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Introdução 
 

 
 

O diagnóstico médico-veterinário a campo requer, com muita freqüência, as 

operações de necropsia, que tendem a estar acompanhadas de coleta de material para 

avaliação laboratorial. Este manual de necropsia e coleta se destina ao colega que não pode 

prescindir desse manejo para o diagnóstico final. A investigação pós-morte é uma arma 

científica da qual dispõe o veterinário, e é extremamente importante, sobretudo pela pouca 

disponibilidade de centros diagnósticos em um país de dimensões continentais como o 

nosso. Por isso, a necropsia torna-se uma opção cada vez mais importante com que conta o 

veterinário a campo. 

 
Esta revisão se substancia principalmente na literatura disponível no setor e, 

também, um pouco na experiência do autor como profissional de diagnóstico. Nossa 

intenção é de total colaboração, e nosso desejo é que esta revisão tenha seus benefícios 

comprovados pelo usuário na prática, no dia a dia.  

 

 

Edson Luiz Bordin 

Médico Veterinário – Patologista 
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Alguns Comentários Iniciais 
 

A sanidade suína, em conjunto com a nutrição, a genética e o manejo, é um dos 

pólos importantes da produtividade, sendo por vezes o fator limitante. O ideal, sem 

nenhuma dúvida, seria que o manejo da sanidade fosse voltado principalmente à 

prevenção de doenças e ao monitoramento da saúde dos plantéis e se constituísse em uma 

regra geral, coibindo as manifestações de doenças que, quando ocorrem, já trazem 

embutido um nível mínimo de prejuízo. 

 
Em termos práticos, no entanto, esta situação ideal está longe de ser a regra, de 

modo que as doenças grassam em nossos rebanhos e o médico-veterinário a campo, por 

vezes, se sente isolado e afastado dos centros de diagnóstico, tendo sobre si os pesados 

encargos da responsabilidade imediata. Fatores dos mais variados acabam por interferir, e 

com freqüência afetam a maneira pela qual se investigam as doenças, de modo que nem 

sempre o diagnóstico se confirma – isso quando se chega a alguma suspeita ou conclusão. 

 
Entre estes fatores se incluem por vezes as investigações necroscópicas deficientes, 

coletas de material equivocadas, problemas de conservação de material clínico e até 

interpretações de laudos, os quais, por sua vez, nem sempre são claros e entendíveis. 

Portanto o treinamento e a preparação do técnico passam inevitavelmente por essas 

etapas. É nosso desejo que textos como este e outros possam auxiliar o preparo e 

aproximar o colega do laboratório, confirmando diagnósticos, esclarecendo dúvidas e 

auxiliando no controle das doenças. 

 
Somente com conhecimento pleno das causas das doenças, de suas identificações e 

dos prejuízos que acarretam, pode o técnico elaborar um programa de sanidade animal 

eficiente e condizente com nossa realidade e com a assistência à sociedade, com a qual a 

profissão veterinária está intimamente ligada. 
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1. Alterações Cadavéricas no Post Mortem 

 

Nos capítulos que seguem estamos aproveitando muitas das informações dispostas 

pelo Prof. Dr. Anilton César Vasconcelos da UFMG em sua publicação de 1987 (28), ainda 

atual, onde congregou, de forma louvável e eficiente, as referências bibliográficas, 

notadamente internacionais, então disponíveis, em um formato fácil e assimilável. Em 

situações específicas, no entanto, são interpostas ou inseridas informações adicionais 

julgadas necessárias, ou alguma complementaridade, principalmente no âmbito das 

coletas de material, específica para auxílio ao diagnóstico em patologia suína. 

 

1.1 Classificações das alterações e significado prático: 

A. Alterações cadavéricas abióticas (que não modificam o cadáver no seu aspecto 

geral); 

a. Imediatas (significado: morte somática ou clínica ou geral). 

a.1 Insensibilidade 

a.2 Imobilidade 

a.3 Parada das funções cardíaca e respiratória  

a.4 Inconsciência  

a.5 Arreflexia 

b. Mediatas ou consecutivas (significado: autólise) 

b.1 Livor mortis ou hipóstase cadavérica  

b.2 Algor mortis ou frialdade cadavérica  

b.3 Rigor mortis ou rigidez cadavérica  

b.4 Coagulação do sangue 

b.5 Embebição pela hemoglobina 

b.6 Embebição pela bile 

b.7 Timpanismo ou meteorismo post mortem 

b.8 Deslocamento, torção e ruptura de vísceras  

b.9 Pseudo-prolapso retal 
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B. Alterações cadavéricas transformativas (que modificam o cadáver no seu aspecto 

geral, inclusive dificultando o trabalho de analise dos achados. Significado: 

decomposição, putrefação). Nesse caso, sob o ponto de vista prático, só se deve 

proceder à necropsia se existir envolvimento judicial requerente. Este tipo de exigência 

legal é, na prática, uma raridade; felizmente, porque na imensa maioria das vezes os 

cadáveres são indisponíveis ou impróprios. Normalmente observam-se muitas vezes 

em conjunto: 

a) Pseudo-melanose 

b) Enfisema tecidual 

c) Maceração  

d) Coliquação 

e) Redução esquelética progressiva 
 

1.2 Fatores que influenciam no aparecimento precoce ou tardio das alterações 

cadavéricas 

A. Temperatura ambiente 

– Trata-se do fator externo mais atuante. Quanto mais alta, maior a velocidade de 

instalação das alterações cadavéricas. 

– A temperatura baixa inibe a ação de enzimas proteolíticas, assim como o crescimento 

bacteriano, de modo que as alterações ocorrem em ritmo bastante lento e pouco 

percebido. 

 
B. Tamanho do animal 

– Quanto maior o animal, mais difícil o resfriamento e maior a velocidade de instalação 

das alterações cadavéricas. 

 
C. Estado de nutrição  

– Quanto maior o teor de glicogênio muscular, mais tempo levará o rigor mortis para se 

instalar. 
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– De maneira oposta, quanto mais bem alimentado estiver o animal, maior e mais 

obeso ele deverá apresentar-se e, assim, menor dissipação do calor e maior velocidade 

de instalação das demais alterações cadavéricas. 

 
D. Causa mortis 

– São das mais importantes. Entre elas as infecções clostridiais e septicemias (com 

hipertermia pré-agônica), algumas intoxicações e traumatismos encefálicos (com 

tetania e hipertermia) aceleram a instalação de alterações cadavéricas. 

 
E. Cobertura gordurosa tegumentar: 

– A camada de gordura diminui a dissipação do calor, tornando maior a velocidade de 

instalação das alterações cadavéricas. Isso explica porque o suíno autolisa mais 

rapidamente que um outro animal de idêntica proporção. 

 

1.3 Reconhecimento das alterações cadavéricas 

Sabe-se que a morte somática de um indivíduo não acarreta a morte simultânea de 

todos os seus tecidos. Células ou tecidos individuais podem permanecer vivos durante um 

curto e variável período de tempo após a morte clínica. Evidentemente, tal fenômeno 

relaciona-se bastante com o teor de oxigenação primária. Algumas atividades podem 

continuar, como, por exemplo, a terminação das mitoses celulares já iniciadas e a 

capacidade fertilizante dos espermatozóides, mesmo após a morte, por algum tempo. 

 
Quanto mais diferenciado e especializado for um tecido, mais rapidamente nele se 

instalará o processo de autólise, em razão do alto índice metabólico e, por conseguinte, da 

maior necessidade de nutrientes e oxigênio. O sistema nervoso central retrata bem um 

exemplo de tecido bastante dependente, de modo que, com 4 a 5 minutos de anóxia, 

estabelece-se a lesão celular. A autólise é a destruição de um tecido por enzimas 

proteolíticas produzidas pelo próprio tecido, e basicamente inicia os processos gradativos 

de decomposição de cadáver. Como conseqüência da autólise, temos as seguintes 

alterações cadavéricas: 
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A. Algor mortis 

1. Sinonímia: arrefecimento cadavérico, frialdade cadavérica, frigor mortis. 

2. Observa-se um resfriamento gradual do cadáver, até alcançar (ou ultrapassar, 

devido à dissipação do calor pela evaporação), a temperatura ambiente. 

