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NÃO SEJA ESCRAVO DA 
SUA MENTE
Vivemos em uma sociedade de excessos e de pessoas cada vez mais ansio-
sas. O imediatismo impera em nossas rotinas e queremos tudo para ontem. 
Somos consumidos por nossas próprias mentes aceleradas, bombardeadas 
por todo tipo de informação a todo o momento. Esse excesso de informa-
ção satura a mente, impede a absorção do que realmente importa e altera a 
construção dos pensamentos. 

Com isso, nos tornamos pessoas sem paciência e irritadas com pequenas 
coisas do dia a dia como uma internet lenta, quando demoram para res-
ponder nossas mensagens, com o trânsito e muitas outras. Esse esgota-
mento do cérebro é um risco sério para nossa saúde emocional. O cérebro 
é como um musculo que cansa e precisa de descanso.  

No livro Ansiedade, do autor Augusto Cury, ele destaca que o mundo mu-
dou muito nos últimos anos e somos a geração mais ansiosa dos últimos 
tempos. Confira algumas dicas do autor para enfrentarmos a ansiedade:

• Diminua a quantidade de informações, seja seletivo;

• Viva o momento e não fique conectado às redes a todo momento;

• Tenha foco e não tente fazer várias coisas ao mesmo tempo;

• Pratique atividades lúdicas e lentas. Ouça músicas calmas como as clássi-
cas, aprenda algum instrumento, pratique exercícios, faça teatro ou comece 
a pintar. Uma dica são os livros de colorir que fizeram sucesso nos últimos 
anos, eles desaceleram a mente, tranquilizam e aumentam a concentração;

• Pratique a técnica do DCD (Duvide, critique e decida). É como uma 
higiene mental e deve ser utilizada sempre que for atacado por pensamen-
tos negativos e que te deixam ansioso. Assim que os pensamentos apa-
recerem DUVIDE deles imediatamente. Em seguida, CRITIQUE cada 
pensamento perturbador e cada emoção angustiante que aparecer. Por fim, 
determine onde você quer chegar e que você não é um escravo dos seus 
pensamentos, e que nada será mais forte que a sua vontade e determinação. 

Pratique e boa leitura!

POR ALESSANDRA MUSSOLINI
E MARIANA VILELA
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CONTROLE DA DOR 
E INFLAMAÇÃO DA
OSTEOARTRITE CANINA

PRESCRIÇÃO CLÍNICA

Indicado para o controle da dor e infl amação 
relacionadas a osteoartrite canina, o medicamento 
Galliprant™ foi desenvolvido para levar bem-es tar 
de uma forma segura e inovadora para cães porta-
dores dessa enfermidade tão comum. De acordo 
com a coordenadora de Marketing Tera pêuticos 
Elanco, Karina Toledo, sua prescrição é recomen-
dada para curto, médio ou longo prazo. “Poucas são 

as contraindicações, porém não recomendamos o 
uso concomitante com outros anti-infl amatórios, 
como corticosteroides ou AINES inibidores da 
COX”, ressalta.

O modo de ação do Galliprant™ é direciona-
do especifi camente ao receptor EP4, responsável 
primariamente por mediar a dor e a infl amação 
associadas à osteoartrite canina. Galliprant™ não 

POR MARIANA VILELA, 
DO HOME OFFICE
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Galliprant™
pro porciona aos cães 

portadores de OA mais 
qualidade de vida e 

oportunidade de desfrutar 
com suas famílias os 

momentos que realmente 
impor tam.

inibe as cicloxigenases e, consequentemente, não 
afeta a produção das prostaglandinas e os mecanis-
mos homeostáticos mediados por outros recepto-
res. Devido à atuação seletiva na cascata infl amató-
ria, Galliprant™ possui ação inovadora e permite 
um perfi l de segurança exclusivo na manutenção 
das funções gastrointestinais, renais e hepáticas. 

OSTEOARTRITE CANINA (OA)
A osteoartrite canina (OA) é uma doença 

degenerativa e gradualmente progressiva. A con-
sultora técnica da Elanco, Mariana Cappellanes 
Flocke lembra um fato importante e, muitas vezes, 
pouco lembrado na rotina clínica: “A OA é uma 
doença de desenvolvimento frequente em cães 
jovens e muitos pacientes provavelmente viverão 
com OA não detectada por um longo tempo, ob-
tendo o diagnóstico somente na idade adulta ou na 
fase senil, quando a doença já se encontra em es-
tágios avançados e as manifestações clínicas fi cam 
mais evidentes aos olhos dos tutores”. 

O diagnóstico e a intervenção precoces são 
importantes para o manejo efi caz da OA, pois per-
mitem o início de um plano de cuidados de longo 
prazo, em uma terapia conhecida como multimo-
dal, proporcionando bem-estar e qualidade de vida 
ao animal. “Para uma resposta efi caz, devemos tra-
tar a doença sob vários ângulos e o uso de AI NEs 
são o pontos-chave no controle da dor e da infl a-
mação. Galliprant™ é indicado para uso desde o 
diag nóstico da OA canina e atua de forma seletiva 
e efi caz, com perfi l de segurança único. O medica-
mento ajuda no controle da dor associada à OA e 
permite que os cães atinjam níveis adequados de 
exercício, o que, por sua vez, ajuda a melhorar a 
força e a postura. Em resumo, Galliprant™ pro-
porciona aos cães portadores da enfermidade mais 
qualidade de vida e oportunidade de desfrutar com 
suas famílias os momentos que realmente impor-
tam”, explica Mariana.

As formas de classifi car objetivamente a dor 
relacionada à osteoartrite (OA) e estadiar essa 
enfermidade, tão comum entre os cães até pouco 
tempo, tempo não eram objetivas e os médicos-

-veterinários, muitas vezes, tinham que confi ar em 
avaliações subjetivas de mobilidade e qualidade de 
vida, gerando disparidades na interpretação. Ou 
seja, o acompanhamento correto do paciente era 
muito desafi ador.

Karina destaca que a Elanco tornou-se uma 
das empresas pioneiras em ferramentas de diag-

MARIANA CAPPELLANES FLOCKE, 
CONSULTORA TÉCNICA DA ELANCO.
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nóstico e estadiamento da osteoartrite canina ao 
disponibilizar aos médicos-veterinários e tutores 
dois questionários relevantes que devem fazer par-
te de um plano de reabilitação multimodal. Es sas 
ferramentas auxiliam os médicos-veterinários a 
determinarem de forma mais objetiva a gravidade 
da OA e os capacitam para monitorar a progressão 
da doença e avaliar a resposta ao tratamento. São 
os questionários LOAD (Liverpool Osteoarthritis 
in Dogs - Índice de Osteoartrite em Cães de Li-
verpool) e COAST (Th e Canine OsteoArthritis 
Staging Tool - Ferramenta para Estadiamento da 
Osteoartrite Canina). 

QUESTIONÁRIO LOAD
O LOAD é o “questionário do tutor” e deve 

ser o primeiro a ser preenchido para dar início ao 
processo de estadiamento da OA. Todo tutor que 
possuir um cão com qualquer suspeita ou predis-
posição para distúrbio articular pode preenchê-lo. 
O LOAD consiste em um breve questionário de 
13 perguntas, simples e objetivas, sobre o esti-
lo de vida, capacidades e limitações do cão. Já o 
questionário COAST deverá ser preenchido pelo 
médico-veterinário que, para completá-lo, deve-
rá ter em mãos o resultado do LOAD (feito pelo 
tutor), mais a avaliação do PET e a avaliação da 
articulação, feitas pelo próprio médico-veterinário. 
Com o resultado do COAST, é possível chegar 
ao estadiamento da OA, que consiste em ESTÁ-
GIO PRÉ-CLÍNICO, na classifi cação dos cães 
que possuem MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
como portadores de OA LEVE, OA MODERA-
DA e OA GRAVE.

A Elanco tornou-se
uma das empresas

pioneiras em ferramentas de 
diag nóstico e estadiamento 

da osteoartrite canina ao 
disponibilizar aos médicos-

veterinários e tutores dois 
questionários relevantes 

que devem fazer parte de 
um plano de reabilitação 

multimodal.

