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RESUMO 

Com o objetivo de avaliar os dados da resenha, alterações laboratoriais e radiográficas 
de cães geriátricos foram estudadas fichas clínicas de 156 cães com idade igual ou 
superior a sete anos. Foram anotados os dados referentes resenha, motivo das consultas, 
achados radiográficos torácicos, VHS, hemogramas e bioquímicas sanguíneas. O 
número de fêmeas (n=114) foi superior ao de machos (n=42). As raças mais prevalentes 
foram animais SRD (27%), Poodle (14%) e Pitbull (10%). A suspeita de metástase 
pulmonar (62%) foi o maior motivo de consulta. Valores de hemácias, hematócrito e 
hemoglobina estavam nos limites inferiores, sugerindo anemia em 35,25%. Leucopenia 
foi observada em 12,17% de animais e leucocitose em 21,8%. Em 10,26% dos cães foi 
notada trombocitopenia e em 25,64% trombocitose. Os valores médios da FA, ALT e 
ureia foram superiores aos de referência. As medidas do VHS foram similares aos 
valores propostos pela literatura nas diferentes raças estudadas. O maior cuidado básico 
dos cães, meios de diagnósticos avançados e especialidades na veterinária, tem 
contribuído para o aumento da expectativa de vida dos cães. As fêmeas compõem estão 
em maior dentre a população de cães geriátricos. Os cães SRD têm expectativa de vida 
maior, seguido pelos de pequeno porte. Os cães geriátricos são levados para consulta 
devido à suspeita de metástase pulmonar, avaliação cardiorrespiratória, check-up e 
avaliação torácica geral. Cães geriátricos têm propensão a maior peso coporal, anemia e 
leucocitose. A um paciente geriatra recomenda-se avaliação hematológica e bioquímica 
e exames de imagem como radiografia torácica. 
 
Palavras chaves:  cães idosos, hemograma, radiologia, VHS. 
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ABSTRACT 
In order to evaluate the data from the review, laboratory and radiographic changes of 
geriatric dogs, clinical files of 156 dogs aged seven years or more were studied. The 
data referring to the review, reason for the consultations, thoracic radiographic findings, 
HSV, hemograms and blood biochemistry were recorded. The number of females (n = 
114) was higher than that of males (n = 42). The most prevalent breeds were SRD 
(27%), Poodle (14%) and Pitbull (10%). The suspicion of pulmonary metastasis (62%) 
was the major reason for consultation. Red blood cells, hematocrit and hemoglobin 
values were lower, suggesting anemia in 35.25%. Leukopenia was observed in 12.17% 
of animals and leukocytosis in 21.8%. In 10.26% of the dogs thrombocytopenia was 
noted and in 25.64% thrombocytosis. The mean values of AF, ALT and urea were 
higher than the reference values. The measurements of HSV were similar to the values 
proposed by the literature in the different breeds studied. The greater basic care of dogs, 
means of advanced diagnoses and veterinary specialties, has contributed to the increase 
of life expectancy of the dogs. Females make up are in the highest geriatric population. 
SRD dogs have longer life expectancy, followed by small ones. Geriatric dogs are 
brought to the clinic for suspicion of pulmonary metastasis, cardiorespiratory 
evaluation, check-up and general thoracic evaluation. Geriatric dogs are prone to 
increased body weight, anemia, and leukocytosis. A geriatric patient is recommended 
hematological and biochemical evaluation and imaging tests such as chest radiography. 
 
Key words: elderly dogs, hemogram, radiology, VHS. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A geriatria é uma importante área em expansão na prática veterinária e seu 

crescimento é devido a equipamentos sofisticados e parâmetros de mensurações mais 

específicos para essa faixa etária (hemograma, exames radiográficos). Conforme 

aumenta a população de animais idosos, o profissional veterinário tem de se aprimorar 

para oferecer um serviço de excelente qualidade a esse grupo de animais. Quando se 

estabelece um plano de tratamento para animais idosos, muitas vezes o objetivo pode 

não visar à cura, mas sim o controle da doença, trazendo alívio da dor e melhorando a 

qualidade de vida do paciente1,2. 

A clínica veterinária de pequenos animais vem recebendo uma demanda cada 

vez maior de cães idosos. Este aumento da expectativa de vida deve-se a um somatório 

de fatores, como os avanços na nutrição animal, avanços no diagnóstico clínico, 

tratamento de doenças, práticas cirúrgicas aplicadas em medicina veterinária e mudança 

no perfil do proprietário que se tornou mais ciente da importância da medicina 

veterinária preventiva (vacinação, controle de parasitas, alimentação adequada), 

apresentando-se também mais disposto a procurar pela assistência médica com a 

intenção de prolongar a vida de seu animal1, 3. 

Em quanto ao diagnóstico clínico, a avaliação hemato-bioquímica pode ser útil 

para correlacionar com o estado fisiopatológico do animal4. Cães idosos possuem 

necessidades distintas em relação aos animais jovens, em comparação ao perfil 

laboratorial. O que torna possível uma caracterização das alterações laboratoriais em 

animais geriátricos, sendo possível evidenciar DRC, na inflamação e sangramento 

gastrointestinal potencial1,5. 

A avaliação radiográfica de tórax constitui-se de um meio diagnóstico auxiliar 

essencial na identificação de doença cardíaca e respiratória em cães, capaz de, 

identificar processos pneumônicos primários, permitindo o estabelecimento de 

terapêutica adequada de tratamento6. 

Portanto, é importante descrever os perfis clínico, laboratorial e radiológico de 

cães geriátricos para diagnóstico precoce de alterações fisiopatológicas relacionadas 

com o envelhecimento desta espécie e assim estabelecer o melhor gerenciamento clínico 

e aumentar a perspectiva de vida deste tipo de paciente.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Envelhecimento e geriatria em cães 

Os seres humanos, animais e plantas passam por alterações fisiológicas com o 

avanço de idade. Essas, em particular o envelhecimento, é considerada uma involução 

morfológica e funcional, comprometendo a maioria dos órgãos e leva ao gradual 

declínio no desempenho dos indivíduos, por fim culminando com sua morte7. 

O envelhecimento consiste nas alterações progressivas nos sistemas fisiológicos 

e processos metabólicos que ocorrem em diversos órgãos após a maturidade, 

diminuindo a funcionalidade dos mesmos. Sendo o envelhecimento biológico 

inevitável, dinâmico e irreversível. Entretanto, envelhecer não significa adoecer, 

portanto, senilidade não é um diagnóstico. Em condições basais, o organismo do 

paciente idoso funciona tão bem quanto do paciente jovem7, 8. 

A clínica de animais de companhia está em constante evolução permitindo o 

aumento da expectativa de vida dos pacientes. Com isso, a geriatria está passando a 

representar uma importante área em expansão na prática veterinária, como parte de uma 

área específica ou especialização1,9. 

 Por definição, a geriatria é o ramo da medicina e da cirurgia que estuda os 

problemas relacionados com a idade avançada. O envelhecimento é um processo 

biológico complexo que resulta da redução progressiva da capacidade do indivíduo em 

manter a homeostasia sob estresses fisiológicos internos e ambientais externos, 

diminuindo assim a viabilidade do indivíduo e aumentando a sua vulnerabilidade a 

doenças, existem fatores, mais notavelmente genéticos, ambientais e nutricionais, que 

podem influenciar a velocidade no processo do envelhecimento10, 11. 

 Os termos "idoso", “velho”, "sênior/senil" e "geriátrico" embora sejam referidos 

como sinônimos, possuem definições distintas. Os termos "sênior e idoso" referem-se à 

funcionalidade de um animal. O animal é considerado sênior ou idoso quando este 

diminui sua atividade, ganha ou perde peso e desenvolve outras alterações físicas e 

comportamentais relacionadas à idade. Diferentemente, o termo "geriátrico e velho" o 

que se refere à idade cronológica do animal11, 12.  

 É difícil definir o que é um cão geriátrico, tendo apenas por base a idade 

cronológica. Cães jovens podem ter alterações fisiopatológicas típicas de animais 

geriátricos e animais geriátricos podem ter problemas nos sistemas orgânicos típicos de 

animais jovens. De modo geral, pode ser definido como animal geriátrico aquele que 
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tenha vivido cerca de 75% de sua expectativa de vida. No entanto, além da idade 

cronológica, deve-se observar a idade fisiológica do paciente, uma vez que alterações 

fisiológicas associadas com a idade do animal determinam o grau de envelhecimento13. 

 O processo de envelhecimento é composto por ampla variedade de fatores, tanto 

endógenos e exógenos. Os fatores endógenos (relógio biológico ou programação 

genética) são cruciais para que esse processo ocorra ao longo da vida. Fatores exógenos 

vão influenciar o ritmo e a velocidade com que ocorre o processo de envelhecimento, 

acelerando os processos degenerativos e reduzindo o índice de sobrevida, quando estes 

são desfavoráveis14 . 

Não se conhece com exatidão a forma de ação de cada um dos fatores endógenos 

envolvidos no processo de envelhecimento, mas existem sim, várias hipóteses para o 

envelhecimento. Existem duas teorias gerais para o envelhecimento. A primeira consiste 

que o envelhecimento é programado no genoma, a segunda atribui que é um acúmulo de 

erros ao acaso. Entretanto, uma teoria não exclui a outra e ambas são baseadas no 

desenvolvimento de mecanismos que reforçam o processo de envelhecimento14. 

 

2.2 Efeitos metabólicos e fisiológicos causados pelo envelhecimento 

Alimentação, meio ambiente e características genéticas são fatores que podem 

acelerar as mudanças na estrutura e função de diferentes tecidos ou órgãos, tendo como 

consequência o seu envelhecimento8, 11, 14.  

 As raças de cães de pequeno porte em média vivem mais tempo do que cães de 

raças de grade porte, ao mesmo tempo que cães de raça mista com maior variabilidade 

genética tem maior perspectiva de vida que cães de raças puras com menor 

variabilidade genética8, 14.  