3. A manifestação do algor mortis após o óbito depende da espécie, do estado de 

nutrição, da temperatura ambiente e da causa mortis. Em geral, já se torna 

perceptível três a quatro horas após a morte. 

4. Mecanismo de formação: com a parada das funções vitais (inclusive da 

termorregulação) e com a evaporação atuando nas superfícies corporais (dissipando 

o calor), ocorre o resfriamento gradual. 

Observações: genericamente, considera-se a queda na temperatura corporal de um 

grau centígrado por hora após a morte (1ºC/hora). Quando o animal apresentar 

tetanias ou movimento de pedalagem intensos pré-agonicamente (visto com 

freqüência em toxemias, na doença do edema, nas meningoencefalites e em 

algumas toxicoses e traumatismos do S.N.C.), pode ocorrer inicialmente uma fase 

de elevação da temperatura corporal, mesmo após a morte. Algumas agressões 

bacterianas sistêmicas como as citadas afetam, portanto, este grau de resfriamento.  

 
B. Livor mortis 

1. Sinonímia: lividez cadavérica, hipóstase cadavérica. 

2. Verificação: manchas violáceas (chamadas de “lividices”) nos locais de declive, 

que desaparecem pela compressão digital. 

3. Aparecimento após a morte: entre duas e quatro horas, se o animal permanece na 

mesma posição. Normalmente aparece com o final do algor mortis acima discutido. 

4. Mecanismo de formação: com a parada da função cardíaca ocorre o acúmulo de 

sangue nas regiões mais baixas por ação da forca da gravidade. 

Observação: diferenciar da congestão hipostática, que ocorre com o animal em vida 

e que predispõe a processos diversos em virtude da desvitalização tecidual. 

 
 

 



11 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

C. Rigor mortis 

1. Sinonímia: rigidez cadavérica. É o mais prolongado dos fenômenos post mortem e 

precede a putrefação. 

2. Verificação: normalmente inicia-se pelos músculos mandibulares e as articulações 

das extremidades. Com a rigidez dos músculos, as articulações tendem a pouca 

mobilidade. 

3. Aparecimento após a morte: em torno de duas a quatro horas, dependendo 

principalmente do estado de nutrição do animal e da causa mortis. Em animais 

caquéticos e refugos extremos, ocorre mais precocemente. 

4. Duração: em torno de doze a vinte e quatro horas, dependendo principalmente 

do estado de nutrição do animal e da causa mortis, sendo menos pronunciado e 

menos duradouro naqueles animais que morreram caquéticos ou após exercícios 

musculares intensos. 

5. Mecanismos de formação: 

a) Fase pré-rigor: apesar da morte somática, o tecido muscular ainda persiste 

vivo por algum tempo, com o glicogênio de reserva mantendo os ATP’s 

necessários ao metabolismo vital das fibras. Como não há oxigenação, ocorre 

aumento do ácido lático e diminuição do pH e do fosfato de creatina. Para 

Guyton (1973), o ATP é importante para manter a actina e a miosina separadas, 

durante o relaxamento muscular. 

b) Fase de rigor: com o esgotamento do glicogênio de reserva do músculo e com 

a sobrecarga metabólica das fibras face à acidificação e à carência de oxigênio, o 

músculo se torna auto-intoxicado. A carência de ATP’s leva a uma forte união 

entre a actina e a miosina, que persiste até que estas sejam destruídas totalmente 

pelos fenômenos líticos (autólise e heterólise). 

c) Fase de pós-rigor: com a destruição da actina e miosina por enzimas 

proteolíticas, ocorre o relaxamento dos músculos e das articulações. 

Observações: o enrijecimento tende a iniciar-se nos músculos involuntários, 

abrangendo posteriormente os voluntários, na seguinte seqüência: coração (logo na 

1ª hora após a morte), músculos respiratórios, músculos mastigatórios, músculos 



12 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

perioculares (promovendo a retração do globo ocular), músculos do pescoço, dos 

membros anteriores, do tronco e dos membros posteriores. Essa mesma seqüência é 

também válida para o término da alteração. É ainda importante ressaltar que a 

musculatura lisa intestinal (principalmente a do jejuno), ao entrar em rigor mortis, 

pode determinar inclusive intussuscepções post mortem. 

 
D. Coagulação do sangue: 

1. Verificação: aparecimento de coágulos vermelhos (chamados cruóricos), 

amarelados (lardáceos, associados à agonia), ou mistos, nas câmaras cardíacas 

(mormente do lado direito do coração) e nos vasos. Considerando-se o período de 

aparecimento do rigor mortis no coração (em torno de uma hora após a morte) e o 

período de aparecimento da coagulação sangüínea (em torno de duas horas após a 

morte) e, ainda, a grande reserva de glicogênio muscular do coração, não é de se 

esperar a verificação de coágulos, principalmente no ventrículo esquerdo, uma vez 

que a contração do rigor deveria expulsar totalmente o sangue daquela câmara 

cardíaca. Assim, a ocorrência de coágulos, quaisquer que sejam, no ventrículo 

esquerdo sugere, mas não necessariamente significa, debilidade do miocárdio (rigor 

mortis ausente ou de pequena duração), fato comum nas insuficiências cardíacas 

congestivas e nas doenças crônicas caquetizantes. Costuma ser bastante freqüente 

nas miodistrofias metabólicas, como a deficiência de vitamina E, etc. 

2. Aparecimento após a morte: em torno de duas horas. 

3. Duração: em torno de oito horas, com posterior hemólise do coágulo e formação 

de um líquido vermelho escuro. 

4. Mecanismo de formação: células endoteliais, leucócitos e plaquetas em hipóxia 

liberam tromboquinase, que irá desencadear a formação de coágulos. 

Observações: O coágulo post mortem deve ser diferenciado do trombo. 

Coágulo Trombo 
 De aspecto gelatinoso, elástico, liso e 
brilhante 

 De aspecto seco, friável e inelástico 

 Está sempre solto no sistema cardiovascular  Está sempre bem aderido à parede vascular 
ou cardíaca, e quando retirado deixa uma 
superfície rugosa e sem brilho 

 



13 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

E. Embebição pela hemoglobina: 

1. Sinonímia: embebição sangüínea. 

2. Verificação: manchas avermelhadas nos endotélios vasculares, no endocárdio e 

nas vizinhanças de vasos (mais evidenciáveis em tecidos claros como o mesentério, 

o tecido subcutâneo, etc.). 

3. Aparecimento após a morte: em torno de oito horas. 

4. Mecanismo de formação: devido à hemólise do coágulo, ocorre liberação da 

hemoglobina, que se difunde no vaso e na periferia deste. 

Observações: a embebição pela hemoglobina deve ser diferenciada das hemorragias 

subendocárdicas e subendoteliais. Para isso, basta fazer um corte e pesquisar a 

profundidade da alteração. Na hemorragia a mancha avermelhada toma uma 

tonalidade mais viva e é sempre mais profunda; enquanto, na embebição pela 

hemoglobina, a mancha é mais superficial, e à medida que se aprofunda diminui a 

intensidade. 

 
F. Embebição pela bile: 

1. Verificação: caracteriza-se por áreas de coloração amarelo-esverdeada nos tecidos 

circunvizinhos à vesícula biliar, incluindo evidentemente partes limítrofes do 

parênquima hepático. 

2. Aparecimento após a morte: muito variável. 

3. Mecanismo de formação: autólise rápida da parede da vesícula; em virtude da 

ação dos sais biliares, facilita a difusão dos pigmentos biliares. 

 
G. Meteorismo post mortem: 

1. Sinonímia: timpanismo cadavérico. 

2. Verificação: distensão abdominal por gases formados no tubo gastrintestinal. 

3. Aparecimento após a morte: muito variável, mais rápido nos ruminantes e 

eqüídeos do que nos suínos. 

4. Mecanismo de formação: a fermentação e a putrefação do conteúdo 

gastrintestinal ocasionam grande volume de gás, que distende as vísceras ocas, 



14 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

aumentando a pressão intra-abdominal. Não raramente rompem as vísceras à 

mínima pressão mecânica. 

Observações: o meteorismo post mortem deve ser diferenciado do meteorismo ante 

mortem. 