Os formulários COAST e LOAD podem 
ser acessados na página ofi cial do 
Galliprant™ (www.elanco.com.br/
produtos/pets/galliprant) ou via QR Code e 
estão disponíveis para download. Em caso 
de dúvidas ou mais informações sobre 
as ferramentas, basta entrar em contato 
com um representante local da Elanco.

KARINA TOLEDO, COORDENADORA DE 
MARKETING TERA PÊUTICOS DA ELANCO

Os seus pacientes 
estão recebendo 
o tratamento para 
osteoartrite que 
eles precisam?

1. Kirkby Shaw, K, et al. Vet Med Sci. 2016;2:3-9. 2. Rausch-Derra L, et al. Am J Vet 
Intern Med. 2015;76(10):853-859. 3. Monitoring is recommended if used long-term. 
4. Approved for use in dogs older than 9 months of age and greater than 8 pounds.

Galliprant™ é o tratamento recomendado para 
a osteoartrite desde os estágios iniciais da doença.

Primeiro e único AINE antagonista do receptor 
da prostaglandina (PRA)1.

Não inibidor das cicloxigenases1.

O modo de ação tem como alvo a dor e a inflamação 
da OA canina, sem causar impacto na homeostase 
gastrointestinal, renal e hepática1,2,3. 

Recomendado para todos os estágios da OA, 
desde os sinais clínicos iniciais4.

Galliprant™. Preserve os
momentos que importam.

Galliprant™, Elanco e o logo em barra diagonal são marcas da Elanco e suas afiliadas © 2021. Todos os direitos reservados, PM-BR-21-0045.

Nos acompanhe
em nossa rede social
@elancopetsbr
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POR DANIEL FALCÃO
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A tualmente os pets estão cada vez 
mais presentes na vida dos tutores 
e compartilham do seu dia a dia. 

Seja nos exercícios físicos ou mesmo apenas como 
pet de companhia. Por conta dessa maior convi-
vência hoje eles passaram a compartilhar também 
alguns dos nossos problemas. Dentre eles os pro-
blemas articulares como artrites e artroses.

Inicialmente toda artrose é uma artrite. De 
modo simples, a artrite caracteriza-se por uma in-
flamação articular decorrente por diversos motivos 
(doenças autoimunes, fatores genéticos, quedas, má 
nutrição, infecções, entre outros) e a artrose por 
um processo inflamatório crônico que surge usu-
almente em pacientes idosos, em torno dos 5 anos 
de idade.

A artrose é uma doença articular crônica, am-
plamente conhecida por osteoartrite ou doença 
articular degenerativa (DAD), respondendo por 
cerca de 70% dos transtornos articulares em cães. 
Caracteriza-se por progressão lenta, podendo ser 
decorrente da artrite, de processos autoimunes, so-
brecarga articular e outros fatores. Por fim, o que as 
tornam diferentes, é que a artrite é uma inflamação 
aguda, que tem ação rápida e a artrose trata-se de 
uma inflamação notavelmente crônica e lenta.

À medida que os animais vão ficando mais ve-
lhos, as dores começam a ficar aparentes. A artrite 
e artrose são afecções articulares que, quando não 
manejadas adequadamente, criam perda de quali-
dade de vida aos nossos pacientes.

Vamos elencar alguns fatores que predispõem 
o início dessa doença:

Idade: Em animais idosos é comum que os os-
sos e articulações comecem a se desgastar. Soma-se 
a isso a sarcopenia desenvolvida pelos pacientes, ela 
acaba fazendo com que os componentes articulares 
se exponham a maior estresse, levando a artrose. 

Piso escorregadio: Pacientes que vivem em 
piso liso como porcelanato ou madeira, eles tendem 

a desenvolver mais lesões articulares pelos suces-
sivos micros traumas que causam nas articulações, 
bem como maior predisposição a lesões de entorses 
em seus variados graus pelo contínuo esforço a que 
ligamentos e tendões são submetidos.

Cirurgias articulares: Quando submetidos a 
cirurgia nas articulações, os cães e gatos podem de-
senvolver a artrose mais facilmente quando chegam 
à velhice pelo somatório dos fatores primários que 
levaram o paciente a cirurgia e de fatores secundá-
rios inerentes a técnica cirúrgica (pinos, parafusos, 
placas, fios) que podem ativar uma cascata inflama-
tória ou interagir de alguma maneira com uma já 
existente.

Sobrepeso: A obesidade dos cães faz com que 
as articulações suportem peso além do que deve-
riam. Fato este que pode levar ao comprometimen-
to da harmonia da produção de líquido sinovial, 
nutrição e formação de sinoviócitos e condrócitos. 

A artrose é uma
doença articular crônica, 

amplamente conhecida 
por osteoartrite ou 

doença articular 
degenerativa (DAD), 

respondendo por cerca 
de 70% dos transtornos 

articulares em cães
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Além do sobrepeso favorecer que o organismo se 
mantenha em um status mais propenso a inflamação  

Fatores genéticos: Há raças que têm uma pre-
disposição maior a essa enfermidade. Cães de gran-
de porte respondem por displasia coxofemoral e de 
cotovelo, cães de pequeno porte pelas luxações de 
patelas e desvios angulares de membros, braquice-
fálicos pelas más formações congênitas de coluna 
(hemivértebras).

SINAIS CLÍNICOS
• Dificuldade de andar ou de encontrar 

posição para dormir;
• Desconforto ou dificuldade para abaixar no 

momento de beber água ou comer;
• Claudicação;
• Dor aguda ou crônica;
• Vermelhidão da pele ao redor da 

inflamação;
• Pouca resistência ao exercício;
• Aumento da temperatura;
• Aumento do volume articular (inchaço);
• Limitação da amplitude de movimentação;
• Mudança no comportamento.

DIAGNÓSTICO 
A fim de diagnosticar as enfermidades articu-

lares em cães, o médico-veterinário pode se valer 
de diversas técnicas. Entretanto, independente da 
opção, é primordial que o método se relacione aos 
sinais e sintomas clínicos, bem como aos resultados 
da análise do líquido sinovial. 

A anamnese completa torna-se um alvo impor-
tante do profissional. Logo requer manter-se atento 
a raça, sexo, idade, uma vez que algumas doenças 
articulares mostram-se mais rotineiramente em se-
letos nichos de população. 

Também precisam ser investigados os hábitos, 
o habitat dos cães, se tiveram doenças e tratamentos 
anteriores. Bem como o peso, aumento de volumes, 
tremores, enfim analisar seu estado como um todo.

Na sequência é necessário realizar a inspeção 

visual e fazer testes locomotores específicos, como 
exames físicos nos quatro membros.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Realizado isso, chega a vez dos exames por meio 

de diagnósticos de imagem. Atualmente, devido a 
evolução tecnológica conseguimos encontrar equi-
pamentos de alta qualidade de resolução da imagem 
que proporcionam um preciso diagnóstico. 

A radiologia é um método não invasivo, barato 
e muito indicado para avaliar o sistema locomotor. 
No entanto, possui efeitos ionizantes e não é muito 
efetiva em tecidos moles.

Os médicos-veterinários também podem fazer 
uso de ressonância magnética ou tomografia, que são 
muito eficientes, mas possuem alto custo e a desvan-
tagem de manter o animal sob anestesia geral.

A ultrassonografia, por sua vez, se mostra como 
uma ferramenta altamente eficiente e necessária 
para fornecer informações das estruturas articulares 
dos cães com alta resolução. Além disso, apresentam 
a vantagem de ser acessível, ter baixo custo, permitir 
avaliação da estrutura de tecidos moles, não ser io-
nizante ou invasiva. 

Por isso, essa técnica de diagnóstico vem sendo 
largamente usada junto a outros métodos auxiliares 
para realizar uma avaliação completa das articula-
ções. Porém, para apresentar bons resultados é im-
prescindível contar com a habilidade e a experiência 
do operador responsável.

TRATAMENTO
Existem tratamentos para ambas as doenças ar-

ticulares, e em alguns dos casos não há cura, porém 
podemos estabilizar o desenvolver da patologia nos 
valendo de algumas atitudes, como por exemplo: 

• Evitar ganho de peso; 
• Dietas balanceadas; 
• Fisioterapia, acupuntura e exercícios; 
• Anti-inflamatórios não esteroidais, 

analgésicos e opioides para alívio da dor; 
• Suplementos a base de colágeno UCII, 

condroitina e glucosamina; 
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• Readequando o local onde o paciente vive 
ou passa maior parte do tempo, provendo 
superfícies antiderrapantes como piso 
moeda ou EVA;

• Intervenção cirúrgica.

