avaliação 
da invasão, identificação de subtipos de tumor, avaliação da invasão do 
espaço linfático e. por fim, alguns comentários gerais sobre outros 
marcadores de possível interesse. 
 
Palavras-Chave: Biópsia; mama; tumor; cão; gato 
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1. Descrição macroscópica de alterações e lesões da mama 

O estudo da patologia mamária requer muitas vezes estudos comparativos intra- e inter-
instituições, mas a ausência de uniformidade nos procedimentos pré-analíticos, analíticos e 
de classificação dificultam ou mesmo impossibilitam estes estudos. Assim, verifica-se a 
necessidade de estandardização de procedimentos em todas as fases do processamento das 
alterações e lesões mamárias, de forma a implementar medidas e protocolos, reforçar as 
boas práticas laboratoriais no manuseamento das peças cirúrgicas, durante o corte da peça 
cirúrgica e na elaboração do relatório macroscópico.  

Um correto relatório anatomopatológico começa no clínico ou cirurgião [1], com a 
utilização de técnicas de colheita adequadas e correta fixação da peça cirúrgica em fixador, 
recipiente e volume apropriado, de modo a evitar fenómenos autolíticos [1, 2, 3]. A 
interpretação das lesões depende também da informação clínica disponibilizada no 
formulário de requisição de análise [2], relativa à espécie, idade, sexo, contracepção, 
castração ou outros dados relevantes [1]. A comunicação entre o clínico e o patologista e a 
correta identificação da peça e do animal, bem como a fixação, revelam-se assim 
pertinentes para o sucesso do diagnóstico histopatológico [2]. 

Não existe uma forma única de descrição macroscópica; esta, como documento com valor 
legal, deve ser objectiva e factual evitando termos dúbios como grande/pequeno, aumenta-
do/diminuído. 

A dissecção e descrição macroscópica devem ser efectuadas preferencialmente na peça 
cirúrgica fresca (não fixada), o que facilita a detecção de áreas de fibrose e pequenos 
nódulos mamários e linfonodos; se tal não é possível, as peças devem ser fixadas (Figura 1) 
[2, 3], idealmente entre 6 a 48 horas; peças de grande dimensão devem ser seccionadas na 
margem cirúrgica profunda, ao longo do eixo maior, sem perder a relação anatómica e de 
modo a permitir a penetração do fixador [2, 3]. Quando são enviadas várias massas, o 
número e respectiva localização anatómica deve ser claramente referenciado na ficha de 
requisição [1, 3]. 

 
Figura 1. Peça de mastectomia parcial fixada em formol a 10%. 

A descrição inicia-se a com a orientação da peça, o que permite localizar as lesões, avaliar 
as margens cirúrgicas (craneal, caudal, lateral, medial, anterior e profunda) [1, 2, 4] e a 
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distância dos nódulos aos limites da excisão cirúrgica. Além das relações anatómicas, a 
orientação deve ser facilitada pelo cirurgião com o recurso a marcas como tinta, agrafos ou 
suturas [1, 2, 3, 4]. A peça deve ser medida e pesada [3], variando estes itens com o 
protocolo cirúrgico estabelecido (nodulectomia ou lumpectomia, mastectomia parcial ou 
radical). Todas as lesões devem ser descritas quanto à localização, forma, consistência, 
contorno, limite, cor e outras características relevantes [5]; o tamanho de cada nódulo deve 
ser avaliado em 3 dimensões (diâmetro maior, diâmetro menor e em profundidade), sendo o 
tamanho crucial para o estabelecimento do estadio TNM [2, 4]. As margens cirúrgicas 
devem ser pintadas com tinta-da-china, azul de alcião ou outras tintas, de preferência a 
fresco e de modo a evitar a penetração da tinta em profundidade para a peça [1, 3, 4]. Para 
distinguir as várias margens, podem usar-se tintas de diferentes cores [1, 6]. Sempre que 
possível deve efectuar-se registo fotográfico do material. O material relativo a cada 
glandula e/ou cadeia mamária deve ser identificado na cassete.  

Existem várias técnicas de secção dos nódulos mamários: 

• Uma das mais usadas é o método radial, que consiste na secção transversal da peça 
cirúrgica ao longo do eixo menor do nódulo (formando 2 metades) seguida de duas 
secções longitudinais, dividindo a peça em quartos, de forma a apresentar material 
representativo da lesão (Figura 2). É usada principalmente na primeira excisão de 
nódulos de tamanho pequeno ou médio mas tem como desvantagem a suposição de 
crescimento expansivo e simétrico dos nódulos (o que nem sempre ocorre) e a 
avaliação de margens escassas [1, 3]. 

• Outra técnica é a secção seriada e paralela das lesões a cada 2-5 mm [1, 6], com 
inclusão total do material no caso de peças pequenas [3, 6] ou de secções 
representativas de todas as áreas com diferentes características no caso de tumores 
heterogéneos [6]. Aumenta a margem avaliada e é muito usada em medicina 
humana, mas pode ter valor limitado em medicina veterinária devido aos custos 
elevados que implica [1]. 

• Existe uma técnica modificada, que combina secções seriadas e paralelas; 
caracteriza-se por secções paralelas seriadas a intervalos regulares (com inclusão de 
áreas representativas das lesões), sendo as extremidades seccionadas 
perpendicularmente à margem pintada segundo a técnica radial [1, 6]; permite a 
avaliação da massa neoplásica e a avaliação das margens próximas e distantes do 
nódulo [1]. É usada habitualmente para analisar nodulectomias de pequenas 
dimensões [6], bem como órgãos como a tiróide. 

 
Figura 2. Esquema de secção de peça cirúrgica. 
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As secções devem ser colhidas na periferia das lesões, evitando o centro que habitualmente 
evidencia necrose [2]. No caso de cavidades quísticas devem colher-se amostras de todas as 
diferentes áreas alteradas [6]. 

No caso de nodulectomias, após a orientação, a peça deve ser seccionada a cada 2-3 mm ao 
longo do eixo maior; as extremidades devem ainda ser seccionadas perpendicularmente à 
margem pintada; todo o material deve ser incluído em parafina; caso tenha representação da 
pele, esta deve estar representada na preparação histológica [6]. Em nodulectomias de 
maiores tamanho devem efectuar-se 1 ou 2 secções perpendiculares das 6 margens 
(superior, inferior, medial, lateral, superficial, profunda) (Figura 3) e amostras 
representativas das várias áreas diferentes [6]. 

1.1. Avaliação da margem cirúrgica 

A avaliação da margem de excisão cirúrgica permite verificar se a cirurgia foi curativa ou 
se é necessário terapia adjuvante. Todas as 6 margens já referenciadas previamente devem 
ser analisadas, mesmo em lesões suspeitas de benignidade. O relatório macroscópico deve 
mencionar a dimensão das margens (mm), especialmente a mais curta, e se existe fáscia 
muscular na peça cirúrgica [2, 3].  

As margens podem ser seccionadas perpendicularmente, avaliando-se a relação da massa 
com o limite de excisão, em particular quando a margem cirúrgica é curta. Se 
aparentemente a margem cirúrgica é ampla, podem fazer-se secções paralelas às margens, o 
que permite confirmar se a margem está realmente livre de doença [1, 2, 3] (Figura 3); toda 
a margem é avaliada e, se existir neoplasia na margem cirúrgica, a lesão não foi totalmente 
excisada; a desvantagem desta técnica é que não permite determinar a distância do tumor à 
margem cirúrgica [1]. 

 
Figura 3. Avaliação da margem cirúrgica perpendicular (verde) e paralela (amarelo) 

1.2. Avaliação dos linfonodos 

A avaliação dos linfonodos é essencial para estabelecer o estadio TNM. Preferencialmente 
a sua dissecção deve efectuar-se a fresco, após orientação da peça cirúrgica. Todos os 
linfonodos observados devem ser registados e medidos (em 3 ou pelo menos 2 dimensões), 
sejam linfonodos regionais ou intramamários. Toda a massa metastática presente na 
gordura da região axilar ou inguinal deve ser considerada metástase ganglionar mesmo na 
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ausência de evidências macro ou microscópicas de tecido linfóide. Linfonodos de grandes 
dimensões devem ser seccionados ao longo do diâmetro maior para facilitar a fixação [2]. 

Durante o corte, os linfonodos devem ser seccionados ao longo do eixo maior (secção peri-
meridional), de forma seriada a cada 2 mm de espessura [2, 3, 7]. Se existir metástase 
visível macroscopicamente (> 2mm) deve efectuar-se pelo menos uma secção 
representativa da metástase; se não existir metástase visível, todas as secções devem ser 
incluídas [2, 4] e dispostas de forma a todas as superfícies de corte estarem representadas 
no corte histológico [7]. Não se devem misturar secções de diferentes linfonodos na mesma 
cassete, excepto se estes foram marcados com tinta. Todos os linfonodos encontrados 
devem ser submetidos a exame histológico, devendo estar claro no relatório o número de 
linfonodos analisados e o número de linfonodos com metástase [2, 3, 4] já que quanto 
maior o número de linfonodos afectados pior é o prognóstico [7]; a maior dimensão do 
maior foco metastático [2, 4] deve também ser registada. A ocorrência de extensão 
extranodal das metástases (cápsula, tecido adjacente) deve ser referenciada [2, 3, 4], apesar 
de, por vezes, só poder ser avaliada microscopicamente. 

 

2. Descrição microscópica de alterações e lesões da mama 

Não existem normas estabelecidas para a descrição microscópica das lesões mamárias cani-
nas e felinas; no entanto, o relatório anatomopatológico deverá conter simultaneamente in-
formação diagnóstica e prognóstica. Assim, as informações a incluir na avaliação histopato-
lógica são: localização e tamanho de cada lesão, tipo e grau histológico, presença de 
invasão estromal ou linfovascular, avaliação da margem cirúrgica e dos linfonodos 
enviados. 

2.1. Tipo histológico 

Todas as lesões neoplásicas presentes no tecido mamário enviado deverão ser descritas 
morfologicamente e classificadas quanto ao tipo histológico de acordo com a classificação 
proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para neoplasias mamárias caninas e 
felinas [8, 9]. A classificação de Misdorp e colaboradores (1999) é uma classificação 
baseada fundamentalmente em critérios morfológicos, distinguindo neoplasias epiteliais 
simples (constituídas pela proliferação de um único tipo celular, epitelial ou mioepitelial), 
complexas (constituídas pela proliferação de células epiteliais e mioepiteliais) e mistas 
(constituídas pela proliferação de células epiteliais, mioepiteliais e pela presença de 
elementos mesenquimatosos, como cartilagem e/ou osso), que podem exibir critérios de 
benignidade ou malignidade. Esta classificação fornece informação prognóstica, uma vez 
que os carcinomas complexos estão geralmente associados a melhor prognóstico, quando 
comparados com os carcinomas simples, em especial os mais indiferenciados, como o 
carcinoma anaplásico, que apresentam piores taxas de sobrevivência (Figuras 4a e 4b) [8]. 

A frequência de neoplasias mamárias complexas e mistas é superior na cadela; na gata, a 
maioria das neoplasias é maligna, sendo caracterizada pela proliferação de células epiteliais 
luminais [8, 10]. 
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A classificação proposta recentemente para as neoplasias da mama da cadela introduziu no-
vas entidades, nomeadamente os carcinomas simples cribriforme e micropapilar, o come-
docarcinoma, o carcinoma e mioepitelioma maligno (Figuras 4c – 4f), o carcinoma misto, 
entre outros, considerando as características histomorfológicas da neoplasia [9]. O 
reconhecimento de determinados padrões, como o padrão micropapilar, deverá constar no 
relatório anatomopatológico, uma vez que se trata de uma neoplasia associada a elevada 
agressividade biológica tanto na espécie canina como felina [11, 12, 13].  

De acordo com a recente classificação de Goldschmidt et al. (2011) poderá ser necessário 
recorrer a técnicas de imunohistoquímica para obter um diagnóstico definitivo, nomeada-
mente para confirmar a presença de células mioepiteliais, nem sempre fáceis de identificar 
com coloração de rotina no carcinoma e mioepitelioma maligno [9, 14]. Pode utilizar-se o 
anticorpo P63, um marcador mioepitelial nuclear, sensível e específico para a célula 
mioepitelial [14] quando se trata de tumores malignos primários como seja o mioepitelioma 
maligno, carcinoma misto, carcinosarcoma e fibrossarcoma [9]. 

Por outro lado, esta classificação também incluiu o carcinoma inflamatório, que denota uma 
entidade clínica caracterizada por um curso clínico agressivo, de apresentação súbita, com 
presença de edema e eritema na região mamária e associado a nível histológico com uma 
lesão carcinomatosa de elevada agressividade, de morfologia variável, mas sempre 
caracterizada por embolização dos vasos linfáticos da derme superficial (Figura 4g) [9]. 
Sempre que coexistam estas alterações, tal deverá ser referido no relatório. 

2.2. Grau histológico 

A informação relacionada com o grau histológico deverá constar no relatório 
anatomopatológico, uma vez que existem estudos que associam o grau de diferenciação dos 
carcinomas mamários com o prognóstico [15, 16, 17]. São vários os sistemas de graduação 
propostos, baseados no sistema desenvolvido por Elston e Ellis (1998) [18] para carcinomas 
da mama da mulher [15, 16] ou em modificações deste mesmo sistema, de aplicação 
específica para os carcinomas da mama da cadela [9] ou da gata [17]. Estes sistemas 
aplicam-se apenas a carcinomas mamários invasivos e têm em conta: formação de túbulos, 
pleomorfismo nuclear e número de mitoses. A cada uma destas características corresponde 
uma pontuação de 1 a 3, calculando-se uma pontuação final equivalente à sua soma, que 
distingue as neoplasias em três graus distintos: Grau I (bem diferenciado), Grau II 
(moderadamente diferenciado) e Grau III (indiferenciado) [18]. O sistema adotado deverá 
estar incluído no relatório. 

2.3. Invasão estromal e vascular 

A presença de invasão é uma informação pertinente, que deve ser veiculada no relatório 
quando presente. Assim, devem ser distinguidas as lesões “in situ” das lesões invasoras, es-
tas caracterizadas pela extensão de células neoplásicas para além da membrana basal. Na 
mulher, distingue-se invasão de microinvasão, correspondendo esta a uma extensão de di-
mensão inferior a 0,1 cm. Quando existem múltiplos focos de microinvasão, considera-se o 
tamanho do maior [4]. 
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Figura 4 Imagens histológicas ilustrativas de neoplasias mamárias caninas (b, d-h) e felinas (a, c).  
a. carcinoma complexo; b. carcinoma anaplásico; c. carcinoma cribriforme; d. carcinoma micropapilar; e. 
comedocarcinoma; f. carcinoma e mioepitelioma maligno; g. carcinoma inflamatório (invasão dos vasos 
linfáticos da derme superficial); h. micrometástase ganglionar. Coloração hematoxilina-eosina.  
Obj. 10x (f), 20x (b, c, d, e, g), 40x (a, h). 
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Por outro lado, a presença de invasão vascular deve estar incluída na descrição histológica. 
Documentar a invasão vascular da derme assume particular importância devido à sua asso-
ciação com a presença de um carcinoma inflamatório a nível clínico (Figura 4g) [4]. 

2.4. Avaliação da margem cirúrgica 

Para além da informação veiculada na descrição macroscópica acerca da margem cirúrgica, 
esta deverá ser confirmada a nível histológico. Sempre que possível, a distância entre a neo-
plasia e a margem mais próxima deverá ser fornecida, indicando-se a localização 
específica, caso a orientação do tecido seja conhecida. 

Considera-se uma margem positiva, a presença de tinta na lesão neoplásica. Esta poderá 
distinguir-se em focal (1 área focal na margem, <4 mm), mínima/moderada (2 ou mais 
focos) ou extensa (>5 mm) [4]. Uma margem “próxima” define-se com a presença de 
neoplasia a menos de 2 mm da margem. 

2.5. Avaliação dos linfonodos 

A avaliação dos linfonodos enviados com os tecidos mamários é de extrema importância, 
devendo incluir-se no relatório informação acerca da presença ou não de metástase ganglio-
nar (Fig. 4h). Na mulher, consideram-se três tipos de envolvimento ganglionar: presença de 
células neoplásicas isoladas (ITCs, isolated tumor cells, de tamanho inferior a 0,2 mm); mi-
crometástases (agregados celulares entre 0,2 a 2 mm) e macrometástases (dimensão 
superior a 2 mm), sendo os dois primeiros considerados N0 [19] enquanto na cadela a 
presença de células neoplásicas é sempre considerada N1 na classificação TNM [20]. 
Apesar de não estar esclarecido o valor prognóstico das ITCs e micrometástases, a sua 
presença deverá ser referenciada no relatório. Recomenda-se a utilização de técnicas de 
imunohistoquímica com recurso a marcadores específicos dos filamentos intermediários do 
citoesqueleto intracito-plasmático da célula epitelial luminal, para comprovar a presença de 
ITCs/micrometástases (Figura 5) [14, 21]. 

 
Figura 5. Linfonodo inguinal de uma cadela com presença de micrometastases de um 

 carcinoma sólido. Imunohistoquímica para o anticorpo anti-citoqueratinas (CAM 5.2).  
Células neoplásicas isoladas indicadas com seta [21]. 
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2.5. Outras alterações 

Para além das lesões neoplásicas, é frequente a observação de alterações não neoplásicas na 
glândula mamária adjacente, potencialmente precursoras de neoplasia. Sempre que tal se 
verifique, esta informação deverá também constar na descrição microscópica.  
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Resumo 
As lesões dos diferentes aparelhos e sistemas, nos animais, apresentam uma 
grande variabilidade morfológica, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico. 
Por um lado, uma mesma doença pode caracterizar-se por diferentes 
quadros lesionais e, por outro lado, uma mesma lesão poderá ter diferentes 
causas. A correcta identificação e descrição das alterações orgânicas 
baseia-se em conhecimentos da normal anatomia e histologia de cada órgão, 
em diferentes espécies ou mesmo em diferentes raças. Durante a observação 
das alterações macroscópicas e microscópicas dos órgãos do aparelho 
urinário, o patologista terá que ser sistemático, para que a observação seja 
completa e permita o estabelecimento de um diagnóstico. Neste trabalho 
pretende-se apresentar alguns aspectos da descrição macroscópica e 
microscópica das lesões do aparelho urinário, assim como abordar 
particularidades da colheita e do corte macroscópico das mesmas 
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1. Introdução 

No Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária, as amostras mais frequentes 
relacionadas com os órgãos do aparelho urinário são biópsias de rim ou bexiga, material de 
necrópsia, incluindo peças recolhidas no matadouro e de animais necropsiados. 

As amostras deverão acompanhar-se de uma ficha correctamente preenchida. Dados como a 
espécie, raça e idade do animal são essenciais no estudo da patologia do aparelho urinário. 

A correta identificação das lesões destes órgãos pressupõe um amplo conhecimento da 
anatomia normal de cada espécie.  

A descrição macroscópica e microscópica das lesões e a sua interpretação dependem da 
compreensão da patologia renal e do trato urinário inferior e da patogenia e evolução das 
doenças, conhecimento dos agentes etiológicos envolvidos, assim como da familiarização 
com a classificação dos diferentes processos inflamatórios. Deve ser sistemática, para que 
nenhum dos seus componentes anatómicos e histológicos seja menosprezado, o que 
comprometeria o correto diagnóstico final. 

Neste trabalho, pretende-se de forma resumida, contribuir para a descrição das lesões 
macroscópicas e microscópicas do aparelho urinário, com destaque para algumas das 
particularidades dos órgãos deste aparelho. 

 

2. O rim 

O rim é o órgão central responsável pela homeostasia corporal, atuando na manutenção do 
ambiente extracelular. As suas funções são várias como a excreção de produtos tóxicos, a 
contribuição para o equilíbrio hidro-eletrolitico a manutenção das concentrações de sais e 
água, a regulação do equilíbrio ácido-base, a produção de hormonas como a eritropoietina, 
renina e prostaglandinas e a activação da vitamina D.  

Alterações ou falhas na função renal normal ocorrem não só por alterações do rim, mas 
também por alterações de outros órgãos ou doenças sistémicas que comprometam a 
perfusão adequada ao rim, como a hipotensão, ou o normal fluxo urinário, como a 
obstrução ou oclusão das vias urinárias. Assim sendo, as lesões no rim deverão ser 
corretamente identificadas, descritas e interpretadas, pois podem, por um lado, refletir 
lesões em ou-tros locais anatómicos e, por outro lado, repercutir-se em outros órgãos e 
tecidos. Por exemplo, no caso de enfartes renais observados no matadouro, é essencial que 
se pesquisem possíveis lesões cardíacas, como endocardites verrucosas, que poderão estar 
na génese dos referidos enfartes.  

No caso de pielonefrites, deverão avaliar-se cuidadosamente os órgãos do trato urinário 
inferior e recolher os fragmentos respetivos, mesmo na ausência de alterações visíveis 
macroscopicamente. São também exemplo os casos de hidronefrose. Situações que poderão 
estar na etiologia deste processo deverão ser consideradas, principalmente no matadouro, 
onde a cadência de abate não permite uma avaliação tão morosa como na sala de 
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necrópsias. Estas incluem tumores de bexiga, ureter ou uretra, tumores uterinos, cálculos, 
entre outras. 

2.1. Descrição macroscópica das lesões do rim 

Na descrição macroscópica das lesões do rim devem ser registadas as seguintes 
características: o tamanho, a cor, a forma, a consistência, a superfície de corte e a 
descapsulação. Todos estes parâmetros deverão ser avaliados tendo em conta as 
características normais do rim para cada espécie. Assim, cães, cavalos e gatos e pequenos 
ruminantes possuem um rim unipiramidal (unilobar). Nos gatos, só existe um lobo e os 
ductos papilares abrem-se num cálice, numa só papila. Nos cães, pequenos ruminantes e 
cavalos existe uma fusão completa ou parcial de vários lobos e uma só papila Já os bovinos 
e os suínos possuem rins multipiramidais e, no caso dos bovinos, multilobados.  

Quando se trata de um exame de necrópsia, é essencial que o rim seja inicialmente avaliado 
in situ e sem ser seccionado. Só depois de se averiguar a existência de dilatação pélvica ou 
ureteral é que estes órgãos poderão ser separados dos rins. Qualquer alteração na sua 
posição anatómica normal deve ser também registada.  

2.1.1. Tamanho 

Dada a variabilidade entre espécies e entre animais, só é possível avaliar correctamente o 
tamanho do rim in situ. Em geral, os dois rins são iguais e têm um comprimento 
equivalente a 3 vértebras.  

Um aumento de tamanho do rim (renomegália) ocorre por incremento do afluxo sanguíneo 
ou edema, em situações de inflamação, acumulação de lípidos, dilatação tubular ou pélvica 
por acumulação de urina, aumento dos nefrónios por tumefacção ou hipertrofia, amiloidose 
ou neoplasias. Um exemplo de aumento renal é a glomerulonefrite subaguda que, 
classicamente, é descrita como um rim grande e pálido (“grande rim branco”). 

Já uma diminuição do tamanho do rim acontece em nefrites crónicas e em situações de 
hipoplasia ou atrofia (Figura 1). 

 
Figura 1. Porquinho da India, atrofia renal. 
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2.1.2. Forma 

Também a forma do rim deverá ser avaliada, tendo em conta a espécie animal, dado que 
algumas espécies (como os bovinos, as lontras (Figura 2) e os ursos, as focas, os cetáceos e 
os elefantes) possuem rins com lobação externa. Em geral, o rim tem a forma de um feijão 
ou ferradura (cavalos). 

 
Figura 2. Lontra, rins in situ. 

Alterações da forma ocorrem em determinadas malformações congénitas. A fusão dos rins, 
o chamado “rim em ferradura”, ocorre quando existe fusão dos polos craneais ou caudais 
dos dois rins (Figura 3A). Esta fusão pode ser somente capsular ou envolver outras partes 
anatómicas do rim. Embora não tenha significado patológico, a persistência da lobação fetal 
em animais em que anatomicamente esta característica não é normal, pode levar também a 
alteração da forma renal (Figura 3B).  

 
Figura 3. Alterações da forma do rim. A. Equino, rim “em ferradura”, fusão dos polos. 

 B. Canídeo, persistência da lobação fetal. 

Processos crónicos, como nefrites, em que o rim pode apresentar-se de superfície nodular 
(Figura 4A), ou enfartes recentes tumefactos ou antigos (Figura 4B) e deprimidos, a 
existência de abcessos (Figura 4C) ou tumores podem alterar a normal forma deste órgão.  

 

A B
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Figura 4. Exemplos de lesões macroscópicas renais. A. Canídeo, rim irregular, glomerulonefrite crónica e nefrite 

intersticial crónica. B. Canídeo, enfartes renais antigos. C.  Leporídeo, nefrite embólico-purulenta. 

 

2.1.3. Cor 

A avaliação da cor do rim é também bastante importante na pesquisa da doença subjacente.  

A sua cor normal é o castanho avermelhado, excepto nos gatos adultos. Nestes animais, o 
conteúdo em gordura é aparentemente determinado hormonalmente. Fêmeas gestantes e 
machos velhos, sexualmente inactivos são os que têm uma maior lipidose, que é 
ligeiramente menor em fêmeas com pseudogestação e em machos castrados. Nas fêmeas 
em estro e nos machos sexualmente activos a acumulação de lípidos é moderada e nas 
fêmeas em anestro esta é escassa ou ausente. 

Alterações focais da cor ocorrem em processos localizados como necrose focal/enfartes 
(Figura 5A), abcessos ou tumores. Na necrose tubular aguda, a imagem observada pode ser 
o característico “rim em ovo de perú” (Figura 5B), que corresponde a uma coloração 
heterogénea, alterando áreas pálidas com outras vermelhas, como acontece, por exemplo, 
na infecção por herpesvírus, em canídeos recém-nascidos. Outro exemplo são as 
hemorragias petequiais que ocorrem na salmonelose e na peste suína clássica.  

 
Figura 5. Exemplos de lesões macroscópicas renais. A.Canídeo, enfartes renais.  