Meteorismo post mortem Meteorismo ante mortem 
 Ausência total de alterações circulatórias na 
submucosa do tubo gastrintestinal 

 Hiperemia e hemorragia na submucosa da 
área comprometida, associadas à congestão 
passiva nos órgãos abdominais (exceto no 
fígado e no baço). 
Congestão e edema pulmonar são freqüentes  

 

H. Deslocamento, torção e ruptura de vísceras: 

1. Verificação: modificação na posição das vísceras, às vezes com torção e até 

ruptura das mesmas. 

2. Mecanismo de formação: a fermentação e putrefação do conteúdo gastrintestinal 

originam gases que tendem às porções mais elevadas (em relação ao solo) das 

vísceras, forçando-as muitas vezes, a mudar de posição (ectopias), a se distenderem, 

a se torcerem e, às vezes, (conforme a distensão e a torção), a se romperem. 

Observações: tais alterações post mortem, devem ser diferenciadas das distopias, das 

torções/rotações segmentares e das rupturas de vísceras ante mortem, que vêm 

sendo relativamente comuns em suínos adultos, bem alimentados, cuja “ginástica 

funcional” esteja prejudicada pelo manejo e instalações. 

I. Pseudo-prolapso retal: 

1. Sinonímia: prolapso retal cadavérico. 

2. Verificação: exteriorização da ampola retal, com ausência de alterações 

circulatórias que indiquem um processo ante mortem. 

3. Mecanismo de formação: aumento da pressão intra-abdominal e intra-pélvica, 

causado pelo meteorismo post mortem, é o fator desencadeador desta alteração em 

geral. 

Observações: é pouco comum em suínos. Deve ser diferenciado do prolapso ante 

mortem com base na ausência de alterações circulatórias no processo post mortem. 
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Diferença entre autólise e necrose 

Histologicamente, a autólise traz como conseqüência a perda de detalhes celulares e 

de coloração, o que pode causar alguma dificuldade de interpretação diagnóstica 

diferencial com processos degenerativos. O citoplasma celular torna-se granuloso e 

hialino, há perda dos limites. A ausência de reação inflamatória e a ocorrência de hemólise 

intravascular diferenciam estas alterações da necrose, já que nesta, a reação inflamatória é 

freqüente. 

 
A heterólise é um termo genérico que se aplica à destruição de um tecido por 

enzimas proteolíticas estranhas ao tecido. Decorre geralmente da proliferação de bactérias 

saprófitas, que decompõem (putrefazem) o organismo, alterando suas características de 

modo a torná-lo impróprio para a necropsia. 

 
Como conseqüências da heterólise, podem ocorrer as seguintes alterações: 

 
A. Pseudo-Melanose: 

1. Sinonímia: manchas de putrefação. 

2. Verificação: manchas irregulares, cinzas-esverdeadas, na pele da região 

abdominal e em órgãos vizinhos aos intestinos. 

3. Mecanismo de formação: o ácido sulfídrico (H2S), oriundo das putrefações, reage 

com o ferro liberado pela catabolização da hemoglobina, formando o sulfureto de 

ferro que cora os tecidos em cinza-esverdeado. 

 
B. Enfisema cadavérico: 

1. Sinonímia: crepitação post mortem. 

2. Verificação: crepitação no tecido subcutâneo, muscular e em órgãos 

parenquimatosos. 

3. Mecanismo de formação: a proliferação de bactérias putrefativas decompõe os 

tecidos, levando à formação de pequenas bolhas de gás (H2S). 

 
C. Maceração: 

1. Verificação: desprendimento das mucosas em geral. 
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2. Mecanismo de formação: as enzimas proteolíticas geradas pela proliferação 

bacteriana atuam nas mucosas, tornando-as friáveis. 

Observações: ocorrência extremamente precoce na mucosa gastrointestinal; não 

significando, neste órgão, putrefação. 

 
D. Coliquação: 

1. Sinonímia: liquefação parenquimatosa post mortem. 

2. Verificação: perda progressiva do aspecto e estrutura das vísceras, que se tornam 

amorfas. 

3. Mecanismo de formação: enzimas proteolíticas geradas pela proliferação 

bacteriana decompõem e liquefazem o parênquima dos órgãos. 

Observações: ocorrência extremamente precoce na medular da adrenal, não 

significando, neste órgão, putrefação. 

 
E. Redução esquelética: 

1. Sinonímia: esqueletização. 

2. Verificação: desintegração de tecidos moles. 
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2. Técnica de Necropsia 

2.1 Sinonímia: autopsia, mortopsia, exame post mortem. 
 

2.2 Etimologia: do grego nekrós – cadáver, e ópsis – vista. 
 

2.3 Definição: abertura e inspeção sistemática e pormenorizada das cavidades e órgãos de 

um cadáver, objetivando elucidar a causa da morte ou verificar a extensão e a natureza das 

lesões. 

 

2.4 Importância: 

- Meio de diagnóstico nas doenças super-agudas e assintomáticas, principalmente 

quando se tratar de problema de rebanho. 

- Elevação do conceito profissional junto aos clientes (por demonstrar interesse, técnica 

e conhecimento). 

- Nos casos de medicina veterinária legal, quando existirem suspeitas de 

envenenamentos criminosos. 

- Meio de avaliação do seu desempenho clínico, esclarecendo dúvidas (mortui vivos 

docent – os mortos ensinam aos vivos). A rigor, todo caso clínico em que o paciente 

venha a óbito, deve ser necropsiado. Infelizmente, algumas circunstâncias a campo 

acabam por limitar a freqüência com que a necropsia é conduzida. Uma necropsia 

completa é rara. São bem mais freqüentes necropsias parciais, que pouco ajudam, 

quando não incorrem em diagnósticos ou suspeitas equivocadas. 

 
Não existe somente uma técnica fixada de necropsia. Em geral, cada técnico tem sua 

maneira preferencial de explorar um cadáver com fins diagnósticos. Nesta revisão se 

descreve uma técnica ou combinação de mais de uma delas. Foram anexadas algumas 

ilustrações gentilmente autorizadas pelo Newport Laboratories, MN; por meio dos DRs 

Wayne Freese e Mark Titus e Dr. Nelson Mores (CNPSA). 

 

2.5 Material necessário: 

 Facas e esmeril; tesouras e pinças; 

 Machadinha, martelo e escopro; 
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 Serra ou serrote e machado; 

 Frascos de boca larga com fixador; barbante; 

 Luvas cirúrgicas ou domésticas (quanto mais espessas, melhor). 

Sugerem-se também: macacão, botas de borracha, escova para limpeza das luvas e do 

instrumental (figura 1). 

 
Figura 1 – Material necessário para a necropsia (identificação)- Dr. A. Vasconcelos. 

 

 

2.6 Identificação do cadáver: 

 Espécie, raça, sexo, idade, peso ou número; 

 Procedência, proprietário, remetente, endereço (inclusive telefone); 

 Data e hora da(s) morte(s); data e hora da necropsia; 
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 Histórico clínico (início dos sintomas, tipos de sintomas, evolução, número de animais 

afetados, número de animais ainda sadios, características dos animais doentes, 

tratamentos utilizados, etc.). 

 

2.7 Exame geral do cadáver: 

 Se possível, observar a posição do animal após a morte (importante para diferenciar 

congestão ante mortem do livor mortis); 

 Verificar as alterações cadavéricas; 

 Observar o estado de nutrição do animal, as mucosas visíveis, o pelo e a pele. Atenção 

para ectoparasitos (sarna, piolho), úlceras cutâneas (feridas), manchas (alterações 

vasculares), nódulos e exsudatos. Atentar ao corrimento nasal, sua característica, bem 

como eventual corrimento genital na fêmea. Observar presença de sangue perineal, e se a 

cavidade nasal mostra-se normal anatomicamente ou exibe algum tipo de desvio (rinite 

atrófica progressiva). Observar eventual sangramento oral. 

 

2.8 Abertura do cadáver e exame de vísceras: 

 Uma boa posição do cadáver para a abertura é em decúbito dorsal, pois permite a 

observação dos dois antímeros do animal e a comparação in situ das vísceras. Pode-se 

optar, no entanto, pelo decúbito lateral direito em animais maiores e mais pesados 

(reprodutores, por exemplo). A cabeça do animal deve estar sempre à esquerda do 

necroscopista, a não ser que ele seja canhoto. Incisar as regiões axilares (liberando 

ligamentos e músculos escapulares e costais) e inguinais (desarticulando a cabeça do 

fêmur do acetábulo). 