PREVENÇÃO
Não existe um modo específico e 100% eficaz 

de prevenir as doenças articulares nos pacientes, 
visto que ocorre em todos os animais o desgaste 
natural das articulações de forma geral e/ou com 
situações específicas de acidentes. Todavia, pode-
mos ajudar a fortalecer a musculatura do animal 
e evitar situações propícias a lesões. Podemos nos 
valer:

Manter o paciente aquecido: Nos dias mais 
frios, apesar de não termos certeza do motivo, no-
tamos que pacientes com problemas articulares ou 
mesmo implantes sentem mais incomodo;

Medicamentos de suporte: Principalmente 
no caso de pacientes idosos, aplicar medicamentos 
como ômegas, condroitina, glucosamina, vitami-
nas, antioxidantes, a fim de promover maior ho-
meostase articular;

Evitar saltos e vigorosas atividades física: 
Atividades de alto impacto devem ser evitadas, so-
bretudo em superfícies irregulares ou derrapantes, 
sem o adequado acompanhamento do paciente. 
Notamos grandes índices de lesões em superfícies 
articulares, ligamentos e tendões nos pacientes 
que desempenham este tipo de atividades;

Monitorar o peso: Animais com sobrepeso e 
obesidade desencadeiam processos inflamatórios 
no organismo, além de sobrecarregar as articula-
ções dos cotovelos, joelhos e quadril;

Ambiente caseiro seguro: Atenção ao piso. 
Se for escorregadio, usar tapetes ou pisos embor-
rachados, para melhorar o atrito das patas, pois a 
instabilidade ao se locomover pode piorar consi-
deravelmente as articulações.  Em escadas, res-
tringir o acesso sempre que possível, e em móveis 
colocar rampas auxiliares para subir e descer de 
forma mais segura.

Não existe um 
modo específico 

e 100% eficaz
de prevenir 
as doenças 

articulares nos 
pacientes, visto

que ocorre em 
todos os animais 

o desgaste 
natural

das articulações 
de forma geral e/
ou com situações

específicas de 
acidentes.
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INTRODUÇÃO
A Necrose Asséptica da Cabeça do Fêmur 

(NACF), pode ser também chamada como doen-
ça de Legg-Perthes ou Legg-Calvé-Perthes, ne-
crose avasculas, osteocondrite juvenil, coxa plana 
ou necrose isquêmica. É classificada como uma 
doença articular do desenvolvimento, sendo uma 
patologia incapacitante que provoca inúmeras 
limitações na locomoção do animal acometido. 
Classificada também como sendo autolimitante, 
caracteriza-se pela morte do tecido ósseo devido 
a privação de aporte sanguíneo, parcial ou total, 
podendo ser de originada por trauma, devido a lu-
xações, fraturas e ampla desnudação do periósteo, 
ou não, sem trauma envolvido, em decorrência de 
uso prolongado de corticoterapia, compressão de 
veias, doenças metabólicas, entre outras (COR-
REIA et al., 1996; DOIGE; WEISBRODE, 
1998; SOUZA; SILVA FILHO, 1999; AIELLO, 
2001; CARPENTER, 2003; SCHULZ, 2008). 

O processo deixa a cabeça femoral e o qua-
dril deformados, com uma gama restrita de mo-
vimento e de riscos futuros para as modificações 
secundárias artríticas (LAREDO FILHO et al., 
2001; SONI et al., 2004; MAMAN et al., 2007).  
A NACF tende a ocorrer anteriormente ao fe-
chamento fisário da cabeça femoral (SCHULZ, 
2008). A condição é geralmente de um lado só. 
Todavia, alguns casos podem acometer, de forma 
independente, ambas as cabeças femorais em 11 

a 18 % dos casos (STURION; STURION, 2000; 
KEALY; McALLISTER, 2005; FARROW, 
2006; SCHULZ, 2008). 

A maior incidência de início dos sinais da 
patologia é em torno de 6 e 7 meses de idade, 
variando de 3 a 13 meses. Os animais acome-
tidos costumam apresentar claudicação uni ou 
bilateral, de início gradual e piorando num pe-
ríodo de 6 a 8 semanas; dor, pela fragmentação 
da epífise femoral e a osteoartrite; e, nos casos 
crônicos, pode haver atrofia muscular e impotên-
cia funcional da pata afetada, evoluindo para a 
não sustentação do peso pelo paciente.  Alguns 
animais tendem a mostrar, ainda, irritabilidade, 
inapetência e o ato de mordiscar a pele na re-
gião do membro afetado (GAMBARDELLA, 
1996; PIERMATTEI; FLO, 1999; SCHULZ, 
2008).  Em 1909, Waldenström descreveu pri-
meiramente o fenômeno, mas atribuiu a causa à 
tuberculose. Em 1910, Arthur Legg nos Estados 
Unidos, Jacques Calvé na França e George Per-
thes na Alemanha, relataram, de maneira inde-
pendente, essa patologia de etiologia ainda des-
conhecida em humanos (SONI et al., 2004).  O 
relato pioneiro na literatura em medicina veteri-
nária foi realizado por Tutti em 1935 (NUNA-
MAKER, 1985).  Desde então, muitas pesquisas 
foram realizadas sobre a patologia, chegando à 
conclusão de que acomete principalmente cães 
jovens e de pequeno porte, vendo que fêmeas e 

NECROSE ASSÉPTICA DE CABEÇA 
DE FÊMUR (NACF) em cão 
tratado por meio da técnica de 
colocefalectomia unilateral

RELATO  DE CASO
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machos são similarmente afetados (GAMBAR-
DELLA, 1996; PIEK et al., 1996; OLMSTE-
AD, 1998; PIERMATTEI; FLO, 1999; BIA-
SI et al., 2000; AIELLO, 2001; PEDERSEN 
et al., 2004; KEALY; McALLISTER, 2005). 

Poodles, pinschers, yorkshires, terriers e 
west higland white terriers são raças que apre-
sentam maior incidência (CARPENTER, 2003; 
ALLAN, 2007). Ocasionalmente cães de raças 
grandes demonstram a doença (OLMSTE-
AD, 1998). Já em gatos, aparentemente, não são 
afetados pela patologia (SCHULZ, 2008). Nos 
animais suspeitos não são encontradas altera-
ções laboratoriais consistentes e os sinais clíni-
cos vistos não demonstram alterações específicas 
e conclusivas (BIASI et al., 2000; VASSEUR, 
2005; SCHULZ, 2008).  Deste modo, o exame 
radiográfico é a técnica indicada e amplamente 
utilizada para diagnóstico (DEMKO; McLAU-
GHLIN, 2005; FROES, 2011). Nesse contexto, 
o presente trabalho objetiva relatar um caso de 
Necrose Asséptica de Cabeça de Fêmur (NACF) 
em um canino da raça spitz alemão tratado por 
meio da técnica de colocefalectomia unilateral. 

Materiais e métodos
Uma cadela da raça spitz alemão foi atendida 

em uma clínica veterinária particular na cidade 
de Fortaleza (CE), com histórico de claudicação 
dos membros pélvicos, sem histórico de trauma, 
onde a tutora relatou que há três semanas a pa-
ciente estava “mancando” e já não corria e brin-
cava mais como antes, aparentando estar triste, 
eventuais choros e com seu apetite diminuído. 

O animal tinha oito meses de idade e pesou 
4,0 kg. O exame físico da paciente apresentou 
parâmetros vitais normais de temperatura corpo-
ral de 38,2ºC, frequência cardíaca de 110 bpm, 
frequência respiratória de 20 mov/min, mucosas 
rosadas, tempo de preenchimento capilar <2, hi-
dratação normal e pulso arterial normal. No exa-

me específico dos membros o animal apresentou 
dor à palpação do membro posterior esquerda 
na região do quadril. Foram realizados o teste de 
gaveta para verificar a integridade do ligamento 
cruzado cranial, avaliação da estabilidade pate-
lar, a fim de verificar existência sinais de luxação 
patelar medial ou lateral, avaliada também a in-
tegridade de ligamentos colaterais do joelho, os 
quais não apresentaram alteração perceptível.