B. Suíno, rim em ovo de perú, coagulação intravascular disseminada. 

Alterações difusas poderão ocorrer em diferentes situações. Rins difusamente negros ou 
muito escuros ocorrem na hemoglobinúria (associada a anemias hemolíticas (Figura 6A), 
ou na mioglubinúria (associada à rabdomiólise equina ou à miopatia por captura de animais 
selvagens). Rins castanhos-escuros ocorrem em situações de hemossiderose.  
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Na amiloidose (Figura 6B) e na esteatose, os rins estão pálidos. Em caprinos, a entidade 
patológica designada por “rim cloisonné”, em que há acumulação de ferritina e 
hemossiderina nas membranas basais dos túbulos contornados proximais, caracteriza-se por 
rins com córtex difusamente castanho ou negro. Na nefrose colémica, na icterícia de origem 
hepática, os rins apresentam-se verdes alaranjados. Na necrose renal total, por obstrução da 
artéria renal, o rim fica pálido. Também situações de hemorragia ou congestão, associada a 
processos agudas, alteram a cor do rim para vermelho vivo, no caso de ser difusa. Em aves, 
ou nos cães especialmente os da raça Dálmata, pode ocorrer coloração pálida do rim, 
associada a depósitos de uratos (Figura 6C). 

 
Figura 6. Exemplos de lesões macroscópicas renais. A. Caprino, nefrose por acumulação de hemoglobina.  

B. Canídeo, rim laranja, amiloidose. C. Ave, gota visceral. 

2.1.4. Consistência 

A consistência do rim deve também ser referida. Rins polposos aparecem em situações de 
autólise precoce e rápida, principalmente em animais obesos e em ambientes quentes. No 
entanto, podem indicar uma situação de enterotoxémia (Figura 7). Assim, é importante o 
conhecimento da data da morte do animal para que se possa excluir esta situação. 

Uma consistência firme associa-se a processos crónicos como nefrites crónicas ou enfartes 
antigos ou a amiloidose. 

 
Figura 7. Bovino, rim “polposo”, enterotoxémia. 

2.1.5. Superfície de corte 

Depois de retirados do cadáver, os rins devem ser cortados, cada um, segundo um plano 
sagital, sem se efectuar a descapsulação. Ao corte, dever-se-á registar qualquer resistência, 
causada por um aumento da consistência ou existência de calcificações.  
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Na superfície de corte deverá avaliar-se a relação entre o córtex e a medula. O córtex 
constitui, normalmente, cerca de 80% da massa renal. A razão córtex:medula deverá ser de 
1:2 a 1:3, excepto em animais que habitam no deserto que pode chegar a 1:5.  

A divisão entre córtex e medula é visível, especialmente em cães e ovinos. O córtex possui, 
normalmente, uma área externa mais escura e uma interna mais pálida. Também na medula 
dos canídeos se observa uma zona externa e uma interna, podendo a zona externa ter 
estriação. Nos cavalo, as glândulas mucosas localizadas na pélvis são grandes e 
proeminentes, observando-se normalmente muco na pélvis renal. 

Na superfície de corte, avaliam-se ainda a localização das lesões córtex, medula ou pélvis e 
a sua distribuição. Uma avaliação cuidadosa da superfície de corte permite distinguir ou, 
pelo menos, suspeitar se se está em presença de uma nefrite embólica ou de uma 
pielonefrite. Numa pielonefrite (Figura 8A), as lesões são mais antigas na pélvis, pois foi 
onde o processo começou. Daí se estendem à medular e eventualmente cortical. Numa 
nefrite embólica (Figura 8B), o processo é normalmente multifocal e, à excepção das lesões 
causadas por entereobacteriáceas Gram-negativas, localizado na cortical.  

 
Figura 8. Avaliação da superfície de corte renal. A. Caprino, pielonefrite. B. Canídeo, nefrite embólica. 

Situações de necrose medular, calcificação, hemorragia medular, cálculos pélvicos e 
dilatações moderadas da pélvis, detectam-se somente aquando da secção do rim. Uma 
dilatação da pélvis pode ser indicativa de hidronefrose e orientar na pesquisa de eventuais 
obstruções ou compressões. A existência de quistos, o seu tamanho, conteúdo e localização 
devem também ser referidos. A existência de múltiplos quistos poderá corresponder à 
doença poliquística, pelo que é importante a avaliação e descrição desta lesão em outros 
órgãos. 

2.1.6. Descapsulação 

Só depois de seccionado é que o rim deverá ser descapsulado. Normalmente, é um ato fácil. 
No entanto, quando demasiado fácil pode indicar situações de edema ou lipidose. Já uma 
descapsulação renitente indica processos crónicos, com excepção dos rins lobados e dos 
cavalos em que normalmente as trabéculas são firmemente aderentes à cápsula. 

Depois de retirada a cápsula, deve avaliar-se a superfície cortical que normalmente é lisa e 
uniforme. Nela se poderão observar alterações de cor, caraterizar-se a distribuição de leões 
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e detetar-se a existência de abcessos, petéquias, entre outras lesões. Nas nefrites embólicas, 
com formação de pequenos abcessos, a descapsulação pode comprometer a integridade dos 
mesmos, observando-se pequenas locas vazias ou com algum material purulento.  

Uma superfície cortical pálida e húmida sugere edema ou dilatação tubular difusa.  
Lesões glomerulares focais não causam alteração da superfície cortical, mas as difusas, 
como a amiloidose e a glomerulonefrite difusa podem originá-las. Nos bovinos, 
caracteristicamente, na amiloidose, a superfície da cortical aparece finamente rugosa e 
irregular, com pequenos quistos, após a descapsulação. 

2.2. Descrição microscópica das lesões do rim 

No processamento do material, para exame histopatológico, o corte do rim deverá ser 
efectuado de forma a que uma secção da cápsula à papila esteja disponível (Figura 9). 

 
Figura 9. Corte do rim. 

Inicialmente, as preparações histológicas deverão observar-se mesmo antes de serem 
colocadas no microscópio e só depois, ao microscópio óptico, numa pequena ampliação, 
para detetar lesões focais como enfartes, abcessos, granulomas, pielite, mineralização, 
neoplasias, cicatrizes ou perdas medulares.  

A observação subsequente deverá ser efectuada com objectivas de ampliação crescente, de 
forma sistemática e exaustiva, tendo em conta os diferentes constituintes histológicos do 
rim: glomérulos, túbulos, interstício e vasos sanguíneos 

2.2.1. Glomérulos 

As alterações histológicas do glomérulo estão diretamente relacionadas com a resposta 
deste às agressões e refletem-se em alterações da sua função. O glomérulo é uma estrutura 
vásculo-epitelial destinada à ultrafiltração do plasma sanguíneo. A membrana de filtração é 
constituída por três camadas: endotélio capilar fenestrado dos capilares glomerulares, 
membrana basal glomerular e células epiteliais viscerais (podócitos). Qualquer agressão 
que interfira com um dos componentes desta membrana altera a sua capacidade seletiva de 
filtração com consequências orgânicas visíveis.  

Os glomérulos distribuem-se aleatoriamente no córtex e estão geralmente presentes cerca 
de 3-4 por campo de grande ampliação (objectiva de 40x). Consoante as espécies ou a idade 
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dos animais, podem ter determinadas peculiaridades que devem ser conhecidas para não 
serem interpretadas erroneamente. Os glomérulos dos ovinos e caprinos são mais celulares 
que os das restantes espécies animais e os dos cavalos, os de maiores dimensões (cerca de 
200 µm de diâmetro), os únicos visíveis macroscopicamente. Os glomérulos dos neonatos 
são pequenos e hipercromáticos, particularmente no córtex externo.  

Nos glomérulos deve avaliar-se o tamanho, que em geral está relacionado com a sua 
celularidade. Este pode estar aumentado devido ao afluxo de células inflamatórias 
(neutrófilos e monócitos) ou tumefacção celular, numa glomerulonefrite aguda ou devido a 
proliferação celular. Pode ocorrer proliferação das células endoteliais, das células 
mesangiais ou das células epiteliais. Quando a proliferação é das células epiteliais do 
folheto parietal da cápsula de Bowman, formam-se os designados “crescentes” 
glomerulares (Figura 10A). Contribuem ainda para a formação destes crescentes, monócitos 
parecem sofrer metaplasia em fibroblastos e produzem colagéneo. Glomérulos pequenos, 
com diminuição do número de células, ocorrem em situações crónicas de 
glomeruloesclerose (Figura 10B). 

 
Figura 10. Lesões glomerulares. A. Canídeo, glomerulonefrite membrano-proliferativa (crescentes).  

B. Canídeo, glomeruloesclerose. 

Deve ser ainda referida a extensão da lesão glomerular ou seja se todos os glomérulos estão 
afectados (generalizada) ou se só alguns (focal). Por outro lado deve ainda avaliar-se se 
todo o glomérulo está afectado (global) ou parte deste (segmentar).  

O mesângio, a região central do glomérulo que forma uma rede de suporte, deve também 
ser avaliado. As células mesangiais são fagocíticas, contrácteis, derivadas das células 
musculares lisas vasculares. Quando há hiperplasia destas, aumenta a matriz mesangial. 
Material hialino é também depositado no mesângio em doenças como a diabetes mellitus e 
a amiloidose. 

As paredes dos capilares deverão ser também cuidadosamente avaliadas. O espessamento 
das membranas basais dos capilares glomerulares ocorre na glomerulonefrite membranosa e 
dá-se pela deposição de complexos antigénio-anticorpo em diferentes lugares da membrana 
de filtração. Esta avaliação não é fácil pela técnica convencional de diagnóstico 
(hematoxilina e eosina) e implica normalmente o recurso outras técnicas como o PAS ou 
PAS-metenamina de prata. 
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O conteúdo dos vasos pode indicar congestão ou observarem-se microtrombos em situações 
de coagulação vascular disseminada (Figura 11A) ou glomerulonefrites agudas. Deve ainda 
avaliar-se a presença de bactérias associadas a processos embólicos (Figura 11B).  

 
Figura 11. Lesões dos capilares glomerulares. A. Canídeo, microtrombos nos capilares glomerulares.  

B. Canídeo, necrose glomerular e êmbolos sépticos nos capilares glomerulares. 

O espaço de Bowman pode estar normal, diminuído ou aumentado. Nos casos em que está 
aumentado, deve ser referido o que está a ocupar esse espaço. 

A existência de necrose glomerular pode ocorrer na necrose cortical renal, associada a 
situações de isquemia, por hipotensão ou trombose vascular, como no casos de enfartes. 

A presença de células epiteliais tubulares no espaço glomerular pode ocorrer na nefrose 
aguda ou, mais frequentemente como artefacto resultante da má manipulação do rim 
durante a necrópsia, especialmente se o rim está em autólise. Designa-se por refluxo 
infraglomerular. 

A inflamação do glomérulo designa-se por glomerulite (Figura 12) e ocorre em situações 
hiperagudas, em que só esta estrutura está afetada. A glomerulonefrite é mais frequente e, 
como o próprio nome indica associa outras alterações tubulo-intersticiais e vasculares. A 
causa predominante nos nossos animais é a deposição de complexos antigénio-anticorpo a 
nível da membrana de filtração. Qualquer agente capaz de induzir uma resposta imunitária 
deste género é potencialmente causa de glomerulonefrite. 

 
Figura 12. Leporídeo, congestão glomerular, glomerulite aguda. 
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De acordo com os parâmetros observados histologicamente no glomérulo, as 
glomerulonefrites classificam-se em agudas, proliferativas, membranosas e membrano-
proliferativas e crónicas. Nas primeiras existe hiperémia, diminuição do espaço de 
Bowman, por aumento do tufo glomerular associado a edema da parede dos capilares 
glomerulares, microtrombos e presença de células inflamatórias (neutrófilos). Nas 
glomerulonefrites membranosas, mais comuns nos gatos, predomina o espessamento das 
membranas basais dos capilares glomerulares. Nas proliferativas, é característica a 
proliferação celular de células endoteliais, mesangiais ou epiteliais. A proliferação das 
células endoteliais e a das mesangiais podem ser difíceis de distinguir entre si, pelo que a 
designação de glomerulonefrite endocapilar é a mais correcta. De referir que as células 
mesangiais em glomérulos de cães podem ocorrer aos pares, portanto, só deve considerar-se 
uma hiperplasia mesangial quando pelo menos três células mesangiais forem observadas 
juntas.  

O espessamento da cápsula de Bowman pode ocorrer devido não só à hiperplasia das 
células epiteliais parietais mas também por invasão por monócitos, espessamento da 
membrana basal, e fibrose periglomerular.  

A detecção de glomerulonefrites membranoproliferativas e crónicas em animais jovens, 
sem causa aparente, implica um estudo mais aprofundado. As doenças renais familiares, 
com origem genética, em diversas raças de canídeos, deverão ser uma etiologia a 
considerar. 

2.2.2. Túbulos 

A descrição histológica das lesões tubulares deve incluir não só as células epiteliais, mas 
também a membrana basal e conteúdo luminal. Deve ainda referir quais os túbulos que 
estão alterados. Os túbulos contornados proximais são mais sensíveis a situações de 
isquemia e a muitos tóxicos. 

O lume dos mesmos pode estar normal ou apresentar dilatações quísticas. Uma avaliação 
integrada das observações poderá ajudar a determinar se os quistos são congénitos ou 
adquiridos.  

O conteúdo deverá também ser relatado. Existência de material acidófilo (cilindros hialinos, 
Figura 13A), detritos celulares (cilindros granulosos) ou células inflamatórias (cilindros 
celulares, Figura 13B), como por exemplo em situações de piúria devem ser registados. Por 
vezes, observa-se no interior dos túbulos, a porção apical do citoplasma das células 
epiteliais tubulares, quando a fixação é tardia, designando-se este fenómeno por potocitose. 
Podem ainda observar-se cristais de cálcio, como em situações de cristalúria, cristais de 
oxalatos, na intoxicação por etilenoglicol, entre outros. 

A integridade das células epiteliais tubulares é um dado importante. Seja por 
degenerescência ou necrose, elas poderão estar alteradas em diferentes situações. A 
discriminação de quais as células que estão alteradas pode também ter utilidade diagnóstica. 
Determinados tóxicos podem agredir as células dos túbulos contornados proximais e outros 
as dos túbulos contornados distais.  
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Figura 13. Lesões tubulares .A. Canídeo, cilindros hialinos, proteinúria. 

B. Bovino, cilindros celulares com neutrófilos. 

A existência de pigmentos ou inclusões no citoplasma ou núcleo das células deve ainda ser 
referido. Na intoxicação por chumbo, a existência de inclusões nucleares é um dado 
importante. Na nefrose por acumulação por hemoglobina ou mioglobina, a acumulação de 
material hialino no citoplasma das células indica uma saturação do mecanismo de 
excreção/reabsorção provocado por uma aumento destas substâncias na urina.  

A existência de vacúolos pode ter importância no diagnóstico. Em situações de toxémia de 
gestação, frequentemente as células apresentam lipidose. Nos gatos esta situação é 
considerada fisiológica, como referido anteriormente. 

As membranas basais devem também ser avaliadas. A necrose tubular aguda (Figura 14) 
tem duas principais causas: isquémica e tóxica. Na primeira, normalmente associada a 
diminuição da perfusão renal por hipotensão ou a coagulação intravascular disseminada, 
existe ruptura das membranas basais. Já no segundo caso, isto não se verifica. Os agentes 
com toxicidade renal são variados e incluem tóxicos endógenos (bílis, hemoglobina e 
mioglobina) e exógenos (por exemplo aminoglicósidos e outros antibióticos como a 
polimixina, tetraciclina, cisplatina doxorubicina; etilenoglicol; o chumbo, arsénio, 
mercúrio; micotoxinas; plantas, etc). Na amiloidose, as membranas basais dos túbulos estão 
frequentemente espessadas. Claro que, muitas vezes, este diagnóstico só é possível com 
recurso a colorações específicas. A mineralização focal das membranas basais ocorre em 
casos de insuficiência renal crónica nos tubos contornados.  

 
Figura 14. Suíno, necrose tubular aguda. 
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2.2.3. Vasos sanguíneos 

Apesar dos rins constituírem só 0,5% do peso corporal, recebem 20-25% do output 
cardíaco. Nos vasos dever-se-á pesquisar a ocorrência de trombos, que possam justificar um 
enfarte pré-existente, contendo ou não organismos bacterianos.  

A parede dos mesmos deve também ser alvo da atenção do patologista, em relação a 
possíveis alterações como: hipertrofia da camada média, hialinização ou inflamação. Deve 
ser dada atenção especial ao aparelho justaglomerular. Determinadas doenças sistémicas, 
como a diabetes mellitus e a febre catarral maligna, originam lesão vascular. 

2.2.4. Interstício 

O tecido intersticial envolve glomérulos e túbulos e a sua avaliação é muito importante na 
determinação da entidade nosológica em questão. Normalmente, contém capilares 
peritubulares e alguns fibroblastos e é mais evidente em redor das artérias. Na medular, o 
interstício é rico em glicosaminoglicanos que aumentam com a idade e em situações de 
isquemia. 

Um aumento do interstício ocorre por edema, pela presença de células inflamatórias ou por 
fibrose. As características predominantes conduzem à classificação dos processos. Assim, 
as inflamações que envolvem o interstício, as nefrites intersticiais/tubulo-intersticiais, 
podem classificar-se em agudas e crónicas, focais e generalizadas e, quanto ao tipo de 
infiltrado inflamatório, em não purulentas e purulentas.  

Nas nefrites purulentas predominam os neutrófilos (Figura 15A). Consoante a localização e 
distribuição dos neutrófilos, podemos ainda inferir na provável origem do processo. 
Quando as lesões são mais avançadas na pélvis renal e aparentam uma continuidade 
anatómica do processo, suspeitamos de uma nefrite ascendente ou seja uma pielonefrite. 
Processos multifocais, com lesão principalmente do córtex levantam a suspeita de um 
processo embólico, com origem numa infecção hematogénea. Uma excepção são as 
enterobactérias Gram negativas que originam pequenos abcessos predominantemente na 
medular. 

Nas nefrites intersticiais não purulentas existe infiltração intersticial por macrófagos, 
linfócitos e plasmócitos (Figura 15B). Um dos exemplos clássicos da nefrite intersticial não 
purulenta focal é o “rim das máculas brancas” do vitelo. Para além das lesões intersticiais 
observam-se cilindros celulares com neutrófilos, nesta doença.  

Em processos crónicos predomina a fibrose intersticial (Figura 15C), que predispõe à 
formação de quistos de retenção.  

Deve ainda ser referida a existência de possíveis cristais ou calcificação nos casos de 
hiperparartiroidismo secundário renal. A presença de uma substância hialina, amorfa, não 
filamentosa, faz suspeitar de amiloidose e implica o recurso a colorações específicas. Nos 
gatos, a sua localização é predominantemente medular e predispõe a necrose da papila. 

Na tabela 1 encontram-se resumidos os principais parâmetros a avaliar. 
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Figura 15. Lesões intersticiais. A. Canídeo, nefrite intersticial purulenta de origem embólica. B. Bovino, nefrite 

intersticial não purulenta. C. Canídeo, nefrite intersticial crónica. 

 

Tabela 1. Parâmetros a avaliar no exame microscópico do rim. 

Glomérulos Túbulos Vasos sanguíneos Interstício 
Tamanho e celularidade  

Alterações segmentares 
ou globais  

Mesângio 

Leucócitos 

Paredes capilares 

Necrose 

Trombos 

Aderências da cápsula 
de Bowman 

Depósitos  
(tipo e localização 

Degenerescência e 
necrose 

Alterações de reparação 

Dilatação 

Cilindros 

Cristais 

Inclusões celulares 

Vacuolização 

Membranas basais 

 

Espessamento da íntima 
Alterações da camada 
elástica 
Hipertrofia da camada 
média 
Hialinização 
Trombose e Embolismo 
Necrose 
Aparelho 
justaglomerular 
 

Edema 
Células 
inflamatórias 
Fibose 
Outros 

 

2.3. A biópsia renal 

A biópsia renal percutânea é útil na avaliação da doença renal, nomeadamente nos casos de 
glomerulonefrite aguda, síndrome nefrótico, proteinúria assintomática e insuficiência renal 
aguda. As técnicas de rotina permitem a obtenção de cerca de 10-20 glomérulos, o que é 
suficiente para o diagnóstico. É impossível avaliar uma lesão glomerular com menos de 5 
glomérulos.   

Para que um maior número de glomérulos seja observado, o corte macroscópico deve ser 
pela maior dimensão e, para a observação microscópica, podem efectuar-se cortes seriados 
e, a cada 5 cortes fazer uma preparação histológica e corar uma com a coloração de rotina 
pela Hematoxilina-Eosina e outra com PAS. As restantes preparações deverão ser 
reservadas para outras colorações com potencial interesse diagnóstico: PAS-metenamina de 
prata para visualização da matriz mesangial e das membranas basais dos túbulos e capilares 

 

A B

 

C 
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glomerulares; colorações com sais de prata para visualização de leptospiras; vermelho de 
congo para substância amilóide ou técnicas para lípidos ou fibrina. 

Técnicas adicionais que poderão ter interesse na caracterização da doença renal incluem 
imunofluorescência para localização de imunoglobulinas, fibrina, moléculas do 
complemento e antigénios nos glomérulos; técnicas de imunoperoxidase, para localização 
de uma ampla variedade de antigénios e microscopia electrónica, particularmente para 
caracterização dos depósitos nas membranas basais glomerulares. 

O uso de secções embebidas em metacrilato, com 1µm de espessura, poderá ter interesse 
adicional ao melhorar a resolução microscópica das lesões glomerulares. 

 

3. Órgãos do trato urinário inferior 

Os órgãos do trato urinário inferior incluem os ureteres, a bexiga e a uretra. A descrição 
macroscópica e microscópica segue, em geral, as regras comummente utilizadas para outros 
aparelhos e sistemas. Só será válida se todos os componentes anatómicos e histológicos 
forem considerados na sua descrição e, para isso, o acesso deverá seguir os critérios 
explicados no capítulo da técnica de necrópsia. 

3.1. Descrição macroscópica 

Na descrição macroscópica das lesões do trato urinário inferior deve ter-se especial atenção 
às alterações de forma, tamanho, cor, à existência de cálculos, alterações da mucosa e a 
presença de tumores. Os critérios de descrição foram já descritos no capítulo 6, sobre 
“Linguagem no relatório de necrópsia”, e são semelhantes aos estabelecidos para os outros 
órgãos.  

As principais lesões observadas referem-se a alterações anatómicas congénitas (persistência 
do úraco, divertículos, por exemplo), ou adquiridas; alterações circulatórias; urolitíase; 
processos inflamatórios; e neoplasias. Dada a relação anatómica e funcional com o rim, as 
alterações destes órgãos devem ser avaliadas de forma cuidadosa por poderem justificar 
alterações renais como hidronefrose, pielonefrite, entre outras. Por outro lado, alterações 
em outros órgãos podem comprometer a função destes. Na peritonite, por exemplo, pode 
haver envolvimento dos ureteres com consequente comprometimento do seu peristaltismo. 

As particularidades de cada espécie não devem ser descritas como anormais, como por 
exemplo a existência de glândulas mucosas na submucosa dos ureteres dos cavalos ou a 
presença normal de folículos linfóides na lâmina própria da bexiga de todos os animais 
domésticos.  

3.2. Descrição microscópica 

As diferentes partes histológicas devem ser incluídas na preparação histológica a observar.  

Um aspecto importante é a observação do urotélio, o epitélio de transição estratificado que 
reveste pélvis renal, ureteres e bexiga. Determinados processos víricos, como a esgana, 
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caracterizam-se pela presença de corpos de inclusão acidófilos no citoplasma das células 
uroteliais.  

Um destaque especial merecem as cistites. Estas podem classificar-se em agudas ou 
crónicas. Existem várias formas de cistite nos animais: 

• Nos canídeos existe uma forma de cistite, de origem desconhecida, designada por 
cistite folicular, em que predominam os folículos linfóides subepiteliais.  

• Em gatos, a cistite intersticial, de origem idiopática, apresenta edema da submucosa, 
dilatação dos vasos da submucosa e hemorragias, com aumento de mastócitos.  

• Na cistite hemorrágica estéril, por administração de ciclofosfamida, observa-se 
ulceração, hemorragia e edema.  

• Na cistite eosinofílica, em cães velhos com história de urolitíase, predominam 
eosinófilos e fibrose.  

• A cistite crónica polipóide consiste na formação de pólipos cobertos por epitélio 
num eixo de tecido conjuntivo com leucócitos mononucelares.  

Nos bovinos, têm particular interesse as lesões causadas pelo feto Pteridium aquilium, 
muitas vezes associadas a situações de hematúria com origem em tumores da bexiga, de 
origem epitelial ou vascular. 

 

4. Considerações finais 

A descrição macroscópica e microscópica das lesões deverá ser sistemática, lógica e 
completa, de acordo com os critérios referidos.  

É também essencial uma correta abordagem dos órgãos, um correto manuseamento e uma 
colheita adequada. 

Não é de menosprezar uma história clínica completa que inclua dados de análises 
sanguíneas e urinárias relevantes.  

Só uma análise integrada de todos os dados poderá conduzir ao estabelecimento definitivo 
do diagnóstico das lesões do trato urinário e a sua implicação como causa de doença ou 
morte só é possível se todos estes parâmetros forem cumpridos 
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Resumo 
As lesões nos órgãos e tecidos estão diretamente associadas com a sua 
função biológica. As características anatómicas de cada espécie,  
o conhecimento da forma e capacidade de resposta às agressões e a 
compreensão da patogenia das doenças são a base para o diagnóstico 
morfológico e histológico no sistema cardi-ovascular.  
Neste trabalho os autores apresentam alguns aspetos particulares da 
descrição macroscópica e mic-roscópica das lesões deste sistema.  
 
Palavras-Chave: Cardiovascular; coração; macroscópico; microscópico; 
descrição 
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1. Introdução 

No Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária, os casos recebidos mais 
frequentemente relacionados com os órgãos do sistema cardiovascular correspondem a 
animais para exame de necrópsia ou amostras de órgãos recolhidos no exame post mortem. 

O coração e a vasculatura têm diferentes características consoante as espécies animais em 
questão. O coração de um mamífero, por exemplo, tem dois átrios e dois ventrículos, com 
completa separação entre o sangue oxigenado e não oxigenado. Nos peixes e répteis a 
constituição anatómica é diferente, como referido em capítulos anteriores.  

Neste trabalho, pretende-se de forma resumida, contribuir para a descrição das lesões 
macroscópicas e microscópicas do sistema cardiovascular, com destaque para algumas das 
particularidades dos órgãos deste sistema. 