 Uma opção é fazer uma única incisão longitudinal mediana, do mento à sínfise 

isquiática, respeitando-se as cavidades. Se o animal for macho, rebater o pênis 

caudalmente e seccionar o saco escrotal, exteriorizando os testículos e dissecando os 

funículos espermáticos com a ajuda de uma tesoura, até a sua entrada na cavidade 

abdominal no forame inguinal. Se for fêmea, dissecar e retirar a(s) glândula(s) mamária(s). 

Ao rebater a pele (esfola), observar o tecido subcutâneo, seus vasos, os músculos e os 

linfonodos superficiais, sendo que notadamente esses últimos são de grande importância. 

Antes do rebatimento da pele, conforme anteriormente referido, e mesmo antes da incisão 
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inicial necroscópica, avaliar a presença de ectoparasitos ou suas lesões sugestivas (pápulas 

eritematosas), além de outras lesões alérgicas, lesões de dermatite hemorrágica, dermatite 

exsudativa, melanose, tumores, etc. 

 Posteriormente, após a incisão preliminar sugerida, pode-se seccionar o pavimento da 

cavidade bucal, rasante à face interna da asa da mandíbula. Expor a língua, desarticular os 

ossos hióides, expor as tonsilas (corte em “V” no palato mole) e, finalmente, retirar o 

conjunto língua-esôfago-traquéia até a entrada desta na cavidade torácica. 

 Depois se podem seccionar as articulações costocondrais, retirar o esterno e observar, na 

cavidade torácica, a eventual ocorrência de distopias, aderências fibrinosas e 

líquidos/exsudatos. 

 Nesta fase pode-se tracionar o conjunto língua-esôfago-traquéia-pulmão-coracão, 

retirando-os da cavidade torácica (observação do mediastino quanto a adenopatias é 

importante nessa fase). Separar o esôfago da traquéia até sua porção inicial e abrir cada 

pulmão, seccionando longitudinalmente até os brônquios. Pode-se seccionar 

transversalmente a língua, as amígdalas e a tireóide (bem em cima das paratireóides). 

Observar pormenorizadamente cada órgão (aspecto, volume, cor, forma, consistência, 

etc.). 

 Deve-se avaliar atenciosamente os pulmões. Se a superfície externa estiver muito lisa e 

brilhante, suspeita-se que ele não retraiu (não colapsou) à abertura da cavidade torácica 

(congestão e edema intersticial inter lobular/pneumonia viral?). Observar também a 

coloração, a consistência e a crepitação do órgão. Avaliar detidamente os bordos dos 

pulmões e o nível da atelectasia eventualmente presente nos lobos anteriores, lesão 

freqüente na pneumonia enzoótica. Bordos arredondados podem significar edema 

inflamatório nas hepatizações agudas, independentemente da etiologia. Bordos em 

ângulos mais agudos podem retratar alterações inflamatórias subagudas à crônica, 

notadamente quando há também compactação do parênquima. Importante observar nessa 

fase da necropsia a presença de exsudatos aderidos ou de áreas hemorrágicas, ou 

infartamentos ou abcessos ou nódulos necróticos relacionados a infecções comuns por 

coccus, APP, pasteurella, etc. Seccionar atentamente os lobos pulmonares e os linfonodos 

mediastínicos e bronquiais. 
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 Quando se expõe a cavidade torácica, já se pode avaliar o pericárdio quanto à presença 

de hidropericárdio, hemopericárdio, de fibrina e eventual pericardite fibrinosa adesiva, 

além do miocárdio, etc. Posteriormente retirar o coração do saco pericardíaco e seccionar 

os grandes vasos. 

 
Figura 2 – Abertura do cadáver (incisões) 

BORDIN, E. L. Contribuição ao diagnóstico em patologia suína, 1992 

 

Após a observação preliminar dos pulmões, avaliar mais detidamente o coração, já 

objeto de avaliação primária, comparando o diâmetro longitudinal com o transversal e 

verificar-lhe a cor e a consistência. A dilatação e a insuficiência cardíaca tornam o diâmetro 

longitudinal menor ou igual ao transversal, além de deixá-lo flácido e globoso. Podem-se 
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observar alterações degenerativas do miocárdio (miocardiose), que podem se registrar na 

deficiência de vitamina E, ou nódulos inflamatórios necróticos, que se observam na 

salmonelose aguda dos leitões. 

 
 Proceder com a abertura do coração (figura 3): com a faca, efetuar corte passando pela 

base das aurículas até a ponta do coração. Com uma tesoura, esticar o corte até as veias 

(pulmonar/átrio esquerdo e cava/átrio direito) e até as extremidades das aurículas. 

Posteriormente, ainda com a tesoura, seccionar a parede dos ventrículos da ponta do 

coração até a emersão das artérias (aorta/ventrículo esquerdo e pulmonar/ventrículo 

direito), seguindo o sulco paraconal (por onde passam os vasos cardíacos e para onde as 

extremidades das aurículas apontam). Com o coração corretamente aberto, verificar a 

espessura das paredes em relação ao tamanho das câmaras cardíacas, observar se há 

coágulos, manchas ou granulações no endocárdio e nas válvulas. Este exame das câmaras 

internas permite o pré-diagnóstico das endocardites, notadamente as vegetantes e as 

ulcerosas, com as primeiras ocorrendo com alguma freqüência na erisipela e as últimas 

com os coccos. Examinar também os septos interatrial e interventricular, procurando 

localizar anomalias congênitas. 

 Quebrar uma ou mais costelas para avaliação da resistência óssea. Seccionar uma costela 

longitudinalmente, próxima à articulação costocondral, a fim de se examinar a cartilagem 

de crescimento, a medula óssea e a espessura do periósteo. 

 Pinçar, tracionando para cima, a linha branca, e incisar, da cartilagem xifóide ao 

umbigo, expondo órgãos cavitários abdominais; caso tal operação não tenha ainda sido 

efetuada como opção primária (depende do intervencionista). Observar possíveis 

aderências, distopias e liquido na cavidade abdominal. Atentar para a natureza do líquido, 

se exsudato ou transudato. Avaliar o peritônio em busca de alguma indicação de processo 

inflamatório, notadamente fibrinoso. 

 Insinuar os dedos indicador e médio, tracionar para cima e prolongar a incisão até o 

pube. Continuando, seccionar a parede abdominal, rente ao último acro costal 

cranialmente, e na região inguinal caudalmente, com cuidado para não seccionar o 

funículo espermático no forame inguinal. 
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Figura 3 – Abertura e inspeção do coração - Dr. A. Vasconcelos. 

 

 Seccionar, retirar o epíplon juntamente com o baço, com cuidado para não lesar o 

pâncreas. Separá-los e examinar o epíplon, verificando-lhe a cor, o aspecto e a 

transparência. Deposição de fibrina e outros exsudatos constituem-se em achados 

constantes e sempre dignos de nota. 
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 Observar o volume, a cor, a consistência e o aspecto geral do baço. A seguir, realizar 

cortes transversais e notar a disposição das polpas branca e vermelha. Baço com as bordas 

arredondadas pode indicar esplenomegalia. Observar também a presença de hiperplasia 

sinusal, eventuais hemorragias e, sobretudo áreas de infartamentos, freqüentes na peste 

suína clássica, erisipela e outras septicemias hemorrágicas 

 Opção comum é fazer uma ligadura dupla ao nível da porção caudal do pâncreas, no 

duodeno e no reto. Seccionar entre as ligaduras e separar o intestino do mesentério 

cortante rente as alças (cuidado com a porção espiralada do cólon). Retirar os intestinos, 

dispondo-os em ziguezague, e observar, na serosa, a cor e o estado dos vasos intestinais e 

o aspecto da mucosa, a espessura da parede e o conteúdo (cor, aspecto, parasitos e corpos 

estranhos), pois são importantíssimos. Não se esquecer de concentrar a atenção nos 

gânglios linfáticos mesenteriais, que podem se mostrar hipertrofiados na peste suína, 

quando então exibem também hemorragias, o mesmo se registrando na salmonelose 

aguda, ou então hipertrofiados e sem alterações hemorrágicas, na circovirose ou na 

tuberculose, além da ileite. 