A paciente foi submetida a radiografia, onde 
foi utilizada projeção ventrodorsal da região pél-

Figura 1. Radiografia ventro dorsal
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vica. O exame radiográfico visualizou diminui-
ção da opacidade óssea, com pequenas áreas de 
lise da cabeça e colo femorais, perda do contorno 
arredondado usual da cabeça do fêmur, discreto 
aumento do espaço articular entre acetábulo e ca-
beça do fêmur (FIGURA 1). Baseado no históri-
co, no exame radiográfico e físico feito, diagnosti-
cou-se a afecção apresentada no membro pélvico 
esquerdo do animal como Necrose Asséptica da 
Cabeça do Fêmur (NACF).

Após análise do quadro clínico do animal, 
decidiu-se pela cirurgia como tratamento, sendo 
utilizada a técnica de colocefalectomia unilateral, 
cujo objetivo é excisar a cabeça e colo femoral 
para eliminar o contato ósseo e permitir a for-
mação de uma pseudoartrose (SLATTER, 2009).

Após jejum de oito horas, o animal foi prepa-
rado para a cirurgia onde foi realizada vasta trico-

tomia na região lateral da articulação coxo femo-
ral esquerda (FIGURA 2) e da região de coluna 
lombosacra (FIGURA 3). O animal foi catete-
rizado pela veia cefálica para receber fluidotera-
pia com ringer lactato ao longo do procedimento 
cirúrgico (FIGURA 4). O protocolo anestésico 
utilizado foi metadona como medicação pré-
-anestésica, indução com propofol e cetamina, 
e manutenção com isofluorano. Além do uso de 
anestesia peridural com lidocaína (FIGURA 5). 
O animal foi acomodado em decúbito lateral di-
reito e, então, foi realizada limpeza e antissepsia 
prévia da área cirúrgica com álcool 70% e clorexi-
dina 2% (FIGURA 6). Após a antissepsia e iso-
lamento do membro pélvico com o campo estéril, 
foi iniciado o procedimento cirúrgico.

A técnica cirúrgica foi realizada de acordo 
com SLATTER, (2009), assim sendo, foi fei-
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ta uma incisão crânio-lateral sobre a articulação 
coxofemoral (FIGURA 7), retraindo o músculo 
bíceps femoral e o músculo tensor da fáscia lata 
(FIGURA 8). A cápsula articular foi incisada 
(FIGURA 9) e o fêmur foi rotado externamente 
mantendo a patela direcionada no sentido late-
ral. Após identificação da linha de junção do colo 
com a metáfise do fêmur (FIGURA 10), foi reali-
zada a ostectomia (FIGURA 11), através de uma 
serra óssea oscilatória. 

Após a remoção da cabeça e colo femoral, a 
cápsula articular foi suturada sobre o acetábulo. 
A musculatura incisada foi suturada com fio Vy-
cril 2.0 padrão Sultan, a aproximação do tecido 
subcutâneo foi feita com fio Vycril-3.0 em pa-
drão simples contínuo e a sutura de pele com fio 
Nylon-4.0 em padrão simples. Após a cirurgia, a 
cabeça femoral foi enviada para exame histopato-
lógico ósseo, onde foi visto que o osso compacto 
estava infiltrado por proliferação de tecido con-
juntivo e neovascularização, fibrose. O tecido ós-
seo apresentava perca da morfologia e necrose de 
osteofitos. Na superfície articular foi observado 
diminuição da espessura de tecido cartilaginoso  

Na medicação pós-operatória foi utilizado 
dipirona e tramadol para analgesia, ceftriaxona 
como antibiótico e carprofeno como anti-infla-
matório. Para casa foi receitado anti-inflamatório 
não-esteroidal a base de carprofeno de uso oral, 
cefovectina, dipirona e tramadol, além de curati-
vos da ferida cirúrgica com spray cicatrizante para 
uso tópico, composto pela associação entre tarta-
rato de ketanserina e asiaticosídeo. Foi informado 
ao tutor a necessidade de cuidados pós-operató-
rio como repouso e uso do colar elizabetano até a 
retirada dos pontos (FIGURA 12).

Decorridos dez dias do procedimento, o 
animal voltou a clínica para consulta retorno e 
retirada dos pontos. A ferida cirúrgica não apre-
sentou inflamação, secreção ou rompimentos de 
pontos, sendo o processo cicatricial considerado 

Figura 2. Tricotomia do quadril pré operatória

satisfatório. O animal apresentava apoio leve do 
membro operado, e a proprietária relatou que ele 
voltou a ser ativo e a se alimentar normalmente.

DISCUSSÃO  
Como foi sugerido por Olmstead (1998) e 

Biasi et al.  (2000), o diagnóstico de NACF do 
presente animal foi baseado no histórico relatado 
pelo tutor durante a anamnese, no exame clíni-
co-semiológico assim como, nos achados radio-
gráficos.  Legg, Calvé e Perthes descreveram a 
entidade clínica, porém somente Legg declarou 
a mais aceitável patogênese, no qual acreditou ser 
um defeito no suprimento de sangue da epífise 
femoral. Calvé acreditava que a condição deveria 
ser por uma Ricketsia, e Perthes relacionou a do-
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Figura 4 Acesso venoso veia cefálica

Figura 7 Acesso crânio lateral

Figura 10 Cabeça e colo femoral

Figura 5 Aplicação de anestésico  
em espaço peridural

Figura 8 Retração bíceps femoral e 
fascia lata

Figura 11 Posicionamento lâmina 
oscilatória 

Figura 6 Isolamento membro pélvico 
com campo estéril 

Figura 9 Cápsula articular

Figura 3 Tricotomia para anestesia 
peridural
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O perfil da paciente desse relato se enquadra 
na descrição que refere que o aparecimento dos 
sintomas clínicos ocorre, na maioria dos animais, 
entre 5 e 8 meses de idade, podendo variar dos 
3 aos 13 meses (PIERMATTEI e FLO 1999; 
CARPENTER, 2003). SCHULZ (2008).

O exame radiográfico é a técnica rotineira-
mente utilizada para estabelecer o diagnóstico, 
pois possibilita a visibilização e diferenciação de 
outras afecções devido às características específi-
cas apresentadas pela mesma, assim como, auxilia 
no planejamento do tratamento e conduta com 
o paciente (SANTANA FILHO, et al., 2011; 
FROES, 2011). 

ença a uma artrite degenerativa, provavelmente 
de natureza infecciosa (NUNAMAKER, 1985). 
Atualmente, há o conceito de que a NACF é o 
resultado de uma combinação de fatores mecâni-
cos e biológicos que levariam a circulação intra-
óssea da cabeça femoral a um quadro isquêmico 
(PENEDO et al., 1993). 

Nesse contexto, a maioria dos autores defen-
de que a NACF decorre de uma interrupção do 
suprimento sanguíneo na porção da epífise femo-
ral relativa à cabeça do fêmur, resultando num co-
lapso e faz com que a área afetada sofra necrose. 
Porém, a etiologia não é totalmente conhecida, 
mas diversas teorias foram propostas, incluindo 
a interferência hormonal, fatores hereditários, 
conformação anatômica, pressão intracapsular 
e infarto da cabeça do fêmur (BALDERSTON 
et al, 1996; GAMBARDELLA, 1996; KEALY; 
McALLISTER, 2005; SCHULZ, 2008).  

O suprimento vascular da cabeça do fêmur 
em animais jovens com as fises femorais proxi-
mais abertas é derivado, exclusivamente, dos va-
sos epifisários, que correm por fora dos ossos, ao 
longo da superfície do colo femoral, atravessam a 
placa de crescimento e penetram o osso para nu-
trir a epífise femoral. A sinovite ou uma posição 
anormal prolongada do membro pode aumentar 
a pressão intra-articular, levando ao colapso das 
veias mais frágeis e à inibição do fluxo sanguíneo 
(SCHULZ, 2008).  Após a morte celular, o osso 
responde com um processo reparador. Contudo, 
o conteúdo ósseo é enfraquecido mecanicamente 
durante o período de revascularização e as for-
ças de sustentação de peso fisiológicas normais 
podem causar o colapso e a fragmentação da 
epífise femoral, ocasionando uma doença articu-
lar degenerativa (WISNER; POLLARD, 2007; 
SCHULZ, 2008) que altera a forma anatômica 
e favorece a proliferação de osteófitos perivas-
culares (OLMSTEAD, 1998; PIERMATTEI; 
FLO, 1999; FROES, 2011).  