 Ademais, animais de estimação obesos apresentam expectativa de vida menor do 

que os não obesos, esse fator pode ser explicado com base nas dietas ricas em gordura 

e/ou pobres em fibras, o que diminui a expectativa de vida dos mesmos. Igualmente que 

animais que tem acesso a rua tem expectativa de vida menor do que os que não tem 

acesso na rua. Os animais rurais possivelmente vivem mais tempo do que os urbanos, e 

os animais castrados vivem mais tempo do que os não castrados8, 14. 

No envelhecimento ocorre uma redução gradual de todas às funções fisiológicas 

e alterações comportamentais, como ansiedade e agressividade, o que leva a uma 

diminuição da resposta imune e um aumento da predisposição em adquirir uma doenças 

infecciosas e/ou neoplásicas11. Considerando a interação entre os fatores de 
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envelhecimento, é verificado uma apresentação simultânea de disfunções e lesões 

progressivas (crônicas), muitas vezes irreversíveis, que se acentuam com a idade, e que, 

inevitavelmente, levam à morte, o Quadro 1 resume os principais efeitos sobre o 

metabolismo e fisiologia causados pelo envelhecimento11, 14. 

 
QUADRO 1- Efeitos metabólicos e físicos do envelhecimento. 

      Efeitos metabólicos 

 Diminuição do metabolismo associada com a falta de atividade reduz as necessidades 
calóricas em 30 a 40%. 

 Competência imunológica diminui, apesar do número normal de linfócitos.  
 Redução da fagocitose e quimiotaxia; os animais mais velhos são menos capazes de 

combater infecções.  
 Desenvolvimento de auto-anticorpos e doenças imunomediadas.  
      Efeitos físicos  
 Porcentagem de peso corporal representada por aumento de gordura.  
 A pele torna-se mais fina, hiperpigmentada e sem elasticidade.  
 Coxins plantares sofrem hiperqueratinização e as unhas tornam-se quebradiças  
 Massas musculares, ósseas e cartilaginosas são perdidas, com o desenvolvimento 

subseqüente de osteoartrite.  
 Tártaro dentário resulta em perda de dentes e hiperplasia gengival  
 Periodontite resulta em retração e atrofia gengival.  
 Mucosa gástrica torna-se atrofiada e fibrosada.  
 Número de hepatócitos diminui e ocorre fibrose hepática.  
 Diminui a secreção de enzimas pancreáticas.  
 Pulmões perdem a elasticidade, ocorre fibrose e as secreções pulmonares tornam-se 

mais viscosas; a capacidade vital diminui  
 Reflexo de tosse e capacidade respiratória diminuídos.  
 Redução do peso dos rins e na taxa de filtração glomerular, com atrofia tubular.  
 Frequentemente desenvolve-se incontinência urinária.  
 Ocorre crescimento da próstata, atrofia testicular e o prepúcio torna-se penduloso.  
 Ovários aumentam e glândulas mamárias tornam-se fibrocísticas ou neoplásicas.  
 Diminui o débito cardíaco e ocorre o envolvimento de fibrose valvular e 

arteriosclerose coronária intramural.  
 Medula óssea torna-se gordurosa e hipoplásica; desenvolve-se anemia arregenerativa.  
 Número de células no sistema nervoso diminui; senilidade provoca perda do 

treinamento doméstico.  
Fonte: adaptado de Alcântara8; Freitas11 e Hoskins14. 
 

2.3 Definição da idade para cães geriátricos 

A definição de paciente geriátrico é bastante relativa, pois existem diferenças na 

expectativa de vida para as diferentes raças e espécies. Esta diferença deve ser 

compreendida por veterinários e proprietários a fim de que ambos possam observar mais 

atentamente seu animal, percebendo os primeiros sinais do envelhecimento.  
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A Tabela 1 propõe uma lista sobre a idade com as quais os cães devem ser considerados 

geriátricos ou mais prováveis de começar a apresentar doenças associadas com o 

envelhecimento. Hoskins (2008)10 considera a um cãe geriatrico, relacionando o porte 

do animal aos peso corporal e a idade. Para o National Research Council (2006)12 e 

Alcântara (2014)8 são geriátricos os animais de pequeno e médio porte a partir de sete 

anos e, cães de grande porte e gigantes a partir de cinco anos. De acordo com 

Radakovich et al. (2017)5, independente da idade, cães são considerados geriatricos a 

partir dos 12 anos de idade. 

TABELA 1- Idades dos cães nas quais são considerados como geriátricos por diferentes 
autores. 

Porte  Idade (anos) 

 Goldston e 
Hoskins,199910 

National Research Council, 200612; 
Alcântara,20148  

Radakovich et. al 
20175 

Pequenos  
(Até 9 kg) 

11,48 ± 1,85 
7 12+ 

Médios  
(9,5-22,5) 

10,90 ± 1,56 
7 12+ 

Grandes  
(23-40,5) 

8,85 ± 1,38 
5 12+ 

Gigantes  
(>40,5) 

7,46 ± 1,94 
5 12+ 

 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define, para seres humanos, a “terceira 

idade” a partir dos 60 anos. Como se apresenta no Quadro 2, cães com diferentes 

tamanhos e de diferentes raças atingem esta fase da vida em diferentes idades. Sabe-se, 

contudo que não podemos ser completamente objetivos, mas podemos considerar como 

ponto de partida para ter uma atenção extra com o cão, a idade que equivale aos 60 nos 

humanos15. 

QUADRO 2- Comparação da idade do cão à idade dos humanos 
Idade do cão em idade dos humanos 

Idade do cão    Até 9 Kg >9,23kg >23,41Kg >41Kg 

6 40 42 45 49 
8 48 51 55 64 
10 56 60 66 78 
12 64 69 77 93 
14 72 78 88 108 
16 80 87 99 123 
18 88 96 109 

 20 96 105 120 

Fonte: adaptado de Tulha, H. e  Correia, S.15 
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No ano de 2008, o American Kennel Club (AKC)15 publicou uma lista das 25 

raças de cães mais populares nos EUA e a média de suas respectivas perspectiva de 

vida, como está representado no quadro 3. Onde ressalta, que um animal geriátrico é 

aquele que já tenha vivido cerca de 75% de sua expectativa de vida, mas além da idade 

cronológica, deve-se observar a idade fisiológica do paciente13,7. 

 
QUADRO 3 - Expectativa média de vida (anos) de acordo com as diferentes raças de          

cães. 

Raça 
Expectativa média de vida 
(Anos) 

Bulldog 7,0 
Dogue Alemão 8,5 
Rottweiler, Doberman Pinscher 10,0 
Boxer 10,5 
Pastor Alemão 11,0 
Husky Siberiano, Golden Retriever, Poodle standard, 
Cocker Spaniel 

12,0 

Labrador Retriever 12,5 
Beagle, Pointer de Pêlo Curto Alemão, Boston Terrier, 
Shih Tzu, Pembroke Galês Corgi 

13,0 

Pug, Cão Pastor Shetland, Chihuahua 13,5 
Yorkshire Terrier, Maltês, Schnauzer Miniatura 14,0 

Poodle miniatura, Dachshund, Lulu Pomerânia 15,0 
fonte: adaptado de Tulha H. E Correia S. (2010)15 

 

2.4 Doenças relacionadas com a idade avançada em cães 

A deterioração do sistema orgânico de um cão com idade avançada ocorre como 

um todo, sendo comum encontrar pacientes geriátricos apresentando mais de uma 

enfermidade. Pode-se associar alguns agravantes como estresse, déficit nutricional, a 

falta de exercício até mesmo a própria genética que junto com a idade do animal e seu 

efeito sobre a função, fazem que o veterinário planeje e ponha em prática programas de 

saúde mais eficazes para cães idosos10. 

É importante estabelecer junto ao proprietário o pensamento de que o seu animal 

vai atingir à idade avançada, e para isso deve-se oferecer durante a sua vida tratamento 

de boa qualidade e cuidados básicos essenciais como, nutrição apropriada, atividades 

físicas, vacinas e exames clínicos e laboratoriais regulares para diagnosticar e bem 

como tratar precocemente alterações ou doenças que acometem em cães geriátricos 

(Quadro 4)14. 
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QUADRO 4 - Doenças comuns em cães geriátricas. 
 Dor crônica   Ceratoconjuntivite seca  
 Diabetes mellito  Câncer  
 Hipoadrenocorticismo  Doença orodental 
 Hipotireoidismo   Urolitiase 
 Doença prostática   Anemia  
 Obesidade   Incontinência urinária e fecal  
 Doença cardiovascular   Hepatopatias  
 Pneumonia ou doença respiratória crônica   Doença renal crônica  
 Doença articular degenerativa   Hipertensão  
 Cataratas e glaucoma   Instabilidade lombossacral  

Fonte: adaptado de Hoskins,200814. 
 
2.5 Alterações laboratoriais em cães geriátricos 

A avaliação hemato-bioquímica pode ser útil para correlação com o estado pato-

fisiológico do animal, porém a mesma deve ser realizado regularmente, o que permite o 

reconhecimento precoce de doenças em animais assintomáticos4, 14. 

2.5.1 Hemograma e bioquímica sanguínea 

Na população de animais com a idade avançada é necessário compreender os 

efeitos biológicos do envelhecimento em testes de triagem de rotina, comumente 

utilizados em medicina veterinária. Além disso, os perfis hematológico e bioquímica 

sanguínea são mais objetivos e sensíveis na detecção de doenças do que nos exames 

físicos isolados16. 

Assim, é fundamental fazer esses exames de sangue como parte do exame anual 

ou bi-anual, do cão sênior para detectar doenças precoces ou doenças ocultas. Os cães 

idosos demonstram numerosas diferenças ou alterações em seus perfis hematológico e 

bioquímicos sanguínea comparado com cães adultos mais jovens. Algumas dessas 

diferenças ou alterações são atribuíveis a mudanças normais no sistema imunológico, 

enquanto outras apontam para uma possível doença precoce ou fisiologia alterada que 

merece maior investigação5.  