 O segmento jejuno-ileal hipertrofiado sugere ileite, e alterações hemorrágicas sobre a 

mucosa hipertrofiada podem ou não estar presentes nesse caso. Segmentos anormalmente 

finos podem significar virose intestinal (rotavirose e coronavirose (PED) e eventualmente 

coccidiose) em função do atrofiamento da mucosa em leitões. Lesões hemorrágicas na 

serosa e fibrina na mucosa do intestino delgado podem significar clostridiose em leitões 

em crescimento; presença de sangue na mucosa do intestino grosso pode-se registrar na 

disenteria hemorrágica suína em animais adultos. Colite-tiflite ulcerosa pode indicar 

salmonelose, que também ocorre na PSC. 

 Retirar o conjunto estômago-fígado-duodeno-pâncreas. 

 Voltar ao estômago e seccionar toda e extensão da parede, seguindo a curvatura maior. 

Observar, na serosa: cor, aspecto, forma e estado dos vasos; na mucosa: cor, aspecto, 

espessura da parede; e no conteúdo: cor, aspecto, viscosidade e corpos estranhos. Atentar 

para o estado da mucosa gástrica, que pode se mostrar hipertrofiada e/ou apresentar 

micro erosões ou ulcerações com ou sem sangue. Ulcerações gástricas têm sido relatadas 

com freqüência na circovirose, bem como no estresse e outras situações funcionais, 

alterações granulométricas da ração. 



25 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

 Seccionar longitudinalmente o duodeno, já que o exame intestinal anterior não o 

envolveu, sem separá-lo do fígado. A seguir, comprimir a vesícula biliar e examinar se não 

existe obstrução no colédoco (se a bile flui ao duodeno). 

 Seccionar o fígado, nos diversos lóbulos, observando o volume do órgão como um todo, 

a cor, o aspecto das bordas e a superfície de corte. Atentar para a presença dos diversos 

tipos de necrose (focal, peri-focal, centro-lobular etc.), alterações proliferativas 

(granulomas), abcessos, neoplasias, fibrose multifocal difusa (manchas de leite devido à 

migração por áscaris), etc. A presença de bordos arredondados pode significar 

hepatomegalia ligada a problemas septicêmicos ou congestivos; nesse caso outras lesões 

são constatadas. Seccionar a vesícula biliar e observar-lhe conteúdo e mucosa, assim como 

a espessura de sua parede. 

 Abrir a veia cava posterior e a veia porta com o auxílio de uma tesoura. 

 Seccionar o pâncreas transversalmente e verificá-lo pormenorizadamente. Atentar 

quanto às alterações regressivas do órgão que, eventualmente, acompanham outros 

processos patológicos na espécie. Pancreatites agudas são por vezes causas de morte 

súbita. 

 Separar os rins e adrenais do tecido adiposo perirrenal por dissecação romba, 

individualizando os ureteres e os vasos renais, seccionando-os. Atenção para lesões 

parasitárias (Stephanurus dentatus). 

 Utilizando um costótomo ou uma machadinha, seccionar o ramo acetabular do púbis, 

alcançando o forame obturatório. Seccionar então o arco isquiático, possibilitando assim a 

retirada do arcabouço ósseo do assoalho da pelve. Uma alternativa é a desarticulação da 

sínfise isquiática com o auxílio de faca ou serra. 

 Retirar o conjunto gênito-urinário e o reto, inclusive com a genitália externa, ânus e 

região perineal. 

 Seccionar longitudinalmente, abrindo os órgãos ocos e tubulares (reto, ureteres, uretra, 

bexiga, vagina, cérvix, útero e cornos), e transversalmente os órgãos maciços. Avaliar nos 

órgãos ocos a presença de exsudatos inflamatórios, principalmente fibrino-purulento, 

sangue, cálculo (bexiga), etc. Os rins devem ser cortados longitudinalmente pela sua parte 

convexa, retirando-se a seguir a cápsula. Observar pormenorizadamente cada rim (cor, 

volume, consistência, destacabilidade da cápsula, aspectos das superfícies externa e de 
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corte, etc.). Atentar para lesões hemorrágicas combinadas ou não com lesões 

esbranquiçadas, que podem sugerir nefrite intersticial e que eventualmente pode 

acompanhar algumas patologias infecciosas, incluindo a circovirose. 

 Finalmente, desarticular as diversas articulações, sobretudo aquelas relacionadas a 

algum distúrbio da locomoção eventualmente mencionado na história clínica. Observar o 

liquido sinovial, a cápsula articular e as superfícies das cartilagens epifisárias dos ossos 

envolvidos. Na presença de exsudatos articulares, anotar suas características e se são uni 

ou poliarticulares. A tendência entre os suínos mais velhos é caracterizar uma poliartrite 

fibrinosa; e, em leitões, purulentas. 

 
2.9 Abertura do crânio e exame do encéfalo: 

 Desarticulação atlanto-occipital: localizar o ponto exato da articulação colocando o dedo 

na região e mexendo a cabeça do animal. Seccionar os músculos e ligamentos e promover 

a extensão da articulação empurrando o focinho do cadáver de encontro ao dorso (figura 

4). 

 Seccionar a pele, no sentido longitudinal, da nuca ao focinho, rebatendo-a lateralmente. 

Remover os músculos e tecidos moles. 

 Traçar uma linha imaginária imediatamente após as apófises supra-orbitárias dos ossos 

frontais, unindo o extremo caudal de um olho ao outro e utilizando um escopro e um 

martelo ou uma serra. Seccionar. 

 Seccionar os temporais e o occipital, unindo os extremos da secção anterior ao forame 

magno. 

 Retirar a calota craniana, tracionando com um pequeno gancho ou fazendo o escopro de 

alavanca. 

 Utilizando pinça e tesoura, seccionar longitudinalmente e rebater lateralmente a dura-

máter, certificando-se de que a porção de meninges entre o cérebro e o cerebelo tenha sido 

retirada. 

 Virar a cabeça do animal, de modo que o encéfalo fique por baixo. Assim, aproveitando 

a forca da gravidade, seccionar cautelosamente a emersão dos nervos cranianos, retirando 

o encéfalo da cavidade craniana. 
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 Observar atentamente a superfície do encéfalo, atentando para o aumento de volume, 

aspecto da vascularização meningeana, pontos de amolecimento, hemorragias, presença 

de exsudatos, principalmente fibrinoso etc. 

 Fazer cortes transversais no cérebro e cerebelo. Se existir suspeita de encefalite viral, 

colher fragmentos do cérebro e cerebelo. 

 Deve-se colher também, na oportunidade, o gânglio trigeminal (antigo “gânglio de 

Gasser”), localizado na “fosseta de Meckel”, recoberto pelo pericrânio que forma o 

diafragma hipofisário. Fazem-se dois cortes longitudinais e paralelos, como se estivesse 

unindo o clinoide cranial com o vértice do rochedo temporal. Depois se secciona 

transversalmente o diafragma hipofisário, cranialmente ao clinoide cranial e 

posteriormente próximo ao vértice do rochedo temporal. Utilizando-se uma pinça, retira-

se o diafragma hipofisário e, em seguida, o gânglio trigeminal. 

 
Figura 4 – Abertura do crânio e exame do encéfalo- Dr. A. Vasconcelos. 
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2.10 Abertura do canal medular e exame da medula espinhal: 

 Desarticular todos os membros. Posicionar o cadáver em decúbito ventral (costelas 

seccionadas próximas às vértebras). Retirar os tecidos moles que envolvem a coluna 

vertebral. 

 Seccionar paralela e longitudinalmente as vértebras, de maneira que se retirem o 

processo espinhoso e o teto do arco vertebral (o ideal é utilizar serra elétrica manual neste 

procedimento). 

 Exame externo da medula. Observar manchas, aumentos de volume, amolecimentos, 

cor e aspecto, além de eventual presença de exsudato. Seccionar cautelosamente a emersão 

dos nervos espinhais próximos aos forames intervertebrais. Retirar a medula. 

 Seccionar transversalmente a medula, observando na sua superfície de corte a 

ocorrencia ou não de manchas, amolecimentos, hemorragias, etc. 

 
Exemplos das fases da necropsia – Leitão (Newport Laboratories, MN) 
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Exemplos das fases da necropsia – Animais Adultos- (Newport Laboratories, MN) 
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Necropsia - Animal Reprodutor - Dr. Nelson Mores (CNPSA) 

 



32 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

3. Laudo de Necropsia 

Trata-se de um importante documento que, assim como pode qualificar o 

profissional, pode também, se mal redigido ou confuso, comprometê-lo. 