Os aspectos relacionados com a descrição macroscópica e microscópica serão abordados 
simultaneamente, para cada um dos componentes anatómicos e histológicos (pericárdio, 
miocárdio e endocárdio). 

 

2. Descrição das lesões 

A identificação das lesões do sistema cardiovascular depende duma correcta abordagem, 
orientação anatómica e manipulação dos órgãos.  

Existem diferentes técnicas de abertura do coração (ver capítulo 2, sobre a técnica de 
necrópsia em mamíferos), consoante as espécies, tendo em comum o fato de permitirem a 
observação de um maior número possível de eventuais alterações. 

Na descrição das lesões cardíacas, devem ser expostos os seus diferentes componentes. Do 
ponto de vista macroscópico, devem observar-se os diferentes constituintes anatómicos: 
átrios, ventrículos, válvulas, vasos e sistema de condução. Deve observar-se depois, mais 
detalhadamente, o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Devem ser relatadas as 
alterações anatómicas, alteração do peso e tamanho, forma, cor, ruturas ou aderências.  

Na descrição microscópica devem incluir-se também os diferentes constituintes 
histológicos, o pericárdio visceral (epicárdio) e parietal, miocárdio (células musculares e 
interstício) e endocárdio. Qualquer alteração circulatória, alteração de tamanho dos 
componentes ou células, a presença de degenerescência e necrose, células inflamatórias, 
fibrina, fibrose, calcificação, parasitas, focos ou êmbolos sépticos, devem ser referidos. 

Durante a necrópsia, o coração e os grandes vasos devem ser inicialmente avaliados in situ. 
Assim se detetam malformações, alterações de posição e tamanho, dilatações de vasos, 
entre outros.  

A aorta abdominal deve ser observada ainda no cadáver até à bifurcação ilíaca e só depois 
incidida. No cavalo, deve remover-se a aorta juntamente com as vísceras abdominais para 
melhor examinar a artéria mesentérica craneal e seus ramos, para rastrear arterites 
verminosas.  
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A suspeita de alterações congénitas, como alterações da posição do coração ou o ductus 
arteriosus persistente (Figura 1), surge antes da abertura do mesmo. De referir que existem 
processos congénitos mais comuns em algumas espécies ou em determinadas raças.    

 
Figura 1. Ductus arteriosus persistente e dextracardia. 

2.1. Pericárdio 

A primeira incisão deverá ser no pericárdio. Aí se deve avaliar o conteúdo do saco 
pericárdico, o seu volume, a cor e a presença de fibrina ou aderências. 

A existência de órgãos abdominais no saco pericárdio, como intestino ou fígado, pode 
ocorrer em situações traumáticas, secundária a hérnia diafragmática com rotura do 
pericárdio (Figura 2). 

 
Figura 2. Hérnia diafragmática. Lobo hepático no saco pericárdico. 

Uma dilatação do saco pericárdico com acumulação de fluido incolor ou amarelo ocorre no 
hidropericárdio (Figura 3.A). Esta lesão pode ter etiologia variada como anasarca, 
cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca congestiva, tumores, pericardites, pleurites 
granulomatosas, doença dos edemas, peste equina, clostridioses, entre outros. Na doença do 
coração de amora, o fluido é rico em fibrina e pode coagular por exposição do ar.  

No hemopericárdio, a acumulação é de sangue, por rotura espontânea ou traumática de um 
vasos ou mesmo rotura cardíaca (Figura 3B).  
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Figura 3. Acumulação de fluído no saco pericárdico. A.hidro-pericárdio. B. Hemopericárdio. 

Após a incisão do pericárdio, este deve ser destacado e qualquer tipo de espessamento ou 
aderências deverá ser relatado. A superfície epicárdica deverá ser avaliada quanto à sua 
integridade, rugosidade, espessura e cor. No hidropericárdio agudo, a superfície epicárdica 
está lisa e brilhante. Em situações prolongadas, o pericárdio está rugoso e opaco. 

A integridade do epicárdio pode estar comprometida em situações de rutura cardíaca atrial 
(Figura 4A) ou ventricular (Figura 4B). 

 
Figura 4. Rutura cardíaca. A.Rutura atrial. B. Rutura ventricular. 

A gordura epicárdica pode também fornecer informações importantes. Em casos de doenças 
crónicas que cursem com anorexia ou privação de alimento, ocorre mobilização das 
gorduras corporais e a gordura é substituída por um material gelatinoso (atrofia serosa da 
gordura epicárdica; Figura 5A). Também em situações de icterícia ou xantomatose, a 
gordura encontra-se amarela ou laranja, respectivamente. A deposição de cristais de uratos, 
numa situação de gota visceral, confere ao pericárdio uma coloração branca, lembrando pós 
de giz (Figura 5B). 
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Figura 5. Alteração da gordura epicárdica. A. Atrofia serosa da gordura epicárdica. B. Gota visceral. 

A superfície epicárdica pode ainda estar alterada, na sua cor, em situações de hemorragias. 
Sejam petéquias (Figura 6), sufusões ou equimoses, as hemorragias epicárdicas devem ser 
sempre referidas na descrição cardíaca. A sua causa pode ser inócua, como as hemorragias 
agónicas em cavalos no entanto, podem associar-se a situações de septicemia e, num quadro 
lesional próprio, justificar uma rejeição total da carcaça, no matadouro.  

 
Figura 6. Petéquias epicárdicas. 

O espessamento do pericárdio ou a existência de aderências entre o epicárdio e o pericárdio 
parietal, associam-se, normalmente, a situações inflamatórias – as pericardites. Os 
principais aspectos morfológicos deste processo são: pericardite aguda – fibrinosa  
(Figura 7A) e purulenta (Figura 7B) e pericardite crónica – granulomatosa, vilosa (Figura 
7C) e constritiva (Figura 7D). Do ponto de vista macroscópico, a pericardite fibrinosa 
caracteriza-se por exsudado fibrinoso que pode provocar aderências fracas entre os dois 
folhetos do pericárdio. Na pericardite purulenta, predomina o exsudado purulento e, na 
crónica, aderências fortes entre os epicárdio e o pericárdio parietal. Microscopicamente, o 
epicárdio está espessado com fibrina, neutrófilos e células mononucleares e fibrose  
(Figura 8) respectivamente. 
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Figura 7. Pericardites. A. Pericardite fibrinosa. B. Pericardite purulenta. 

 C.  Pericardite crónica vilosa. D. Pericardite constritiva. 
 

 
Figura 8. Pericardite crónica.  

 

2.2. Miocárdio 

A abertura do coração deve ser cuidadosa para permitir a correta observação e descrição de 
todas as estruturas e lesões. Apesar de existirem diferentes técnicas e, estas poderem ser 
adaptadas às lesões que se vão encontrando, recomendamos a abertura do coração conforme 
referido o descrito no capítulo 2. Uma das técnicas utilizadas é segundo o fluxo sanguíneo 
através do coração. Também o exame do coração de acordo com os planos utilizados na 
ecocardiografia pode ser útil.  



I. Pires & A. Alves 

  

  

201 

Após a secção do ápex, sempre depois de descrita qualquer alteração no mesmo, a 
espessura do miocárdio deve ser avaliada e descrita, assim como as câmaras ventriculares.  

Normalmente, pode encontrar-se um coágulo sanguíneo no ventrículo direito. Já no 
ventrículo esquerdo, a instalação do rigor mortis leva a que o sangue seja expelido desta 
cavidade. Se, durante esta avaliação, se observar sangue coagulado, deve suspeitar-se de 
algum problema que comprometa a instalação do rigor mortis, como fraqueza, falta de 
cálcio, degenerescência ou necrose miocárdica, entre outros. Numa fase mais tardia, 
podemos observar sangue nas duas cavidades ventriculares, quando a coagulação do sangue 
e o rigor mortis não estiverem mais patentes no cadáver. O coágulo intracardíaco pode 
também fornecer informações preciosas para o diagnóstico. O coágulo de tipo gordura de 
galinha pode indicar uma situação de anemia. No cavalo, é normal ocorrer, juntamente com 
o coágulo cruórico, devido à sedimentação rápida dos eritrócitos. 

Depois de retirado o pericárdio e os coágulos, o coração deve ser pesado e relacionado com 
o peso do animal. Deve ser pesado inicialmente na sua totalidade, e depois separadamente a 
parede livre do ventrículo direito, a parede livre do ventrículo direito e o septo. O rácio 
entre o coração e o peso corporal depende das espécies e da idade e varia entre 0,5-1,0%. 
Esta proporção é maior em recém-nascidos do que adultos, em animais de desporto (cães e 
cavalos) e em machos. A proporção entre o peso do ventrículo esquerdo com o septo e o 
peso da parede livre do ventrículo direito é de 2,8-4,0 em animais maduros. Um valor 
superior a 4,0 sugere hipertrofia ventricular esquerda. Se for inferior a 2,8 é compatível 
com hipertrofia ventricular direita. 

A avaliação do diâmetro das cavidades ventriculares deve ser feita de forma integrada com 
a espessura da parede ventricular. Um aumento das câmaras com uma diminuição da 
espessura do miocárdio sugere a uma dilatação cardíaca (Figura 9A). As causas incluem 
shunts arteriovenosos e insuficiência valvular. Já uma espessura aumentada com 
diminuição das cavidades pode corresponder a uma hipertrofia concêntrica (Figura 9B) ou, 
se as cavidades estiverem aumentadas, hipertrofia excêntrica. A primeira ocorre por 
exemplo em situações de esteno-se valvular aórtica e pulmonar, hipertensão pulmonar e 
hipertiroidismo em gatos. O segundo caso ocorre em si-tuações de insuficiência valvular e 
shunts arteriovenosos.  

 
Figura 9. Alteração do diâmetro das câmaras cardícacas.  

A. Dilatação cardíaca. B. Hipertrofia miocárdica concêntrica. 
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A circunferência das 4 válvulas cardíacas deve ser medida com uma régua flexível e, nos 
cães, a razão entre a válvula atrioventricular esquerda e a direita deve ser de 0,66. 

A existência de comunicações anormais entre os átrios ou ventrículos (Figura 10) pode ser 
detetada à abertura do coração. 

 
Figura 10. Comunicação interventricular. 

 

A cor do miocárdio deve também ser relatada. Na lipofuscinose, em animais velhos ou 
caquéticos, o coração apresenta-se difusamente castanho-escuro, observando-se grânulos de 
lipofuscina em lisossomas perto dos polos nucleares dos miócitos. Na melanose, a 
coloração negra é, em geral focal. Na acumulação de gordura, o coração está pálido e de 
consistência branda. A existência de vacúolos de gordura nos miócitos designa-se por 
lipidose. Já a existência de gordura, em adipócitos, entre as células musculares cardíacas, 
designa-se por lipomatose.   

Uma coloração pálida do miocárdio, focal, multifocal ou difusa, surge em situações de 
degenerescência ou necrose. As causas de necrose miocárdica são várias e incluem causas 
isquémicas, deficiências nutricionais, tóxicos e alterações neurológicas e metabólicas.  

O exemplo clássico de necrose focal é o enfarte do miocárdio (Figura 11). Associado a um 
trombo vascular, é uma lesão circunscrita, ligeiramente tumefacta nas primeiras horas, e 
com halo congestivo-hemorrágico envolvente. Microscopicamente, as células sofrem 
necrose isquémica. Uma lesão de enfarte antiga, não fatal, é pálida e associa-se, 
microscopicamente a fibrose. 

 
Figura 11. Enfarte do miocárdio. 
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Umas das causas frequentes de necrose miocárdica focal a difusa, nos animais domésticos, 
é a deficiência de vitamina E e Selénio. Nos suínos, ocorre sob a forma do “coração de 
amora”, e as áreas pálidas de necrose alternam com outras de hemorragia, já que, nesta 
doença, ocorre uma microangiopatia, causada por degenerescência fibrinóide das arteríolas. 
Nos ruminantes e equinos jovens, ocorre sob a forma da doença do músculo branco (Figura 
12) predominando as áreas pálidas de necrose e calcificação miocárdica.  

 
 

Figura 12. Necrose do miocárdio. 

Microscopicamente, a necrose miocárdica pode ter 3 padrões histológicos distintos: necrose 
isquémica, necrose em bandas de contracção ou necrose hialina. Na necrose isquémica, que 
ocorre em situações de enfarte, as células ficam pálidas. Na necrose hialina, os miócitos 
apresentam-se aumentados de tamanho, com citoplasma acidófilo com perda de estriação e 
núcleos picnóticos (Figura 13A). A ocorrência de granulação basófila pode acompanhar 
este último tipo de necrose e corresponde a calcificação das mitocôndrias (Figura 13B). Na 
necrose em bandas de contração ocorre lise do material contráctil que sofreu previamente 
contração (Figura 13C).  

 
Figura 13. Tipos de necrose do miocárdio A. Necrose hialina.  

B. Necrose miocárdica com calcificação das mitocôndrias. C. Necrose em bandas de contração 
 

A cor pálida com estriação branca, associada a mineralização do miocárdio (Figura 14) 
pode ocorrer, não só associada a necrose, mas também a insuficiência renal crónica 
acompanhada de uremia. As lesões dos vasos podem também estar presentes nesta situação. 
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Figura 14. Calcificação do miocárdio. A. Aspeto macroscópico. B. Aspeto microscópico 

A coloração pálida do miocárdio ocorre ainda em situações de miocardite ou seja na 
inflamação do miocárdio. A infeção ocorre por via hematogénea, à excepção da miocardite 
associada à reticulite traumática bovina ou administrações intracardíacas. Os agentes 
envolvidos são vários como vírus, bactérias ou parasitas.  

Na miocardite supurativa, normalmente por extensão de endocardite verrucosa, o miocárdio 
apresenta pequenos abcessos que correspondem microscopicamente, a necrose e infiltração 
neutrofílica, observando-se êmbolos e focos sépticos (Figura 15).  

 
Figura 15. Miocardite supurativa.  A. Aspeto macroscópico. B. Aspeto microscópico 

Na parvovirose canina, as áreas pálidas correspondem microscopicamente a uma miocardite 
linfocítica com presença de inclusões víricas. Na febre aftosa, a imagem é do coração 
tigrado, pois as áreas pálidas de necrose dispõem-se em listras. A toxoplasmose em cães e 
gatos caracteriza-se por uma miocardite necrótica. Na sarcosporidose, as lesões 
macroscópicas estão presentes quando ocorre rutura de quistos parasitários, que se 
observam, histologicamente dentro dos miócitos.  

Do ponto de vista microscópico, a distinção entre necrose miocárdica e miocardite nem 
sempre é fácil. Entre as 24-48 horas após ocorrer necrose dos miócitos, o tecido é invadido 
por neutrófilos e monócitos com o objectivo de remover os detritos celulares. Nesta fase, a 
presença destas células pode conduzir a uma interpretação errada do processo, na ausência 
de evidência do agente etiológico.  
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Assim, a descrição macroscópica das lesões do coração e a avaliação integrada com as 
lesões em outros órgãos, assim como o conhecimento da história clínica, assumem 
particular importância no diagnóstico destas entidades nosológicas.  

2.3. Encárdio 

Na descrição macroscópica e microscópica das lesões endocárdicas deve incluir-se o 
endocárdio mural e valvular. Devem ser referidas macroscopicamente, alterações 
morfológicas, congénitas ou adquiridas, a textura e a cor. Microscopicamente, aspectos 
como a integridade do endocárdio, o seu espessamento, a presença de infiltrado 
inflamatório e a deposição de substâncias, devem ser relatados. 

Alterações degenerativas, como a degenerescência mixomatosa das válvulas 
(endocardiose), ocorre em canídeos velhos, mais frequentemente nas válvulas 
atrioventriculares. A válvula afectada apresenta espessamento nodular das valvas (Figura 
16A) e espessamento das cordas tendinosas, que poderão roturar. A superfície valvular está 
opaca mas lisa, ao contrário da endocardite. Microscopicamente, a válvula está espessada, 
com degenerescência do colagénio da camada fibrosa e deposição de proteoglicanos, ácido 
hialurónico e sulfato de condroitina na camada esponjosa (Figura 16B). Pode ocorrer 
formação de cartilagem e mineralização. 

 
Figura 16. Degenerescência mixomatosa valvular. A. Aspeto macroscópico. B. Aspeto microscópico 

A existência de quistos, como por exemplo hematomas valvulares congénitos, pode ocorrer 
em bovinos jovens sem que apresente significado patológico. 

O endocárdio pode sofrer fibrose, acompanhada ou não de mineralização. Mais frequente 
nos átrios, associa-se a alteração do fluxo sanguíneo, no refluxo valvular, e designa-se por 
jet lesions. O endocárdio apresenta-se branco, espessado, com fibrose e eventual 
mineralização, como se confirma à observação microscópica. Em situações de uremia 
também é frequente esta lesão.  

A mineralização por si, associada muitas vezes à ingestão de plantas calcinogénicas 
(calcinose enzoótica bovina), expressa-se como múltiplas placas, firmes, rugosas e brancas 
no endocárdio e na íntima das grandes artérias elásticas. Este processo deve ser distinguido 
de artefactos associados á eutanásia, em que pode ocorrer deposição de sais de barbitúricos.   
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A inflamação do endocárdio, designada por endocardite tem diferentes aspectos 
macroscópicos no endocárdio mural (Figura 17) ou valvular (Figura 18). Implica 
bacteriemia e lesão endotelial, embora também possa ser causada por parasitas e fungos. A 
formação de coágulos aderentes à válvula confere-lhe um aspecto irregular, espessado, com 
vegetações amarelas ou cinzentas, cobertas por fino coágulo sanguíneo. 
Microscopicamente, observa-se espessamento da válvula com fibrina, leucócitos, tecido de 
granulação e focos sépticos.  

Associada a insuficiência renal crónica, a endocardite ulcerativa caracteriza-se por 
ulceração endocárdica, com fibrose e mineralização associada. 

 
Figura 17. Endocardite valvular. A. Aspeto macroscópico. B. Aspeto microscópico 

 
Figura 18. Endocardite valvular. A. Aspeto macroscópico. B. Aspeto microscópico 

2.4. Vasos sanguíneos e linfáticos 

O sistema vascular pode ser divido em arterial, microcirculação, venoso e linfático. 
Alterações anatómicas, alterações de tamanho, incluindo parede e lume, cor, existência de 
roturas, dilatação ou inflamações deverão ser descritas.  

Microscopicamente, qualquer variação à normal estrutura e organização histológica deverá 
ser referida, nomeadamente a existência de trombos, espessamento das diferentes camadas, 
degenerescência, necrose, infiltração inflamatória (tipo de infiltrado e localização), 
depósitos na parede e membranas basais.  
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Durante a necrópsia é importante avaliar, no lume dos vasos, a existência de coágulos e a 
distinção entre um coágulo post mortem (não aderente à parede, superfície lisa e brilhante e 
com a forma do vaso) ou ante mortem. Os últimos poderão constituir trombos e justificar 
situações de enfarte, pelo que deverão ser referidos na descrição das lesões e ser colhidos 
para exame histológico. 

 

4. Considerações finais 

Uma abordagem técnica errada durante a necrópsia, uma insuficiente descrição das lesões e 
uma seleção e secção do material a recolher incorrectas, poderão comprometer de forma 
irremediável o diagnóstico da patologia cardiovascular.  

As doenças congénitas são muitas vezes sub-diagnosticadas, não só porque os animais 
recém-nascidos ou nados-mortos não são sistematicamente sujeitos a necrópsia, mas 
também porque a sua deteção não é fácil, sobretudo quando os animais já se encontram em 
avançado estado de putrefação. Por outro lado, implica uma necrópsia criteriosa e 
conhecimentos profundos de anatomia e do desenvolvimento embrionário do coração, pelo 
que deverá ser efectuada por um profissional experiente.  

É também muito importante a aquisição de imagens macroscópicas de boa qualidade, que 
constituam um meio auxiliar na descrição e diagnóstico das lesões. 

A escolha do material a recolher, no exame post mortem, está dependente do tipo de lesão e 
local de ocorrência. Na ausência de lesões macroscopicamente evidentes, deverão escolher-
se pelo menos, os músculos papilares do ventrículo esquerdo. Se a sintomatologia for 
suspeita de lesão do sistema de condução, dever-se-ão recolher 3 regiões: do nódulo 
sinusal, do nódulo atrioventricular e septo ventricular. Se existirem lesões, dever-se-ão 
cumprir as regras gerais de colheita de material e incluir a transição entre a lesão e o tecido 
são, para avaliação da repercussão do processo lesional. Na preparação dos blocos para o 
exame histológico, os fragmentos deverão incluir epicárdio, miocárdio e endocárdio. 

O conhecimento da patologia cardíaca é de extrema importância em Medicina Veterinária, 
não só pelas repercussões das doenças cardiovasculares, mas também pelo interesse na 
avaliação de tratamentos médicos ou métodos clínicos de diagnóstico e pelas implicações 
na decisão sanitária em matadouro. 
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Resumo 
A observação post mortem do aparelho sexual masculino deve fazer-se em 
duas fases diferentes da necrópsia, devido à topografia dos vários órgãos 
constituintes. Assim, a inspecção do escroto, testículos, epidídimo, prepúcio e 
pénis realiza-se no final do exame externo, enquanto que as glândulas 
vesiculares (vesículas seminais), próstata, glândulas bulbouretrais e uretra 
membranosa devem ser observadas após o exame de todas as outras vísceras 
da cavidade abdominal. O patologista deve ter em mente as diferenças 
anatómicas entre as diferentes espécies. Na colheita de fragmentos para 
exame microscópico, uma regra geral a reter é que os cortes devem ser 
perpendiculares à superfície e ao eixo maior do órgão. A espessura dos 
cortes deve situarse entre 3 e 5 mm, para uma fixação rápida 
 
Palavras-Chave: Necrópsia; mamíferos domésticos; aparelho genital 
masculino; lesões; colheita de material; exame histopatológico 
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1. Considerações  gerais 

“There are almost as many ways of examining the heart as there are pathologists, 
and each operator” must decide upon the method that appeals most” [1]. 

Antes de realizar a necrópsia de um mamífero doméstico, o prossector deve ter em conta as 
particularidades referentes às glândulas sexuais acessórias em cada espécie (Tabela 1). 

Por questões de acesso e de facilidade de observação, a pesquisa dos órgãos do aparelho 
sexual masculino deve ser feita em duas fases: 

a) Órgãos genitais externos (escroto, testículos e epidídimo, prepúcio, pénis e uretra 
cavernosa) – a sua exploração post-mortem deve ser efectuada após o exame 
externo. De preferência, deve ter-se realizado previamente a esfola do cadáver e o 
rebatimento dos membros (ou só este último, de acordo com a técnica de necrópsia 
seguida pelo prossector). 

b) Órgãos genitais internos (ductos deferentes, glândulas vesiculares ou vesículas 
seminais, próstata, glândulas bulbouretrais e uretra membranosa) – a sua inspecção é 
mais profícua após o exame dos outros órgãos abdominais. É conveniente a prévia 
remoção dos ossos do chão da cintura pélvica. 

Os diversos órgãos do aparelho genital masculino serão abordados pela ordem de 
observação durante a necrópsia e não segundo a sequência anatómica. 

 

Tabela 1. Quadro  sinóptico das características  das glândulas  sexuais acessórias   
nas diferentes  espécies de mamíferos domésticos [2]. 

Espécies 

Glândulas acessórias 

Gld. 
vesiculares 

Próstata Gld.  
Bulbo-uretrais Corpo 

[porção externa] 
Porção disseminada 

[porção interna] 
Cavalo Presentes Presente Ausente Presentes 

Boi Presentes Rudimentar 
Presente (bem 
desenvolvida) 

Presentes 

Carneiro Presentes Ausente 
Presente (bem 
desenvolvida) 

Presentes 

Bode Presentes Ausente 
Presente (bem 
desenvolvida) 

Presentes 

Porco Presentes Presente 
Presente (bem 
desenvolvida) 

Presentes (bem 
desenvolvida) 

Cão Ausentes Presente 
Presente (pouco 
desenvolvida) 

Ausentes 

Gato Ausentes 
Presente 

[pequena] 
Presente (pouco 
desenvolvida) 

Presentes 
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2. Exame do escroto, testículos e epidídimo 

2.1. Exame do escroto 

O volume do escroto deve ser inspeccionado  (normal, aumentado – hematocelo geralmente 
traumático [1], hidrocelo ou acumulação de exsudados consequente a vaginalite ou 
periorquite - ou diminuído), assim como a sua superfície cutânea. A pele escrotal é mais 
fina do que a restante pele, coberta por pêlo apenas no gato, mas rica em glândulas 
sudoríparas em todas as espécies sendo especialmente vulnerável a irritantes ambientais [3]. 
Deve-se observar a presença de feridas, inflamação ou tumores, que geralmente têm a 
forma de massas aplanadas sésseis, bem como a sua consistência (normal – mole; aumento 
de consistência devido a dermatite crónica, por exemplo, por Besnoitia besnoiti). 

Palpa-se a bolsa escrotal para pesquisa da presença dos testículos - dois, um ou escroto 
vazio. Nos dois últimos casos, deve averiguar-se posteriormente a presença de criptorquidia 
unilateral versus monorquidia e criptorquidia bilateral, respectivamente. No caso de 
colheita de material para histopatologia, os cortes devem ser perpendiculares à pele 
escrotal. 

2.2. Exame  dos  testículos  e  epidídimo 

Para o exame dos testículos, prende-se e eleva-se uma pequena parte do escroto com uma 
pinça dentes-de-rato e faz-se um corte com o bisturi numa das bolsas escrotais, que deve 
atingir o folheto parietal da túnica vaginal (Figura 1). Este corte deve ser, na medida do 
possível, rectilíneo e longo. Após a abertura do folheto parietal da tunica vaginal, esta deve 
ser inspeccionada  (aspecto da superfície dos folhetos parietal e visceral, possivel presença 
de líquido em quantidade excessiva e suas características, existência de aderências ou 
sinéquias). As alterações inflamatórias da tunica vaginal podem fazer parte de infecção 
disseminada com lesões características de infecção como na peritonite infecciosa felina, 
tuberculose e linfadenite caseosa [3]. 

 
Figura 1. Abertura da bolsa escrotal. 