Na velhice, alterações hematológicas como anemia, volume celular reduzido 

(VCM) e alterações bioquímicas, como diminuição da proteína sérica, aumento do 

colesterol e nível de ureia, são evidentes (Tabela 2 e 3), e são correlacionadas com a 

disfunção do fígado, rins, coração, baço, sistema nervoso e músculo esquelético. Essas 

alterações, juntamente com quaisquer doenças, podem levar à perda de funcionalidade, 

eficiência e agilidade do animal durante esta fase final da vida4. 
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TABELA 2 - Valores hematológicos em cães adultos e geriátricos observado por diferentes 
autores. 

Parâmetros Media ± DP Idade (anos) Geriátricos  Adultos  
Hemácias 
(X106/µL) 

5,21 ± 0,12 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 
5,50-8,50* 

6,29±0,18 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 
     

Hematócrito 
% 

44,42 ± 1,28 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 

37,0-55,0* 48,0 8,0-11,9 Radakovich et al. 20175 

46,0 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 
     

Hemoglobina 
(g/dL) 

9,77 ± 0,17 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154  
12,0-18,0* 15,62 ± 0,37 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 

     

VCM (fL) 

70,55 ± 0,33 9,0-15,0  Galvão e Carvalho, 201518 

60,0-77,0* 68,0 8,0-11,9 Radakovich et al. 20175 

67,0 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 

CHCM 
(g/dl) 

    
35,57 ± 1,08 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 32-36* 
    

Plaquetas 
(X103/µL) 

269,70 ± 10,37 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 

200,0-500,0* 342,0 8,0-11,9 Radakovich et al. 20175 

374,0 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 
     

Leucócitos 
(X103/µL) 

10,09 ± 1,60 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 6-17* 
 7,46 ± 0,35 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 

     
Segmentados 

(X103/µL) 
67,23 ± 1,25 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 

3,6-13,09* 
5,59 ± 0,31 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 

     
Eosinófilos 
(X103/µL) 

1,66 ± 0,22 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 0,12-1,7* 

     

Linfócitos 
(X103/µL) 

22,98 ± 1,65 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 

0,72-5,1* 
0,98 ± 0,11 9,0-15,0 Galvão e Carvalho, 201518 
1,3 8,0-11,9 Radakovich et al. 20175 
1,2 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 

Monócitos 
(X103/µL) 

1,24 ± 0,13 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 
 

0,18-1,7* 
 

Proteina 
Plasmatica 

(g/dl) 

6,7 8.0-11,9 Radakovich et al. 20175 
6,0-8,0* 

7,0 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 

*Douglas e Wardrop, 201017 
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A anemia é um achado comum de inflamação e está associada à diminuição da 

liberação de eritropoietina, aumento do tempo de sobrevivência dos eritrócitos e 

deficiência funcional de ferro devido aos efeitos da hepcidina21. 

Um menor valor de hemácias também pode ser encontrado devido a doença 

renal crônica que resulta em diminuição da produção de eritropoietina e diminuição da 

capacidade da medula óssea para produzir, o que, em última análise, resulta em menor 

produção de células vermelhas20. A contagem de leucócitos total quando aumentada 

com maior contagem média de neutrófilos e concentrações de linfócitos e hematócritos 

mais baixos em comparação com cães adultos, pode ser devido à infecção sistêmica 

secundária4 e perda de sangue por sangramento gastrointestinal, e à imunossenescência5.  

O perfil de hemoglobina, contagem total de eritrócitos, volume corpuscular 

médio (VCM) diminuído e aumento de plaquetas nos cães geriátricos pode ser 

explicado pela diminuição da atividade da medula óssea, esplenomegalia, diminuição da 

produção de eritrócitos. Também pode ocorrer devido a deficiência de vitaminas como 

de cobre e zinco, o aumento do número de plaquetas pode ser atribuído à deficiência de 

ferro5, 19, 20.  

Cães sênior e geriátricos apresentam alterações atribuídas aos níveis aumentados 

de inflamação sistêmica presentes em indivíduos mais velhos, que podem se 

correlacionar com uma maior incidência de doenças crônicas e neoplasia5,22, 23.  

 
TABELA 3 - Bioquímica sanguínea em cães adultos e geriátricos observado por diferentes 

autores. 

Parâmetros  
Media e 

intervalos  Idade (anos) Geriátricos  Adultos  

Albumina 
(mg/dl) 

1,67-3,84 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 
2,6-3,3* 3,8 8,0-11,9 Radakovich et al. 20175 

3,6 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 
     

ALT 
 (UI/L) 

13,97-54,3 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 
20-50* 48,0 8-11,9 Radakovich et al. 20175 

89,0 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 
     

Creatinina 
(mg/dl) 

0,57-2,36 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154 0,5-1,5* 

     

Ureia (mg/dl) 
18,48-45,93 10,21 ± 0,37 Soumyaranjan. et al. 20154  

 
5-35* 

17,0 8,0-11,9 Radakovich et al. 20175 
21,0 ≥12,0 Radakovich et al. 20175 

*Douglas e Wardrop, 201017 
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O valor diminuído da concentração de albumina com a idade progressiva deve-

se principalmente à desnutrição e cirrose hepática que altera a função hepática o que 

sugere inflamação de baixo grau,4,5 e junto com o distúrbio renal crônico (DRC) 

reduzem o valor de proteína total4. 

O aumento do isolado das concentrações de ureia pode estar relacionado à 

desidratação e sangramento gastrointestinal; e quando associado ao aumento dos níveis  

de creatinina, doença renal pode estar presente4,5. O aumento das atividades das enzimas 

hepáticas e as concentrações de colesterol em comparação com os adultos deve-se, 

possivelmente, ao hiperadrenocorticismo subjacente ou estresse crônico5.  

 

2.6 Achados radiográficos na avaliação cardiopulmonar em cães geriátricos 

O exame radiográfico é um dos métodos diagnósticos não-invasivo mais 

utilizados na clínica de pequenos animais para a avaliação do tórax. É um método 

simples, rápido e econômico que fornece importantes informações sobre a silhueta 

cardíaca, parênquima e vascularização pulmonar, posição da traqueia, espaço pleural, 

mediastino e estruturas ósseas, como costelas e vértebras torácicas25; 26; 27. 

A avaliação radiográfica cardiopulmonar constituiu-se como um meio 

diagnóstico auxiliar essencial na identificação de doença cardíaca e respiratória em cães, 

capaz de identificar processos pneumônicos primários, e lesões metastáticas, permitindo 

o estabelecimento de terapêutica adequada de tratamento6, 25, 27 (Figura 1). 

O posicionamento do paciente e a exposição radiográfica adequada e 

padronizada são fundamentais para a interpretação radiográfica. Além disso, são 

essenciais para estudos sequenciais que com frequência são necessários para 

acompanhamento clínico25, 27. 

A paralisia da laringe afeta cães de meia-idade e cães idosos, sendo uma doença 

com desenvolvimento lento e progressivo. O colapso traqueal também é uma doença 

que afeta cães geriátricos, especialmente os de raça pequena, embora seja uma doença 

observada em várias idades situando-se a média de idades nos 7,5 anos14,24. 
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FIGURA 1- Imagens radiográficas do tórax de cão da raça Yorkshire Terrier de 12 anos 
de idade, sem alterações (nada digno de nota. A - Projeção lateral direita do 
tórax. B - Projeção lateral esquerda do tórax. C - Projeção ventrodorsal.  
Fonte: Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (HV-EVZ-UFG), 2018. 

 

Com o passar dos anos, a elasticidade do pulmão vai sendo perdida e diminui a 

eficácia dos mecanismos de proteção das vias aéreas, causando bronquite crônica e 

fibrose pulmonar que levam à insuficiência respiratória em animais geriátricos, 

caraterizada pelo excesso de produção de muco e tosse persistente14, 24.  

Alterações mínimas no contorno cardíaco são difíceis de serem demonstradas ou 

avaliadas radiograficamente, e ainda existem diversos fatores que influenciam na 

imagem cardíaca, tais como fase da respiração, fase do ciclo cardíaco, raça e 

conformação torácica, escore corporal, idade e decúbito radiográfico25, 26. 

A avaliação fidedigna do pulmão é dificultada complicada por estruturas 

anatômicas presentes, como vasos, costelas e brônquios, porém, o uso de múltiplos 

quadrantes pode melhorar a visualização de alguns nódulos ou padrões caraterísticos de 



12 
 

alterações no parênquima pulmonar (alveolar, brônquico e intersticial), devido à 

mudança na posição relativa, o que altera os efeitos da soma25, 27.  

O câncer é um problema geriátrico, embora os processos neoplásicos apareçam 

em qualquer idade, a incidência é maior em pacientes idosos, pois o genoma de animais 

mais velhos é mais propenso a ter sofrido alterações genéticas, uma vez que a suas 

células realizaram um maior número de divisões celulares e estão a mais tempo sobre 

influência dos fatores ambientais3,14. 

2.6.1 Padrão alveolar 
O padrão alveolar é criado quando o ar no interior do alvéolo é substituído por 

um material com maior densidade física consequentemente aumento da radiopacidade 

do pulmão (Figura 2). Os materiais comuns que se acumulam nos alvéolos são os 

exsudados, hemorragia e fluido de edema, raramente pode ser encontrado tecido sólido, 

como uma neoplasia, entretanto a mesma pode também substituir o ar alveolar e não 

alterar a arquitetura pulmonar28,29,30. 

 

FIGURA 2- Imagens radiográficas do tórax de cão da raça Poodle de 12 anos 
compatível com padrão alveolar. A - Projeção lateral direita do tórax. B - 
Projeção ventrodorsal do tórax.  

Fonte: Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (HV-EVZ-UFG), 2018. 
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Um padrão alveolar é caraterizado por um brocograma, sinal lobar e uma área de 

opacidade intensa. 

O broncograma aéreo e um brônquio preenchido por ar, que atravessa a região 

de pulmão anormal, em que o ar alveolar é substituído por exsudado, hemorragia ou 

fluido de edema, no caso de edema pulmonar cardiogênico em cães geriátricos 

cardiopatas28, ,29, 31.  