 

3.1 Importância: 

 Trata-se de informação oficial no requerimento de eventuais (raríssimos) processos de 

suspeita de envenenamento criminoso. Pode ser, portanto, um importante documento 

legal. 

 Informa corretamente o pessoal de laboratório, para que se conduzam os exames de 

maneira mais rápida e eficiente. 

 Importante ao controle pessoal do veterinário e administrativo da empresa rural 

(arquivo de óbitos, investigações de mortalidade). 

 

3.2 Disposição das informações: 

A. Identificação do cadáver: 

 Espécie, raça, sexo, idade, pelagem, peso, ou número; 

 Procedência, proprietário, remetente, endereço completo (inclusive telefone, e-

mail, etc.); 

 Data e hora provável da morte, data da necropsia; 

- Histórico clínico ou anamnese (início dos sintomas, tipo dos sintomas, evolução, 

número de animais afetados, número de animais ainda sadios, idade e raça mais 

afetada, características dos animais doentes, tratamentos utilizados, etc.); 

 Diagnóstico provável; 

 Tratamentos eventuais, exposição dos animais a drogas ambientais, etc. 

 
B. Relato dos achados post mortem: 

b.1 Alterações post mortem: algor mortis, livor mortis, rigor mortis, coagulação do 

sangue, embebição pela hemoglobina, embebição pela bile, pseudo-melanose, 

enfisema tecidual, timpanismo post mortem, deslocamento, torção e ruptura de 

vísceras. 
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b.2 Exame geral da carcaça: estado de nutrição, pelo, pele, mucosas, ectoparasitos, 

feridas, nodulações, tecido subcutâneo, vasos, linfonodos, músculos e ossos. 

b.3 Cavidade oral, faringe, cavidade nasal, laringe e traquéia: observar lesões na 

língua, dentes, palato, linfonodos submandibulares, glândulas salivares, linfonodos 

retrofaringeanos, tonsilas, etc. Descrever localização, dimensão, coloração, aspecto e 

consistência das lesões. 

b.4 Cavidade torácica: observar pleura, pulmões, traquéia, brônquios, tireóide e 

paratireóide, timo, linfonodos bronquiais e mediastínicos, pericárdio, coração, vasos 

sangüíneos, esôfago e diafragma. Descrever localização, dimensão, coloração, 

aspecto e consistência das lesões. 

b.5 Cavidade abdominal: observar peritônio, posição das vísceras, estômago, 

duodeno, pâncreas, fígado, vesícula biliar, baço, jejuno, íleo, ceco, cólon, reto, 

mesentério, linfonodos mesentéricos, vasos sangüíneos abdominais. Descrever 

localização, dimensão, coloração, aspecto e consistência das lesões. 

b.6 Sistema urinário: observar os rins, a pelve, os ureteres, a bexiga e a uretra. 

Observar também as adrenais. Descrever as lesões. 

b.7 Sistema genital: observar no macho os testículos, os epidídimos, os ductos 

deferentes, as glândulas vesiculares, a próstata, o pênis e prepúcio e o escroto. Nas 

fêmeas observar os ovários, as tubas uterinas, os cornos e o corpo do útero, a cérvix, 

a vagina, a vulva e as glândulas mamárias. Descrever as lesões. 

b.8 Sistema nervoso e órgãos dos sentidos: observar as meninges, o cérebro e seus 

ventrículos, a hipófise, o cerebelo, o bulbo, a ponte, a medula espinhal e os nervos 

periféricos. Observar também os olhos e os ouvidos. Descrever as lesões. 

 
C. Material enviado para exame laboratorial. 

Exame histopatológico: fragmentos de _______________ em __________ (tipo de fixador), 

enviados ao laboratório ________________; 

Exame microbiológico: fragmentos de _______________ e swabs de _______________ em 

_______________ (tipo do conservador), enviados ao laboratório _______________; 
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Exame parasitológico: fezes e parasitos em _______________ (tipo de conservador), 

enviados ao laboratório _______________; 

Exame sorológico: frascos de soro em gelo, enviados ao laboratório _______________; 

Exame toxicológico: material botânico, conteúdo visceral e gástrico;, etc., em gelo para o 

laboratório _______________. 

D. Resumo dos achados (colocar em seqüência de prioridades): 

 Anatomia patológica (lesões macroscópicas mais graves primeiro, eliminar as de 

menor importância); 

 Histopatologia; 

 Microbiologia; 

 Parasitologia; 

 Sorologia; 

 Toxicologia. 

 
E. Discussão: correlacionar as lesões entre si e com os achados laboratoriais. 

 
F. Conclusão: o quadro clínico e anatomopatológico é sugestivo de _______________. 

 

Local, data, Assinatura/CRMV 

_____________________________________________________ 
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4. Considerações Gerais sobre Colheita e Remessa de Material para Exame 

Laboratorial 

 

4.1 Para exame histopatológico: 

 Este exame informa ao clínico a natureza, a gravidade, a extensão, a evolução e a 

intensidade das lesões, além de sugerir ou até mesmo indicar a causa da afecção 

(preferencialmente). 

• Rotina de colheita e remessa: 

- Utilizando facas bem amoladas e afiadas, seccionar três fragmentos (região 

central, periferia e vizinhança) em fatias de 0,5 a 1cm de espessura das áreas 

mais lesadas, movimentando a faca sempre em um mesmo sentido (nunca em 

vaivém). A colheita deve ser feita durante a necropsia, o mais cedo possível após 

a morte, a fim de minimizar a autólise (figura 5). Não esquecer que basta um 

retardamento de 3 horas para inviabilizar o exame do intestino, por exemplo. 

- Acondicionar em frascos de boca larga, com uma camada de algodão no fundo, 

dez a vinte vezes o volume dos fragmentos em fixador, e outra camada de 

algodão por cima, se o tecido flutuar no fixador (pulmão, medula óssea, etc.). 

Podem-se empregar também sacos de plástico grosso, com algodão embebido 

em formol tamponado neutro a 10%, se o fragmento sofreu prévia fixação em 

dez a vinte vezes o seu volume em fixador, por 24 horas. 

- Rotular o frasco com letra legível (nome do remetente, procedência, espécie 

animal e suspeita) e anexar cópia do laudo anatomopatológico em envelope 

plástico. O frasco deve ser bem vedado. 
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Figura 5 – Colheita de material para exame laboratorial- Dr. A. Vasconcelos. 

 

- Quando não existir suspeita da causa mortis, deve-se encaminhar o maior 

número possível de amostras para histopatologia, microbiologia e toxicologia. 

Segundo Vasconcelos (28), toda necropsia deveria ser seguida de exame 

histopatológico (ideal, mas nem sempre possível nas condições brasileiras), 

colhendo-se não somente fragmentos de órgãos com lesões macroscópicas, mas 

também de alguns órgãos aparentemente normais, de acordo com a história 

clínica e o bom senso. 

Processamento laboratorial. Esquematicamente temos: 

Colheita e remessa 
(fixação) 

 Desidratação  Diafanização 

Impregnação com parafina  Microtomia  Montagem da lâmina 

Coloração de rotina  Microscopia   

 
No caso da utilização de microtomia por congelamento, as etapas de fixação e, 

principalmente, de impregnação com parafina são abolidas do processamento. 

 
Informação ao clínico (laudo histopatológico), em aproximadamente duas semanas. 

Preferencialmente, espera-se do patologista a elaboração de um laudo de fácil 

interpretação e que faça a devida tentativa de relacionar causa e efeito.  
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4.2 Para exame microbiológico e imunológico: 

 Este exame elucida e identifica o agente biológico que determinou a doença, 

informando também sobre sua resistência às drogas terapêuticas (antibióticas). 

• Rotina de colheita e remessa: 

- Swabs ou zaragatoas previamente esterilizadas, expostas aos exsudatos ou 

secreções suspeitas (exsudato nasal, bronquial, ocular, auricular, uterino, 

vulvovaginal, etc.), pus de abscessos e supurações, etc. Deve-se evitar expor a 

zaragatoa ao ambiente por muito tempo, a fim de evitar contaminações 

ambientais. Convém tocar apenas o exsudato suspeito e manter, durante a 

colheita, uma chama próxima, para flambagem. 