Figura 12. Cuidados pós operatórios. Curativo e colar
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Segundo Farrow (2006), quando a afecção 
envolve apenas uma articulação, é possível detec-
tar alterações sutis ao comparar-se a articulação 
afetada com a normal. Na imagem  radiográfi-
ca são visibilizadas frequentemente diminuição 
da opacidade óssea da cabeça e do colo femorais, 
perda do contorno arredondado característico e 
achatamento cranial, aumento do espaço articular 
do quadril. O acetábulo se torna raso e sua mar-
gem cranial apresenta-se achatada, pode ocorrer 
fragmentação da cabeça do fêmur com desconti-
nuidade do osso subcondral, além de angulação 
mais aguda entre o colo femoral  e a haste femo-
ral e desenvolvimento de uma deformidade vara 
(OLMSTEAD, 1998; PIERMATTEI; FLO, 
1999; KEALY; McALLISTER, 2005). Tais si-
nais podem ser identificados nas fases iniciais da 
doença, todavia podem apresentar-se diferentes 
nas fases mais crônicas. Assim como, podem não 
estar tão evidentes em animais recentemente aco-
metidos pela afecção, recomendando-se repetir o 
exame num intervalo de dez dias (FROES, 2011). 

De acordo com Piermattei; Flo (1999), fre-
quentemente, o primeiro sinal notado é a irrita-
bilidade; o animal pode morder a área do flanco e 
do osso coxal. A dor pode ser determinada na ar-
ticulação coxofemoral, particularmente na abdu-
ção. Mais tarde, a crepitação pode estar presente 
com taxa de movimentação restrita e encurta-
mento do membro. Atrofia dos músculos glúteos 
e quadríceps tornam-se aparente. A ocorrência 
de claudicação é geralmente gradual, e seis a oito 
semanas são necessárias para progressão até a 
completa impotência funcional. A dor pode ser 
aguda quando existir fraturas da cabeça femo-
ral em áreas líticas (GAMBARDELLA, 1996; 
BIASI et al., 2000; AIELLO, 2001; CARPEN-
TER, 2003; PEDERSEN et al., 2004). Desde 
o início do tratamento de uma alteração orto-
pédica deve-se agir de forma a prevenir com-
plicações imediatas e, principalmente, as tardias 

como pseudoartrose, coxa vara, consolidação vi-
ciosa ou fechamento fisário prematuro. Contudo, 
a NACF é a única, dentre as alterações ortopédi-
cas, que, do momento que iniciou seu curso, não 
pode ser evitada mesmo quando é efetuado um 
atendimento rápido e adequado (ASTUR et al, 
2010). 

A artroplastia total da articulação coxofe-
moral é, atualmente, utilizada em cães com al-
terações na articulação coxofemoral, entre elas a 
NACF, com 92 a 98% de resultados satisfatórios 
(DEYOUNG et al., 1992). Porém, segundo Bar-
bosa (2008), para a realidade brasileira, o uso des-
ta técnica ainda é insipiente devido ao seu alto 
custo, sendo frequente ainda o uso da excisão 
completa da cabeça e colo femorais. A excisão da 
cabeça e colo femoral é considerada o tratamento 
de escolha em cães (DENNY; BUTTERWOR-
TH, 2000. 

Olmstead (1998) e Piermattei e Flo (1999) 
afirmam que resultados satisfatórios são obti-
dos com tal tratamento cirúrgico, além de que o 
tempo de recuperação é menor e a taxa de suces-
so é mais alta do que a do tratamento conser-
vador. Pedersen et al. (2004) relatam ainda que, 
em alguns casos, os animais respondem somente 
à administração de agentes condroprotetores. O 
tratamento conservador com anti-inflamatórios 
e exercícios limitados pela coleira ou sem a sus-
tentação de peso, como natação, pode propiciar o 
alívio da dor em uma pequena porcentagem dos 
cães, mas a maioria destes requer intervenção ci-
rúrgica para alívio da claudicação, sendo a excisão 
da cabeça e do colo do fêmur o tratamento de 
eleição (SCHULZ, 2008). 

Segundo Foganholli; Filadelpho (2006), o 
uso da acupuntura e as suas técnicas de aplicação 
têm sido muito bem aceitas por médicos-veteri-
nários e tutores como forma de terapia para di-
versas afecções, entre elas a NACF. Sendo que, 
dependendo do grau da lesão, se a cura total não 
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puder ser estabelecida, alcança-se pelo menos a 
melhora na qualidade de vida do paciente. Se-
gundo Matera et al. (2003), a irradiação periarti-
cular, com o laser de baixa potência Arseneto de 
Gálio, promove um rápido retorno da função do 
membro em cães após a excisão artroplástica da 
cabeça do fêmur, otimizando a recuperação pós-
-operatória. 

Em animais domésticos, devido à convivência 
pacífi ca existente com humanos, com rápido aces-
so ao tratamento e a facilidade de manejo, perce-
be-se uma boa recuperação dos mesmos (PRO-
BST, 1996; EGGER, 1998; JOHNSON, 2008). 
Segundo Aiello (2001) e Carpenter (2003), a uti-
lização de sessões de fi sioterapia ajuda a estimu-
lar o uso do membro afetado. Corroborando com 
SCHULZ (2008), que descreve que o animal 
submetido à ostectomia da cabeça do fêmur deve 
ser estimulado a utilizar o membro imediatamen-
te após a cirurgia, o que deve incluir exercícios de 
reabilitação física, assim como, quando o animal 
tolerar, fl exão e extensão passivas da articulação 
do quadril duas vezes ao dia iniciando-se com pe-
quenos movimentos e aumentando a amplitude 
gradativamente.  

De acordo com Carpenter (2003), faz-se ne-
cessário monitorar os pacientes submetidos ao 
tratamento cirúrgico, visando avaliar a recupera-
ção cirúrgica, a adaptação biológica e a evolução 
dos movimentos e comportamento do animal. O 
prognóstico quanto à recuperação após a cirur-
gia é favorável (VASSEUR, 1996; OLMSTE-
AD, 1998; BIASI et al., 2000; AIELLO, 2001; 
CARPENTER, 2003; PEDERSEN et al., 2004; 
BARBOSA, 2008; SCHULZ, 2008).  Contudo, 
ocasionalmente podem ser obtidos resultados in-
satisfatórios, muitas vezes relacionados à ausência 
de sustentação de peso antes da cirurgia, a uma 
atrofi a muscular pré-operatória grave ou a reali-
zação de uma técnica cirúrgica incorreta (FUJI-
KI, 1998; SCHULZ, 2008). 

CONCLUSÕES
A necrose asséptica da cabeça do fêmur tem 

pequena incidência na rotina da clínica de pe-
quenos animais, entretanto essa patologia leva a 
sintomatologia clínica comprometedora do bem-
-estar e qualidade de vida do paciente.

Conhecer a etiologia, sinais clínicos e, prin-
cipalmente, as alterações encontradas nas radio-
grafi as mostram-se de suma importância, a fi m 
alcançar um diagnóstico precoce da necrose as-
séptica da cabeça do fêmur, importante fator para 
obtermos excelentes resultados com o tratamento 
determinado.
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TARTARUGAS-DE-ÁGUA-DOCE TARTARUGAS-DE-ÁGUA-DOCE 
(CÁGADOS): OLHOS INCHADOS(CÁGADOS): OLHOS INCHADOS

RÉPTIL
Informe Alcon

Sua tartaruga de estimação apresenta os olhos incha-
dos? Fique atento, pois na grande maioria dos casos isso 
pode estar relacionado à deficiência de vitamina A. 

Este nutriente é um elemento de enorme importân-
cia para a saúde dos quelônios, pois atua na manutenção 
e correto funcionamento da visão, além de possuir papel 
importante no sistema imunológico e controle da mu-
cosa de diversos órgãos.

A deficiência de vitamina A resulta em metaplasia 
escamosa das glândulas harderiana e lacrimal, ocasio-
nando um aumento do tamanho das mesmas e, con-
sequentemente, obstruções secundárias de seus ductos, 
impedindo a abertura normal dos olhos de sua tartaruga.