O sinal lobar é a margem nítida criada quando um lobo de opacidade aumentada 

entra em contato com um lobo aerado e menos radiopaco. Para a sua identificação é 

necessário conhecer a anatomia normal dos lobos pulmonares e a localização da suas 

margens. Se é observado em uma projeção, ele pode não ser observado na projeção 

ortogonal, já que, para que seja visível, a junção entre o lobo afetado e o lobo normal 

adjacente deve ser adquirida tangencialmente pelo feixe de raios X28. 

A área de opacidade intensa não apresenta margens delimitadas que 

caracterizem uma formação pulmonar. As vezes os broncogramas aéreos e sinais 

lobulares não podem ser observado, assim o diagnóstico de padrão alveolar baseia-se no 

achado de uma região de opacificação pulmonar, que é muito intensa por área unitária 

que não apresenta limites nítidos esperados para uma formação pulmonar28,31. 

2.6.2 Padrão brônquico 
O padrão brônquico ocorre quando a espessura da parede brônquica é aumentada 

pela infiltração de fluidos ou células, ou seja, quando o ar no espaço peribrônquico for 

substituído por fluidos ou células. mas um padrão brônquico e um indicador de presença 

de doença nas vias aéreas28,30 (Figura 3). 
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FIGURA 3- Imagens radiográficas do tórax de cão da raça Pastor Alemão compatível 
com padrão brônquico. A - Projeção lateral direita do tórax. B - Projeção 
lateral esquerda do tórax. C - Projeção ventrodorsal.  
Fonte: Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (HV-EVZ-UFG), 2018. 

 

O aumento acima do normal da radiopacidade associado no maior teor de fluido 

ou celularidade dentro ao redor do brônquio resulta em uma maior identificação 

radiográfica da árvore brônquica junto com uma parede espessa devido ao infiltrado de 

fluidos ou células, a radiopacidade se manifesta como um número de sombras em anéis. 
28,30.  

O padrão brônquico é relacionado com à inflamação brônquica por alergia, 

infecção bacteriana, infecção parasitaria e irritação crônica; edema peribrônquico e 

tumor difuso que pode acometer aos pacientes geriátricos com problemas de cancer. A 

doença bronquial crônica pode apresentar alterações radiográficas como, colabamento 

lobar, bronquiectasia, fratura espontânea de costela, hiperinflação pulmonar e 

mineralização bronquial sem manifestações clinicas significativa que pode estar 

presente em pacientes idosos e não ter um significado clínico, sendo considerada um 

achado radiográfico28,30.  
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2.6.3 Padrão intersticial 

A compreensão do padrão intersticial é facilitada pela divisão em formas 

estruturadas e não estruturadas. 

2.6.3.1 Padrão intersticial estruturado ou nodular. 

São as lesões nodulares ou formações no pulmão observados em decúbito lateral 

esquerdo versus direito na identificação das lesões pulmonares e o efeito da 

sobreposição de nódulos e/ou estrutura cutâneas27,28,30 (Figura 4). 

 

FIGURA 4- Imagens radiográficas do tórax de cão dobermann de 9 anos de idade, 
compatível com Padrão intersticial estruturado nodular. Indicando 
metástase pulmonar. A - Projeção lateral direita do tórax. B - Projeção 
lateral esquerda do tórax. C -  Projeção ventrodorsal.  
Fonte: Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (HV-EVZ-UFG), 2018. 

  

A detecção radiográfica de nódulos ou formações pulmonares deve ser 

interpretada junto com o histórico do paciente, ressaltando que o diagnóstico definitivo 

nunca deve ser feito somente com base na aparência radiográfica, porém, os nódulos 

vistos através da radiografia torácica tem que ser confirmados como lesões metastáticas 

por meio de exame histológico, pois, há a possibilidade de que algumas das lesões 

observadas resultem de processos benignos, como a atelectasia focal ou granulomas27.  
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A existência de um limiar de diâmetro, antes de os nódulos pulmonares se 

tornarem radiograficamente visíveis, significa que a não identificação radiográfica de 

um nódulo pulmonar não evidência de que não exista27. Esse aspecto foi comprovado 

em cães com metástase pulmonar e foi sugerido um limiar de diâmetro de 7 a 9 mm 

para detenção radiográfica27,30. O valor total desse diâmetro será influenciado pela 

localização de nódulos no interior do pulmão, se existe sobreposição com outras 

estruturas e também pela qualidade da imagem radiográfica27,28,25. 

Existem nódulos mineralizados que também se tornam evidentes mesmo com 

um diâmetro pequeno, pois a sua maior densidade física leva a uma maior absorção de 

raios X. A metaplasia óssea pulmonar (osso heterotópico ) é uma condição benigna do 

pulmão canino sendo a causa mais comum de nódulos mineralizados28,30. 

 

2.6.3.2 Padrão intersticial não estruturado 

O padrão intersticial não estruturado é resultante de uma elevada atenuação dos 

raios X criada pelo excesso de fluido, crescimento celular ou infiltração em uma 

estrutura intersticial de suporte do pulmão. O fluido ou tecido anormal envolve o 

interstício uniformemente, o que desenvolve uma resposta inflamatória de baixo grau ou 

mesmo o crescimento celular neoplásico por meio da transudação dos fluidos capilares 

intersticiais28,30 (Figura 5). 
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FIGURA 5- Imagens radiográficas do tórax de cão SRD de 10 anos de idade, 
compatível com Padrão intersticial não estruturado. A- Radiografia em 
projeção lateral direita do tórax. B- Radiografia em projeção lateral 
esquerda do tórax. C- Radiografia em projeção ventrodorsal. Em A e B 
observa-se formação nodular radiopaca ao nível do último par de 
costelas, indicando presença de nódulo mamário.  
Fonte: Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (HV-EVZ-UFG), 2018. 

 

O padrão pulmonar intersticial não estruturado pode ter uma duração curta ou 

ser sobreposto pelo padrão bronquial ou alveolar, já que algumas doenças são de 

natureza dinâmica, como a insuficiência cardíaca esquerda, irá causar o edema 

pulmonar intersticial que rapidamente se transformará em edema alveolar, o mesmo será 

mais radiopaco e difuso, o padrão alveolar irá ocultar o padrão intersticial, tendo 

diferentes causas como: Técnica radiográfica inadequada, ventilação inadequada, 

conformação corporal, linfoma, metástase tumoral sólida, micose profunda e edema 

cardiogênico28,30. 
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2.6.4 Tamanho do coração em relação à unidade de vértebra torácica (VHS) 

A avaliação da silhueta cardíaca é um assunto complexo e um tanto controverso, 

entretanto, é um método muito utilizado mesmo apresentando caráter subjetivo, levando 

em consideração o conhecimento empírico do observador. A literatura descreve alguns 

métodos para mensurar as câmaras cardíacas, com a finalidade de aumentar a acurácia e 

diminuir a subjetividade na avaliação das radiografias tais como: 1) Analogia do 

coração com um “mostrador de relógio”, o qual determina as posições das câmaras ao 

longo das margens cardíacas; 2) Número de espaços intercostais correspondentes ao 

diâmetro craniocaudal do coração na projeção radiográfica latero-lateral; e 3) Escala 

vertebral do coração, que relaciona o tamanho cardíaco ao comprimento dos corpos 

vertebrais. Adicionalmente, o aumento do coração pode ser demonstrado pela variação 

na posição de estruturas torácicas adjacentes, como a traqueia25, 32, 33. 

O melhor aceito é o VHS (vertebral heart size), ou tamanho do coração em 

relação à unidade de vértebra torácica26,33. O método é baseado em referências 

anatômicas e no pressuposto que o tamanho cardíaco se correlaciona proporcionalmente 

com o tamanho do esqueleto, proposto  por Buchanan e Bücheler32 a onde são obtidos 

valores médios de 9,7 ±0,5 vértebras em projeção lateral, 10,2 ±0,8 vértebras em 

projeção ventro-dorsal e 10,2 ±1,5 vértebras em projeção dorso-ventral para cães de 

várias raças. Como 98% das radiografias laterais apresentaram VHS menor ou igual a 

10,5 vértebras, este valor foi sugerido como limite superior para um tamanho normal de 

silhueta cardíaca na maioria das raças32.  

Como se apresenta na Figura 6, o método consiste em medir dois eixos: um eixo 

longo (L), como uma linha que se estende da base do coração, na porção mais ventral da 

traqueia, região da carina, até o maior eixo cardíaco, na região do ápice do coração; e 

um eixo curto (S), que compreende a largura máxima observada no eixo craniocaudal 

do coração, perpendicularmente ao eixo longo. Ambos os eixos são reposicionados ao 

longo das vértebras torácicas, a partir do aspecto cranial da quarta vértebra torácica. 

Registra-se então o número de vértebras correspondentes aos dois eixos25, 32.  
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FIGURA 6- VHS (Vertebral heart size) na projeção laterolateral direita. (A) Método de 
mensuração VHS na projeção laterolateral direita. L, eixo maior; S, eixo 
menor; T, traqueia; T4, quarta vértebra torácica; V, vértebras29; (B) 
Radiografia lateral direita do tórax de cão da raça Yorkshire Terrier sem 
alteração, mostrando o método de mensuração vertebral heart size (VHS). 
Esse animal apresenta VHS de 9,7 vértebras (v).  
Fonte: A- Buchanan e Bücheler, (1995)32; B- Serviço de Diagnóstico por 
Imagem do Hospital Veterinário da Escola de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (HV-EVZ-UFG), 2018.  

 

As vantagens apresentadas pelos métodos radiográficos de mensuração da 

silhueta cardíaca são rapidez, praticidade e facilidade de reprodução, independente do 

grau de experiência do profissional, tanto no que se refere à triagem dos animais como 

sendo portadores de cardiomegalia, quanto no acompanhamento do tratamento 

instituído e evolução da doença25, 32, 33. 

Existem fatores como projeção radiográfica, peso corporal, idade e raça, que 

influenciam no valor do VHS, porém é necessário correlacionar esses valores de VHS 

com esses fatores, permitindo assim uma avaliação cardíaca mais fidedigna25,26, 33, 34.  

Pode-se atribuir pequenas variações nas medidas do VHS entre radiografias 

esquerdas e direitas, devido a diferentes fases do ciclo cardíaco e do ciclo respiratório33. 