 

Exterioriza-se o testículo manipulando-se suavemente este órgão, evitando-se exercer 
pressões ou tracções intempestivas, que podem alterar a sua estrutura microscópica. 
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Aproveita-se a altura para se inspeccionar o epidídimo (cabeça, corpo e cauda), o segmento 
inicial do ducto deferente e o plexo pampiniforme. Palpa-se o epidídimo em todo o seu 
comprimento, para detecção de irregularidades no diâmetro, cavidades (quistos) ou 
aumento de consistência em segmentos deste órgão. 

O exame do testículo implica primeiramente  a inspecção: superfície (normalmente, é lisa e 
brilhante, já que é coberta pelo folheto visceral da túnica vaginal), volume (normal, 
aumento, diminuição) e consistência (normal, aumentada ou diminuída). Uma forma rápida 
de se apreciarem as alterações no volume testicular é a comparação da espessura deste 
órgão com a do epidídimo. No estado normal, é de cerca de 3/1. Esta relação está alterada 
quando há aumento ou diminuição do volume do testículo (tumores/orquite e 
hipoplasia/atrofia, respectivamente). Contudo,  também  pode ocorrer  aumento de volume 
do epidídimo (epididimite aguda, por exemplo, por Brucella ovis no carneiro). Em caso de 
degenerescência/atrofia testicular, a albugínea pode apresentar-se pregueada. 

Segue-se o corte do testículo segundo um plano sagital. A faca é o instrumento de corte de 
escolha para cães de média ou grande corpulência, porcos, ruminantes e cavalos, já que o 
seu gume é comprido, dando um corte regular. O bisturi deve ser reservado para animais 
pequenos. Segura-se o epidídimo entre os dedos polegar e indicador, ficando o bordo livre 
do testículo (ou seja, oposto ao bordo em contacto com o epidídimo) virado para cima. A 
seguir, efectua-se um corte sagital ao longo do bordo livre do testículo em direcção ao 
epidídimo. O instrumento cortante é seguro com a outra mão (Figura 2). 

 
Figura 2. Abertura do testículo segundo um corte sagital. 

 

No caso de testículos de grandes dimensões, assenta-se uma face lateral do testículo sobre 
uma superfície plana e limpa (placa de cortar carne, por exemplo) e aplica-se a palma da 
mão sobre a face oposta, de modo a imobilizar o órgão. Depois, faz-se o corte ao longo do 
bordo livre com uma faca. 

Nesta altura, fica exposta a superfície de corte do testículo. Deve ser apreciada a cor do 
parênquima, a espessura relativa dos septos interlobulares e do mediastino testicular e a 
presença de formações nodulares (tumores ou granulomas - o diagnóstico microscópico é 
imperativo) ou quísticas. 
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O aspecto macroscópico das neoplasias testiculares sugere a priori um diagnóstico. Assim: 

1) Nos leydigomas ou tumores de células intersticiais, o volume é muitas vezes 
pequeno (embora em alguns casos o tumor possa ocupar todo o órgão) e a superfície 
de corte é amarela-torrada, amarela-alaranjada ou mesmo laranja-avermelhada 
(Figura 3). Podem ser observadas pequenas hemorragias ou quistos hemáticos no 
seio da massa neoplásica. Estão clinicamente associados a idade avançada [3]. 

2) Os seminomas, frequentemente, têm grandes dimensões, causando aumento de 
volume do testículo afectado. Contudo, podem ser apenas detectados por exame 
microscópico em testículos macroscopicamente sem alterações aparentes ou com 
atrofia. A sua consistência é mole e a superfície de corte é lardácea e tem cor branca 
ou branca-acinzentada. 

3) Nos sertolinomas, o volume é variável, ocupando frequentemente todo o órgão com 
aumento de volume deste. A consistência é firme (devido aos espesssos septos de 
tecido conjuntivo entre os cordões de células neoplásicas). A superfície de corte é 
clara. Clinicamente pode ocorrer feminização e ginecomastia. 

 
Figura 3. Testículo aberto segundo o plano sagital. 

Observa-se um tumor no parênquima, possivelmente um leydigoma. 
 

O diagnóstico final do tumor exige o exame microscópico. Combinações dos tumores mais 
comuns ocorrem em cerca de 25% das neoplasias testiculares caninas [3]. A relação entre o 
criptorquidismo e a neoplasia testicular está bastante reconhecida, cães criptorquídeos têm 
10 vezes mais tendência para desenvolver tumores testiculares do que cães normais. 

No caso de se ter em vista um exame mais aprofundado (exemplo: pesquisa da presença de 
tumores de pequenas dimensões no cão), podem ser feitos cortes seriados em cada metade 
do testículo. Estes são perpendiculares ao plano do corte inicial e paralelos entre si, 
distando uns dos outros 3 a 5 mm. 

No caso de presumíveis massas neoplásicas próximas da albugínea, rete testis ou 
epidídimo, devem ser cortados fragmentos de maneira a que se possa avaliar 
microscopicamente a possível invasão daquelas estruturas. 

A inspecção da bolsa escrotal e testículo contralateral faz-se da mesma forma. 
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No caso de só ter sido palpado um testículo no escroto ou deste estar vazio, deve-se, em 
primeiro lugar, ter presente a história pregressa (castração unilateral – pode acontecer – ou 
bilateral). Palpa-se a pele da região inguinal, em particular dos lados do prepúcio), e, em 
caso de não se sentir o(s) testículo(s) ectópico(s), procede-se à esfola dessa região (no caso 
de ainda não ter sido efectuada). No caso de não serem detectados os testículos, deve-se 
tentar procurá-los na cavidade abdominal, no espaço entre o polo caudal do rim e a abertura 
interna do canal inguinal. Pode-se utilizar como guia o ducto deferente, cuja visualização, 
após a abertura da cavidade abdomino-inguinal, é fácil - é semelhante a um fino cordão 
branco e firme, estando uma das suas extremidades ligada à face dorsal da próstata. Em 
caso de testículo ectópico subcutâneo ou abdominal, o processo de exame é semelhante ao 
do testículo escrotal. 

Para o exame histopatológico de testículo aparentemente normal ou com lesão homogénea 
disseminada, o fragmento de testículo deve ser talhado por dois cortes paralelos entre si e 
perpendiculares à superfície do órgão e ao plano sagital atrás referido. Aqueles dois planos 
devem distar um do outro 3 a 5 mm, para uma fixação ideal. A fixação do testículo inteiro 
está contra-indicada, sendo um erro muitas vezes observado no envio de material para o 
laboratório de histopatologia. No caso de presumíveis massas neoplásicas próximas da 
albugínea, rete testis ou epidídimo, devem ser cortados fragmentos de maneira a que se 
possa avaliar microscopicamente a possível invasão daquelas estruturas, pois estes 
parâmetros influem no estadiamento dos tumores testiculares pelo sistema TNM [4]. 

Alguns autores aconselham a fixação dos fragmentos de testícul  para exame 
histopatológico em líquido de Bouin, pois o formol a 10% causa retracção mais acentuada 
dos tubos seminíferos do que do tecido intersticial. Segundo a experiência do autor do 
presente texto, este artefacto não impede a interpretação correcta e consequente emissão de 
um diagnóstico histopatológico definitivo. 

2.3. Exame do prepúcio e pénis   

O prepúcio deve ser aberto segundo uma linha longitudinal na sua face ventral desde a 
abertura prepucial até ao sulco balano-prepucial (Figura 4). Observam-se então as mucosas 
prepucial, do pénis e do sulco balano-prepucial (pesquisa de presença de exsudados, 
inflamação, corpos estranhos ou neoplasias). A inflamação da glande do pénis (balanite) é 
frequentemente acompanhada pela inflamação do prepúcio (postite) [3]. 

 
Figura 4. Início da abertura do prepúcio. 



J. Ferreira da Silva 

  

  

217 

 

No cão, deve-se procurar possíveis fracturas do osso peniano por palpação. Finalmente, 
abre-se a uretra longitudinalmente ao longo da superfície ventral do pénis e inspecciona-se 
a superfície da mucosa (pesquisa de irregularidades, que poderão ser indicativas de 
carcinoma da uretra, muito raro). Os fragmentos para histopatologia devem ser cortados 
entre dois planos paralelos entre si (distando um do outro 3 a 5 mm) e perpendiculares ao 
eixo da uretra. No caso de massas exofíticas (fibropapiloma dos bovinos, tumor venéreo 
transmissível do cão), é a forma da neoplasia que condiciona o plano de corte para exame 
microscópico. 

 

3. Exame dos órgãos  genitais  masculinos  internos   

3.1. Operações  preliminares 

Este exame é realizado após a investigação dos outros órgãos da cavidade abdominal. 

O primeiro órgão a ser observado é a próstata. A próstata está próxima da bexiga, sendo 
volumosa no cão e cavalo, pelo que ambos os órgãos devem ser examinados em bloco. No 
caso de a bexiga ser examinada primeiro, o corte para expor a mucosa nunca deverá atingir 
a próstata nem a uretra prostática. 

Como a próstata está parcial ou totalmente interiorizada na cavidade pélvica (dependendo 
da espécie e da idade) e os sectores prostático e membranoso da uretra (juntamente com 
algumas glândulas acessórias) também aí se situam; a observação profícua destes órgãos 
exige a remoção da face ventral ou latero-ventral da cintura pélvica, nos cadáveres em 
decúbito dorsal e em decúbito lateral, respectivamente. 

Nas espécies em que o cadáver está em decúbito dorsal, procede-se primeiro ao corte dos 
tecidos moles que ligam o prepúcio à parede abdominal (com o cuidado de não ferir a 
uretra cavernosa) e rebate-se o prepúcio para trás num ângulo de 180º. Retiram-se os 
tecidos moles que cobrem ventralmente a face ventral da cintura pélvica, de maneira a 
expor-se os púbis e os ísquios. Fazem-se dois cortes com uma serra eléctrica (pequenas 
espécies) ou manual (espécies de maior corpulência),  paralelos à coluna vertebral e de um 
e do outro lado desta (Figura 5). Cada corte começa no bordo cranial do púbis, atinge o 
foramen obturador e continua-se pelo ísquio, até ao bordo caudal deste osso. Fica 
constituída uma tampa óssea. Levanta-se esta com uma pinça ou com os dedos e cortam-se 
as aderências de tecidos moles com um bisturi. Este desbridamento tem de ser 
particularmente cuidadoso no bordo caudal dos ísquios, para se evitar danificar a uretra 
cavernosa. 

Nas espécies em que o cadáver é necropsiado em decúbito lateral, realiza-se apenas um dos 
cortes atrás descritos na cintura pélvica, no lado oposto àquele sobre o qual o cadáver está 
deitado, em relação à sínfise púbica (ou seja, se o cadáver estiver em decúbito lateral 
esquerdo - caso dos ruminantes - a linha de corte passa pelo púbis e ísquio direitos). 
Seguidamente, corta-se transversalmente a haste do ílio, alguns centímetros anteriormente 
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Figura 5. À esquerda, local dos cortes do soalho da cintura pélvica.  

À direita, aspecto do soalho (com os forâmenes obturadores) após ablação dos músculos associados. 
 

em relação ao acetábulo. Em seguida, remove-se a tampa óssea formada para exposição da 
cavidade pélvica. Tendo-se a cabeça do cadáver para a esquerda do prossector segura-se o 
ápex da bexiga com uma pinça ou entre o polegar e o indicador esquerdos. Exerce-se uma 
ligeira tracção sobre a bexiga para a esquerda e para cima e desbridam-se  a uretra pélvica e 
glândulas acessórias dos tecidos moles que as fixam à cavidade pélvica. Obtem-se um 
bloco de órgãos composto pela bexiga, glândulas vesiculares, próstata, glândulas 
bulbouretrais e ure- tra membranosa, seccionando-se  a uretra transversalmente no início da 
uretra cavernosa. Alternativamente, o exame destes órgãos pode ser feito in loco. 

3.2. Exame da próstata 

Neste texto, próstata é sinónimo de corpo da próstata. É essencialmente no cão que o seu 
exame é importante, devido à frequente incidência de processos patológicos (hiperplasia 
benigna, prostatite, quistos). Esta glândula deve ser manipulada suavemente, sem se 
efectuarem tracções ou pressões excessivas. Estas podem provocar a descamação maciça do 
epitélio glandular, sendo por vezes impossível diferenciar-se, a nível microscópico, uma 
próstata normal de um caso de hiperplasia benigna glandular [5] (Figura 6). 

 
Figura 6. Descamação extensa do epitélio glandular da próstata. 

 

Nos cães obesos, dá-se o depósito de massas volumosas de tecido adiposo em torno da 
próstata. Estas devem ser retiradas com o auxílio de bisturi e pinça, tendo-se o cuidado de 
não se seccionar acidentalmenteos ductos deferentes. Observa-se a forma (esférica – normal 
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em animais sexualmente maduros; oval ou piriforme – possível hiperplasia benigna; 
fusiforme - animal imaturo ou atrofia; irregular), simetria dos lobos direito e esquerdo e 
diâmetro em relação à bexiga (de uma forma simplista, o diâmetro da próstata normal é 
cerca de ½ do diâmetro da bexiga vazia). É de ter em conta que a assimetria dos lobos não 
indica obrigatoriamente  a presença de carcinoma. Tal pode suceder, com certa frequência, 
na hiperplasia benigna. Refira-se, também, que, embora raramente, uma próstata de 
superfície lisa, simétrica e de volume normal ou atrofiada pode albergar um carcinoma [6] 
(Figura 7). 

 
Figura 7. Póstata. A. Corte transversal de próstata que, ao exame macroscópico, aparentava atrofia. 

B. O exame microscópico revelou a presença de carcinoma 
 

Pesquisa-se a possível presença de aderências tecidulares entre a próstata e as paredes da 
cavidade pélvica. Seguidamente, corta-se transversalmente  as comunicações da próstata 
com a bexiga e com a uretra membranosa, respectivamente. 

Coloca-se a próstata com a face ventral (onde a divisão dos lobos é nítida) virada para cima 
e realiza-se um corte perpendicular ao eixo da uretra prostática e passando pelo ponto 
médio desse eixo (Figura 8). 

 
Figura 8. Póstata. A. Corte transversal inicial da próstata. 

B. Superfície de corte da próstata. Estrutura lobular normal 

Na superfície de corte, aprecia-se a estrutura, que, no estado normal e na hiperplasia 
benigna, tem aspecto lobular e cor branca-amarelada, com lóbulos piramidais de vértice 
apontado para a uretra prostática. Áreas de cor branca e textura firme são possivelmente 
focos de carcinoma (que, na próstata, se acompanha frequentemente de desmoplasia). A 
superfície de corte também permite detectar quistos. 

!

A B 

!

A B 
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Para colheita de material para histopatologia, corta-se a glândula segundo um plano 
paralelo ao já descrito e fixa-se a fatia obtida. No caso de o órgão ser volumoso, pode-se 
cortar a fatia em metades direita e esquerda (Figura 9 – eixo 1). Se, mesmo assim, a área for 
vasta, pode proceder-se à divisão de cada metade, segundo planos que irradiam da uretra 
prostática (Figura 9 – eixos 2). 

 
Figura 9. Segmentação de uma próstata volumosa. 

 

No caso de a próstata ser volumosa e se pretender o seu exame detalhado (por exemplo, 
pesquisa de pequenos focos de prostatite crónica ou de carcinoma ou de displasia 
intraductal (PIN - prostatic intraepithelial neoplasia), podem ser feitos cortes seriados de 3 
em 3 mm paralelos ao corte transversal inicial (Figura 9 – eixo 1). Devido à consistência da 
próstata, será conveniente endurecê-la previamente em formol tamponado a 10% durante 
algumas horas. Depois do(s) corte(s) transversal(is), inspecciona-se a uretra prostática, 
sendo esta cortada em todo o seu comprimento. 

Em qualquer caso, quando se talham fragmentos de próstata destinados a exame 
histopatológico, deve-se ter presente que a textura lobular e a arquitectura geral deste órgão 
são de melhor interpretação em cortes perpendiculares ao eixo da uretra prostática do que 
em cortes longitudinais ou paralelos à superfície prostática 

3.3. Exame das  outras  glândulas  acessórias   

As vesículas seminais podem ser examinadas in loco ou após a extracção do bloco uretral. 
Principia-se pela observação, depois faz-se a palpação ao longo do comprimento. 
Finalmente faz-se cortes seriados perpendiculares ao eixo maior da glândula. 

No porco, em que as glândulas bulbouretrais são volumosas e longas, pode-se efectuar 
cortes seriados paralelos entre si e perpendiculares ao eixo maior de cada glândula. 

3.4. Exame da  uretra  membranosa  (excepto  a  uretra  prostática) 

Deve ser feita a palpação para detecção de possíveis cálculos ou massas exofíticas. Em 
seguida, abre-se longitudinalmente a uretra, tal como a uretra cavernosa. A recolha de 
fragmentos para histopatologia é semelhante à usada para a uretra cavernosa, ao longo de 
todo o seu comprimento. 

 



J. Ferreira da Silva 

  

  

221 

4. Agradecimentos 

Em primeiro lugar, desejo agradecer  à minha Esposa e Filha, que tiveram paciência para 
me aturar durante a feitura deste texto. Em particular, desejo dedicar a esta última este 
Capítulo, na ocasião da sua Licenciatura. Exprimo também os meus agradecimentos à 
Professora Doutora Maria dos Anjos Pires, pela confiança que sempre tem depositado em 
mim, e à Mariana Roque Rodrigues e Pedro Agostinho, alunos da FMV-ULisboa, pela 
execução das macrofotografias. 

 

5. Lista de referências 

[1] Saukko, P; Knight, B. (2004). Knight’s Forensic Pathology, 3ª edição, CRC Press, 
Boca Raton, USA, 25. 

[2] Wrobel, K.-H. (1998). Male Reproductive  System. In: Dellmann, H.D; Eurell, Eds., 
Textbook of Veterinary Histology, 5ª edição, Lippincott- Williams & Wilkins, 
Baltimore, USA, 238-243. 

[3] Ladds, P.W. (1993). The Male Genital System. In: Jubb, K.V.F.; Kennedy, P.C.; 
Palmer,N. Pathology of Domestic Animals, Volume III 4ª edição - Academic Press, 
USA, 471-528.  

[4] Owen, L.N. (1980). TNM Classification of Tumours in Domestic Animals, Ed. 
VPH/CMO/80.20,  W.H.O.,  Geneva. 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/68618?mode=full 

[5] McNeal, J.E. (1968). Regional morphology and pathology of the prostate. American 
Journal of Clinical Pathology, 49, 347-357. 

[6] Silva, J.F.; Correia, J.J. (2003). Um caso de adenocarcinoma prostático canino de 
baixa agressividade: estudo dos AgNORs. Revista Portuguesa de Ciências 
Veterinárias, 98, 81-84. 



Descrição macroscópica e microscópica das lesões do aparelho genital masculino 
 

  

  

222 

 



Descrição	  Anatomopatológica	  em	  Medicina	  Veterinária	  	  
CECAV	  –	  Fevereiro	  de	  2016	  

 
 

  

  

	  

17.	  Procedimentos	  para	  Análise	  Histopatológica	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  do	  Aparelho	  Genital	  Feminino	  

Pires, M.A.1,2; Payan-Carreira, R.1,2 
1CECAV - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 
2Departamento de Ciências Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 
Real, Portugal. 

e-mail: apires@utad.pt   

Resumo 
O aparelho genital feminino integra várias estruturas ou órgãos de função 
complexa, que desempenham um importante papel no organismo. O seu 
correto funcionamento determina a fertilidade da fêmea. Na maior parte das 
ocorrências incidindo sobre este aparelho, os órgãos que o constituem são 
enviados para análise histopatológica pela existência ou suspeita de 
patologia, na forma de peça cirúrgica, fragmento excisado ou como 
citologia. No entanto, podem também chegar ao laboratório de 
histopatologia, pedidos de avaliação de biópsias ou citologias de casos de 
aparente “normalidade” para despiste de eventuais processos mórbidos que, 
apesar de não evidentes ao exame clínico, poderão justificar uma situação de 
infertilidade. Qualquer que seja a forma como chega o material a analisar, 
será necessário ter em consideração, para além da morfologia, também a 
espécie e as suas características assim como a fase do seu ciclo reprodutivo, 
já que o trato genital responde à dinâmica das hormonas sexuais propria da 
espécie. No caso de o material em análise ser constituído por um fragmento 
do trato genital obtido por cirurgia, é necessário procurar a correta 
orientação da peça, a toma de medidas e uma descrição adequada das lesões 
encontradas, fundamentais para o correto diagnóstico das afeções com sede 
neste aparelho. Pelo facto de ser constituído por várias porções anatómicas, 
todas elas devem ser sujeitas a avaliação macro e microscópica cuidada. 
O presente trabalho procura fazer a apresentação de uma metodologia a 
utilizar na rotina de avaliação deste material, propondo uma sistematização 
dos procedimentos de descrição, corte e avaliação de todos os órgãos que 
integram o aparelho genital feminino.  
 
Palavras-Chave: Útero, ovários, cérvix, vagina, ovariohisterectomia 
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1. Introdução 

Avaliar e perceber a patologia do trato reprodutivo feminino requer um profundo 
conhecimento básico da morfologia e função deste sistema nas diferentes espécies, pois está 
na sua natureza um funcionamento cíclico intervalado ou não por períodos de pausa 
fisiológica (não associados a gestação). Por outro lado, para além da espécie devemos ter 
em consideração que também a raça e a regularidade com que ocorrem ciclos poderá ser 
determinante ao desenvolvimento de certas alterações. Idealmente, todas estas informações, 
aliadas à idade e ao registo de tratamentos endócrinos anteriores, deveriam sempre 
acompanhar a requisição de análise, ou serem exigidos pelo anatomopatologista.  

Por uma facilidade de exposição, falaremos primeiro sobre os procedimentos relativos ao 
exame de peças recolhidas em necrópsia ou por excisão cirúrgica, e só depois sobre os 
procedimentos relativos ao exame de biópsias, lavados ou citologias. 

 

O aparelho genital feminino é constituído por diversas estruturas (ovários, ovidutos, útero, 
cérvix, vagina e vulva), que apresentam variações na sua morfologia de acordo com a 
espécie e a fase do ciclo reprodutivo. O motivo subjacente ao envio do material para 
análise, assim como a lista de diagnósticos diferenciais apresentado pelo Clínico e o tipo de 
amostra recebido vão condicionar a abordagem do Patologista. 

Quando se examina o aparelho genital feminino num cadáver devemos ter em conta todos 
os órgãos in loco antes de se abrir a sínfise púbica ou o arco isquiático, o que permitirá o 
correto acesso a todos os segmentos da genitália e fará ressaltar, qualquer alteração às suas 
relações anatómicas habituais. Preferencialmente, a remoção do trato reprodutivo far-se-á 
em bloco. É nesta avaliação completa que poderemos ter a noção de alterações congénitas 
do aparelho genital feminino, nomeadamente situações de agenésia ovárica (em geral 
acompanhado também de agenésia do rim ipsilateral), aplasia ou agenésia completa ou 
segmentar [1] quer dos cornos uterinos, quer do corpo, cérvix ou vagina. Esta norma é 
aplicável também nos casos de animais com distúrbios da diferenciação sexual (ou 
intersexos) pois só assim será garantido que um fragmento rudimentar ou não 
correspondente ao sexo diagnosticado não passa despercebido [2]. 

Seja em peças obtidas à necrópsia, seja por excisão cirúrgica, torna-se importante tomar 
alguns cuidados na preparação da peça a enviar. Em peças de animais que apresentem bolsa 
ovárica completa, (como por exemplo a cadela) ou com grande acumulação de gordura, a 
bolsa ovárica deverá ser aberta para facilitar a fixação adequado do tecido ovário. Já os 
quistos devem fixar-se fechados, exceto se forem de dimensões exageradas. As massas ou 
nódulos de diâmetros superiores a 3 cm devem ser seccionados longitudinalmente, com um 
número de cortes adequados à dimensão da massa, mas sem individualização completa dos 
tecidos adjacentes. Não se devem separar os ovários dos cornos uterinos correspondentes. 
Quando tal for necessário, deve identificar-se, por exemplo com linha de sutura, o ovário e 
corno correspondente. Para facilitar o trabalho de orientação, deveriam assinalar sempre o 
corno direito (por exemplo com um ponto de sutura). 
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Na exérese cirúrgica, em geral, apenas é enviada ao laboratório uma parte do trato 
reprodutivo (geralmente o útero e ovários), ou um fragmento contendo uma lesão específica 
(por exemplo, uma massa vulvar ou vaginal). Neste caso, é importante que o 
Anatomopatologista saiba se a peça ou fragmento recebido corresponde à totalidade do 
material excisado ou se decorre de uma pré-triagem realizada pelo clínico ou cirurgião 
sobre uma área que macroscopicamente considerou relevante.  

Na maior parte dos casos provenientes de uma ovariectomia ou ovariohisterectomia, podem 
não ter sido removidos do animal o corpo do útero, a cérvix e vagina ou mesmo o ovário 
pode não ser removido na totalidade. Neste casos, e em função da espécie em questão, 
como a persistência de tecido ovárico e uterino no animal poderão estar na origem de 
problemas futuros, será importante que o Patologista assinale e registe no relatório que 
envia ao clinico, todos os segmentos incluídos no material enviado.  

A avaliação do trato reprodutivo feminino deverá iniciar-se com a correta orientação da 
peça a analisar. No caso da cadela, para orientar corretamente uma peça recolhida por 
cirurgia, deve colocar-se medialmente a abertura da bolsa ovárica tendo em consideração 
que o aspeto dorsal do útero apresenta um discreto sulco na zona adjacente à bifurcação dos 
cornos uterinos. Com esta orientação na bancada, o corno e ovário direitos ficam colocados 
do lado direito do Patologista (Figura 1). Na gata, a bolsa ovárica aberta permite a 
exteriorização do ovário na cirurgia e por isso nem sempre esta estrutura acompanha por 
completo a peça excisada; nesta espécie a abertura da bolsa ovárica é ventro-medial, 
posição que é também ocupada pelo infundíbulo dos oviductos. Em bovinos, esta 
orientação também é relativamente fácil, se tivermos em consideração o grau de 
desenvolvimento dos ligamentos intercornuais (sendo o ventral mais desenvolvido que o 
dorsal). Em equinos, por outro lado, para a orientação adequada da peça terá de se ter em 
consideração que as fímbrias dos ovidutos se encontra encontram mediais e que o trajeto 
dos ovidutos se faz pela face ventral do ovário. No caso da porca, a bolsa ovárica, que é 
ampla e aberta, permite recobrir os ovários como um véu, sobre o seu aspeto dorsal [3]. 