O inchaço nas pálpebras de tartarugas (blefaroe-
dema) é um sintoma que pode ser provocado por uma 

grande variedade de distúrbios, como infecções bac-
terianas, feridas e demais lesões traumáticas, catarata, 
úlcera da córnea, queratite seca, entre outros, porém o 
principal causador desta condição é a hipovitaminose A. 

As complicações decorrentes da carência desta vi-
tamina não se limitam apenas aos olhos e seus anexos 
(blefaroconjuntivite), mas podem ocasionar problemas 
gerais, como lesões na mucosa da boca e nariz, no epité-
lio pancreático, no trato gastrointestinal, metaplasia do 
epitélio renal e processos infecciosos no ouvido (absces-
so aural) e pulmão (pneumonia), que quando não trata-
dos a tempo, podem levar o pet à morte.

A causa desta deficiência se dá principalmente pelo 
fato dos répteis não receberem alimentos balanceados 
com doses adequadas deste nutriente. Geralmente uma 



Pág. 27

@
eu

ph
or

ie
pu

bl
ic

id
ad

e

AUTOR: 
MAX TERNERO CANGANI
Mestre em Microbiologia Agropecuária
Doutor em Zootecnia 

EVA SCHNEIDER
Graduanda em Medicina 
Veterinária

COLABORADORES: 
CARLOS AUGUSTO NICOLINO
Mestre e Doutor em Patologia 
Veterinária

dieta baseada apenas em camarão seco (Gammarus sp.), 
que apesar de muito saboroso é defi ciente em vitamina 
A, é a responsável por causar esta avitaminose, levando a 
um problema de saúde que ocorre com grande frequên-
cia em quelônios domésticos, o blefaroedema.

A maioria dos casos ocorre em animais jovens devi-
do ao seu acelerado desenvolvimento corporal requerer 
grandes quantidades de vitamina A. Quando há uma 
dieta pobre neste nutriente, a partir de seis a dez me-
ses de vida podem aparecer os primeiros sintomas da 
doença.

Tartarugas com menos de seis meses não costumam 
ser afetadas, pois nesse período a necessidade nutricio-
nal é suprida pela vitamina A advinda do vitelo, a qual 
foi armazenada no fígado. 

A hipovitaminose A tem sido historicamente mais 
comum em tartarugas juvenis que possuem dietas a base 
de carne bovina e de outros alimentos carentes de alguns 
nutrientes e minerais. 

No caso de indivíduos adultos, para que os sintomas 
de defi ciência de vitamina A apareçam são necessários 
pelo menos seis meses desde o início da carência nutri-
cional, pois as reservas hepáticas dessa vitamina podem 
compensar a defi ciência nesse período.

A forma mais indicada e segura para prevenir esta 
enfermidade é o fornecimento de uma dieta equilibrada 
de acordo com a idade do seu pet. No caso de tartaru-
gas pequenas de até aproximadamente 10 cm de casco, 
é recomendado oferecer o Alcon Club Reptolife Baby, 
um alimento muito atrativo e com tamanho adequado 
às tartarugas-de-água-doce jovens. A partir deste ta-
manho, recomendamos fazer a adaptação para o Alcon 
Club Reptolife.

Ao observar que sua tartaruga está com os olhos in-
chados, consulte imediatamente um veterinário. Ele so-
licitará exames para confi rmar se seu pet está passando 
por uma defi ciência de vitamina A. Caso seja diagnosti-
cada, o tratamento é oferecer suplementos desta vitami-
na conforme indicação do profi ssional.

Sabendo que as consequências de uma hipovitami-
nose A em répteis são muito graves, podendo levá-los à 
morte, é imprescindível que o tutor ofereça uma dieta 
equilibrada e leve-o regularmente ao médico-veterinário.



Pág. 28

O PAPEL DO 
ALIMENTO COMO 
AUXILIAR NO 
CONTROLE DA 
ANSIEDADE DOS CÃES

Os animais de estimação realmente tornaram-se 
membros da família. À medida que a relação entre as pes-
soas e seus animais de companhia se torna mais próxima, 
eles são cada vez mais atraídos para o círculo familiar e 
estão experimentando as mesmas condições de vida que 
seus tutores, muitos vivendo em grandes centros urbanos, 
frequentando diversos locais, em contato com poluição 
atmosférica, sonora e visual. Estes e outros agentes estres-
sores, além de contribuírem com o aumento da ansiedade 
e estresse para os humanos, também contribuem com o 
aumento da ansiedade e estresse para os cães. Muitos cães, 
especialmente os de pequeno porte, não conseguem lidar 
bem com estas situações intensas do dia a dia e tem mais 
dificuldade de se adaptar a mudanças no ambiente como 
a chegada de um novo bebê, chegada de um novo pet na 
família, mudança de casa, por exemplo.

A ansiedade pode ser definida como uma resposta à 
antecipação a um perigo ou incerteza potencial ou imagi-
nária1. As manifestações de medo e ansiedade são fatores 
associados a muitos problemas comportamentais obser-
vados nos cães. Estima-se que 29% dos cães demostram 
sinais de comportamentos relacionados a ansiedade2. Pro-
blemas de comportamento podem afetar negativamente a 
relação do tutor com seu cão, levando a um menor com-
prometimento com os cuidados, renúncia ou até eutaná-
sia3,4. Além disso, o estresse associado ao medo e ansiedade 
afetam o bem-estar, a saúde e a expectativa de vida5.

A responsividade a vários tipos de estresse foi relatada 
como sendo afetada por drogas exógenas ou possivelmente 
pela dieta. Drogas psicoativas, incluindo benzodiazepí-
nicos, azapironas, antidepressivos tricíclicos e inibidores 
seletivos da recaptação da serotonina, são comumente 
prescritos no tratamento de distúrbios comportamentais, 
particularmente aqueles associados a medo e ansiedade6,7. 
Em humanos, como alternativa à estas drogas, utiliza-se 
um suplemento natural derivado de uma proteína hidroli-
sada de peixe com efeitos comprovados como semelhante 
aos do Diazepam. Este composto é produzido a partir de 
uma espécie de peixe branco da família Gadidae e o proces-
so de produção utiliza a hidrólise enzimática para liberar 

CONFIRA AS REFERÊNCIAS EM 
WWW.REVISTAVETSHARE.COM.BR

os peptídeos e aminoácidos responsáveis por suas proprie-
dades terapêuticas. Foi descoberto que o hidrolisado de 
peixe PC60, obtido do bacalhau e da cavala, tem efeitos 
semelhantes aos dos benzodiazepínicos no eixo hipotála-
mo-hipófise-adrenal, atividade simpatoadrenal e níveis de 
ácido gamaaminobutírico (GABA) no hipocampo e no 
hipotálamo, com efeitos na redução da ansiedade em hu-
manos e melhora na memória e desempenho de aprendi-
zagem em ratos e humanos8.

Outro estudo utilizou hidrolisado de peixe, similar ao 
PC60, como suplementação em um alimento industriali-
zado para cães e avaliou a resposta comportamental obser-
vacional e níveis de cortisol no sangue de cães expostos a 
barulhos de trovão. O composto de teste mostrou eficácia 
na redução da hiperatividade e na redução da resposta do 
cortisol9.

Um estudo feito com cães que consumiram uma dieta 
formulada com a suplementação de hidrolisado de peixe 
durante 6 semanas questionou tutores a classificar as ex-
pressões comportamentais de seus cães frente à diferentes 
situações do dia-a-dia e demonstrou um aumento de 44% 
no comportamento normal de seus cães diante de situa-
ções intensas e de mudança10.

A aplicabilidade deste composto em um alimento es-
pecificamente formulado para auxiliar cães ansiosos e com 
dificuldade de se adaptar às situações intensas do dia-a-dia 
traz uma alternativa acessível para auxiliar no bem-estar 
emocional dos cães. Graves problemas comportamentais, 
cães com necessidade de terapia comportamental ou com 
sintomas clínicos relacionados ao estresse, como proble-
mas digestivos ou de pele devem ser acompanhados pelo 
médico-veterinário. 
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PRÊMIO

A PremieRpet® acredita que o investimento 
na geração de conhecimento científico é um dos 
fatores fundamentais para impulsionar a evolução 
na área de nutrição de cães e gatos no Brasil. Por 
isso, reconhece e destaca o trabalho de pesquisado-
res através do seu Prêmio de Pesquisa, que está na 
sétima edição e acaba de registrar seus ganhadores.