Segundo Castro et al.34 o peso corporal tem correlação positiva e significativa com o 

VHS, pois cães com sobrepeso ou obesidade apresentam medidas vertebrais do coração 

devido a camada de gordura que recobre o coração.  

Existe uma correlação positiva do valor do VHS com a idade dos cães34. 

Segundo O'brien36, o coração de pacientes geriátricos tende a ser menos verticalizado, 

fazendo que o arco aórtico se torne mais evidente. 

Como se apresenta na Tabela 4, vários autores têm estudado e utilizado o VHS 

em suas pesquisas, em que foram observadas diferenças significativas entre os valores 

médios para as diferentes raças de cães, indicando a necessidade de padronizar os 
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valores de VHS de acordo com a raça e a conformação torácica do animal, para uma 

interpretação adequada da radiografia evitando diagnóstico incorreto de 

cardiomegalia20,33, 34, 37, 38, 39. 

 

TABELA 4 - Valor médio ± DP e intervalos das medidas do coração de várias raças de 
cães por meio da técnica VHS (tamanho do coração em relação à unidade 
de vértebra torácica). 

Raça 
Valor médio 

(V) 
Intervalo (V) Autores 

Referência 9,7 ± 0,5 8,5 – 10,6 
Buchanan e Bücheler, 
J.(1995)32. 

Pitbull 10,9 ± 0,4 10,5 - 11,8 Cardoso et al (2011)33. 

Boxer 11,6 ± 0,8 10,3 -12,6 Lamb et al. (2001)26. 

Cavalier King 
Charles Spaniel 

10,6 ± 0,5 9,9 – 11,7 Lamb et al. (2001)26. 

Doberman 
10,0 ± 0,6 9,0 

- 10,8 
9,0 - 10,8 Lamb et al. (2001)26. 

Labrador 
Retriver 

10,8 ± 0,6 9,7 - 11,7 Lamb et al.26. 

Pastor Alemão 9,7 ± 0,7 8,7 - 11,2 Lamb et al. (2001)26. 

Doberman 10,0 ± 0,6 9,0 - 10,8 Lamb et al. (2001)26. 

Yorkshire Terrier 9,5 ± 0,5 9,0 - 10,5 Lamb et al. (2001)26. 

Yorkshire 9,9 ± 0,6 8,7 - 11,1 Castro et al. (2011)34. 
Buldogue 

Campeiro 
adulto 

11,93v ± 0,70 11,55 - 12,23 Starling  ( 2017)37. 

Buldogue 
Campeiro 
filhote 

10,98v ± 0,47 10,67 - 11,19 Starling ( 2017)37. 

Beagle 10,5 ± 0,4 9,8 - 11,2 
Kraetschmer et al. 
(2008)39. 

Poodle 10,12 10,5 - 11,0 
Pinto e Iwasaki 
(2004)38. 

Dachshund 9,5 8,7-10,6 Pinto et al. (2003)40. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A geriatria é importante área em expansão na prática veterinária, como parte 

integrante de uma especialização que estuda os problemas relacionado ao 

envelhecimento como processo biológico complexo. Considerando o aumento da 

população dos cães geriátricos no atendimento clínico e a escassez dos trabalhos nesta 

especialidade, destaca-se a importância da descrição dos achados clínicos, laboratoriais 

e radiológicos de tórax em cães geriátricos. 

 

OBJETIVO 

Com o presente trabalho objetivou-se descrever os dados da resenha, achados 

laboratoriais e radiológico de tórax em cães geriátricos que chegaram para atendimento 

do hospital veterinário da EVZ-UFG/GO no ano de 2014. 

 

 Analisar a resenha dos cães geriátricos que chegam para o atendimento no 

Hospital Veterinário da EVZ-UFG/GO. 

 Identificar os principais motivos da consulta de cães geriátricos. 

 Descrever os principais achados radiográfico de tórax e alterações 

hematológicos que acometem os cães geriátricos. 

 Avaliar a medida do tamanho do coração para cada raça dos cães.   
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CLINICAL, LABORATORY AND RADIOGRAPHIC FINDINGS OF 

THE THORAX OF GERIATRIC DOGS 

 

RESUMO 

Com o objetivo de avaliar os dados da resenha, alterações laboratoriais e radiográficas 
de cães geriátricos foram estudadas fichas clínicas de 156 cães com idade igual ou 
superior a sete anos. Foram anotados os dados referentes resenha, motivo das consultas, 
achados radiográficos torácicos, VHS, hemogramas e bioquímicas sanguíneas. O 
número de fêmeas (n=114) foi superior ao de machos (n=42). As raças mais prevalentes 
foram animais SRD (27%), Poodle (14%) e Pitbull (10%). A suspeita de metástase 
pulmonar (62%) foi o maior motivo de consulta. Valores de hemácias, hematócrito e 
hemoglobina estavam nos limites inferiores, sugerindo anemia em 35,25%. Leucopenia 
foi observada em 12,17% de animais e leucocitose em 21,8%. Em 10,26% dos cães foi 
notada trombocitopenia e em 25,64% trombocitose. Os valores médios da FA, ALT e 
ureia foram superiores aos de referência. As medidas do VHS foram similares aos 
valores propostos pela literatura nas diferentes raças estudadas. O maior cuidado básico 
dos cães, meios de diagnósticos avançados e especialidades na veterinária, tem 
contribuído para o aumento da expectativa de vida dos cães. As fêmeas compõem estão 
em maior dentre a população de cães geriátricos. Os cães SRD têm expectativa de vida 
maior, seguido pelos de pequeno porte. Os cães geriátricos são levados para consulta 
devido à suspeita de metástase pulmonar, avaliação cardiorrespiratória, check-up e 
avaliação torácica geral. Cães geriátricos têm propensão a maior peso coporal, anemia e 
leucocitose. A um paciente geriatra recomenda-se avaliação hematológica e bioquímica 
e exames de imagem como radiografia torácica. 
 
Palavras-chave: cães idosos, hemograma, radiologia, VHS. 
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ABSTRACT 

In order to evaluate the data from the review, laboratory and radiographic changes of 
geriatric dogs, clinical files of 156 dogs aged seven years or more were studied. The 
data referring to the review, reason for the consultations, thoracic radiographic findings, 
HSV, hemograms and blood biochemistry were recorded. The number of females (n = 
114) was higher than that of males (n = 42). The most prevalent breeds were SRD 
(27%), Poodle (14%) and Pitbull (10%). The suspicion of pulmonary metastasis (62%) 
was the major reason for consultation. Red blood cells, hematocrit and hemoglobin 
values were lower, suggesting anemia in 35.25%. Leukopenia was observed in 12.17% 
of animals and leukocytosis in 21.8%. In 10.26% of the dogs thrombocytopenia was 
noted and in 25.64% thrombocytosis. The mean values of AF, ALT and urea were 
higher than the reference values. The measurements of HSV were similar to the values 
proposed by the literature in the different breeds studied. The greater basic care of dogs, 
means of advanced diagnoses and veterinary specialties, has contributed to the increase 
of life expectancy of the dogs. Females make up are in the highest geriatric population. 
SRD dogs have longer life expectancy, followed by small ones. Geriatric dogs are 
brought to the clinic for suspicion of pulmonary metastasis, cardiorespiratory 
evaluation, check-up and general thoracic evaluation. Geriatric dogs are prone to 
increased body weight, anemia, and leukocytosis. A geriatric patient is recommended 
hematological and biochemical evaluation and imaging tests such as chest radiography. 
 
Key words: elderly dogs, hemogram, radiology, VHS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A geriatria passou a representar importante área em expansão na prática veterinária, 

como parte área específica ou especialização (Assumpção, 2010), sendo compreendida 

como o ramo da medicina e da cirurgia que estuda os problemas relacionados com a 

idade avançada e o envelhecimento como processo biológico complexo (Goldston e 

Hoskins, 1999; Freitas et al., 2006). 

A definição de paciente geriátrico é diversa, pois existem diferenças na expectativa de 

vida relacionadas, por exemplo, ao peso corporal e ao porte do animal. De acordo com 

Radakovich et al. (2017), independente da idade, cães são considerados geriátricos a 

partir dos 12 anos de idade. Para o National Research Council (2006) e Alcântara 

(2014) são geriátricos os animais de pequeno e médio porte a partir de sete anos e, cães 

de grande porte e gigantes a partir de cinco anos. Goldston e Hoskins (1999) apresenta 

uma classificação mais completa, relacionando o porte do animal aos peso corporal e a 

idade: pequeno (até 9 kg e 11,48 ± 1,85 anos), médio (9,5 a 22,5 kg e 10,90 ± 1,56 

anos), grande porte (23 a 40,5 kg e 8,85 ± 1,38 anos) e gigante (>40,5 kg e 7,46 ± 1,94 

anos). 

A velhice ou geriatria é um processo que leva à redução progressiva da capacidade 

física e cognitiva com mudança no padrão comportamental (Pati et al., 2015). E, devem 

ser consideradas modificações como, coloração grisalha da pelagem, glaucoma, 

osteoartrite, desgaste dentário e defluência lacrimal (Davies, 2012; Pati et al., 2015). 

A determinação da idade geriátrica e do status nos cães por meio dos parâmetros 

clínico-patológicos específicos como a avaliação hemato-bioquímica e radiográfica de 

tórax podem ser úteis para otimizar o acompanhamento clínico do paciente geriátrico 

(Alves et al., 2009; Pati et al., 2015; Radakovich et al., 2017). 

Desta forma, torna-se importante conhecer os perfis clínico, laboratorial e radiográfico 

de cães geriátricos, para diagnóstico precoce de alterações fisiopatológicas relacionadas 

com o envelhecimento, visando aumentar a expectativa de vida do paciente. Assim, este 

estudo objetivou avaliar as alterações clínicas, hematológicas e radiográficas de tórax 

em cães geriátricos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Por se tratar de um estudo de levantamento não foi necessário a aprovação do comité de 

ética (CEUA). 

Foram analisadas as fichas clinicas de cães atendidos na rotina do setor de diagnóstico 

por imagem do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG), durante o período de janeiro a 

dezembro de 2014. Foram selecionadas as fichas dos pacientes com idade igual ou 

superior a sete anos para compor a unidade amostral. Desta forma, foram totalizados 

156 animais.  