 

 
Figura 1: Orientação de um trato genital excisado.  

A. Cadela. No ovário direito observa-se a presença de uma formação quística de grandes dimensões.  
B. Gata. Corte longitudinal do útero evidenciando endométrio espessado. 
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2. Ovários, bolsa ovárica e ovidutos 

2.1. Ovários 

Os ovários são órgãos pares, localizados junto ao ápex do corno uterino, e que em algumas 
espécies estão contidos na bolsa ovárica [3]; esta apresenta graus de desenvolvimento 
característicos a cada espécie (veja-se Tabela 1, mais adiante).  

Durante a avaliação, após o isolamento do ovário, e pegando-se pelo hilo, devemos medir 
as suas maiores dimensões: longitudinal, transversal e altura [4]. Observar e descrever a 
presença de folículos, corpos lúteos, e apontar e caracterizar a eventual existência de 
quistos ou massas (Figura 2), e a sua localização relativa no órgão. Este processo deve 
repetir-se para o ovário contralateral. Depois tomadas as medidas deve secionar-se o ovário 
longitudinalmente e caso, as suas dimensões permitam, incluir um hemi-ovário. No caso de 
ovários de grandes dimensões deve secionar-se longitudinalmente no centro do ovário, e 
secções paralelas de cada um dos lados. Todas as massas devem ser incluídas.  

Caso existam alterações visíveis à normal morfologia macroscópica dos ovários, as 
alterações deverão ser caracterizadas. Se se tratar de estruturas quísticas, o grau de 
vascularização da parede, a sua espessura e o seu conteúdo poderão permitir distinguir um 
folículo quístico de um quisto não-folicular. A anotação sobre a localização relativa e a 
dimensão do(s) quisto(s), ou acerca de se tratar de uma lesão solitária ou múltipla, poderá 
dar também algumas informações sobre a sua eventual origem. Caso se trate de uma lesão 
única, a dimensão do quisto pode ser avaliada depois de cortado sagitalmente/trans- 
versalmente (num ovário fixado) e descrito o seu conteúdo e aspecto das paredes.; se 
possível, deverá incluir-se a totalidade do quisto. Nos caso da parede ser irregular, deve 
descrever-se, medir-se e incluir-se sempre essa zona. A parede do quisto deve ser sempre 
incluída. No casos em que o quisto só é visível após a secção do ovário, a medição do 
diâmetro deve ser feita nesta altura. No caso de múltiplos quistos deve medir-se pelo menos 
o de maior dimensão e referir esse facto na descrição. É importante lembrar que, na maior 
parte das situações, as paredes dos quistos são muito finas e ainda que contêm quantidades 
variáveis de líquido sob pressão, que tende a vertê-lo quando a estrutura é seccionada, 
sendo por isso necessário tomar precauções durante o corte (e usar óculos de proteção). 

As massas mais frequentemente encontradas nos ovários são, em regra, tumores. Os mais 
vulgares apresentam ao aspecto macroscopico um aspeto sólido, de que são exemplo os 
digerminomas (de aspeto mais sólido e branco). Por outro lado há que prestar atenção à 
espécie, pois um tumor da granulosa apresenta geralmente um padrão sólido nos bovinos, 
com cor amarelada e mais ou menos hemorrágico à superfície de corte, mas o padrão 
predominante nos equídeos é multiquístico. Também os tumores do epitélio de superfície – 
os adenomas/adenocarcinomas (Figura 3) - podem apresentar morfologia distinta consoante 
a espécie em que se desenvolvem. Menos frequentemente podem observar-se teratomas, 
que se caracterizam pela elevada heterogeneidade morfológica dos tecidos que o compõem 
(em que se incluem osso e pelos). Os tumores do ovário são sempre só e apenas 
diagnosticados após exame histológico [5]. 
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Figura 2. Corte sagital de ovário de cadela.  

A. Nesta imagem é possível observar-se folículos antrais (*)  e estruturas quísticas de grandes dimensões (seta).  
B. Em corte sagital, este ovário evidencia multiplos quistos, que conferem uma aspeto esponjoso à gónada, alguns 

dos quais com proliferação sólida - lesão de adenocarcinoma ovárico. 

2.2. Bolsa ovárica e ovidutos 

Como já foi mencionado, a bolsa ovárica tem um desenvolvimento e uma importância 
distinta de acordo com a espécie (Tabela 1), o que também se relaciona com o número de 
folículos ovulados e o sincronismo da ovulação, bem como com o desenvolvimento do 
infundíbulo dos oviductos [3]. A parede da bolsa ovárica (interna e externa) deve ser 
observada antes e após a sua abertura. É vulgar encontrarem-se hematomas resultantes da 
manipulação cirúrgica, mas outras alterações podem ser encontradas, pelo que não se deve 
desprezar a sua observação metódica. Como o ovário, é uma estrutura par, devem 
descrever-se ambas as bolsas. No caso da cadela, que tem uma bolsa completa e fechada, 
geralmente com abundante gordura, deve ser sempre aberta antes da fixação para permitir 
que o ovário fique devidamente preservado. 

 

Tabela 1. Desenvolvimento da bolsa ovárica e fimbrias nas diferentes espécies animais. 

Espécie Bolsa Ovárica Fímbrias 
Equideos Ausente Justapostas à fossa de ovulação 
Bovinos Incompleta Bem desenvolvidas 

Suinos e felinos 
Incompleta. Permite a fácil exteriorização 
do ovário 

Desenvolvimento regular 

Canideos 
Completa e fechada com  um pequeno 
óstio de abertura medial 

Muito espessas 

 

As dimensões (extensão e espessura) das fimbrias diferem entre espécies o que as torna 
mais visíveis numas que noutras; além do mais, em algumas espécies (como os bovinos e 
equinos) são mais propensas a apresentar algumas lesões pelo que, aquando da sua 
avaliação, se deverá ter em consideração a espécie e as suas particularidades anatómicas.  

As trompas devem ser avaliadas ainda na sua componente tubular, e as alterações descritas, 
devendo incluir-se todo o material suspeito. Como é um órgão muito fino nalguns animais 
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pode ser de difícil isolamento (como é o caso da cadela, em que está inserido na bolsa 
ovárica) mas noutras espécies é muito facilmente identificável e isolada.  

Os quistos são as alterações mais frequentes neste segmento em equídeos e em pequenos 
animais; para além da sua localização na descrição, a histologia da zona em que se insere a 
lesão permitirá determinar com maior precisão se estão localizados na bolsa, nas trompas 
ou no hilo do ovário. Em bovinos, as lesões inflamatórias serão as mais frequentes, 
podendo ou não estar associadas a problemas obstrutivos. Os hematomas devem, dentro do 
possível, ser distinguidos de tromboses que podem ocorrer nas trompas. Mais raros são os 
adenomas, adenocarcinomas ou a metastização de tumores de útero ou mama na trompa. 

 

Dentro do possível, devemos incluir secções de toda a trompa, mesmo nos casos 
considerados macroscopicamente normais. Os cortes feitos para a inclusão da trompa 
dependem do tamanho desta (e neste caso da espécie e fase do ciclo éstrico); em gatas pode 
ser toda incluída longitudinalmente, uma vez que o desbaste do bloco irá permitir a 
observação da sua mucosa; nos casos de maiores dimensões, deve fazer-se pelo menos, um 
corte sagital de cada uma das trompas. 

 

3. Útero 

Na maior parte das nossas espécies animais, o útero divide-se em dois cornos mais ou 
menos longos, e tem um corpo cujo tamanho varia com a espécie, e que se continua pela 
cérvix [3].   

3.1. Corpo e cornos uterinos 

A proporção relativa dos diferentes segmentos uterinos, analisados através da sua 
morfologia externa, pode condicionar o modo como se recolhem os dados sobre a dimensão 
do útero. Nas espécies em que o útero não tem um sobredimensionamento dos cornos 
uterinos e o corpo do útero tem uma dimensão importante (como nos equídeos e nos 
ruminantes), dever-se-ão recolher os dados relativos tanto ao corpo, como aos cornos 
uterinos (comprimento e diâmetro), de uma forma independente para todos os segmentos. 
Nos animais em que o corpo do útero é pouco desenvolvido [6], como no caso da cadela e 
gata, devem recolher-se as medidas de ambos os cornos uterinos, desde a sua bifurcação até 
ao ápex. Sendo um espécimen cirúrgico, frequentemente o corpo do útero pode estar menos 
representado ou mesmo completamente ausente, o que pressupõe a ausência da cérvix. Este 
facto deverá ser registado, pois constitui um alerta para o clínico de que os segmentos 
residuais poderão estar na origem de problemas futuros com sede no trato genital. 

Caso o útero esteja alterado em tamanho (Figura 3), deve registar-se o seu diâmetro maior e 
o menor (sendo a serosa o nosso limite); no caso de não haver alterações macroscópicas 
visíveis, deve medir-se na zona mais anterior a cerca de 1cm do ápex de cada corno.  

O útero deve ser ainda inspeccionado quanto à possível alteração da sua dimensão e da sua 
morfologia externa, para avaliar a existência de quistos, exsudados inflamatórios, rupturas, 
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hematomas ou nódulos. Feitas as medições deve secionar-se cada corno sagitalmente, caso 
isso não tenha sido feito antes da fixação, e descrever-se o conteúdo, se existente,  
bem como o aspecto do endométrio ao longo do corno e corpo do útero [4] (Figura 3). Deve 
dar-se especial atenção aos casos em que as dimensões dos cornos uterinos não são 
constantes no seu percurso. Na abertura sagital deve observar-se a presença de conteúdo e 
massas mas também a eventual continuidade segmentar, uma vez que pode acontecer uma 
descontinuidade do lume com aplasia segmentar de origem congénita ou adquirida [1].  

 
Figura 3. Corte sagital de um corno uterino. A. Observa-se um conteúdo muco-hemorrágico.  

B. Com  aspecto irregular da superfície interna após remoção e limpeza do conteudo do órgão. 

Se não houver alterações macroscópicas, devem sempre colher-se em cada corno uterino 
duas secções, uma da zona mais anterior do corno e outra a cerca de 1cm da bifurcação. O 
corpo deve acompanhar o corte sagital e ser colhida uma porção do mesmo, assim como um 
fragmento do bordo da exérese. 

Nos úteros de animais muito pequenos, a secção longitudinal é complexa pelo que, quando 
não se encontram alterações macroscópicas, pode optar-se por fazer cortes transversais 
seriados, ou pelo menos um na zona mais anterior e outro na zona mais posterior de cada 
corno, assim como uma secção do corpo e do bordo cirúrgico.  

No caso de ser um útero gestante, a avaliação deve ser feita da mesma forma que a 
anteriormente descrita, acrescentando-se a descrição do número de vesículas por corno 
uterino e a sua dimensão. Ao corte sagital deve fazer-se a descrição do aspeto da placenta 
(normal, necrótica, hemorrágica, pigmentada) e do feto, para se poder estimar o tempo 
aproximado da gestação ou diagnosticar eventuais alterações, não esquecendo os aspetos 
morfológicos e as especificidades variáveis com a espécie animal em causa..  

A avaliação de um útero em pós parto deve ser feita de forma muito atenta e cuidadosa, 
seguindo a mesma metodologia anteriormente descrita, e em consonância com os dados 
clínicos que devem ser muito rigorosos, para se evitar eventuais erros de diagnóstico 
(Figura 4).  

As lesões da serosa devem sempre ser descritas e incluídas em bloco identificado. A ruptura 
da serosa pode ter causas mecânicas, inflamatórias, infeciosas ou neoplásicas, pelo deve ser 
feita uma cuidada observação microscópica. 
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As alterações patológicas do útero mais habituais na cadela são as lesões do complexo 
hiperplasia quística/piómetra, em graus variados, para os quais é muito importante a 
descrição macroscópica e microscópica. Após a medição dos dois cornos, deve ser feita 
uma abertura como descrita anteriormente, avaliado o conteúdo e lavado para se poder 
observar com todo o rigor a superfície do endométrio (Figura 4). Nestes casos, deve ser 
descrita a presença de quistos, dimensões, número (quando são poucos e 
macroscopicamente visíveis) e conteúdo quer dos quistos quer do endométrio. Deve sempre 
ser feita a colheita pois só a avaliação microscópica permite determinar e classificar com 
rigor o tipo de lesão presente.  

 
Figura 4. Útero de gata. A. Em corte sagital são evidentes sinais de mumificação fetal.  

B. Útero evidenciando atrofia das paredes e um pólipo de hiperplasia quística (*). 

Nas gatas, regra geral, as piómetras não são enviadas para o exame histopatológico, exceto 
se houver alguma lesão adicional. Pela nossa experiência, o conteúdo purulento observado 
nestas situações pode encobrir a presença de outras lesões [7], pelo que se deve fazer o 
exame conforme anteriormente descrito, seccionar o útero, descrever o conteúdo e lavar o 
lume para se poder observar com rigor o endométrio. Nestes casos e dentro do possível, 
deve fazer-se a inclusão de toda a extensão do endométrio, quer dos cornos quer do corpo e 
do limite da exérese. Todas as lesões devem ser incluídas. Os blocos da margem cirúrgica 
devem ser devidamente identificados.  

3.2. Cérvix 

A abordagem da cérvix deve ser feita no seguimento do corpo uterino (se presente) ou 
dando uma orientação anatómica à peça. As suas dimensões devem ser recolhidas 
(longitudinal, diâmetro maior e diâmetro menor) e o aspeto anatómico avaliado para 
despistar constrições, áreas de agenésia ou de duplicação, ou qualquer outra alteração na 
conformação, a qual deve ser registada. Deve ser feita uma abertura dorsal para se observar 
eventuais alterações do relevo interno ou a presença de lesões. O corte de uma cérvix de 
normal morfologia deve ser feita sagitalmente e incluída uma metade [4]. Caso existam 
massas ou quistos, para além da descrição, estas devem ser incididas no sentido 
longitudinal, ou no caso de estruturas pediculas, incluida a zona de inserção, e a partir delas 
recolher as secções necessárias à completa avaliação morfológica. A maior parte das lesões 
observadas são em continuidade com a vagina e na sua maior parte dos casos, prolongam-se 
por ela. 
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4. Vagina e Vulva 

A vagina e a vulva têm algumas variações anatómicas conforme as espécies animais, mas 
em geral menos pronunciadas do que os restantes segmentos do trato genital [3]. Regra 
geral, a vagina e a vulva só são analisadas aquando de uma necrópsia ou de colheita em 
matadouro, e mesmo nesta última hipótese, geralmente é enviado apenas um fragmento. 
Algumas frações podem ainda ser analisadas apensas a lesões diagnosticadas nestes locais, 
após remoção cirúrgica da totalidade ou de parte da lesão.  

Em animais de companhia, a maior parte das lesões observadas na vagina são massas 
pediculadas pelo que se deve ter em atenção a orientação e o pedículo de implantação.. Este 
deve sempre ser sujeito a um corte transversal do ponto de inserção, e o bloco devidamente 
identificado, para se poder observar eventual invasão dos tecidos adjacentes no caso de 
neoplasias. Se existir uma massa não pediculada, ou que seja enviada sem qualquer fração 
de mucosa que permita a correta identificação do local anatómico do qual provém, esta 
deverá ser abordada como outra qualquer lesão: 1º descrição e medição das suas dimensões 
e tecidos adjacentes; 2º secção longitudinal e transversal; 3º minuciosa descrição 
histológica, incluindo relações anatómicas eventualmente identificáveis. 

 

5. Citologias e biópsias 

As biópsias de secções do aparelho genital feminino são mais raras (com exceção de 
massas vaginais), mas começam a ser material enviado para diagnóstico em situações de 
infertilidade. Na maioria destes casos, o material enviado é muito pequeno (por vezes não 
chegando a 1cm na sua maior dimensão), pelo que deve ser sujeito a uma observação 
metódica e atenta. É necessário fazer a sua correta orientação (com mucosa para cima, 
tentando perceber se as camadas muscular e serosa foram contempladas) e incluir a 
totalidade da amostra. Dados como a fase do ciclo éstrico ou a data do último cio/parto, a 
parte anatómica recolhida e outras observações devem ser requeridas ao clínico que envia 
este tipo de material, para se conseguir fazer uma completa descrição histológica do escasso 
material enviado. 

Assim, para que a avaliação deste sistema seja feito de forma sistemática resumimos a sua 
avaliação metódica: 

1 -  TODOS os segmentos do genital feminino devem ser enviados para análise 
anatomopatológica; 

2 -  TODOS os segmentos devem ser individuamente observados, medidos, 
descritos e seccionados e a informação cilhida deve ser incluída na avaliação 
histopatológica; 

3 -  Ambos os ovários devem ser seccionados longitudinalmente depois de 
observados e medidos (longitudinal, transversal e altura) de forma independente; 

4 -  Os CORNOS UTERINOS devem ser medidos individualmente da bifurcação 
do corpo até ao ápex e seccionados, sempre que possível, longitudinalmente; 
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5 -  As trompas, cérvix e vagina, sempre que enviados devem ser individualmente 
observados, medidos e descritos; 

6 -  O relatório enviado para o clinico deve SEMPRE referir que partes do genital 
estavam presentes no material recebido para avaliação. 
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Resumo 
O exame anatomo-histopatológico do Sistema Nervoso Central (SNC) requer 
que a colheita de material e a fixação se processem o mais rapidamente 
possível após a morte do animal, minimizando a sua manipulação e 
reservando um fragmento de encéfalo e/ou de medula espinhal para 
congelação, para exames complementares de diagnóstico. A secção do 
encéfalo só deverá ser efectuada após fixação adequada. A história 
pregressa é fundamental para a localização das lesões, orientação e colheita 
de material para o exame neuropatológico, pois a colheita de regiões-alvo 
pode ser determinante para identificar lesões características. O 
procedimento de corte e a selecção das áreas neuro-anatómicas deverão 
estar estabelecidos e sistematizados em cada laboratório, evitando-se 
secções aleatórias. Assim, procede-se a cortes transversais do encéfalo, no 
sentido crânio-caudal, e à selecção das seguintes áreas: Núcleos da base 
(com córtex cerebral); Tálamo (com o corno de Ammon); Mesencéfalo; 
Cerebelo e ponte; Medula oblonga. A medula espinhal deverá ser examinada 
se for região–alvo ou se existirem défices neurológicos compatíveis com 
lesão medular. O exame macroscópico do SNC deve incluir a observação de: 
desvios à neuroanatomia, presença de massas, malácia, alterações de cor e 
de consistência, assim como determinar a localização e a distribuição 
lesional. No exame histopatológico podem observar-se: lesões inflamatórias 
e de origem vascular, perda selectiva de neurónios e/ou de axónios, 
acumulação de material anormal, estado espongioso e neoplasias. 
 
Palavras-Chave: Encéfalo, medula espinhal, colheita, fixação, secções 
neuroanatómicas, exame neuropatológico 
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1. Introdução 

Para a descrição macro- e microscópica das lesões no sistema nervoso central é 
fundamental obedecer a procedimentos pré-estabelecidos para a colheita, fixação, corte e 
colorações, a fim de minimizar a ocorrência de artefactos, garantindo a reprodutibilidade e 
uniformidade de resultados. 

Assim, este capítulo inclui, para além das técnicas de colheita, orientações para a fixação, 
corte, seleção de regiões neuro-anatómicas alvo, os aspetos a considerar nos exames 
macroscópico e histopatológico. 

 

2. Colheita do encéfalo e da medula espinhal 

O exame anatomo-histopatológico do Sistema Nervoso Central (SNC) requer que a colheita 
do encéfalo e da medula espinhal se efectue o mais rapidamente possível após a morte do 
animal, visto que este tecido é muito susceptível a alterações de autólise, e tendo o cuidado 
de minimizar o seu manuseamento. 

Para a abertura da caixa craniana e após a remoção dos tecidos moles envolventes, é 
recomendado o uso de serra elétrica osciladora (tipo Stryker) nos crânios de menor 
dimensão, seguindo linhas de corte pré-definidas    (Figura 1) ou, no caso dos ruminantes, a 
máquina de abertura do crânio usada antigamente em matadouros. Para a exposição da 
medula espinhal, utiliza-se a mesma serra, efetuando os cortes ao nível dos processos 
articulares. 

 
Figura 1. Representação das linhas de secção num crânio de canídeo (A- plano lateral; B- plano dorsal) - 

 2 cortes laterais desde os côndilos occipitais  até ao osso zigomático e um 3º corte transversal no osso frontal, 
caudalmente  ao processo zigomático. 

2.1. Fixação 

Antes da fixação, recomenda-se reservar um fragmento de encéfalo e/ou de medula 
espinhal para congelação, salvaguardando assim eventuais exames complementares de 
diagnóstico. 

Após cuidadosa remoção da dura-máter, procede-se então à exteriorização do encéfalo e da 
medula da caixa craniana e canal vertebral, respetivamente; estes devem ser de imediato 
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imersos intactos no fixador (formol tamponado a 10% ou formol salino a 10%, numa 
quantidade 5-10 vezes superior ao volume do encéfalo/medula), em recipiente largo, para 
não provocar deformações. Outras alterações, nomeadamente as decorrentes do peso do 
encéfalo no soalho do contentor, podem ser minimizadas se a fixação do encéfalo decorrer 
em suspensão (passando um fio pela artéria basilar e fixando-o no encaixe da tampa do 
recipiente, de modo que o cérebro fique totalmente imerso sem tocar o fundo do contentor) 
ou, alternativamente, através do envolvimento do mesmo em algodão hidrófilo [1, 2]. 

A secção do encéfalo só deverá ser efectuada após adequada fixação, que decorrerá num 
período correspondente à dimensão do mesmo, mas que varia entre 5 dias para os encéfalos 
de menores dimensões e 10 dias para os maiores. 

Em determinadas afecções, como no caso de suspeita de encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, o tempo de fixação recomendado é de 3 semanas. Nos tempos de fixação 
mais prolongados, é de boa prática efetuar os cortes transversais, de acordo com o adiante 
descrito, no final da primeira semana, continuando depois o tempo de fixação com a 
mudança do fixador no final de cada semana. 

2.2. Localização das lesões   

A informação incluída na história pregressa, embora seja muitas vezes limitada, é 
fundamental para a localização das lesões, orientação e colheita de material para o exame 
neuropatológico. Em determinadas afecções, é fundamental para o diagnóstico a colheita de 
regiões-alvo para identificar as lesões características. Por exemplo na listeriose e “louping 
ill” as lesões localizam-se preferencialmente no tronco cerebral; no Maedi-Visna a medula 
espinhal é a região de eleição para diagnóstico. De referir que frequentemente lesões 
semelhantes em diferentes localizações poderão indicar doenças distintas (ex. encefalites 
granulomatosas não infecciosas nos animais de companhia) e que, por vezes, a mesma 
afecção pode, em espécies distintas, causar lesões diferentes ou em zonas neuro-anatómicas 
diversas. Por exemplo, a deficiência em tiamina nos carnívoros caracteriza-se por 
hemorragias bilaterais e simétricas ao nível do tronco cerebral enquanto que nos ruminantes 
observa-se essencialmente necrose isquémica cerebrocortical e edema em camadas do 
córtex cerebral, paralelas à superfície [1,3,4]. 

2.3. Procedimento de corte e selecção das áreas neuroanatómicas   

O procedimento de corte e selecção das áreas neuroanatómicas deverá estar estabelecido e 
sistematizado em cada laboratório, evitando-se efectuar secções aleatórias. Após o tempo 
de fixação adequado, procede-se então a cortes transversais, com cerca de 3-4 mm de 
espessura, no sentido crânio-caudal, ou seja do lobo frontal até à medula espinhal, 
dispondo-se os cortes por ordem para o exame macroscópico e selecção das áreas para 
exame histopatológico. Se existirem lesões macroscópicas, estas devem ser descritas e 
colhidas para exame histopatológico. Nos casos em que não se visualizam lesões 
macroscópicas, a selecção das áreas a incluir deverá abranger, pelo menos, as seguintes 
regiões neuroanatómicas:  

1- Núcleos da base esquerda (incluindo córtex cerebral); 
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2- Tálamo direito (com inclusão do corno de Ammon);  
3- Mesencéfalo;  
4- Cerebelo com ponte;  
5- Medula oblonga (Figura 2 - caixas em amarelo).  

Quando há suspeita de afecções cerebelares, dever-se-á proceder a um corte sagital do 
vérmis cerebelar antes da secção transversal dos hemisférios cerebelares (Figura 2 - caixa 
em encarnado) [1]. Nas encefalopatias espongiformes transmissíveis, duas secções da 
medula oblonga devem ser efectuadas para assegurar a observação dos núcleos-alvo para 
diagnóstico. No final deste procedimento, reconstrói-se o encéfalo com o remanescente dos 
cortes a fim de facilitar a localização para novas colheitas. 

A medula espinhal deverá ser sempre examinada (cervical, torácica, lombar e sagrada) em 
caso de ser a região–alvo de diagnóstico ou de existirem clinicamente défices neurológicos 
compatíveis com lesão medular. 

 
Figura 2. Cortes sequenciais de  um encéfalo de ruminante, indicando as regiões neuro-anatómicas 

representativas para exame histopatológico (caixas amarelas) e corte sagital do vermis cerebelar em suspeita de 
afecções cerebelares (caixa encarnada) (baseado em [1]). 

3. Exame macroscópico 

O exame macroscópico do sistema nervoso central deve incluir a observação dos 
seguintes aspectos: desvios à neuroanatomia (malformações, assimetrias, aspecto das 
circunvoluções, tamanho dos ventrículos) (Tabela 1;Figura 3), presença de massas 
(abcessos, tumores), malácia (destruição tissular significativa com perda da 
arquitectura original), alterações de cor (congestão, hemorragia, alterações de cor da 
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substância branca) e de consistência, assim como determinar a localização e a 
distribuição lesional (substância cinzenta e/ou substância branca; focal, multifocal 
ou difuso; unilateral, bilateral assimétrica ou bilateral simétrica), por vezes 
determinantes no diagnóstico (Figura 4) [3,4]. 