 Segundo a diretora de planejamento estra-
tégico e marketing corporativo da PremieRpet®, 
Madalena Spinazzola, os fortes investimentos para 
promover o vínculo entre as áreas acadêmica, clíni-
ca e a indústria vêm gerando resultados efetivos nos 

Confira os vencedores do 
7º. PRÊMIO DE PESQUISA 
PREMIERPET®

COM INFORMAÇÕES 
DA ASSESSORIA DE 

IMPRENSA E EDIÇÃO 
DA REDAÇÃO

A iniciativa contempla os melhores 
trabalhos sobre nutrição de cães e gatos

cuidados com a nutrição e inovação em produtos.
“O prêmio é uma iniciativa que reco-

nhece e destaca excelentes trabalhos. Temos 
a oportunidade de promover o estreitamen-
to do contato entre profissionais referências da 
medicina veterinária e jovens em especializa-
ção, que irão conduzir um legado de conheci-
mento e profissionalismo”, afirma Madalena.

O 7º. Prêmio de Pesquisa PremieRpet® re-
cebeu 39 trabalhos originados em 25 univer-
sidades e 37 cidades de todo o Brasil. A oitava 
edição do prêmio já está confirmada para 2022.
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VENCEDORES DO 7º. PRÊMIO 
DE PESQUISA PREMIERPET®

1º LUGAR
Prof. Dr. Fábio Alves Teixeira
Orientador: Prof. Dr. Marcio A. Brunetto
Trabalho: Comparação entre dois teores de 
proteína dietética no manejo nutricional de 
cães com desvio portossistêmico
 
“Agradeço à PremieRpet® por continuar 
desenvolvendo o Prêmio de Pesquisa. É 
um grande incentivo para continuarmos 
fazendo pesquisas na área de nutrição de 
cães e gatos e na medicina veterinária.”

 
2º LUGAR
MV. Renan Medico da Silva
Orientador: Prof. Dr. Fábio Alves Teixeira
Trabalho: Aplicação dos probióticos 
brasileiros nas doenças gastrointestinais 
caninas
 
“Estou muito honrado com a segunda 
colocação e quero agradecer à PremieRpet® 
por mais um ano de incentivo à pesquisa.”

 
 
3º LUGAR
MV. Paloma Santos Santana
Orientadora: Profa. Dra. Bruna Agy Loureiro
Trabalho: Avaliação das concentrações de 
cálcio e fósforo em alimentos comerciais 
coadjuvantes e suplementos mineral-
vitamínico para cães e gatos com doença 
renal crônica
 
“Esse reconhecimento representa um 
retorno de tanto estudo e dedicação na 
área, além de ter sido muito gratificante 
representar a Bahia e todo o Nordeste.”
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LEITURA 
INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE 
IMPRENSA E EDIÇÃO DA REDAÇÃO

Um elemento universal e 
singular chamado sentir

A psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta Beatriz 
Breves tem uma proposta clara: resgatar “o sentir” e 
demonstrar a importância deste processo para as pes-
soas. Parte de um trabalho de pesquisa que se estende 
por mais de 35 anos – e com um viés prático – a autora 
apresenta o conceito denominado Ciência do Sentir 
no livro O Eu Sensível.

Valendo-se de uma linguagem poética, quase di-
dática, a autora carioca classifi ca o sentir como uma 
constante universal humana, na qual os sentimentos 
representam o suporte do Eu. O pensamento, segun-
do ela, é uma expressão do sentir – e não somente da 
razão, na medida em que decodifi ca a vibração corres-
pondente a cada sensação.

A consciência do ser humano, por ser passível de 
capacidade simbólica, estaria vibrando prisioneira do 
sistema perceptivo em três dimensões, enquanto tudo 
o mais no psiquismo permaneceria vibrando, de forma 
inconsciente, em todas as demais dimensões existen-
tes. (O Eu Sensível, p. 14)

A partir deste paradigma vibracional, a psicóloga 
explica que o Eu Sensível é um complexo vibratório 
uno-inteiro-indivisível. Nele, a distinção entre psíqui-
co, corpo e espírito não existe na realidade, sendo ex-
pressões das possibilidades de recortes da percepção 
humana. 

No segundo recorte do livro, Beatriz Breves pro-
põe uma experiência de refl exão e de reconexão com 
os sentimentos. De forma prática, sugere que o lei-
tor expresse diferentes sentimentos de A a Z, como 
aconchego, desencanto, melancolia e rancor. O con-
vite seguinte é para descrever um autorretrato do Eu 
Sensível, a partir dos sentimentos que mais o tocaram.

O reconhecimento da natureza e seus mistérios 
encerra o livro, publicado pela Editora Mauad e com 
prefácio da também psicóloga Célia Riche, para quem 
o sentir é, ao mesmo tempo, universal e singular.

SINOPSE
De um modo geral as pessoas encontram 
difi culdades quando o assunto é sentimento. 
Na realidade a grande maioria não sabe 
nomear o que sente, porque desde criança 
somos ensinados a reprimir o que sentimos. 
“Chorar é para os fracos”, “Sentir raiva é feio”, 
“Inveja? Eu não tenho esse sentimento”, “Sentir 
medo é para covardes”, etc. A partir de uma 
pesquisa com cem qualidades de sentimentos, 
a autora convida o leitor, sob a forma de 
exercício, a uma conexão consigo mesmo. 
Neste novo livro, Beatriz Breves nos alerta sobre 
a necessidade de resgatarmos o “sentir”, que 
foi suprimido pela “razão”.

SOBRE A 
AUTORA
Beatriz Breves 
é psicóloga, 
psicanalista, 
bacharel e 
licenciada 
em Física. É 
presidente, 
membro efetivo 
e fundador da 
Sociedade da 

Ciência do Sentir (SoCiS). Fez o Mestrado em 
Psicologia na American Word University (AWU/
Iowa/EUA), tendo se formado em Psicologia na 
Faculdade de Humanidades Pedro II (FAHUPE). 
Psicanalista pela Sociedade Brasileira de 
Psicanálise, fi liada à International Psycoanalytical 
Association (SBPRJ/IPA), é também 
psicoterapeuta analítica de Grupo pela Sociedade 
de Psicoterapia Analítica de Grupo (SPAG-E.Rio), 
da qual foi presidente no biênio 1998-99. Como 
servidora pública aposentada do Estado do Rio 
de Janeiro, foi psicóloga estatutária (concursada) 
do Serviço de Psicossomática do Instituto de 
Assistência dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro (IASERJ). É autora de oito livros, todos 
publicados pela Mauad Editora.
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FICHA TÉCNICA
Título: O Eu Sensível

Autora: Beatriz Breves

ISBN: 978-8574789170

Páginas: 92 páginas

Formato: 13 x 21 cm

Preço: R$ 39,90

Link de venda:
Amazon
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VET NEWS
Informações assessoria de 

imprensa e edição da redação

CURSO ON-LINE SOBRE 
NUTRIÇÃO BÁSICA

NOVA ESPECIALIDADE

Para fomentar e compartilhar conhecimentos a 
respeito do tema, a PremieRpet®, por meio da 
Universidade PremieRpet®, apresenta a Escola de 
Nutrição, um curso on-line e gratuito destinado a 
estudantes universitários do 3º. ao 5º. ano de medicina 
veterinária e médicos-veterinários que buscam 
aprimorar seus conhecimentos.

A Escola de Nutrição tem início com o módulo sobre 
nutrição básica de cães e gatos, composto por 10 
videoaulas que abordam temas como fi siologia 
geral, necessidades nutricionais nas diferentes fases 
da vida, leitura de rótulos e os principais nutrientes 
envolvidos na nutrição de cães e gatos. As aulas 
serão ministradas pelo Prof. Dr. Marcio A. Brunetto, 
coordenador do CEPEN pet - Centro de Pesquisas em 
Nutrologia de Cães e Gatos da FMVZ/USP; Prof. Dr. 
Thiago Vendramini, do Departamento de Nutrição 
e Produção Animal da FMVZ/USP; Prof. Dr. Aulus 
Carciofi , coordenador do Laboratório de Pesquisa em 
Nutrição e Doenças Nutricionais de Cães e Gatos da 
FCAV/UNESP; Prof. Dra. Ananda Felix, da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR); e Prof. Dr. Luciano Trevizan, 

Médicos-veterinários contam, a partir de agora, com mais uma 
especialidade: a Medicina Veterinária do Coletivo. Diretores e conselheiros 
autorizaram, por unanimidade, o Instituto de Medicina Veterinária do 
Coletivo (MVC/ITEC) a emitir de título de especialista. A decisão ocorreu na 
346ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV), realizada no dia 28 de abril de 2021. por videoconferência (híbrida).