As informações buscadas e analisadas foram referentes a dados da resenha, motivo da 

consulta, resultados das análises laboratoriais e exame radiográfico do tórax. Relativo 

aos dados da resenha foram pesquisados raça, gênero, peso, idade. Quanto aos motivos 

das consultas estavam a suspeita de metástase pulmonar, o check-up, avaliação 

cardiorrespiratória e avaliação torácica geral. Na análise das radiografias observou-se os 

padrões pulmonares (intersticial difuso e nodular, vascular e alveolar, bronquial e misto) 

e a silhueta cardíaca foi reavaliada pelo método empírico do tamanho das câmaras 

cardíacas e a medida do vertebral heart size (VHS) dado em número de vértebras (v). 

Quanto as análises laboratoriais foram estudados os resultados do hemograma 

(eritrograma, leucograma e plaquetograma) e ensaios bioquímicos (albumina, alanina 

aminotransferase (ALT), creatinina, fosfatase alcalina (FA), proteínas séricas totais e 

ureia). 

O sangue foi coletado na quantidade de 10 mL/animal, por venopunção jugular ou 

cefálica e acondicionados em tubos de polietileno contendo EDTA 10% e tubos com gel 

retrator de coagulo. O sangue dos tubos com anticoagulante EDTA foram utilizados 

para a contagem das células sanguíneas pelo método automático utilizando-se o 

aparelho ABC – 2800 Vet Analizer (Auto Hematology Analyzer, Mindray® Bio-

medical Electronics Co, Ltda, Shenzhen - Guangdong), adaptado com o cartão próprio 

de leitura para a espécie canina. A determinação do hematócrito foi obtida em 

centrífuga de micro-hematócrito, na velocidade de 12 mil rotações por minutos (rpm), e 

a contagem diferencial de leucócitos, análise morfológica e coloração das células e 

pesquisa de hemocitozoários foram realizada em esfregaço sanguíneo corado com 

Panótico Rápido® utilizando microscopia de luz. As proteínas plasmáticas totais foram 

obtidas a partir da quebra do hematócrito e leitura por refratometria. 
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Os tubos sem anticoagulante foram centrifugados por 10 minutos a 2,000 rpm para a 

obtenção de soro, e após separado em alíquotas foram conservados em tubos tipo 

eppendorf sob congelamento (-20ºC) até a determinação dos componentes bioquímicos. 

Na determinação dos analitos foram utilizados reagentes comerciais padronizados 

(Labtest® - Labtest Diagnóstica SA, (Lagoa Santa, Minas Gerais), com metodologia 

cinética e colorimétrica, em temperatura de 37ºC, com leitura realizada com o 

analisador bioquímico automático CM 250 (Wiener Lab Group, Rosário, Argetina). A 

albumina foi mensurada pelo método colorimétrico do verde de bromocresol, a ALT 

pelo método cinético de tempo fixo seguindo a metodologia de Reitman e Frankel, a FA 

pelo método cinético de ponto fixo (Roy modificado), a creatinina pelo método 

colorimétrico com solução de picrato em meio alcalino, as proteínas séricas totais pelo 

método colorimétrico de ponto final com reação do biureto e, a ureia pelo método da 

diacetilmonoxima modificado. 

Os exames radiográficos foram realizados com equipamento Philips, Compacto Plus, 

500mA, 125kVp, (Lagoa Santa-MG), sendo que a técnica utilizada em kV e mA variou 

de acordo com a espessura da região. Os exames de tórax foram realizados em 

projeções ventrodorsal (VD) e laterolateral direita (LLD), as avaliações das radiografias, 

se realizaram de acordo com Thrall (2014) para avaliação torácica e do parênquima 

pulmonar e (Sánchez et al., 2012) e (Buchanan e Bücheler, 1995) para a avaliação do 

tamanho do coração e medida do VHS. 

Os resultados dos dados da resenha (idade, peso e VHS) e laboratoriais (eritrograma, 

leucograma, plaquetograma e bioquímica sanguínea) foram apresentados em forma de 

médias e desvios-padrão, valores máximos e mínimos. Para a relação entre os motivos 

da consulta (suspeita de metástase pulmonar, check-up, avaliação cardiorrespiratória e 

avaliação torácica geral) e as variáveis clínicas e laboratoriais foi realizado o teste 

Kruskal-Wallis com significância de 5%. Para as análises estatísticas foi utilizado o 

software R (R Core Team, 2017) e do pacote easyanova (Arnhold, 2013). As variáveis, 

raça, gênero e os padrões pulmonares foram apresentados apenas na forma de 

frequência e de valores absolutos. 
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RESULTADOS 

 

Dos pedidos selecionados dentre os enviados para o exame radiográfico do tórax 

encontrou-se que os motivos da solicitação foram a suspeita de metástase pulmonar 

(n=97; 62%), o check-up (n=32; 21%), a avaliação cardiorrespiratória (n=19; 12%) e 

avaliação torácica geral (n=8; 5%), neste caso, envolvendo suspeitas de colapso de 

traqueia e megaesôfago. 

Da população de 156 cães 73% (n=114) eram fêmeas e 27% (n=42) machos. A idade 

média dos cães era de 131,99 ± 28,01 meses (mín. 84 e máx. 240) e o peso corporal de 

18,66 ± 13,93 kg (mín. 2kg e máx. 75kg).  

Animais sem raça definida (SRD) compuseram 27% (n=42) cães. As demais raças 

verificadas foram: Poodle (n=22), Pitbull (n=16), Dachshund (n=14), Boxer (n=10), 

Cocker Spaniel (n=9), Pinscher (n=9), ShihTzu (n=6), Fila Brasileiro (n=5), Rottweiler 

(n=5), Labrador Retrivier (n=4), 4 Pastor Alemão (n=4), Pastor Belga (n=2), Yorkshire 

Terrier (n=2), Beagle (n=1), Bull Terrier (n=1), Chihuahua (n=1), Dogo Argentino 

(n=1), Schnauzer (n=1) e Chow Chow (n=1). 

Quanto a alimentação, 42% dos animais recebiam alimentação mista (ração mais 

comida caseira), 29% alimentavam-se exclusivamente de ração, 12% recebiam petiscos 

além da ração, 6% alimentados apenas com comida caseira e em 12% das fichas não 

foram anotados o tipo de alimento fornecido. 

Em relação aos achados radiográficos, não foram observadas alterações torácicas dignas 

de nota em 42 (26,9%) animais. Em 48,7% constatou-se padrão brônquio-intersticial 

difuso, compatível com a idade dos animais. O padrão misto (intersticial, vascular, 

bronquial e alveolar) foi observado em 24 animais (15,4%). Padrões isolados do tipo 

alveolar (3%) e vascular (2%) também foram observados. Alterações na silhueta 

cardíaca foram constatada pelo aumento de câmaras cardíacas em cinco cães com o 

aumento no VHS em intervalos de 12v a 13v. Em relação aos achados radiográficos 

extratorácicos em dois animais verificou-se colapso de traqueia. 

Na Tab.1 estão descritos os valores médios, os máximos e mínimos das medidas do 

VHS de acordo com as raças e o peso corporal dos animais. Seis raças, com apenas um 

(1) representante, não foram incluídas na tabela 2, sendo estas Beagle (11,3v), Dogo 

Argentino (10,5v), Chow chow (10,3v), Chihuahua (9,5v), Bull terrier (9,3v) e 

Schnauzer (11,6v). 
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Tabela 1.  Médias, desvios-padrão (DP), valores máximos e mínimos do vertebral heart size (VHS) e, 
média±DP do peso corporal em 150 cães de diferentes raças, com idade acima de sete anos. 

 

Raças 
Números de cães 

(n) 
Peso corporal 

(kg) 

Vertebral Heart Size (VHS) 

(v) Mínimo - Máximo 

Sem raça definida 42 15,64 ± 9,15 10,03± 1,01 6 - 12,6 

Poodle 22 6,90 ± 2,42 10,64 ± 1,15 9 - 12,6 

Pitbull 16 31,27 ± 8,87 10,44 ± 0,64 9,2 - 12,1 

Dachshund 14 9,58 ± 2,83 9,82±0,92 8,9 - 11,8 

Boxer 10 28,81 ± 8,70 10,76 ± 0,72 9,8 - 11,8 

Pinscher 9 3,18 ± 1,08 10,20 ± 1,05 8,8 - 12 

Cocker spaniel 9 13,94 ± 4,06 10,53 ± 1,32 8 - 13 

ShihTzu 6 6,96 ± 2,07 9,45±0,75 8 - 10,1 

Rottweiler 5 38,46 ± 10,94 10,20±0,52 9,5 - 10,8 

Fila Brasileiro 5 45,76 ± 16,86 8,78±1,71 5,8 - 10 

Pastor Alemão 4 36,03 ± 13,74 9,88±0,39 9,5 - 10,3 

Labrador Retrievier 4 34,84 ± 5,04 10,80 ± 0,53 10,20 - 11,20 

YorkshireTerrier 2 3,10 ± 4,38 11,00 ± 0,57 10,60 - 11,40 

Pastor belga 2 36,15 ± 10,82 10,65 ± 0,21 10,5 - 10,8 

 

Analisando os valores individuais dos animais, dos 156 animais avaliados 55 (35,25%) 

apresentaram intervalo de valores de hemácias, hematócrito e hemoglobina inferiores 

aos valores de referência sendo este resultado indicativo de anemia. Quanto aos valores 

de leucócitos em 19 animais (12,17%) constatou-se leucopenia e em 34 animais 

(21,8%) leucocitose. No plaquetograma de 16 animais (10,26%) apresentaram 

trombocitopenia e 40 animais (25,64%) trombocitose. A FA, ALT e a uréia estavam 

acima dos valores de referência e a creatinina no limite superior, sugerindo disfunção de 

diferentes órgãos como o fígado, rins e perda de massa muscular. 