• Fragmentos de vísceras e órgãos afetados macroscopicamente ou relacionados à 

sintomatologia podem ser colhidos, utilizando-se facas, pinças e frascos 

esterilizados. Abscessos podem ser remetidos intactos. 

• Sangue pode ser puncionado diretamente do coração, antes da abertura do 

mesmo, com agulha e seringa esterilizadas (sem anticoagulante para bacteriologia, 

heparinizado para virologia – 1mg ou 100UI/10 ml). Dessorado, serve para provas 

sorológicas. 

• Osso metacarpiano ou metatarsiano (popularmente conhecidos como “canela”), 

completamente descarnado e devidamente desarticulado do animal recém-morto, 

acondicionado em saco plástico e gelo ou em pacotes com cal, sal ou cinza. O osso 

não deve estar quebrado nem serrado, pois a exposição da medula leva a 

contaminações secundárias. Bom para isolamento de agentes causadores de 

septicemias, embora não se constitua em implementação indispensável em suínos (e 

mais comum em bovinos). 

• No caso de feto abortado, remetê-lo congelado, junto à placenta. Fetos 

mumificados podem ser enviados totalmente conservados, dependendo do 

tamanho, também em formol. A avaliação histopatológica do miocárdio é 

importante para os diagnósticos de casos de circovirose e seu efeito na reprodução, 

já que se evidencia miocardite bastante característica e confirmada (IHC). 
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• Urina (colhida preferencialmente por cateterismo) e fezes (colhidas diretamente 

do reto ou imediatamente após a defecação, com uma espátula, obtendo-se a porção 

central), também podem ser remetidas e examinadas de acordo com a 

sintomatologia apresentada e o bom senso. Se a suspeita for leptospirose, alcalinizar 

a urina com bicarbonato de sódio para facilitar a preservação das leptospiras. O 

exame microbiológico das fezes só tem sentido em casos específicos de 

enterotoxemia por certas cepas de E. coli com fatores de aderência, salmonelose ou 

quando se suspeita de viroses. Em casos de colibacilose, a simples evidência de 

culturas positivas para E. coli, nada significa, já que a mesma é habitante normal do 

intestino. Neste caso, conforme mencionado, o exame mais apropriado é a avaliação 

dos fatores de aderência, característica de cepas enteropatogênicas (K99, por 

exemplo), técnica da “alça ligada”. 

 Os conservadores mais utilizáveis são: gelo (mais prático), gelo seco ou neve 

carbônica;, líquidos conservadores (Bedson, Vallée, Stuart, Kauffmann para fezes,; 

Teague & Clurman para fezes, etc.). 

 Processamento laboratorial: bacterioscopia (coloração de Gram), inoculação em 

meios de cultura (caldo simples, Tarozzi, e de acordo com a bacterioscopia e as 

informações clínicas e anatomopatológicas em meios específicos). Inoculação em ovos 

embrionados, em cobaios e em cultura de tecidos (virologia). Testes sorológicos, mais 

recentemente exames de PCR, incluindo PCRQ. 

 

4.3 Para exame de patologia clínica (hemograma, parasitológico de fezes, rotina de 

urina, raspado de pele, bioquímica do sangue): 

 Estes exames informam ao clínico o tipo, a intensidade, a extensão, e a evolução das 

disfunções de determinados órgãos ou sistemas. 

 Rotinas de colheita e remessa: 

• Hemograma: utilizar seringa e agulha esterilizadas e secas (evita hemólise), 

puncionando diretamente o coração ou veia periférica (jugular). Depositar 

lentamente o sangue em tubos ou frascos esterilizados e secados, com 

anticoagulante (EDTA, 1mg/ml) e homogeneizar. 



39 
 

Auxílio ao Diagnóstico Patológico por Imagens 
http://www.auxiliodiagnostico.bl.ee/ 

 

• Parasitológico de fezes: colher o material diretamente do reto (por palpação retal 

ou introduzindo um tubo de ensaio com movimentos circulares) ou da porção 

superior (sem contato com o chão), de evacuações normais e recentes. Fechar bem o 

frasco, enviar em gelo, ou com gotas de formol a 10% ou ortodiclorobenzeno (para 

diminuir a eclosão dos ovos), ou ainda no conservador MIF. Pode-se também enviar 

as fezes a fresco, apenas conservadas em gelo (refrigerada). 

• Rotina de urina: Colher preferencialmente por cateterismo ou na micção 

espontânea. 

• Raspado de pele: utilizando gilete ou lâmina de bisturi, raspar profundamente até 

sangrarem as bordas das lesões cutâneas mais recentes e não tratadas. Colher 

crostas, pelos, pus, sangue e secreções; colocar em uma lâmina limpa; cobrir com 

outra lâmina, fixando com duas tirinhas de esparadrapo. Identificar e remeter ao 

laboratório. 

• Bioquímica do sangue (proteínas totais, albumina, globulinas, fibrinogênio, uréia, 

glicose, cálcio e fósforo): colher sangue suficiente para obter pelo menos 2ml de soro 

isento de hemólise (usar material esterilizado e seco). Jejum de 12 horas antes da 

colheita. 

 

4.4 Para exame toxicológico e botânico: 

- Esses exames informam ao clínico o agente químico ou botânico que determinou a 

intoxicação, confirmando ou negando as suspeitas. 

• Rotinas de colheita e remessa: 

- Quando se suspeita de intoxicação com substâncias químicas, deve-se colher e 

enviar a um laboratório de toxicologia, em frascos bem limpos, de boca larga 

com tampas de vidro ou plástico, lacrados sob a visão da testemunha se existe 

envolvimento judicial, o seguinte material (em gel): 

 Estômago, fechado com ligaduras à altura da cárdia e do piloro; 

 Intestino delgado e grosso, devidamente ligados; 
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 Fígado (1.000g); baço (200g); coração e vasos da base (250g); pulmões (250g); 

rins (250g); cérebro e medula (1.200g); músculos (1.000g) e sangue com 

anticoagulante (200ml); uma vértebra; 

 Bexiga, devidamente ligada na uretra proximal e ureteres; 

 Enviar também fragmentos dos citados órgãos em formol tamponado neutro 

a 10% para exame histopatológico. 

 
Quando se suspeita de intoxicações vegetais, deve-se observar cautelosamente o 

conteúdo do estômago e do tubo gastrintestinal, procurando separar partes ainda não 

remoídas ou digeridas e sementes que permitam identificar a(s) planta(s) envolvida(s). 

Vistoriar o ambiente procurando encontrar plantas suspeitas que se apresentem 

consumidas. Se estas forem de pequeno porte, retirar toda a planta (raiz, caule, folhas, 

flores e frutos) para posterior estudo e identificação. Se a planta for de maior porte, colha 

uns cinco ramos de 20 a 30cm, com folhas, frutos, flores e sementes. Se não for época de 

flor ou de fruto, marcar a planta para posterior colheita da parte ausente. Deve-se evitar, 

no entanto, fazer esta colheita em dias chuvosos ou logo pela manhã (devido ao orvalho), 

uma vez que a umidade excessiva dificulta a desidratação e conservação dos espécimes. 

Faca uma descrição pormenorizada da planta, acrescentando-lhe o nome popular na 

região, as dimensões, a cor do caule, das flores e dos frutos, assim como o local geográfico 

mais comum (baixadas, beira de aguadas, mata, cerrado, planaltos, etc.), tipo de solo 

(arenoso, argiloso, etc.) e de clima. Antes de remeter os espécimes, deixe-os empilhados 

entre folhas de jornais (com folhas e flores bem estendidas para preservação da 

morfologia) trocadas de cinco em cinco horas, sob uma pilha de livros, a fim de prensar e 

desidratar o material para sua melhor conservação (evitar mofo), por uns dois dias. Para a 

remessa, acondicionar o material entre folhas de jornal seco, recobertas com folhas de 

papelão grosso, ou colocar em uma caixa grande de papelão para evitar que se danifiquem 

durante a remessa. 

 

4.5 Nos casos de abortamento/mumificação 

 Identificar e isolar as porcas que abortaram; 
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 Recolher, com muito cuidado e assepsia, o(s) feto(s) abortado(s) e respectiva(s) 

placenta(s) e colocar em refrigerador a 4ºC (nunca em congelador). 