A Medicina Veterinária do Coletivo (MVC) nasceu do manejo populacional 
humanitário e sustentável de cães e gatos em áreas urbanas, pois, durante 
muito tempo, os animais eram capturados e eliminados. “A especialidade  
junta a Medicina Veterinária de Abrigos, saúde coletiva e Medicina 
Veterinária Legal, abordando questões referentes às interações humano, 
animal e meio ambiente e a promoção de relações harmônicas entre eles”, 
explica o conselheiro efetivo do CFMV Marcelo Teixeira, relator do processo. 

INFORMAÇÕES: cfmv.gov.br

coordenador do Curso de Graduação em Zootecnia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).

 Na plataforma, o aluno seguirá uma trilha de 
conhecimento, onde cada aula será liberada 
mediante à fi nalização da anterior. Ao término de 
cada aula, o aluno fará uma prova e, se obtiver nota 
média maior ou igual a 7 ao concluir as 10 provas, 
receberá um certifi cado de conclusão. A primeira 
turma teve início em 1º. de maio e o aluno poderá 
concluir o curso em até 60 dias. Para 2021, estão 
previstas ainda mais três turmas até dezembro. O 
curso é gratuito e as vagas são limitadas. 

INFORMAÇÕES: escoladenutricao.premierpet.
com.br/pre-cadastro/
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SEGURANÇA VIRTUAL
Com informações da assessoria de 

imprensa e edição da redação

Ciberataques à área de saúde

O agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil 
é acompanhado por um aumento nos ciberataques con-
tra instituições e profissionais da área de saúde. Diante 
desse cenário, uma empresa brasileira especializada em 
segurança na internet – a Apura – alerta: os cuidados 
precisam ser ainda mais rigorosos, incluindo a adoção de 
práticas de prevenção contra essas investidas. É um pe-
rigo real, que tende a se acentuar, adverte a organização.
Além de infringir um direito básico, o da privacidade de 
profissionais e pacientes, os ciberataques afetam direta-
mente os custos das empresas. 

De acordo com a mais recente edição (2020) do re-
latório anual do Ponemon Institute, da IBM Security, 
entre os segmentos de mercado é o de assistência médica 
que registra os maiores custos decorrentes das violações 
de dados em todo o mundo. Cada violação custou em 
média: US$ 7,13 milhões. A pesquisa envolveu 524 or-
ganizações e 3,2 mil entrevistados de 17 países e regiões 
(entre eles o Brasil).

O fundador e CEO da Apura, Sandro Suffert, ob-
serva que a sobrecarga de trabalho de médicos, consul-
tórios, clínicas, hospitais e instituições afins deixa o setor 
ainda mais vulnerável à investida de cibercriminosos. O 
excesso de demanda e o foco prioritário na prevenção e 
combate à pandemia não podem, contudo, deixar em se-
gundo plano a preocupação com a segurança de sistemas 
e bancos de dados. De acordo com Suffert, as investidas 
do cibercriminosos visam, sobretudo, vantagens finan-
ceiras. É a extorsão pura e simples. A prática mais re-
corrente é a seguinte, explica o especialista: por meio de 
mensagens, de conteúdo falso, criminosos instalam um 
tipo de software, denominado ransomware, por meio do 
qual os dados da clínica ou hospital são bloqueados. São 
dados tanto da empresa como de pacientes – incluindo 
prontuários e outras informações particulares.

A prática de extorsão - roubo de dados pessoais de pacientes e mesmo 
de clínicas e hospitais, com ameaça de vazamento caso não seja feito 
pagamento - está entre as mais comuns, alerta especialista.

DICAS DE PROTEÇÃO
Confira recomendações da Apura, especializada em 

segurança cibernética, voltadas principalmente à preven-
ção de ataques contra estabelecimentos e profissionais de 
saúde:

• As empresas médicas devem manter sistemas ope-
racionais com versões atualizadas e com as configurações 
adequadas. Para isso, é importante ter o suporte de es-
pecialista;

• Elas devem, também, promover a cultura da ciber-
segurança entre a equipe de colaboradores. Isso inclui 
instruir os funcionários quanto à escolha, uso e atuali-
zação de senhas, bem como a desconfiar de e-mails ou 
mensagens que solicitem informações institucionais e 
pessoais. E, é claro, a não abrir anexos ou clicar em links 
suspeitos;

• Tanto aos pacientes quanto aos colaboradores é im-
prescindível desconfiar de promoções, brindes, descontos 
e ofertas similares que soem muito vantajosas. Antes de 
clicar em links, é importante pesquisar sobre a empresa 
anunciante, ou mesmo averiguar se há alguma notícia de 
golpe relacionada ao fato;

• Atenção aos aplicativos: para baixar qualquer apli-
cativo, opte por fazê-lo nos sites oficiais das empresas 
ou nas lojas de aplicativos do sistema operacional de seu 
smartphone;

• Uma dica é utilizar soluções de segurança no celular, 
como as que detectam phishing em aplicativos de men-
sagens (como WhatsApp) e em redes sociais;

• Em caso de ataque, registre um boletim de ocor-
rência, caso seja vítima de cibercrimes ou tenha recebido 
algum contato neste sentido. Polícias civis de vários es-
tados contam com delegacias especializadas em crimes 
cibernéticos; em muitas delas é possível fazer a queixa 
on-line.
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Nos anos de 1960, a indústria de beleza come-
çou a anunciar em cores: L´Oréal, Revlon e Hele-
na Rubinstein. Os anúncios eram vibrantes, colo-
ridos e ocupavam páginas inteiras das revistas. Era 
um trabalho sem precedentes à época e pareciam 
vivos. As consumidoras não estavam acostumadas 
com o estilo criativo e virou uma verdadeira febre.

Revlon, L'Oréal, Helena Rubinstein e toda a 
indústria de cosméticos praticamente dobraram 
de tamanho. Anúncios coloridos tornaram-se o 
então novo padrão de anúncio, incluindo outras 
indústrias (brinquedos, automóveis, alimentos). 

No entanto, Estée Lauder, cofundadora da 
marca que levava seu nome, reconhecendo essa 
mudança, enxergou uma oportunidade. “Se nós 
publicarmos um anúncio 100% em cores nós ire-
mos parecer com todos os outros concorrentes. E 
vamos nos misturar entre eles. Vamos tentar algo 
novo”.

O anúncio seguinte de Estée foi publicado 
em “sépia” (cor marrom avermelhada), o que foi 
chamado pelos concorrentes como “feio”. Eu diria 
“diferente”. Veja o exemplo na foto ao lado e deci-
da você mesmo. Mas considere essa informação: O 
anúncio “feio” aumentou em 30% as vendas da Es-
tée Lauder, comparando-se com a campanha an-
terior publicada em cores. Por quê? Porque atraiu 
mais a atenção. Mais atenção, mais engajamento. 
Mais engajamento, mais vendas.

Eugene Schwartz disse uma vez: “Qualquer 
coisa feia se destaca em um mundo belo”.

Quer que seu marketing se destaque? Torne-
-se feio, dentro da ética, claro.

Um abraço

MARCO ANTÔNIO GIOSO
Médico-Veterinário e Cirurgião Dentista 
pela Universidade de São Paulo 
(USP). Atualmente é Livre docente 
da Faculdade Medicina Veterinária e 
Zootecnia - FMVZ/USP
    @marco_gioso

ROBERTO PAIVA
    @minusfour

GIOSO
QUER QUE SEU 
MARKETING SE 
DESTAQUE?

O anúncio “feio” 
aumentou em 30% as 

vendas da Estée
Lauder, comparando-

se com a campanha 
anterior publicada 

em cores.
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