Tabela 1. Classificação das malformações do sistema nervoso central,  
com alguns exemplos conhecidos nos pequenos animais e ruminantes (adaptado de [1,2]). 

Malformação Descrição Pequenos animais Ruminantes 

Hidrocefalia congénita Distensão dos ventrículos com 
excessiva acumulação de 
líquido cefalorraquidiano 

Raças braquicéfalas e 
miniatura 

BVD (diarreia 
viral bovina) 

Anencefalia Ausência de cérebro e/ou 
crânio 

Panleucopénia felina 
Lingua Azul, 
Akabane, 
Schmallenberg 

Hidranencefalia 

Presença de cavidades preen- 
chidas por líquido devido à 
perda de substância 
cinzenta/branca 

Encefalocelo/Meningoe
ncefalo/Mielocelo 
(Spina bifida) 

Exposição do encéfalo ou 
medula espinhal por defeito do 
crânio ou vértebras 

  

Macro- e microgiria Circunvoluções mais largas ou 
mais estreitas   

Lisencefalia Ausência de circunvoluções Malformação dos 
Lhasa Apso 

 

Porencefalia Comunicação dos ventrículos 
com a superfície do cérebro  BVD, Akabane 

Aplasia/Hipoplasia/ 
displasia cerebelosa 

Ausência ou 
desenvolvimento anormal 
do cerebelo 

Panleucopénia felina 
Parvovirose canina 

BVD  
BD (Border 
disease) 

 

 
Figura 3. Exemplos de malformações (A) Hipoplasia do cerebelo num felídeo (panleucopénia); (B) Hidrancefalia 

num canídeo. 
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Figura 4. Representação esquemática do padrão de distribuição das lesões (baseado em [3]). 

As lesões de malácia definem-se por amolecimento e necrose do tecido que, quando 
extensas, formam áreas de consistência gelatinosa de cor cinzento-amarelada ou mesmo 
uma lesão cavitária, quando a perda tissular não foi reparada. É importante verificar se 
existe hemorragia associada, assim como determinar a sua distribuição [1,2] (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hemorragia cerebelar com extensa área de malácia 
(canídeo). Coloração de hematoxilina-eosina (HE) 

As lesões decorrentes de traumatismo grave (contusão) podem originar um padrão 
hemorrágico bifocal com hemorragia no local de impacto e também no limite 
diametralmente oposto, conhecido como lesões de contra-golpe (Figura 6) [1]. 

 
Figura 6. Representação do mecanismo de  

contra-golpe durante um traumatismo encefálico (baseado em [1]) 
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Na descrição macroscópica de massas, regista-se a sua localização (Intracraniana: intra-axial, 
extra-axial ou ventricular; medula espinhal: extradural, intradural-extramedular  ou 
intramedular), a delimitação, a consistência (idêntica ao cérebro, mole, gelatinosa, ou 
firme) e a cor (idêntica ao cérebro, esbranquiçada, hemorrágica). Nas neoplasias, o registo 
sistemático destes aspetos orientará a identificação do tipo de tumor (Figuras 7 e 8) [1,4]. 

 

 
Figura 7. Localização dos tumores intracranianos (baseado  em [1,4]). 

 

 
Figura 8. Massa de localização intra-axial no lobo temporal esquerdo, de limites mal definidos, 

aspecto hemorrágico e originando assimetria dos hemisférios (glioma em canídeo). 

4. Exame histológico 

No exame histopatológico do sistema nervoso central podem ser observados os seguintes 
processos: lesões inflamatórias, lesões de origem vascular, perda selectiva de neurónios, de 
axónios ou mielina, acumulação de material anormal (corpos de Lafora, corpos 
psamomatosos, corpos de inclusão), estado espongioso (desmielinização, edema, 
degenerescência espongiforme) e neoplasias [4]. 

Quando as lesões estão localizadas apenas na substância branca é utilizado o prefixo leuco- 
(ex. leucomalácia, leucoencefalite, leucomielite), polio- na substância cinzenta 
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(polioencefalomalácia, poliomielite) e pan- quando atinge as duas substâncias 
(panencefalite) [2]. 

As lesões inflamatórias caracterizam-se pela invasão do neuroparênquima por células 
inflamatórias que formam agregados celulares em torno dos vasos sanguíneos (regalos 
perivasculares), e/ou infiltrando-se juntamente com astrócitos e células da microglia. Estas 
lesões designar-se-ão consoante a sua localização anatómica, da seguinte forma: 

- Encéfalo à encefalite; 

- Tronco cerebral à rombencefalite; 

- Medula espinhal à mielite; 

- Meninges à meningite; leptomeningite se a inflamação afeta a pia-mater e a 
aracnóide ou paquimeningite se apenas a dura-mater está envolvida; 

- Epêndima à ependimite; 

- Plexos coróides à plexite- coróide. 

Quando o padrão lesional predominante é inflamatório (Figura 9; Tabela 2), a localização e 
a distribuição das lesões orientam o diagnóstico morfológico e a selecção de exames 
complementares (ex. colorações específicas, imunohistoquímica, hibridização in situ, PCR, 
exames virológico, bacteriológico, micológico) [1]. 

 
Figura 9. Padrão  inflamatório:  (A)  Supurado  (listeriose,  tronco  cerebral,  ovino,  x200);  (B)  Não  supurado  
perivascular (listeriose,  tronco  cerebral,  ovino,  x400);  (C) Supurado  granulomatoso  (peritonite  infecciosa  
felina,  meninge,  x100);  (D) Granulomatoso (meningoencefalite necrosante, canídeo, x200). Coloração de HE 
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Tabela 2- Designação do padrão inflamatório e exemplos em pequenos animais e ruminantes 
(adaptado de [1]) 

Padrão inflamatório Etiologia Doença 

Supurado 

Bacteriana Tuberculose, septicémia, listeriose, melioidose 

Algas e fungos Criptococose, aspergilose, encefalitozonose, 
prototecose 

Vírica Herpesvirose hiperaguda; 

Não infecciosa Meningite responsiva a esteróides 

Supurado-granulomatoso 

Bacteriana Tuberculose; abcessos 

Algas e fungos Criptococose, aspergilose, encephalitozonose, 
prototecose 

Vírica Peritonite infecciosa felina (PIF) 

Não supurado 

Bacteriana Listeriose 

Vírica Neurotrópico (raiva); endoteliotrópico; 
desmielinizante (esgana) 

Protozoários Sarcosporidiose, toxoplasmose, neosporose, 
amebíase 

Não infecciosa Encefalite necrosante (NE); Meningoencefalite 
necrosante (NME) 

Granulomatoso 
Vírica Visna, CAEV 

Não infecciosa Meningoencefalite granulomatosa (GME), NE, 
NME 

Polioencefalite/poliomielite 
Virica Raiva, Aujesky, Borna, louping ill, BHV- 5, 

West Nile 

Não infecciosa Encefalite da raça Greyhound 

Leucoencefalite/ 
desmielinização 

Virica Esgana, FIV, mielopatia por FELV, Visna, BD 

Não infecciosa NE, encefalite alérgica, polineurite 

Vasculite 

Fúngica Aspergilose, mucormicose 

Bacteriana TME, encefalite embólica 

Virica Hepatite infecciosa canina, PIF, febre catarral 
maligna 

(CAEV- artrite encefalite vírica caprina; BHV-5 herpesvírus bovino 5; FIV- Imunodeficiência felina; FELV- 
leucose felina; TME- meningoencefalite trombótica). 

 

Nas lesões vasculares observam-se áreas bem demarcadas de malácia e /ou de hemorragia, 
geralmente focais, embora possam ser multifocais; raramente são difusas. Nestas lesões, 
pode ser observada a presença de numerosos macrófagos (células de gitter; 
hemosiderófagos). Em lesões antigas, verifica-se a existência de gliose por astrócitos 
fibrilhares, formando uma reacção cicatricial [1,2]. 

Nos neurónios podem identificar-se as seguintes alterações (Figura 10): 

- necrose isquémica (os neurónios apresentam-se de citoplasma eosinofílico, com 
diminuição de tamanho e núcleos picnóticos); 
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- cromatólise (lesão degenerativa em que se verifica aumento do volume celular do 
neurónio e dissolução total ou parcial dos corpos de Nissl; é central se os corpos 
Nissl ausentes são os que rodeiam o núcleo ou periférica se são os mais próximos da 
membrana) [1,2]. 

 

É frequente observar, mesmo em amostras frescas e bem fixadas, neurónios com citoplasma 
reduzido e muito basófilo (“Dark neurons”). Quando estes neurónios não estão associados  
a alterações reativas do neuroparênquima (ex. invasão por macrófagos, proliferação capilar) 
poder-se-á assumir que são artefactos, provavelmente resultantes de uma manipulação 
excessiva do tecido nervoso [1]. 

 

Figura 10. Alterações  verificadas  em neurónios:  (A) Necrose  isquémica  (canídeo,  x400); 
(B) Cromatólise  (bovino,  x200); (C) Esferóides (caprino, x400). Coloração de HE. 

Face a agressões os axónios dilatam-se, apresentando-se como formações circulares 
eosinofílicas (esferóides) (Figura 10) ou fusiformes, quando em corte transversal ou 
longitudinal, respectivamente. Poderá ocorrer a fragmentação e dissolução do axónio 
(Degenerescência Walleriana) e remoção da bainha de mielina (desmielinização 
secundária) por macrófagos [1,2]. 

Nos neurónios podemos ainda observar presença de corpos de inclusão 
(intracitoplasmáticos ou intranucleares), bem como a acumulação de substâncias que não 
são eliminadas (lipofuscina, doenças de armazenamento, etc.) (Figura 11), apresentando-se 
sob a forma de material granuloso ou inclusões vacuolares intracitoplasmáticas. Outras 
células podem ser também afectadas por estas alterações (células da glia, células 
endoteliais, células dos plexos coróides) [1]. 

O estado espongioso caracteriza-se por uma vacuolização marcada (vacúolos 
pequenos, arredondados e em geral bem delimitados) que pode ocorrer peri- e/ou 
intracelularmente, podendo igualmente ser perivascular, ao nível da substância cinzenta, 
substância branca ou na transição das duas substâncias. Pode ser indicativo de edema, 
de perda de axónios, desmielinização ou de encefalopatias espongiformes transmissíveis. 
No edema vasogénico, geralmente secundário a enfartes, traumas, processos 
inflamatórios difusos ou tumores, verifica-se aumento da permeabilidade vascular e 
passagem de proteínas séricas para o espaço extracelular, surgindo como áreas pálidas 
com uma dispersa separação das fibras mielínicas na substância branca. No edema 
citotóxico, há tumefacção  celular (células endoteliais, astrócitos, neurónios e 
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oligodendrócitos), ocorrendo geralmente nas degenerescências por alterações 
metabólicas ou tóxicas [1,2]. 

Quando os oligodendrócitos são afectados (ex. infecção viral, isquémia), verifica-se 
degenerescência da mielina (desmielinização primária), mantendo-se os axónios 
preservados (o que difere da degenerescência Walleriana). Para confirmar a presença 
de desmielinização (primária ou secundária), assim como a sua extensão é necessário 
recorrer a colorações histoquímicas [1], como por exemplo a de Klüver-Barrera. 

Na fase inicial do estado espongioso, não se observam alterações reativas, mas em 
situações crónicas poder-se-á verificar uma gliose difusa. O estado espongioso pode 
também ser um artefacto comum por autólise, congelação ou processamento histoló- 
gico inadequado (ex. imersão excessiva em álcool a 70%). 

 

Figura 11. (A) Corpos de inclusão  (esgana,  canídeo HE, x1000);  (B) Acumulação  intraneuronal  de 
material  PAS positivo (ovino, PAS, x400); (C) Corpo psamomatoso (meningioma, felídeo, HE, x400); 

(D) Corpo poliglucosan (canídeo, HE, x400). 

A satelitose, ou seja a hipertrofia e proliferação de oligodendrócitos satélites ao redor dos 
neurónios (Figura 12), que tem como objetivo regular o ambiente perineuronal, deve ser 
interpretada com cautela, uma vez que pode ser ou não um efeito lesional. Os neurónios 
alterados podem ser removidos pelas células da microglia, que formam nódulos gliais, num 
processo de neuronofagia. 

Na presença de qualquer dano no sistema nervoso central (ex. edema, infecções, 
malácia, degenerescência,  neoplasias) poder-se-á observar astrocitose ou (astro)gliose, 
caracterizadas por hipertrofia ou proliferação dos astrócitos, respectivamente. Nas 
colorações de rotina por hematoxilina-eosina, a gliose é indicada pela presença de um 
maior número de núcleos na área afectada (Figura 12). Em processos agudos, os 
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astrócitos apresentam-se com um citoplasma volumoso homogeneamente eosinofílico e 
prolongamentos grossos e curtos (astrócitos gemistocíticos) (Figura 12), enquanto em 
afecções crónicas, os astrócitos têm prolongamentos alongados e finos e um maior 
número de filamentos intermediários de proteína fibrilhar acídica da glia (GFAP) 
(astrócitos fibrilhares). A gliose crónica pode também ser designada de esclerose 
[1,2,4]. 

 

Figura 12. (A)  Satelitose  (canídeo);  (B)  Astrogliose  (canídeo,);  (C)  Astrócitos  gemistocíticos  
(felino);  (D)  Macrófagos(células de gitter) (felino). Coloração de HE, x400. 

Nos processos de necrose do neurópilo (malácia), há infiltração do tecido necrosado por 
macrófagos com atividade fagocítica, conhecidos como células de gitter (Figura 12), para a 
remoção dos detritos celulares, axónios e mielina. 

É importante reconhecer as alterações consideradas não patológicas, tais como: 
características relacionadas com idade (ex. camada granular externa no córtex cerebelar de 
animais muito jovens; o espessamento e opacidade da dura-máter em animais velhos), a 
melanose nas meninges dos ruminantes, mineralização do tentório do cerebe- lo, bem como 
alterações causadas por autólise e artefactos (ex. congelação,  manipulação  excessiva,  
processa- mento inadequado) [1,2,5]. 
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Resumo 
O exame macroscópico do olho, do aparelho locomotor e dos órgãos 
endócrinos constitui um desafio particular na Anatomia Patológica, já que 
estes órgãos exigem procedimentos distinos dos procedimentos de rotina. 
O exame macroscópico do olho pode conter informação crucial 
relativamente à manifestação de doenças oculares e sistémicas. Neste 
capítulo providenciamos recomendações básicas de como avaliar, fixar e 
seccionar tecidos oculares, com maior ênfase para olhos enucleados. 
Em relação aos ossos, a precisão do diagnóstico das doenças ósseas está 
dependente de uma correcta análise macroscópica da peça. A dureza do osso 
introduz vários desafios que tentaremos clarificar e que são únicos no 
processamento e na colheita das amostras para histopatologia.   
As biopsias de músculo esquelético e nervo são um desafio para os 
histopatologistas. São amostras frágeis que podem estar sujeitas a uma série 
de artefactos. Neste capítulo, iremos esquematizar os procedimentos para 
submissão destas amostras.  
Relativamente aos órgãos endócrinos, com destaque a tiróide, a paratiróide 
e as adrenais, o exame macroscópico pode ser determinante para diferenciar 
patologias distintas. Neste capítulo, iremos propor um protocolo de colheita 
e secção destes órgãos de modo a melhor demonstrarem a relação das 
eventuais lesões com a cápsula e com os tecidos vizinhos.  
 
Palavras-Chave: Olho; Osso; Biopsia muscular; Biopsia de nervo; Tiróide; 
Adrenal 
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1. Olho 

O olho é um órgão neurosensorial único. Muita informação pode ser obtida a partir do 
exame macroscópico e microscópico de olhos enucleados relativamente à patogénese e 
manifestações de doenças oculares e sistémicas. Neste capítulo, providenciamos 
recomendações básicas de como fixar e seccionar tecidos oculares, com maior ênfase para 
olhos enucleados. 

1.1. Fixação 

O fixador mais frequentemente utilizado para olhos é o formol 10% tamponado, no entanto 
este apresenta algu-mas desvantagens. A sua elevada osmolaridade leva à contracção da 
câmara anterior e do espaço vítreo, o que pode levar ao destacamento da retina. Para além 
disso, o formol tende a dissolver substâncias hidrossolúveis como glicogénio, o que leva à 
retracção do tecido fixado, pelo que é desaconselhado nos estudos por microsco-pia 
electrónica [1, 2].  

Uma alternativa ao formol é o glutaraldeído a 4%. Esta solução providencia fixação 
adequada quer para microscopia ótica quer para microscopia electrónica, causando menor 
retracção dos tecidos devido à sua menor osmolaridade. Para amostras com menos de 2 mm 
de diâmetro, o glutaraldeído 2-2,5% pode ser o fixador de eleição para o estudo 
ultraestrutural. No entanto, este fixador torna os tecidos duros e quebradiços e pode afectar 
a coloração posterior dos tecidos. Por exemplo, o Azul de Alcian cora fracamente com este 
fixador e o PAS cora de forma difusa e inespecífica [1, 2].   

A óptima preservação para a microscopia óptica e electrónica obtém-se com a combinação 
de fixadores. Por exemplo, uma solução que combine o formaldeído a 4% e 1% de 
glutaraldeído em tampão fosfato 0,1 mol/L. 

Outros fixadores, como a solução de Bouin e a solução de Davidson, podem também ser 
utilizados e apresentam bons resultados, quer na imunohistoquímica, quer quando é 
necessária uma excelente preservação da retina [3]. 

Os procedimentos para acelerar o processo de fixação (abertura do globo, abrir janelas na 
esclera ou injecção de fixador no vítreo) devem ser evitadas porque irão induzir artefactos 
nos tecidos oculares. A fixação leva entre 24 a 48 horas. Para o estudo macroscópico, após 
a fixação, é importante lavar o globo em água corrente durante 5-15 minutos, com um fluxo 
pouco intenso para que não haja descolamento da retina. Posteriormente, a peça deve ser 
colocada em etanol a 70% durante 1-2 horas. É a passagem em etanol que confere maior 
firmeza ao te-cido ocular e lhe restitui alguma da sua cor natural [1]. 

1.2. Orientação 

A orientação correta do olho é essencial para documentar a localização da lesão. Embora o 
olho seja esférico, deve ter-se atenção a algumas marcas externas que nos permitem 
orientar a sua estrutura. Uma dessas marcas é a córnea, que ocupa um sexto da parte 
anterior do globo e apresenta o seu plano horizontal maior que o seu plano vertical. Desta 
forma o seu eixo maior indica o meridiano horizontal. Esta diferença é mais marcada nos 
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bovinos e nos equinos onde a córnea apresenta uma forma piriforme a ovalada, 
respectivamente. A córnea no cão é mais esférica mas estas diferenças mantêm-se. O nervo 
óptico é medial ao plano longitudinal do olho e ligeiramente ventral ao plano horizontal 
(Figura 1). Outras marcas externas para a orientação do olho são as inserções dos músculos 
extraoculares, no entanto, o uso destas marcas requer um bom entendimento da anatomia do 
olho. Na esclera identificam-se seis inserções musculares, sendo que quatro delas são 
equidistantes entre si e representam as inserções dos músculos recto dorsal, medial, ventral 
e lateral. Os tendões dos músculos oblíquos inserem-se na face lateral do globo ocular 
(Figura 2). Caso presente, a terceira pálpebra localiza-se ventromedialmente [1, 3, 4]. 

 
Figura 1. Nervo óptico. O nervo óptico é medial  

ao plano longitudinal do olho e ligeiramente ventral ao plano horizontal, (seta). 
 

 
Figura 2. Localização ventrolateral da terceira pálpebra. A terceira pálpebra e o nervo ótico 
 constituem alguns pontos anatómicos que poderão auxiliar na orientação do globo ocular. 

1.3. Avaliação macroscópica 

Assim que o olho estiver orientado de forma correcta, medir as suas dimensões ântero-
posterior, horizontal e vertical. Medir também as dimensões da córnea e o comprimento e 
diâmetro do coto do nervo ótico. Em casos suspeitos de melanoma, examinar a superfície 
externa do globo para avaliar o potencial invasivo do tumor. Mais especificamente, 
inspeccionar os vasos para sinais de ingurgitamento, os tecidos moles episclerais para 
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pesquisar a deposição de pigmentos e procurar evidências de extensão macroscópica 
extrabulbar. 

A transiluminação do globo ocular pode ser muito útil para a localização intraocular de 
tumores que não são vi-síveis externamente. Deve colocar-se o olho à frente de um feixe de 
luz contra um fundo negro (Figura 3). Um dos métodos que pode ser utilizado é usar um 
feixe de luz intensa (geralmente luz polarizada) num quarto escuro, e assinalar os defeitos 
de transiluminação na esclera correspondente com tinta de macroscopia. A localização 
destes defeitos vai determinar como se deve seccionar o globo (Figura 4) [1, 2, 3] 

 
Figura 3. Técnica de transiluminação do globo ocular. Colocar o olho à frente do feixe de luz. 

 
Figura 4. Transiluminação do globo ocular.  

Uso da transiluminação com recurso a um feixe de luz polarizada 
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1.4. Secção 

Os planos de secção do globo ocular dependem da presença e localização das lesões. 
Começar por seccionar uma fatia de 3 mm da parte mais distal do nervo óptico e submeter 
esta porção para exame histopatológico. Se não existirem lesões focais aparentes após o 
exame externo, recorrer à transiluminação e rever os achados clínicos e cirúrgicos. 
Posteriormente abrir o globo num plano paralelo ao centro do nervo ótico e mácula. O 
objectivo desta abordagem é providenciar um segmento ao longo do eixo pupila - nervo 
ótico, que inclua a pupila, o nervo ótico e a mácula no mesmo bloco. 

Iniciar a secção da peça pelo seu aspecto posterior com um corte 5 mm superior ao centro 
do nervo ótico. Evitar direccionar a lâmina para o centro da pupila, pois a lente é dura e é 
facilmente deslocada se se tentar cortar. É mais fácil realizar a incisão com uma faca de 
microtomia do que com um bisturi. 

De forma sistemática, avaliar a lente, a íris, os corpos ciliares, o vítreo, a coróide, a retina e 
a cabeça do nervo óptico. Anotar o tamanho e localização de qualquer lesão. Se um tumor 
intraocular estiver presente, documentar a sua localização, o seu tamanho e tentar 
determinar que estruturas oculares estão envolvidas. Especialmente anotar a relação entre o 
tumor e o nervo óptico. 

Assim que a avaliação intraocular estiver completa, completar a secção do olho, colocando 
a superfície de corte numa superfície plana, e seccionar o globo num plano paralelo à 
secção inicial. Após estas duas incisões, ob-têm-se  duas calotes e o segmento pupila-nervo 
óptico (Figura 5). Nos globos com lesões focais, o olho deve ser seccionado verticalmente 
ou obliquamente de modo a incluir as lesões no segmento pupila-nervo ótico [1, 2, 3].  

 
Figura 5. Transiluminação do globo ocular.  

Uso da transiluminação com recurso a um feixe de luz polarizada 
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1.5. Colheita de amostras 

Na maioria dos casos, apenas o segmento pupila-nervo ótico é enviado para o exame 
histopatológico. O fragmento deve ter no máximo 7 mm de espessura (Figura 6) [1, 2, 3]. 
Na presença de um tumor a margem cirúrgica do nervo óptico deve ser representada em 
corte transversal. 

 
Figura 6. Segmento pupila-nervo óptico.  

Na maioria dos casos, apenas o segmento pupila-nervo ótico é enviado para o exame histopatológico 

 

2. Osso 

As lesões ósseas são um desafio único para os histopatologistas, já que a dureza do osso 
requer o uso de técnicas que são específicas no processamento e colheita destas amostras. A 
precisão do diagnóstico obtido está depen-dente de uma correcta análise macroscópica da 
peça, que deve ter em conta vários factores [5]:  

1) Muitas das lesões que envolvem o osso não são facilmente avaliadas simplesmente 
através da palpação ou da observação do osso intacto. São as imagens radiográficas 
que permitem visualizar a extensão e a localização da lesão, permitindo decidir qual 
o plano de secção mais adequado;  

2) Devido à sua dureza, as amostras não podem ser disse-cadas e colhidas com o 
material de corte de rotina, sendo necessário recorrer a instrumentos específicos e 
ade-quados a cada caso;  

3) Para uma apropriada avaliação microscópica das amostras, é necessário proceder a 
um passo extra antes do processamento, a descalcificação, que permite o corte pela 
lâmina de micrótomo. 

2.1. Princípios gerais 

O exame macroscópico  do osso inclui três componentes fundamentais: a preservação do 
tecido (fixação), o corte de secções representativas (corte com serra ou faca adequadas) e 
preparação para a microtomia (descalcificação) [5]. 

O procedimento de rotina mais utilizado é feito pela ordem fixação-corte-descalcificação, 
no entanto, é aceite por vários autores que os cortes sejam feitos com a peça a fresco [6]. 
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Em amostras de osso simples a fixação não é relevante, no entanto, em casos mais 
complexos, especialmente na presença de tecidos moles, é conveniente que os cortes sejam 
feitos antes da fixação ou após uma rápida pré-fixação. Isto porque, apesar de o formol 
preservar a estrutura celular, torna o osso e os tecidos mais frágeis. Além disso, a natural 
adesão dos tecidos ao osso é perdida durante o processo de fixação, levando a que os 
movimentos da serra separem os dois tecidos, o que impossibilita o estudo da sua relação.  

A fixação altera ainda o índice de refracção das amostras, modificando as cores naturais dos 
tecidos. Por isso, a avaliação da estrutura anatómica da peça e o seu registo fotográfico 
devem ser feitos com esta a fresco. Caso não seja possível, é aconselhado imergir a peça em 
etanol 70% durante 10-15 minutos, de modo a haver reposi-ção de algum do seu aspecto 
original [7]. 

A velocidade de penetração do fixador no periósteo é muito lenta e por isso a fixação de 
peças completas é pouco eficaz. Proceder primeiro ao corte da peça e à posterior fixação 
das secções obtidas torna a fixação mais rápida e uniforme do que na peça completa. 

 

2.2. Corte   

Existem três condições que determinam o sucesso da técnica de corte: a orientação da peça, 
a sua imobilização e o uso de instrumentos de corte apropriados [5].  