Na Tab.2 estão os resultados obtidos com a avaliação dos hemogramas e das análises de 

bioquímica sanguínea comparados com os valores de referência (Douglas e Wardrop, 

2010).
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Tabela 2. Médias, desvios padrão (DP), valores mínimos e máximos para o hemograma e bioquímica sanguínea de 156 cães com idade superior de sete anos, comparados aos valores 
de referência para cães adultos encontrados por Douglas e Wardrop (2010), e para cães geriátricos encontrados por  Willems et al. (2017) e Radakovich et al. (2017). 

Variáveis Média ± DP Mínimo -  Máximo (Douglas e Wardrop, 2010) (Willems et al., 2017) (Radakovich et al., 2017) 

Hemácias (X106/µL) 5,90 ± 1,36 2,26 - 9,0 5,50-8,50 - - 

Hematócrito % 39,05 ± 9,98 10,4 - 62,0 37,0-55,0 47,2 ± 5,0 46 

Hemoglobina (g/dL) 13,31 ± 4,63 2,8 - 45,0 12,0-18,0 - - 

VCM (fL) 66,77 ± 4,12 48,7 - 77,3 60,0-77,0 - 67 

HCM (g/dL) 21,64 ± 2,65 0,2 - 32,0 19,0-23,0 - - 

CHCM (Pg) 32,32 ± 1,32 25,5 - 37,2 32,0-36,0 - - 

Leucocitos (µL) 12950,00 ± 9230,38 2800 - 68400 6000,0-17000,0 7658,1 ± 2344,0 - 

Bastonetes (µL) 399,90 ± 603,43 28,0 - 3354,0 0,0-510,0 - - 

Segmentados (µL) 9690,40 ± 7815,87 1820 - 58140,0 3600,0-13090,0 - - 

Eosinofilos (µL) 631,93 ± 621,28 80,0 - 4528,0 120,0-1700,0 - - 

Linfocitos (µL) 1907,79 ± 1833,01 150,0 - 18032,0 720,0-5100,0 - 103 

Monocitos (µL) 564,36 ± 558,57 28,0- 3204,0 180,0-1700,0 - - 

Proteína plasmática (g/dl) 8,20 ± 1,18 5,0- 11,8 6,0-8,0 - 7,0 

Plaquetas (X103/µL) 395,43 ±191,08 49 - 1048,0 200,0-500,0 - 374 

Albumina (mg/dl) 2,80 ± 0,42 1,4 - 3,5 2,6-3,3 3,0 ± 0,4 3,6 

Alanina aminotransferase (UI/L) 59,41 ± 66,73 11 - 478 20-50 68,2 ± 71,0 56 

Creatinina (mg/dl) 1,47 ± 5,78 0,31 – 6,9 0,5-1,5 0,9 ± 0,2 - 

Fosfatasse alcalina (UI/L) 291,58 ± 358,95 1,327 - 2395 20-150 113,5 ± 149,2  89 

Uréia (mg/dl) 41,66 ± 24,67 1,16 - 145,66 5-35 31,8 ± 10,1 21 

Proteínas totais sérica (mg/dl)  6,81 ± 0,99 5,5 - 9,4 5,4-7,1 6,6 ± 0,4 - 
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Para avaliar se os motivos da consulta desse experimento tiveram alguma relação com 

as variáveis peso, idade, VHS, hematológicas e bioquímicas, as médias foram 

comparadas estatisticamente e constatou-se que animais com suspeita de metástase 

pulmonar apresentaram peso corporal mais elevado, maiores valores para creatinina e 

ureia, e menores valores de hemácias, hematócrito, hemoglobina e CHCM (Tab.3). 

 

Tabela 3. Motivos da consulta comparado as médias das variáveis idade, peso corporal, vertebral heart 

size (VHS), hematológicas e bioquímicas sanguíneas. 
 

Variáveis 

Motivo da consulta 

Valor P 
Avaliação 

Cardiorrespiratória 
(n=19) 

Avaliação 
Torácica geral 

(n=8) 

Check-up 

 
(n=32) 

Suspeita metástase 
pulmonar 
(n=97) 

Idade (meses)  133,47a 117,00a 126,00a 134,91a 0,199 

Peso corporal (kg) 15,53ab 15,47ab 14,07b 21,08a 0,024 

VHS (v) 10,31a 10,40a 10,45a 10,11a 0,660 

Hemácias (106/µL) 6,01bc 7,46a 6,39b 5,61c 0,000 

Hematócrito % 37,63b 51,24a 41,16b 37,02b 0,001 

Hemoglobina (g/dL) 15,37bc 16,73a 14,78c 12,19b 0,000 

VCM (fL) 66,12a 68,83a 65,58a 67,14a 0,089 

HCM (g/dL) 22,16a 22,51a 21,38a 21,57a 0,349 

CHCM (%) 32,36ab 32,67ab 32,85b 32,11a 0,029 

Plaquetas (X103/µL) 332,57a 316,29a 396,28a 412,70a 0,805 

Leucócitos (µL) 13900,00a 9928,57a 11518,75a 13474,74a 0,892 

Bastonetes (µL) 414,64a 261,60a 336,31a 437,63a 0,203 

Segmentados (µL) 10773,06a 7329,14a 8599,59a 10026,68a 0,868 

Eosinófilos (µL) 466,71a 466,00a 731,86a 643,98a 0,850 

Linfócitos (µL) 1661,39a 1562,57a 1627,56a 2076,09a 0,765 

Monócitos (µL) 771,39a 384,00a 460,19a 573,71a 0,418 

Proteína plasmática 
(g/dl) 

8,54ab 7,55ab 7,78a 8,33b 0,164 

Albumina (mg/dl) 2,64a 3,10a 2,61a 2,84a 0,859 

ALT (UI/L) 44,93a 82,86a 83,90a 51,95a 0,105 

Creatinina (mg/dl) 1,10a 0,94ab 0,82b 1,78b 0,014 

Fosfatase alcalina (UI/L) 452,56a 234,75a 271,65a 277,08a 0,370 

Ureia (mg/dl) 43,75a 45,00ab 38,44b 48,01a 0,002 

Proteínas totais sérica 
(mg/dl)  

6,23a 6,77a 6,48a 6,97a 0,919 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo Teste de Kruskal-Wallis a 5%. 
VCM= volume corpuscular médio; HCM=hemoglobina corpuscular média; CHCM=concentração de 
hemoglobina corpuscular média; ALT =alanina aminotransferase; FA=fosfatase alcalina. 



34 
 

DISCUSSÃO 

 
Por meio dos dados obtidos, pôde-se observar predominância de pacientes geriátricos 

fêmeas (75%) com idade média de 132,21± 27,50 meses e máx= 240 meses  e mín= 84 

meses. Fernandes et al. (2017) estudando as principais afecções diagnosticadas em 

pacientes caninos geriátricos, observaram maior número de fêmeas (59,7% : n=717 ) 

com idade entre nove e 10 anos. Igualmente Freitas et al., (2006) e Davies, (2012) 

destacaram esse aspecto, a pois de 63 cães estudados,  40 eram fêmeas em animais com 

idade média entre oito e 10 anos, e de outros 45 cães estudados, 25 (58%) foram fêmeas 

com idade de nove anos e quatro meses até 16 anos. 

Em relação a raças e porte, verificou-se que houve maior prevalência de cães SRD, 

seguido pela raça de pequeno porte, de Poodles. Segundo Hoskins, (2008) cães SRD e 

raças de pequeno porte vivem mais tempo do que os cães de raças puras e de porte 

médio, grande e gigante.  

Os valores das medidas do VHS calculadas em cada uma das raças de cães geriátricos 

incluídas nesse estudo foram similares aos estudos feitos por outros autores com a 

finalidade de padronizar valores de VHS para cada raça de cães adultos (Lamb et al., 

2001; Cardoso et al., 2011; Castro M.G., 2011). Desta forma, os valores obtidos neste 

levantamento acrescentam informações aos padrões de raça e animais geriátricos, 

demostrando que o avanço da idade não alterou a medida do VHS. 

No eritrograma 35,25% dos animais apresentaram valores médios de hemácias, 

hematócritos e hemoglobina inferiores aos valores empregados como referência 

apresentados por Douglas e Wardrop, (2010); o hematócrito a hemoglobina, contagem 

total de eritrócitos, VCM e VHCM apresentam tendência decrescente comparados com 

os valores de referência para cães adultos (Douglas e Wardrop, 2010; e geriatricos 

Radakovich et al., 2017; Willems et al., 2017) sugerindo a anemia, como um achado 

laboratorial comum em cães geriátricos e podem ser correlacionados com a diminuição 

da produção de medula óssea, esplenomegalia, disfunção de sistema nervoso (Pati et al., 

2015) ou por doença renal crônica devido a diminuição da produção de eritropoietina 

restrição de ferro (Radakovich et al., 2017).  

Radakovich et al., (2017) observaram que cães em envelhecimento aumentaram as 

concentrações de plaquetas e proteina plasmática. Neste estudo notou-se também 

aumento de proteínas plasmáticas e valores no limite superior das plaquetas, 

comparados aos valores de referência confrontados Douglas e Wardrop, (2010), 
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Radakovich et al., (2017) e Willems et al., (2017) . Este fato pode ser resultado de 

processo de inflamação crônica em cães idosos, pois o aumento da IL-6 estimula a 

produção de trombopoetina, como citado por Nemeth et al., (2004). 

Os valores de leucócitos total foram maiores dos encontrados por Willems et al., (2017) 

para cães geriátricos, mais, no analises individual por animal encontrou-se que 12,17% 

dos animais avaliados nesse estudo foi verificada leucopenia e em 21,8% leucocitose. A 

leucopenia, em animais idosos, pode ocorrer devido a disfunção da medula óssea e a 

leucocitose pode decorrer de espleganomegalia, processos infecciosos sistêmicos 

secundários (Pati et al., 2015) ou inflamação crônica (Radakovich et al., 2017).  

A análises de bioquímica sanguínea encontrou-se aumento nos valores médios totais de 

FA, ALT e ureia, as concentrações de creatinina estavam no limite superior, 

comparados aos valores de referência para cães adultos citados por Douglas e Wardrop, 

(2010), e para cães geriatricos encontrados por  Pati et al., (2015), Radakovich et al., 

(2017) e Willems et al., (2017), sugirindo alterações no funcionamento do figado rins e 

perda de massa muscular que normalmente acomete aos cães geriatricos.  