Deve ser o patologista a determinar a orientação do corte da peça, já que o diagnóstico e os 
principais objectivos da avaliação são os factores-chave desta decisão. Independentemente 
do caso, devem seguir-se três regras gerais:  

1) respeitar a anatomia,  
2) fazer cortes paralelos apenas numa direcção 
3) manter a integridade da peça mesmo após terem sido colhidos os fragmentos [6].  

2.3. Descalcificação   

A descalcificação descreve a técnica de remoção dos minerais do osso ou de outros tecidos 
calcificados, para que se possam obter cortes de parafina de qualidade que preservem os 
seus elementos microscópicos essenciais. Este procedimento é efectuado após uma fixação 
completa e antes do processamento das amostras [6]. 

Existem no mercado vários tipos de soluções descalcificadoras, que devem ser adaptadas às 
características de cada tipo de amostra. As soluções utilizadas na rotina são principalmente 
ácidos, que podem ser fortes ou fracos. As amostras devem ser imersas na solução 
descalcificadora escolhida numa proporção de 1:20. 

Os ácidos fortes, como o ácido hidroclorídrico 10%, são principalmente usados no caso dos 
ossos compactos. Estes são os descalcificadores mais rápidos, no entanto, se usados em 
excesso podem rapidamente prejudicar a coloração dos tecidos. Os ácidos fracos, como os 
baseados em ácido fórmico, têm uma actuação mais lenta, sendo usados em peças mais 
pequenas e menos compactas. A sua acção suave interfere em menor escala com a 
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coloração nuclear. Existem outras soluções descalcificadoras que, no entanto, por serem 
demasiado agressivas como o ácido nítrico 5%, ou demasiado suaves como o EDTA, não 
são utilizadas na rotina laboratorial [8, 9]. 

Para que se obtenham bons resultados, o passo fundamental da descalcificação é a 
monitorização do ponto em que todos os cristais de cálcio foram removidos, já que a partir 
daí os danos tecidulares acontecem a maior es-cala. O excesso de descalcificação destrói o 
detalhe histológico, prejudica a coloração dos elementos basófilos, como o núcleo, e pode 
causar maceração dos tecidos moles [7]. Já uma descalcificação deficiente dificulta e pode 
até impossibilitar a obtenção de cortes no micrótomo. 

Antes e após a descalcificação, lavar os fragmentos em água corrente durante alguns 
minutos. Algumas soluções descalcificadoras podem criar compostos químicos tóxicos no 
contacto com o formol, sendo por isso importante evitar o contacto directo entre os dois [8]. 
Além disso, todo o descalcificador impregnado no tecido deve ser removido para que se 
garanta que, por um lado, a solução não continua a actuar na peça e, por outro, para que não 
haja contaminação do aparelho processador.  

2.4. Pequenos fragmentos de osso e ossos frágeis   

A maior problemática neste tipo de fragmentos é o excesso de descalcificação. Os ossos 
frágeis devem ser sec-cionados antes do processamento num plano em que fique exposta a 
maior superfície possível. No entanto, esta secção encontra-se dependente do tipo de osso e 
da suspeita clínica. Os ossos tubulares, como os metatarsos, devem ser seccionados 
longitudinalmente e não num plano transversal. Já as costelas devem ser seccionadas 
transversalmente em intervalos de 2-2,5 cm, à excepção de haver suspeita de mieloma, em 
que o corte deve ser longitudinal. No caso da presença de cartilagem articular, fazer sempre 
a colheita de modo a avaliar a sua rela-ção com o osso cortical. Nestes casos, pode ser 
necessário fazer um corte prévio do tecido adjacente com uma faca afiada e só depois 
aplicar a serra para cortar o osso [5, 9].  

No caso das biopsias ósseas, obtidas por agulha, curetagem, ou outros métodos, os 
fragmentos com mais de 0,5 cm de diâmetro devem ser cortados longitudinalmente [9]. Se 
as amostras incluírem tecidos moles é aconselhado separá-los do osso e processá-los pelo 
método de rotina. Os fragmentos com osso devem ser agrupados em cassetes de acordo 
com o seu tamanho e espessura, de modo a permitir uma descalcificação uniforme entre si. 
Estas cassetes devem ser devidamente identificadas no relatório e neste devem constar o 
aspecto e as dimensões dos fragmentos recebidos [5, 6]. 

2.5. Amputações por neoplasia  

As amputações são efectuadas na maioria das vezes devido a neoplasias. Devido ao 
potencial de recorrência lo-cal ser uma importante complicação nestes casos, as margens 
devem ser cuidadosamente avaliadas [6].  

Assim, antes de qualquer abordagem, as margens cirúrgicas devem ser pintadas com uma 
tinta apropriada, quando o osso ainda está intacto e é de fácil orientação. A colheita deve 
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então ser realizada através de secções perpendiculares às áreas suspeitas envolvidas com a 
margem.  

É após a colheita das margens cirúrgicas e da sua relação com os tecidos moles adjacentes 
que se deve proceder ao corte pelo plano que melhor demonstra a lesão, i.e., o maior eixo 
do tumor. Para tal, é importante que se co-nheçam as áreas suspeitas e o tipo de 
crescimento do tumor através de uma avaliação radiográfica. Como os tu-mores ósseos são 
muito heterogéneos, são os achados radiográficos que permitem encontrar quais serão as 
me-lhores áreas de amostragem [9]. 

Para facilitar o uso da serra, deve expor-se a superfície do osso dissecando os tecidos moles 
ou fazendo incisões prévias nestes tecidos nas áreas onde irá ser realizado o corte do osso. 
Depois deve dividir-se o osso no plano indicado. É nesta superfície de corte que se deve 
fazer a descrição macroscópica da peça e da lesão, sendo im-portante focar os seguintes 
aspectos [5]:  

1) Medir e descrever a extensão da lesão;  
2) Avaliar a invasão da região cortical e a extensão para os tecidos moles;  
3) Medir a distância entre a extremidade do tumor e a margem.  

Em seguida, seccionar uma fatia grossa paralela ao corte inicial com cerca de 0,4 cm de 
espessura. Esta secção deverá ser uniforme e representar a área de maior superfície da lesão 
(Figura 7). 

O fragmento obtido pode ser então radiografado e fotografado. Poderá ser útil fazer uma 
representação esquemática desta fatia, utilizando uma grelha, para que se enviem então 
vários blocos seriados e devidamente identificados para a histopatologia (Figura 8). 

As áreas de interesse que devem ser sempre incluídas são: a penetração do tumor pelo 
córtex; toda a extensão do tumor pelos tecidos moles; a interface do tumor com o tecido 
ósseo normal; a interface do tumor com a superfí-cie articular e espaço sinovial; a medula 
óssea da extremidade do osso para avaliar a invasão intramedular da neoplasia; áreas 
representativas de tumor e áreas de necrose; as margens; e os linfonodos regionais, caso 
estejam presentes [5, 9]. 

 
Figura 7. Plano de secção do osso. Seccionar uma fatia com cerca de 0,4 cm de espessura.  

Esta secção deverá ser uniforme e representar a área de maior superfície da lesão 
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Figura 8. Grelha criada para identificar os blocos enviados para histopatologia. Devem enviar-se fragmentos (X) 

que demonstrem: a penetração do tumor (figura ovóide) pelo córtex; toda a extensão do tumor pelos tecidos 
moles; a interface do tumor com o tecido ósseo normal; a interface do tumor com a superfície articular e espaço 

sinovial, a medula óssea da extremidade do osso; áreas representativas de tumor e áreas de necrose. 

Os fragmentos obtidos devem ser fixados (mesmo que já se tenha procedido a uma pré- 
-fixação) e podem ser descalcificados já na cassete. Caso sejam muito grandes, pode ser 
necessário descalcificar os fragmentos antes para os desbastar. 

 

3. Biópsias musculares e de nervo 

As biopsias de músculo esquelético e nervo são um desafio para os histopatologistas. São 
amostras frágeis que caso não sejam devidamente manipuladas ficam sujeitas a uma série 
de artefactos. Entender a razão da biopsia e os métodos de colheita, manuseamento, 
armazenamento e processamento das amostras é crucial para assegurar que se obtêm 
colorações de qualidade que permitam um correcto diagnóstico. Deste modo, uma completa 
inter-pretação deste tipo de biopsias envolve um painel de testes que devem ser efectuados 
em laboratórios especiali-zados, incluindo a microscopia electrónica, a neurofisiologia e a 
histopatologia. Cada um dos laboratórios tem procedimentos básicos padronizados, ainda 
assim é importante que estes sejam conhecidos logo no momento da colheita [10]. 

3.1. Biópsias Musculares 

As doenças neuromusculares podem ser congénitas, associadas a neuropatias ou 
secundárias a inflamação ou al-terações circulatórias. Para uma adequada avaliação, é 
importante que se faça a devida avaliação do músculo  alvo de biópsia. Devem evitar-se 
músculos com caquexia ou atrofia muito marcada. O ideal será efetuar a bióp-sia numa  
área do corpo que esteja moderadamente envolvida com os sinais, devendo evitar-se áreas 
de atrofia ou de perda de componentes musculares, bem como áreas sujeitas a trauma ou 
injecções. Devem ser colhidos entre dois e três fragmentos, com 1,0 a 3,0 cm de 
comprimento e 0,5 cm de diâmetro, que deverão ser removidos na direcção paralela à das 
fibras musculares [11]. 

Logo após a colheita, encaminhar as amostras para três tipos de análises complementares 
distintas, pela seguinte ordem de importância [10, 11, 12]: 
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1) Neurofisiologia. Colocar os fragmentos numa base de cortiça com goma adragante 
e congelar em 2-metil-butano (isopentano) imerso em azoto líquido (-170º/ -190º C). 
Através deste método as amostras são congeladas e desidratadas em segundos, 
evitando-se os artefactos causados pela formação de cristais de gelo. O 
congelamento do músculo é a única forma de garantir a preservação da actividade 
enzimática, que irá ser detec-tada pela realização de técnicas histoenzimáticas. São 
então realizados cortes transversais em criostato a -20º C procedendo-se 
posteriormente a técnicas como a coloração Oil Red O, NADH, ATPase, STH, 
Miofosforilase e Citocromo C Oxidase. Através destes procedimentos torna-se 
possível fazer a distinção entre fibras tipo I e II e detectar alterações metabólicas 
causadoras de miopatias. No caso de não ser possível proceder de imediato ao 
devido congelamento das amostras é aconselhado que estas sejam colocadas numa 
gaze embebida em soro fisi-ológico (não imergir as amostras) e sejam encaminhadas 
refrigeradas para o laboratório de referência até às 48 horas seguintes. 

2) Microscopia Electrónica. Colocar as biopsias em glutaraldeído 4% e encaminhar 
para o respectivo laboratório para a análise ultraestrutural. 

3) Histopatologia. Esticar os fragmentos até ao seu comprimento in situ e fixá-los a 
um cartão rígido através agulhas ou pinças musculares (Figura 9). Deste modo, é 
assegurado que, mesmo após a fixação, o tamanho das fibras musculares reflecte o 
seu diâmetro correcto, reduzindo-se os artefactos causados pela contractilidade ex-
trema deste tipo de tecido. É importante que a peça não seja demasiado esticada nem 
macerada para que não se criem artefactos que impossibilitem uma eficaz avaliação. 
Os fragmentos são então fixados em formol 10% e submetidos ao processamento de 
rotina. O aspecto macroscópico da peça não é relevante mas a descrição do 
fragmento deve incluir a medida dos seus dois maiores eixos. Para o processamento, 
incluir amostras nas direc-ções transversal e longitudinal (Figura 10). Além da 
coloração HE de rotina, são realizadas outras colorações histoquímicas, como o PAS 
ou o Tricrómio de Gomori. 

3.2. Biópsias de nervo 

As biopsias de nervos periféricos fazem-se especialmente em casos de suspeita de 
desmielinização. Usualmente os nervos alvo de biopsia são os cutâneos superficiais e 
devem ser obtidos em tiras de 1 a 3 cm de comprimento. Este tipo de amostra é muito frágil 
e por isso os fragmentos nunca devem ser esticados ou partidos. Imediatamente após a peça 
ser recebida, devem fazer-se cortes seriados para que se obtenham quatro porções de nervo. 
Ao fazer estes cortes é necessário cuidado para que não se esmague o nervo, o que pode 
criar um artefacto que mimetiza a desmielinização [10]. 

Cada uma das porções será então encaminhada para um laboratório específico [11]:  

1) Neurofisiologia. Congelar em isopentano e posterior realização de técnicas de 
imunofluorescência e coloração de lípidos. 

2) Microscopia Electrónica. Colher um fragmento com 2 mm de espessura fixado em 
glutaraldeído 4%. 

3) Histopatologia. Encaminhar pelo menos dois fragmentos com 3-5 mm de espessura. 
Os fragmentos devem ser fixados em formol 10%. A descrição macroscópica deverá 
incluir a medida dos dois maiores eixos do fragmento e as secções submetidas 
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devem ser incluídas em corte longitudinal e transversal. Deve proceder-se à 
coloração HE de rotina e às colorações histoquímicas adequadas a cada caso. 

4) Outros. A restante amostra deve ser congelada e armazenada a -70º C para 
possíveis estudos genéticos ou bi-oquímicos. 

 
Figura 9. Procedimento para a realização do exame histopatológico.  

Esticar os fragmentos até ao seu comprimento in situ e fixá-los a um cartão rígido através agulhas. 

 
Figura 10. Fragmentos de músculo para a análise histopatológica.  

Para o processamento das biopsias musculares, incluir amostras nas direcções transversal e longitudinal. 

4. Órgãos Endócrinos 

4.1. Tiróide 

A tiróide é a maior glândula endócrina do organismo. Encontra-se aderente à traqueia 
através de tecido conjuntivo. Contém dois lóbulos, direito e esquerdo, situados 
lateralmente. Em algumas espécies ambos os lóbulos estão unidos através dos seus pólos 
caudais pelo istmo. Nos carnívoros domésticos esta ligação não é visível. A forma dos 
lóbulos varia bastante entre espécies, sendo nos carnívoros domésticos plana e alongada 
[4]. 

4.1.1. Orientação 

A amostra mais comum é a proveniente de uma tiroidectomia em que a glândula na sua 
totalidade é enviada pa-ra a histopatologia. A orientação da peça pode ser problemática, 
mas é na face lateral externa, numa posição cranial, onde é possível observar as paratiróides 
externas (Figura 11) [4]. 
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Figura 11. Tiróides e paratiróides. As paratiróides, externas (setas), 

localizam-se cranialmente na face lateral da tiróide. 

 

4.1.2. Avaliação e descrição macroscópica 

Registar a forma, cor e simetria de ambas as glândulas. Documentar as alterações na 
consistência, bem como a presença de tumor ou nódulos. Avaliar se as lesões são difusas ou 
focais e se ambas as tiróides estão afectadas ou não. Se as lesões estão confinadas à tiróide 
ou se se estendem para além da cápsula para os tecidos vizinhos. Aconselha-se pintar uma 
das faces, de preferência a face medial. Na presença de nódulos medir os seus dois maiores 
eixos e a distância à margem cirúrgica. Descrever igualmente o tecido adjacente e restante 
tecido tiroideu [13 - 16]. 

4.1.3. Secção 

Embora se possa seccionar a tiróide numa grande variedade de planos (sagital, coronal ou 
transversal). A secção que permite uma melhor avaliação de uma lesão focal, e a sua 
relação com a cápsula, é uma secção perpendicular ao maior eixo do órgão. A partir da 
primeira secção, seccionar sequencialmente em intervalos de 0,3 a 0,5 cm mantendo a 
orientação correcta do mesmo. Para uma melhor avaliação das extremidades da tiróide, 
decapitar os topos e, em cada um, colocar a superfície plana contra a mesa de secção e 
direccionar as incisões perpendicularmente à cápsula como se a dividissem em partes 
iguais. As secções para histologia devem permitir demons-trar: todos os componentes da 
lesão (e.g., áreas sólidas e áreas quísticas); a interface do tumor com a cápsula mais 
próxima, assim como com o tecido tiroideu não neoplásico adjacente; a presença de 
paratiróides, linfonodos e tecido tiroideu normal (uma a duas secções) [13]. 

 

4.2. Paratiróide 

As paratiróides são quatro pequenas glândulas, aderentes aos lóbulos da tiróide. São ovais e 
capsuladas, com uma superfície vermelha-acastanhada homogénea. Nos animais 
consideram-se duas paratiróides externas e duas internas. As suas forma e localização são 
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variáveis entre espécies. A localização mais comum da paratiróide ex-terna é cranio-
lateralmente ao lóbulo da tiróide [4].  

4.2.1. Avaliação macroscópica e descrição 

As paratiróides podem ser removidas e submetidas para histopatologia através de uma 
paratiroidectomia ou juntamente com a tiróide. Durante a avaliação macroscópica pode ser 
difícil identificá-las e determinar ou distinguir entre uma hiperplasia envolvendo várias 
glândulas ou uma neoplasia confinada a uma única glândula. Em medicina humana, as 
paratiróides são sempre pesadas, pois embora a histopatologia permita confirmar a presença 
da glândula, pode não ser capaz de distinguir entre tecido normal e uma hiperplasia. Esta 
distinção é mais facilmente obtida através da pesagem do órgão. Já em medicina 
veterinária, devido à grande variedade de espécies e raças, este medida não terá a mesma 
validade. Na avaliação macroscópica, deve verificar-se se está apenas uma ou se estão 
várias paratiróides aumentadas. Nos processos neoplásicos, a relação do tumor com os 
tecidos vizinhos deve ser documentada e as secções para a histopatologia devem 
demonstrar a relação do tumor com a cápsula e com os tecidos vizinhos. No relatório 
macroscópico deve indicar-se o número de glândulas paratirói-des presentes, bem como as 
dimensões da glândula maior (dois ou três eixos, consoante o tamanho). Descrever a forma, 
a cor e as alterações na consistência ou na superfície. Referir as áreas de necrose, 
hemorragia ou calcificações e, na sua existência, avaliar a sua relação com o tecido 
adjacente [13]. 

4.2.2. Secção 

Devido à sua reduzida dimensão, incluir o órgão na sua totalidade. As amostras com mais 
de 0,5 cm podem ser seccionadas em duas partes, pelo seu eixo maior [13]. 

 

4.3. Adrenal 

As glândulas adrenais são órgãos pares com relações topográficas com os rins e grandes 
vasos abdominais (aorta e veia cava caudal). A adrenal esquerda está entre o pólo cranial do 
rim esquerdo e a aorta abdominal, enquanto que a adrenal direita está entre o rim direito e a 
veia cava caudal, dorsalmente ao ligamento hepatorenal no cão. A forma destas glândulas 
varia entre as espécies domésticas e mesmo entre indivíduos. De uma maneira geral, nos 
carnívoros a adrenal direita é triangular enquanto que a esquerda é mais alongada. 
Apresentam duas faces, dorsal e ventral, e dois bordos, lateral e medial. A glândula adrenal 
é irrigada por várias pequenas artérias que entram pelo córtex e em várias localizações. No 
entanto contêm apenas uma veia [4].  

4.3.1. Orientação 

A orientação da glândula pode ser facilmente obtida através da localização da superfície 
côncava. Esta concavidade está virada para o rim ipsilateral e representa o lado 
ventrolateral da adrenal [4]. 
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4.3.1. Avaliação macroscópica e descrição 

Em medicina humana a distinção entre um processo benigno e um processo potencialmente 
maligno da glândula adrenal tem em consideração as dimensões e o peso da mesma. Em 
medicina veterinária, devido à grande varie-dade de espécies e raças, o peso não será uma 
boa medida de avaliação. No entanto, a descrição macroscópica é extremamente importante 
para auxiliar no diagnóstico dos processos que afectam a glândula adrenal. Os contornos da 
peça devem ser examinados e a superfície côncava deve ser pintada. Qualquer lesão 
presente deve ser devidamente descrita, registando-se as suas dimensões, presença ou 
ausência de cápsula, cor (semelhante ao córtex normal, castanho, branco/amarelo ou 
vermelho/castanho) e a sua relação com a glândula normal (extensão a partir do córtex ou 
da medula). A restante porção normal da glândula deve ser igualmente descrita no que 
respeita à sua cor e à possível presença de nódulos ou outras áreas heterogéneas [13, 16, 
17]. 

4.3.3. Secção 

A adrenal deve ser seccionada com precaução por se tratar de um tecido friável que pode 
ser danificado com facilidade no caso de um manuseamento incorrecto. Esta deve ser 
sempre seccionada no plano perpendicular ao seu eixo mais longo. Este plano optimiza a 
avaliação dos tamanhos relativos do córtex e da medula. Após a primeira incisão, realizar 
outras secções seriadas da glândula adrenal com intervalos de 2 a 3 mm, paralelas à pri-
meira incisão. Para uma melhor avaliação das extremidades da adrenal, decapitar os topos 
e, em cada um, colocar a superfície plana contra a mesa de secção e direccionar as incisões 
perpendicularmente à cápsula como se a dividissem em partes iguais (Figuras 12 e 13). Nas 
suspeitas de processos neoplásicos, as secções do tumor de-vem ter a capacidade de 
demonstrar a relação deste com a glândula, com a cápsula e com os outros órgãos vis-
cerais. Recomenda-se a colheita de amostras das margens de todas as estruturas envolvidas 
(parede abdominal, rim, etc.), assim como da gordura periadrenal. Na presença de tecidos 
adjacentes, seccioná-los cuidadosamente para pesquisa de nódulos adicionais ou 
linfonodos. As lesões corticais com menos de 3 cm devem ser submetidas na sua totalidade, 
já em lesões de maiores dimensões, submeter um bloco por cada 0,5 cm do maior eixo da 
lesão. Colher sempre um fragmento da veia adrenal [13]. 

 
Figura 12. Adrenal. Corte perpendicular ao maior eixo da glândula. Seccionar a glândula no plano 

 perpendicular ao seu eixo mais longo, que optimiza a avaliação dos tamanhos relativos do córtex e da medula. 
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Figura 13. Planos de secção da adrenal. Após a primeira incisão,  
realizar outras secções seriadas com intervalos de 2-3 mm, paralelas à primeira incisão. 
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Resumo 
O sucesso das relações interpessoais, incluindo a relação entre clínicos e 
anatomopatologista, passa necessariamente por uma comunicação eficaz. 
Num momento em que várias Instituições Portuguesas de ensino em 
Medicina Veterinária passam, ou recentemente passaram, por processos de 
avaliação, relembra-se que a comunicação eficaz entre profissionais é 
recomendada como uma day-one skill pela European Association of 
Establishments for Veterinary Education - EAEVE, enfatizando a 
importância do tema. Tem havido uma crescente produção científica 
relacionada com as aptidões de comunicação entre médicos veterinários 
clínicos e os seus clientes e até na comunicação de potenciais erros médicos; 
contudo, o mesmo enfoque não é dado à comunicação entre clínicos e 
anatomopatologistas. A escassa informação trocada entre estes dois 
interlocutores, a forma como essa informação é vinculada, o 
desconhecimento de metodologias aplicadas em cada especialidade e a 
linguagem própria utilizada por cada um dos profissionais, são alguns dos 
motivos apontados para uma comunicação ineficaz. Perante os factos e a 
experiência dos autores, acreditamos que urge preparar os futuros 
veterinários (clínicos e patologistas) para um aperfeiçoamento da arte de 
comunicar eficazmente, desde os auditórios da faculdade, até às clínicas e 
laboratórios. “É impossível não comunicar”; porém, a comunicação eficaz 
aprende-se e treina-se. Constituíram objetivos deste trabalho: (1) elaborar 
uma revisão sumária sobre a temática da comunicação; (2) comentar o 
processo de comunicação entre clínicos e anatomopatologistas veterinários. 
 
Palavras-Chave: Comunicação Intra-profissional; Relações Intra-
profissionais; Medicina Veterinária 
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1. Introdução 

Se iniciarmos o nosso exercício pensando no que acontece ao nível intracelular, deparamo- 
-nos com uma complexidade de processos de comunicação, alguns ainda desconhecidos, 
que nos reportam para a importância que o tema da comunicação merece. Escalando os 
vários sistemas em que nos incluímos, desde os mais simples aos mais complexos, 
verificamos a indubitabilidade do 1º axioma da comunicação: “não se pode não 
comunicar”. Os restantes quatro axiomas da comunicação incluem: “toda a comunicação 
tem um aspeto de conteúdo e um aspeto de relação, tais que o segundo classifica o 
primeiro; é, portanto, uma metacomunicação” (2º axioma); “a natureza de uma relação está 
na contingência da pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes” (3º 
axioma); “os seres humanos comunicam digital e analogicamente” (4º axioma); “as 
permutas comunicacionais são simétricas ou complementares, segundo se baseiam na 
igualdade ou na diferença” (5º axioma). No minimundo da Medicina Veterinária, não é 
diferente…. 

A colaboração e a comunicação interprofissional têm sido apontadas, em várias profissões 
mas em particular nas de área médica, como imprescindível ao desenvolvimento de um 
serviço de qualidade, capaz de assegurar o sucesso da intervenção. Para percebermos a 
importância da comunicação entre médicos veterinários, especificamente entre clínicos e 
anatomopatologistas, torna-se importante em primeiro lugar reconhecer alguns conceitos 
básicos inerentes à comunicação. 

A comunicação é reconhecida como uma competência de extrema relevância para os 
profissionais de saúde, estando associada a uma maior satisfação dos clientes. Por outro 
lado, um número crescente de evidências tem vindo a apoiar a importância da comunicação 
médico-paciente no estabelecimento da sua relação, com o objetivo último da promoção de 
saúde. Uma relação empática é reconhecida como facilitadora do diagnóstico e da adesão 
terapêutica, culminando na satisfação, bem-estar e recuperação do doente. Além disso, tem 
sido dado especial interesse à comunicação eficaz de erros médicos, de forma a evitar 
litígios. Este tema, contudo, ultrapassa os objetivos do presente trabalho. 

A comunicação torna-se assim a chave do sucesso, em particular quando este depende da 
intervenção de profissionais que trabalham em estruturas independentes, em prol de um 
objetivo comum. Acreditando na legitimidade de transpor estes dados para a área da 
Medicina Veterinária, é evidente que médicos veterinários, clínicos e patologistas, devem 
conhecer as estratégias para uma comunicação eficaz e estar conscientes dos factores que a 
podem prejudicar. 