Na comparação entre os motivos da consulta com as variáveis peso, idade, VHS, 

hematológicas e bioquímicas. Observou-se que, na variável idade não foi observada 

diferença significativa com os motivos da consulta, pois o grupo de cães foi selecionado 

de acordo ao gráfico de idade igual ou maior de sete anos. No entanto, os animais mais 

velhos com idade média de 134,91 meses foram mais propensos a apresentar problemas 

de câncer, e os animais com idade média de 133,47 apresentaram problemas 

cardiorespiratórios corroborando com Becker (2011) que constatou que o aumento do 

aparecimento câncer nos cães e alterações no sistema cardiorespiratório, podem estar 

diretamente relacionado com o aumento da sua expectativa de vida. Davies (2012), 

Willems et al., (2017) e Fernandes et al., (2017) afirmaram que dentre os principais 

achados em cães geriátricos incluíram distúrbios respiratórios, massas abdominais 

palpáveis e doença pulmonar metastática. No sistema respiratório, ocorre decréscimo da 

reserva funcional, perda do vigor dos músculos relacionados à respiração, redução da 

parede torácica e de sua elasticidade (Carrijo e Souza, 2009). Já no sistema 

cardiovascular, as alterações do envelhecimento são decorrentes da diminuição das 

reservas cardiovasculares pela menor atividade de barorreceptores, que afetam o sistema 

de condução do músculo cardíaco, bem como redução do volume sanguíneo e pressão 

arterial sistêmica (Goldston e Hoskins, 1999). 
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Animais com suspeita de metástase pulmonar apresentaram peso corporal mais elevado, 

porém, este achado pode ser devido ao fato de que a maioria dos animais pertenciam a 

raças de peso corporal elevado (Boxer, Pastor Belga, Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão 

e Fila Brasileiro) o que elevou o valor da média do peso corporal. Certas raças, como o 

Boston Terrier, Boxer, Cocker Spaniel, Poodle, Pastor Alemão e Golden Retriever, 

apresentam alta incidência de casos de câncer (Daleck e De Nardi, 2009). No entanto, 

Willems et al., (2017) e Fernandes et al., (2017) afirmaram que independente das raças, 

os cães geriátricos são predispostos a ocorrência de câncer, podendo estar relacionado 

tanto com a exposição mais prolongada a agentes carcinogênicos quanto com a debilidade 

do sistema imunológico (Daleck e De Nardi, 2009). 

As variáveis hemácias, hematócrito, hemoglobina, CHCM apresentaram os menores 

valores médios no grupo de animais com suspeita de metástase pulmonar e problemas 

cardiorrespiratórios. Tal fato pode ser conjeturado com diminuição da produção de 

células pela medula óssea, doença renal crônica (diminuição da produção de 

eritropoietina) e deficiência de vitaminas e minerais (Pati et al., 2015); (Radakovich et 

al., 2017).  

 

CONCLUSÕES 

O maior esclarecimento do tutor em relação aos cuidados básicos com cães, meios de 

diagnósticos avançados e especialidades na medicina veterinária, tem contribuído para o 

aumento da expectativa de vida dos cães. 

As fêmeas compõem estão em maior dentre a população de cães geriátricos.   

Os cães de raça mista têm expectativa de vida maior, seguido pelos de pequeno porte. 

Os cães geriátricos são levados para consulta devido à suspeita de metástase pulmonar, 

avaliação cardiorrespiratória, check-up, avaliação torácica geral (suspeitas de colapso de 

traqueia e megaesôfago). 

Cães geriátricos têm propensão a maior peso coporal, anemia e leucocitose.  

Dentre os exames em um atendimento veterinário a um paciente geriatra recomenda-se 

avaliação hematológica e bioquímica e exames de imagem como radiografia torácica. 
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CAPITULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Estudos a partir de levantamentos visa descrever a distribuição das 

características ou de fenômenos que ocorrem naturalmente em grupos da população. 

Neste caso por exemplo, descrever as características ou alterações clinico, laboratorial e 

radiológico de tórax dos cães geriátricos que frequentam o hospital veterinário da EVZ-

UFG, possibilita o maior desenvolvimento de pesquisas na área, para planejar e oferecer 

um melhor atendimento nos pacientes geriátricos.  

A interpretação do hemograma e bioquímica sanguínea fornece uma ampla visão 

do estado geral de saúde dos pacientes. No caso dos cães geriátricos, existe a 

necessidade de realizar novas pesquisas que padronizem os valores hematológicos e de 

bioquímica sanguínea, já que podem ocorrer variações entre um cão filhote ou adulto 

por causa das alterações nas funções de diferentes órgãos. 

Quanto ao método de diagnóstico por imagem, o exame radiográfico de tórax de 

tórax oferece importantes informações sobre as diferentes alterações que pode 

apresentar um cão geriátrico com o sem doença concomitante, além disso, a aplicação 

do método para avaliar o tamanho do coração o VHS é interessante para diagnosticar 

uma alteração cardíaca, mas há a necessidade de se-padronizar as medidas do VHS para 

cada raça, incluindo os SRD que ocupam um número de integrantes considerável dentre 

a população canina. 

É recomendável que, após da identificação do cão geriátrico, fazer 

acompanhamentos três vezes por ano com exames clínicos, laboratoriais e radiográfico 

de tórax para identificação precoce de alterações no organismo que normalmente 

acometem os cães geriátricos, e assim aumentar a sua expectativa de vida e oferecer um 

estilo de vida de melhor qualidade para nossos animais de estimação. 

Finalmente, o Prontus Vet é o sistema de uso no Hospital Veterinário 

EVZ/UFG/GO que permite automatizar: o controle de agendamentos do médico 

veterinário, a rotina do profissional nos atendimentos, a troca de informação entre 

profissionais, mas deve-se administrar de forma adequada anotando todos os dados do 

histórico do paciente, que foi uma falha nesse estudo já que tinham vários cães que não 

conseguiram entrar no grupo da pesquisa por ter dados incompletos no histórico. 
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Artigo científico 
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Seções do texto: Título (português e inglês), Autores e Filiação, Resumo, 

Abstract, Introdução, Casuística, Discussão e Conclusões (quando pertinentes), 

Agradecimentos (quando houver) e Referências. 

O número de páginas não deve exceder a 10, incluindo tabelas e figuras. 
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Comunicação 
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dignos de publicação, embora insuficientes ou inconsistentes para constituírem um 
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Formatação do texto 
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inferior, direita e esquerda), em fonte Times New Roman tamanho 12 e em 

espaçamento entrelinhas 1,5, em todas as páginas e seções do artigo (do título às 
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Seções de um artigo 

Título: Em português e em inglês. Deve contemplar a essência do artigo e 

não ultrapassar 150 dígitos. 

Autores e Filiação: Os nomes dos autores são colocados abaixo do título, 
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Nos trabalhos que envolvam animais e/ou organismos geneticamente modificados 
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Resultados: Apresentar clara e objetivamente os resultados encontrados. 

Tabela: Conjunto de dados alfanuméricos ordenados em linhas e colunas. 

Usar linhas horizontais na separação dos cabeçalhos e no final da tabela. O título da 

tabela recebe inicialmente a palavra Tabela, seguida pelo número de ordem em 

algarismo arábico e ponto (ex.: Tabela 1.). No texto a tabela deve ser referida como Tab 

seguida de ponto e do número de ordem (ex.: Tab. 1), mesmo quando se referir a várias 

tabelas (ex.: Tab. 1, 2 e 3). Pode ser apresentada em espaçamento simples e fonte de 
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Figura: Compreende qualquer ilustração que apresente linhas e pontos: 

desenho, fotografia, gráfico, fluxograma, esquema, etc. A legenda recebe inicialmente a 

palavra Figura, seguida do número de ordem em algarismo arábico e ponto (ex.: Figura 

1.) e é referida no texto como Fig seguida de ponto e do número de ordem (ex.: Fig.1), 
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do texto, fotografias e desenhos devem também ser enviadas no formato jpg com alta 

qualidade, em um arquivo zipado, anexado no campo próprio de submissão na tela de 

registro do artigo. As figuras devem ser, obrigatoriamente, inseridas no corpo do texto 

preferencialmente após a sua primeira citação. 

 

   Nota: Toda tabela e/ou figura que já tenha sido publicada deve conter, 

abaixo da legenda, informação sobre a fonte (autor, autorização de uso, data) e a 

correspondente referência deve figurar nas Referências. 

Discussão: Discutir somente os resultados obtidos no trabalho. (Obs.: As 

seções Resultados e Discussão poderão ser apresentadas em conjunto a juízo do autor, 

sem prejudicar qualquer das partes e sem subitens). 

Conclusões: As conclusões devem apoiar-se nos resultados da pesquisa 

executada e serem apresentadas de forma objetiva, sem revisão de literatura, discussão, 

repetição de resultados e especulações. 

Agradecimentos: Não obrigatório. Devem ser concisamente expressados. 

Referências: As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética, 

dando-se preferência a artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, 

indexadas. Livros e teses devem ser referenciados o mínimo possível, portanto, somente 

quando indispensáveis. São adotadas as normas gerais ABNT, adaptadas para o 

ABMVZ conforme exemplos: 

 

Como referenciar: 

1. Citações no texto 

A indicação da fonte entre parênteses sucede à citação para evitar 

interrupção na sequência do texto, conforme exemplos: 

autoria única: (Silva, 1971) ou Silva (1971); (Anuário..., 1987/88) ou 
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mais de dois autores: (Ferguson et al., 1979) ou Ferguson et al. (1979) 
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mais de um artigo citado: Dunne (1967); Silva (1971); Ferguson et al. 
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citada por outros autores. No texto, citar o sobrenome do autor do documento não 

consultado com o ano de publicação, seguido da expressão citado por e o sobrenome do 

autor e ano do documento consultado. Nas Referências, deve-se incluir apenas a fonte 

consultada. 
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