O conceito teórico de uma comunicação perfeita baseia-se na ideia de que esta apenas 
ocorre quando a men-agem é recebida e interpretada pelo recetor, com o mínimo de 
alterações desde a sua fonte emissora. O Modelo de Shannon-Weaver do Ciclo da 
Comunicação (Figura 1) sumariza brilhantemente esta ideia e parece-nos um excelente 
ponto de partida para o presente trabalho. 
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Figura 1. Modelo de Shannon-Weaver para a Ciclo da Comunicação (adaptado Abreu [1]). 

 

Para uma comunicação eficaz, é necessário que o comunicador saiba transmitir a sua 
mensagem, de forma clara, precisa e objetiva, para que o seu interlocutor consiga apreender 
o objetivo e o conteúdo da mensagem. A eficiência da transmissão pode ser condicionada 
por vários fatores – ou ruídos -, que incluem, entre outros, a falta de interesse ou 
despropósito do conteúdo; a exagerada complexidade da mensagem que a torna difícil de 
interpretar pelo interlocutor; a existência de barreiras à difusão da mensagem (físicas, 
ambientais ou psicológicas, diferenças sociais ou culturais que possam condicionar o 
entendimento da mensagem; restrições temporais, que, por vezes, levam à codificação de 
parte da mensagem; a existência de juízos de valores, hostilidade ou preconceitos  
pessoais; ou ainda a existência de limites do conhecimento que condicionem a capacidade 
de entender o que é transmitido.  

O ruído reflete-se no levantamento de barreiras que impedem a comunicação, e cuja 
importância favorece a ocorrência de desentendimentos e falhas na comunicação que, em 
algumas situações, revertem o sentido da mensagem. A Tabela 1 sumariza as barreiras da 
comunicação que são atribuídas ao emissor e aquelas que são atribuídas ao recetor. 

 

Tabela 1. Barreiras da Comunicação atribuídas ao emissor e ao recetor  
(adaptado de Chatuverdi e Chatuverdi [5]). 

Barreiras da Comunicação 
Emissor Recetor 

Falta de planeamento 
Objetivos vagos 
Utilização de código inadequado 
Pressupostos incorretos, não partilhados 
Diferente perceção da realidade 
Escolha inadequada do canal   

Fraca capacidade de escutar 
Falta de atenção 
Falta de confiança 
Falta de interesse 
Avaliação prematura da mensagem 
Dificuldades semânticas 
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Preconceitos 
Diferente perceção da realidade 
Estado físico inapropriado 
Conflito de atitudes 

 

Uma comunicação é eficaz quando é recebida e percebida pelo recetor que emite uma 
resposta – feedback – ao emissor; dito por outras palavras, quando o objetivo do emissor é 
atingido. O recetor tem de receber, perceber, aceitar, utilizar e dar um feedback ao emissor. 
Desse modo, o emissor e o recetor permanecem ligados através deste feedback. Se a 
informação não é totalmente compreendida pelo recetor, então a comunicação não é eficaz. 

A comunicação pode ser verbal (por palavras escritas ou faladas) ou não. A comunicação 
não-verbal assume, na maior parte das situações, um peso importante e permite colmatar 
muita da informação perdida pela existência de ruídos ou barreiras. Na realidade, quando a 
comunicação é presencial, apenas cerca de 7% do conteúdo é comunicado através de 
palavras, apoiando a máxima “um gesto vale mais do que mil palavras”.  

Enquanto prestador de serviços na área de saúde, o médico veterinário comunica de forma 
constante, numa interface com vários interlocutores, necessitando de integrar de forma 
coerente diferentes atividades e serviços. Para o sucesso destas interações, é imprescindível 
uma boa comunicação. Nesta profissão, a comunicação pode ser horizontal 
(interprofissional ou com o proprietário do animal), ou vertical (por exemplo com os 
diretores ou com subordinados). Sendo que, em algumas destas interações, a comunicação é 
presencial, favorecendo a passagem da mensagem, noutras é feita de forma não presencial, 
potencializando a interferência de ruídos e barreiras e condicionando um perfeito 
entendimento da mensagem. É neste grupo que a comunicação entre o clínico e o 
anatomopatologista se encaixa. 

 

2. A comunicação entre o clínico e o anatomopatologista 

A comunicação, em particular quando associada ao pensamento crítico, é uma das 
competências sociais mais procuradas pelo mercado de trabalho, qualquer que seja a área e 
o nível de intervenção de um indivíduo. A capacidade de uma comunicação eficaz é 
considerada pela EAEVE uma competência de primeiro dia (day one skill); ou seja, o 
recém-licenciado veterinário deve ter a capacidade de comunicar eficazmente, logo a partir 
do momento em que termina o seu curso e inicia a sua carreira profissional. Deve ser capaz 
de comunicar com os clientes, com o público, com os colegas, com as autoridades; deve ser 
capaz de ouvir e responder com cortesia, utilizando uma linguagem adequada ao seu 
interlocutor, de acordo com o contexto. Adicionalmente, a Lista de Competências 
Recomendadas Aquando da Graduação pela EAEVE refere a necessidade do recém- 
-licenciado ser capaz de escrever relatos de caso e manter os registos clínicos dos seus 
pacientes adequadamente, para que outros colegas e o público em geral os possam entender, 
bem como ser capaz de trabalhar eficientemente numa equipa multidisciplinar. Para atingir 
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estes objetivos, é necessário ir além da simples comunicação e alcançar o patamar da 
comunicação efetiva.  

A constante evolução dos métodos de apoio ao diagnóstico,  a tendência à especialização e 
à divisão do trabalho nos profissionais ligados à saúde, e o correspondente aumento do 
trabalho interdisciplinar, tem vindo a alargar a equipa de elementos e/ou profissionais que 
contribuem para o restabelecimento da saúde do animal, deixando esta de estar centrada 
apenas nas competências técnico-científicas do clínico veterinário. Deste modo, o 
anatomopatologista é mais um elemento da equipa técnica/veterinária, mas que tem a 
particularidade de trabalhar à distância e com o qual não contactamos oralmente a diário. 
Por outro lado, é fácil reconhecer que, embora trabalhem sobre um mesmo caso, e mesmo 
sendo o objetivo final comum (a saúde e bem estar do paciente), a visão/perceção de ambos 
em relação à patologia e aos aspetos clínicos do caso são diferentes, sem que 
necessariamente um perca a razão em relação ao outro. São os dois profissionais que se 
complementam, partilhando objetivos comuns (a saúde animal) e que se esforçam de forma 
concertada para avaliar e propor soluções relativamente a um caso clínico – o que poderia 
ser designado por “trabalho de equipa nos cuidados de saúde”. Na Tabela 2 apresentam-se 
algumas das competências necessárias ao estabelecimento de uma comunicação 
interprofissional eficaz. 

 

Tabela 2. Competências para uma comunicação interprofissional eficaz (adaptado de 
Olupeliyawa et al. [19]). 

Situações 
Prática interprofissional Colaboração interprofissional 

Compreender os papeis e obrigações dos 
outros profissionais 
Respeito mútuo e reconhecimento 
Comunicação 
Resolução de conflitos 
Saber lidar com a incerteza 
Capacidade para partilhar informação 
Capacidade de adaptação 
Feedback 

Vontade para colaborar 
Confiança 
Comunicação e partilha de informação 
Respeito mútuo e reconhecimento das  
responsabilidades individuais 
Partilha de informação 
Comunicação 
Resolução de conflitos 
Feedback 

 

É particularmente importante perceber que o trabalho em equipa exige que, para que haja 
eficácia na comunicação, que ambos invistam na redução do ruído que possa comprometer 
a eficiência do processo e procurem o equilíbrio. Apesar da temática da comunicação não- 
-verbal ser referida frequentemente no contexto da consulta médica, pode também ser 
aplicada à comunicação entre o clínico e o anatomopatologista. Inclusivamente, a criação 
de infraestruturas que permitam a comunicação “cara-a-cara” entre profissionais de saúde é 
apontada como um fator que melhora as capacidades de comunicação e consequentemente 
o desempenho global da equipa. A comunicação interpessoal é um processo dinâmico que 
decorre de forma diferente entre indivíduos, decorrente do seu conhecimento próprio, das 
suas experiências pessoais, dos seus valores, do seu modo de pensar e mesmo do seu 
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temperamento. Sendo uma interação nos dois sentidos, entre duas ou mais pessoas, está 
dependente da existência de feedback. Este feedback, aliado à qualidade da informação 
recebida, permite criar um laço de confiança entre profissionais que é fulcral para a forma 
como o processo de comunicação flui e na forma como esta interação se torna mutuamente 
satisfatória, para benefício do principal interessado, que é o paciente ou, em última análise, 
o seu proprietário 

Como já foi dito, na maior parte dos casos, a relação entre o clínico e o anatomopatologista 
processa-se à distância, em torno de um fragmento de tecido ou de uma suspensão de 
células ou de uma amostra de fluído corporal, que se acompanha de um formulário de 
requisição de análise. A comunicação entre estes dois profissionais, que muitas vezes 
partilham de uma formação base comum (são ambos veterinários), faz-se de forma não 
presencial, com base num documento escrito, com conhecimento limitado por parte do 
anatomopatologista do caso clínico a que se refere a análise pedida. Ambos têm por 
objetivo chegar ao diagnóstico correto, quer através da identificação da causa quer 
reduzindo o leque de diagnósticos diferenciais existentes. À partida, trata-se de uma 
comunicação em que as barreiras à difusão da informação são elevadas. Está na mão dos 
dois profissionais reduzirem o ruído na medida do possível, para favorecer uma 
comunicação eficaz e ultrapassarem estas dificuldades. 

É frequente que complicações na submissão das amostras para análise redundem em 
resultados insatisfatórios, incorretos ou inconclusivos, ou ainda demasiado demorados para 
o ponto de vista do clínico; a receção de material mal preservado, limitado em extensão ou 
sem informação clínica adequada é, para o anatomopatologista, uma forte limitação ao seu 
adequado desempenho. 

Quais podem então ser os pontos críticos (barreiras e ruídos) que podem comprometer a 
interação entre clínicos e anatomopatologistas? Para uma facilidade de exposição, faremos 
esta análise centrando-nos, em separado e à vez, em cada um dos participantes que é, à vez, 
emissor e recetor nesta comunicação. 

2.1. Pontos críticos com origem no clínico 

Uma das principais limitações na comunicação entre clínicos e anatomopatologistas é de 
facto a informação clínica transmitida pelos primeiros que acompanha o material destinado 
a análise. A ausência de informação ou o preenchimento inadequado das fichas de 
requisição de análise é algo com que, arriscamos dizer, todos os anatomopatologistas já se 
depararam. Tal como para o clínico, é importante que o anatomopatologista receba alguma 
informação sobre o caso sobre o qual se irá pronunciar. A falta de informação básica, como 
sejam a descrição da sintomatologia mais marcante, a identificação das lesões encontradas, 
o resumo dos resultados do exame clínico e alguns exames complementares e mesmo a 
identificação dos diagnósticos diferenciais que se pretende pesquisar, é muitas vezes útil 
para o patologista emitir um relatório com maior grau de confiança ou com menos 
incerteza, apoiando o clínico no tratamento mais adequado a cada situação. É também 
importante que haja uma correta identificação do paciente. A idade, raça, tratamentos 
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prévios ou patologia concorrente podem ser determinantes para a emissão de um 
diagnóstico mais efetivo. 

Outro ponto que é importante ter em consideração é o que se refere ao material enviado 
para análise (Esta temática é abordada em detalhe noutro capítulo deste livro, pelo que será 
aqui mencionada de uma forma mais abreviada). Neste ponto, vários fatores podem 
intervir: 

1. Má preservação da amostra – para um diagnóstico anatomopatológico preciso é 
necessário que a amostra chegue ao laboratório em condições de preservação 
excelentes. Garantir que a amostra enviada chega ao laboratório em condições 
adequadas à sua análise é uma obrigação do Clínico, caso contrário o resultado do 
exame histopatológico só poderá ser o de “material impróprio para diagnóstico”. Se 
se sente inseguro quanto à melhor forma para envio de um material específico, 
contacte o laboratório ou o Anatomopatologista com a devida antecedência.  

2. Identificação do (s) fragmento (s) enviado (s) – contrariamente à ideia geral de que o 
anatomopatologista tem a obrigação de reconhecer o tecido que está a observar e que 
deve saber orientar corretamente um fragmento de tecido, para que seja possível 
uma interpretação adequada do processo em causa, é necessário que seja incluída na 
requisição da análise a identificação do fragmento, nomeadamente no caso de 
fragmentos múltiplos. Desta forma, evitará alguma indecisão e incerteza na 
avaliação do material, perdas de tempo e aumento dos custos com exames 
adicionais, assim como diagnósticos especulativos ou mesmo incorretos. É também 
importante que, em caso de envio de material de biópsia, seja prestada alguma 
informação sobre o órgão (poderá requerer cuidados especiais na inclusão), o 
procedimento de recolha do material utilizado (punch, pinça crocodilo, punção por 
agulha, excisão de fragmento, etc.), localização do fragmento na lesão ou se o 
procedimento de recolha foi guiado, por exemplo, por ecografia. 

3. Representatividade da amostra enviada – para assegurar que a amostra é 
representativa da lesão, deverá ser enviada uma amostra suficientemente grande ou 
recolhidos fragmentos de vários pontos da lesão como forma de aumentar a 
probabilidade de obter uma amostra representativa. Caso se trate de uma excisão, 
deve enviar-se a totalidade do fragmento, caso não pretenda análises de outro tipo. 

4. Descrição das lesões – uma breve descrição das lesões encontradas, incluindo o 
padrão de distribuição, tamanho, densidade, ritmo de crescimento e localização 
poderá ser de grande ajuda para a correta interpretação do aspeto anatomopatológico 
do material enviado para análise. 

5. No caso de citologia (seja ela relativa a uma punção, lavado, ou obtida por aposição 
ou exfoliação) – confirme antes de enviar, a presença de células, ou ainda se o 
material recolhido na realidade contempla a lesão ou parte da lesão que se pretendia. 
Deve enviar-se sempre mais do que duas lâminas. Um número limitado de lâminas 
pode condicionar a qualidade e a capacidade de diagnóstico. No caso de haver 
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dúvidas nos procedimentos para tipos particulares de citologias, o laboratório deve 
ser previamente contactado para solicitação de indicações. 

6. Informação adicional - se o material se refere a um animal para o qual já foram 
pedidas análises anteriores, esta informação deve ser contemplada. Mesmo não 
suspeitando da existência de ligações entre as duas situações, poderá ser importante 
para o anatomopatologista, no sentido de diferenciar algumas lesões e aumentar o 
seu grau de certeza no diagnóstico. 

7. E não é demais referir que, caso se utilizem abreviaturas ou códigos para 
identificação dos fragmentos ou lâminas, a correspondência necessária deve ser feita 
na folha de requisição, uma vez que que poucos códigos são universais e a sua 
interpretação varia em função da área de formação individual. 

Resumindo, é importante para o resultado final da análise pretendida que o clínico garanta 
que o material para análise chegue ao laboratório de histopatologia nas devidas condições e 
que dispense algum tempo a preencher de forma adequada a requisição da análise. Observa- 
-se com frequência que a requisição da análise está muitas vezes limitada ao nome do 
animal, por vezes incluindo a sua espécie, além de que é preenchida por um técnico auxiliar 
que desconhece as razões para a requisição da análise ou outros aspetos que poderão ser 
relevantes para o diagnóstico. A parte referente aos dados clínicos deve ser preenchida pelo 
clínico e este deve ainda ensinar os seus auxiliares como preencher os dados gerais 
relativos à identificação dos animais. 

2.2. Pontos críticos com origem no anatomopatologista 

Considerando que o anatomopatologista recebeu um pedido de análise feita em condições 
ideais (e não é demais lembrar que esta regra nem sempre é cumprida...) é da sua 
competência dar uma resposta efetiva e atempada, para que também ele contribua 
ativamente para a eficiência do processo. O anatomopatologista tem a obrigação de emitir 
um diagnóstico com o maior grau de certeza possível, permitindo ao clínico tomar uma 
decisão, baseada em evidências científicas. 

Caso a informação referida na requisição da análise seja limitada, poderá ser necessário que 
o anatomopatologista contacte o requerente para pedir esclarecimentos adicionais, 
aproveitando para explicar a importância da informação em falta para a emissão de um 
diagnóstico e educar, no sentido da melhoria da situação, sem questionar a boa vontade ou a 
disponibilidade do clínico. Esta é uma das premissas de um bom feedback.  

O relatório de exame histopatológico deve refletir elevadas competências na área da 
comunicação escrita, já que é esta a via de comunicação que assiste esta interação. 
Naturalmente que as competências científicas não podem impedir o diagnóstico. Esta é 
também uma responsabilidade do anatomopatologista: adquirir formação e experiência na 
área. Assim, e em relação a este tópico, é importante tomar em consideração alguns pontos: 

1. Certeza e incerteza - é preciso entender que, para o anatomopatologista, um relatório 
de uma análise histopatológica tem carácter de compromisso e tem peso legal; 
diariamente, erige a sua credibilidade e o reconhecimento do seu bom nome, 
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independentemente da forma como recebe o material para análise, e procura 
ativamente contribuir, através do seu profissionalismo, para a saúde e bem-estar 
animal. Decorrente do peso legal que tem a sua opinião, transcrita no relatório de 
análise, deve tomar algumas precauções relativamente à certeza com que emite o seu 
diagnóstico. O que faz frequentemente através do recurso a expressões de reserva. 
De igual modo, na ausência de informação fundamental, ou quando a qualidade da 
amostra à deficiente, ou mesmo derivado da complexidade do caso, o 
anatomopatologista pode não emitir um diagnóstico definitivo; em vez disso, pode 
expressar o grau de confiança no seu diagnóstico, recorrendo às expressões de 
incerteza (como “compatível com” ou “sugestivo de”), emitindo uma lista de 
diagnósticos diferenciais possíveis ou mesmo aconselhando determinados 
procedimentos. Ora, e quando se fala de expressões de incerteza, se estas forem 
desconhecidas do clínico, podem ser lidas e interpretadas de uma forma que não 
corresponde ao espírito com que foram escritas. Isto contribui para a existência de 
discrepâncias entre a interpretação realizada pelo clínico e o que era pretendido pelo 
anatomopatologista. Essa discrepância acentua-se quando o grau de complexidade 
da situação exige um maior nível de conhecimento para a interpretação das 
descrições e resultados. Ainda que a atribuição de um valor percentual ao grau de 
certeza do anatomopatologista no seu diagnóstico resolvesse pelo menos 
parcialmente estas dificuldades, tal proposta será dificilmente acolhida pela 
comunidade de anatomopatologistas, dada a dificuldade em quantificar um 
sentimento qualitativo e por motivos litigiosos. Contudo, deveria pelo menos  
haver um esforço no sentido de reduzir e uniformizar as expressões utilizadas para a 
expressão de incerteza, de forma a uniformizar igualmente os procedimentos 
clínicos futuros. 

2. Clareza da mensagem - o anatomopatologista deverá apresentar os resultados da sua 
análise de forma clara e informativa e de uma forma que seja efetiva (isto é seja útil 
para o diagnóstico e prognóstico a emitir pelo clínico). Sempre que possível poderá 
ainda emitir a sua opinião profissional quanto a cuidados a manter no 
acompanhamento do caso ou sugestões para intervenções futuras. Um ponto 
importante a focar é o que respeita a linguagem utilizada e a forma como as 
diferentes expressões utilizadas pelo anatomopatologista podem ser interpretadas 
pelo clínico, as quais nem sempre são coincidentes. 

3. Variabilidade da linguagem – para além do que já foi dito anteriormente, verifica-se 
com frequência que a linguagem utilizada pelos anatomopatologistas é muito 
variável; desta forma são múltiplas as expressões utilizadas por estes profissionais 
para a mesma informação, o que contribuiu para as dificuldades na leitura e 
interpretação dos relatórios. Este inconveniente poderá ser ultrapassado através de 
uma estandardização das expressões a utilizar nas diferentes situações por todos os 
organismos provedores destes serviços. Em complemento, um contacto mais direto 
com o clínico poderá clarificar a informação prestada. Ressalva-se que a 
variabilidade de linguagem não se aplica ao resultado. 
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4. Outro fator que dificulta a comunicação é a localização da informação, pelo que 
qualquer alteração à formatação do relatório gera uma dificuldade inicial na leitura e 
interpretação do mesmo. E não se pode esquecer que, quer em medicina humana 
quer na medicina veterinária, existe uma especificidade linguística própria que, em 
si, pode gerar conflito na interpretação da mensagem. Embora se deva procurar 
simplificar a linguagem, e idealmente uniformizar o emprego de algumas 
expressões-chave e seu nível de hierarquização, no que respeita à certeza ou 
incerteza do diagnóstico, não é correto limitar esta informação a uma listagem de 
palavra-chave, sublinhadas ou a negrito, pois corresponderia a enviesar a capacidade 
do clínico em integrar a informação adicional correspondente à análise 
histopatológica. Convém reforçar que, mesmo implicitamente, ou seja, mesmo que 
não esteja escrito no relatório de análise, o resultado anatomopatológico tem de ser 
sempre enquadrado nos achados clínicos. A colaboração entre o clínico e o 
anatomopatologista é crucial à comunicação, pelo que qualquer um destes elementos 
deverá contactar o outro sempre que haja dúvidas que precisam de esclarecimento. O 
anatomopatologista não é assim o “fim da linha”, mas mais um ponto no círculo do 
processo de diagnóstico. 

5. Em alguns casos, em que vida do paciente está em risco, existe urgência na emissão 
do diagnóstico. Estas situações são muito particulares, e exigem uma comunicação 
célere e muito clara entre o clínico e o anatomopatologista. É possível que estes 
objetivos sejam cumpridos, devendo para isso ser assegurado um transporte veloz da 
amostra para o laboratório que deve estar prevenido com a devida antecedência das 
condições especiais da análise e da sua chegada eminente e o anatomopatologista 
deve estar informado da sua contribuição específica no processo. Nesta situação, 
mais do que nunca, as regras da boa comunicação devem estar bem implementadas. 

O anatomopatologista deverá sempre esclarecer o clínico, mesmo sem esperar que seja este 
último a tomar a iniciativa. Note-se que os clínicos podem sentir-se constrangidos quando 
chega o momento de questionarem o significado de um diagnóstico; os patologistas podem 
também prevenir estas situações antecipando-se no primeiro contacto. Um contacto regular 
com o clínico poderá fazer parte de um programa de análise de qualidade. Mas os clínicos 
também devem estar preparados para responderem às dúvidas dos patologistas. 

 

3. Comentário 

Os cuidados de saúde a um paciente estão determinados pelo diagnóstico e pelas 
informações contidas no relatório de anatomopatologia. Relatórios precisos, completos e 
confiáveis dependem da receção de exemplares adequados e da submissão de informação 
apropriada e completa sobre o caso. O diagnóstico anatomopatológico corresponde a uma 
declaração, baseada na análise de uma amostra e na integração de dados que se relacionam 
com aquele caso (sinais e sintomas), para a qual muito contribui a experiência e formação 
do anatomopatologista e até mesmo a metacognição no processo de crítica (raciocínio 
clínico). Ora, para que se atinja a qualidade requerida tanto pelo anatomopatologista como 
pelo clínico, ambos devem trabalhar em prol de uma comunicação fluida, clara e eficaz. 
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Uma comunicação interprofissional de fraca qualidade está geralmente na origem de erros 
médicos.  
Nas secções anteriores vimos alguns dos problemas que mais frequentemente se colocam 
na prática à qualidade da comunicação e que podem comprometer a eficiência do processo, 
e que se resumem na Figura 2.  Assim, poder-se-ia pedir ao anatomopatologista que fosse 
mais claro no relatório que emite, em particular no que respeita ao grau de certeza do seu 
diagnóstico; seria ainda desejável a existência de uma certa uniformização de resultados, ou 
seja, uma estandardização da nomenclatura utilizada pelos anatomopatologistas, de forma 
que também os procedimentos clínico-cirúrgicos possam ser uniformizados consoante o 
resultado anatomopatológico.  
Por outro lado, ao receber o relatório de um exame anatomopatológico, em particular 
quando ele não contém dados que suportem o diagnóstico clínico inicial, ou que contenha 
uma das menções “material impróprio para análise”, “diagnóstico inconclusivo” ou 
“resultados inconclusivos”, o clinico deverá rever o processo e tentar honestamente 
questionar-se se estaria na sua mão resolver parte das dificuldades encontradas na obtenção 
de um diagnóstico anatomopatológico, contrariando a natural tendência para afirmar que o 
anatomopatologista não “tem experiência” ou “conhecimentos suficientes” ou mesmo que 
“o relatório não presta” e “é necessária uma segunda opinião.” Esta pode mesmo ser 
necessária mas deverá ser concertada com o anatomopatologista, uma vez que este pode 
propor o envio do material necessário a esta nova análise. 
Uma forma de abordar este problema poderá passar pela comunicação direta entre 
anatomopatologistas e clínicos, através da realização de encontros entre clínicos e 
anatomopatologistas, onde alguns dos casos poderão ser revistos, para que qualquer dúvida 
seja esclarecida e para que a semântica não prejudique o diagnóstico, o tratamento e o 
prognóstico do paciente. 
 

 
Figura 2. Representação esquemática dos ruídos que se podem levantar à comunicação entre o clínico e o 

anatomopatologista. 
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4. Conclusão 

Corroborando a opinião de Hare (2003), uma carreira de sucesso na Medicina Veterinária, 
seja ela académica, na investigação, na indústria, em laboratórios de diagnóstico ou na 
prática clínica, está dependente não apenas dos conhecimentos científicos individuais mas 
também das competências de comunicação. Um clínico de referência deve possuir amplos 
conhecimentos, assim como excelentes capacidades de comunicação com os clientes, 
colegas, técnicos e público em geral. Por sua vez, o anatomopatologista veterinário deve 
adquirir conhecimentos que permitam estabelecer um diagnóstico, mas também deve ter 
capacidade de o comunicar de forma que os colegas o compreendam. 

Na opinião das autoras, a comunicação na Medicina Veterinária é um tema ainda pouco 
debatido, contudo merecedor de atenção. Consideram-se necessários estudos futuros neste 
âmbito, de forma a identificar, explorar e tentar resolver os problemas inerentes à 
comunicação, com o objetivo último de otimizar o desempenho de todos os Médicos 
Veterinários. 
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