 Identificar o estágio da gestação em que o aborto ocorreu. 

 
Fase da Gestação Afetada PPV; PCV2 e PRRSV 

Período da Infecção (dias de gestação) 

 0-30 30-60 60-90 90-113 

PPV Ϯ Ϯ Ϯ/IR IR 

PCV2 Ϯ Ϯ Ϯ/IR IR 

PRRSV - (Ϯ) Ϯ Ϯ/IR 

IR: resposta imune 

 

Com base no quadro acima, a parvovirose e a circovirose (PCVD) acabam por 

determinar alterações como retorno ao cio, ninhadas pequenas, falsa gestação, presença 

de um percentual anormal de mumificação, etc. 

 
 Relacionar o calendário de vacinações, o movimento de animais (compra e venda, 

origem e estado sanitário, o manejo e a origem dos cachaços e/ou sêmen (histórico do 

rebanho). 

 Relacionar o número de partos, de abortos e de outros problemas de saúde 

(reprodutivos e não reprodutivos) das porcas que abortaram e de todo o rebanho. Em 

termos gerais, abortos de animais bem constituídos tendem a retratar problemas nos 

animais adultos, enquanto patologias fetais (mumificação, etc.) tendem a retratar 

agressão infectiva dos tecidos fetais na fase gestacional. 

 Proceder imediatamente à coleta de soro para avaliar a anticorpogênese das fêmeas 

aos principais agentes causadores de problemas reprodutivos (parvovírus, circovírus, 

leptospira, etc.). No caso da leptospirose há a necessidade de duas avaliações,: uma no 

início do problema e outra aproximadamente 15 dias após. Em alguns casos de viroses 

a avaliação de anticorpos nas fêmeas é meramente auxiliar e apenas sugestiva; não se 

presta a fins diagnósticos, apenas epidemiológicos. 

 Enviar os restos placentários e o feto em refrigeração e/ou histopatologia 

(dependendo da suspeita) para um laboratório de diagnóstico, acompanhados de um 

histórico detalhado do rebanho e dos animais acometidos. A avaliação microbiológica, 
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incluindo PCR, e a histopatologia de miocárdio do feto mumificado são extremamente 

importantes na elucidação de algumas viroses em suínos. 

 
4.6 Guia de coleta e envio de material (Newport Laboratories, MN) 

Doença Suspeita Espécime 
Preparação 
Amostral 

Procedimento Laboratorial 

Aborto ou problema 
reprodutivo  

Feto mumificado ou inalterado- 
Soro de fêmeas 

Refrigerado ou 
em formol 

Sensibilidade-cultura-sorologia 
Lab. de Referência – IgG, PCR, 
histopatologia etc. 

Actinobacillus 
pleuropneumoniae 

Pulmão 
Refrigerada 

Sensibilidade-cultura-sorologia-
PCR 
Serotipagem 

Formalina Histopatologia – PCR 

Soro Refrigerada Sorologia 

Artrite 
Fluído das articulações, tecido 
articular 

Refrigerada Sensibilidade-cultura 

Formalina Histopatologia 

Rinite 
Cortes de focinho, turbinados, 

swabs nasais 

Refrigerada Sensibilidade-cultura 

Formalina Histopatologia 

Coccidiose Intestino delgado 
Refrigerada Esfregaço 

Formalina Histopatologia 

Colibacilose Intestino delgado 
Refrigerada 

Sensibilidade-cultura 
Teste de toxina e PCR 

Formalina Histopatologia 

Enterite 
(Não-específica) 

Intestino delgado 
Refrigerada 

Sensibilidade-cultura-PCR 
Esfregaço 
Cultura anaeróbica/tipagem 
TGE 
Imunohistoquímica (IHC) 
Rotavírus 

Formalina Histopatologia 

Clostridium 
perfringens 

Intestino delgado 
Refrigerada 

Sensibilidade-cultura 
anaeróbica, PCR toxina 
(tipagem) 

Formalina Histopatologia 

Clostridium difficile 
Cólon 
Swabs fecais 

Refrigerada 
Cultura 
Toxina A/B Elisa & A/B PCR 

Doença do edema 
Cérebro, intestino delgado-
grosso 

Refrigerada 
Sensibilidade-cultura 
Teste de toxina e PCR 

Formalina Histopatologia 

Erisipela 
Coração, gânglios linfáticos, 
fígado, baço, articulações, fluído 
nas articulações 

Refrigerada Sensibilidade-cultura 

Formalina Histopatologia 

Haemophilus parasuis 
(Doença de Glasser – 
poliserosite) 

Fluídos ou cavidade das 
articulações, meninges, pulmão, 
exsudato, coração 

Refrigerada Sensibilidade-cultura 

Formalina Histopatologia 

Ileíte (Lawsonia 
intracellularis) 

Íleo, fezes 
Refrigerada PCR  

Formalina Histopatologia 

Gripe Suína 

Traquéia, pulmão, swabs nasais  Refrigerada Isolação viral, sub-tipagem  

Pulmão Formalina 
Histopatologia 
Imunohistoquímica (IHC) 

Soro Refrigerada Sorologia 
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Doença Suspeita Espécime 
Preparação 

Amostral 
Procedimento Laboratorial 

Micoplasmose 
Pulmão 

Refrigerada Cultura 

Formalina Histopatologia 

Soro Refrigerada Sorologia 

Micotoxicose 
Fígado e Pulmão  Formalina Histopatologia 

Ração-Milho À fresco Micotoxicológico 

PRRS 

Pulmão 

Refrigerada/ 
Congelada 

Isolamento viral, PCR 

Formalina Histopatologia, IHC 

Soro Refrigerada 
Sorologia, PCR, Isolamento, 
Seqüenciamento  

Swab sangüíneo, sêmen Refrigerada PCR 

PCVD 
(Doença associada ao 
circovírus suíno) 

Pulmão, baço, gânglios, rim, 
intestino, fígado, coração de 
fetos mumificados 

Refrigerada 
Isolamento, detecção por PCR e 
tipagem 

Formalina Histopatologia 

Rotavírus Intestino delgado 
Refrigerada Aglutinação de látex 

Formalina Histopatologia 

PED (coronavirose) 

Intestino delgado Formalina Histopatologia e IHC 

Fezes, swab de fezes, soro 
Demais espécimes 
conservados em 
gelo 

Sorologia, PCR 

Salmonelose 

Intestinos delgado e grosso, 
fígado, pulmão, baço, fezes, 
gânglios linfáticos mesentéricos 

Refrigerada 

Sensibilidade-cultura 
 

Sorotipagem no Lab. de 
Referência 

Intestinos delgado e grosso Formalina Histopatologia 

Intoxicação por sal Cérebro Formalina Histopatologia 

Streptococcus suis 
Cérebro, pulmão, articulações, 
fígado, baço 

Refrigerada/ 
Formalina 

Sensibilidade-cultura 
Histopatologia 
Sorotipagem 

Gastroenterite 
Transmissível (TGE) 

Intestino delgado, íleo 
Refrigerada Histopatologia 

Formalina IHC 

Para cultura bacteriana, recomendamos swabs com meio de transporte para prevenir dessecação. 
Para isolação viral, os swabs devem ser colocados em meio de transporte viral. 
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5. Noções Gerais sobre Conservação do Material a ser Remetido 

 

5.1 Destinado à histopatologia 

 A fim de inibir ou interromper a autólise, de enrijecer o tecido de maneira a protegê-

lo para o processamento posterior, de tornar difusíveis as substancias insolúveis, de 

preservar os vários componentes tissulares e celulares, melhorando a coloração e 

diferenciação, utilizam-se, no material a ser remetido para exame histopatológico, os 

chamados “fixadores histológicos”. As fórmulas dos mais utilizados e algumas 

observações são apresentadas a seguir: 

• Formol tamponado neutro a 10% (fixador de escolha) 
(fixação em doze a vinte e quatro horas) 

* formalina comercial (aldeído fórmico 37-40 vol.)  100,0ml 

água destilada       900,0ml 

fosfato de sódio monobásico     4,0g 

fosfato de sódio bibásico      6,5g 

Corrigir o pH para 7,5 utilizando papel indicador a NaOH a 10%. 

 
• Formol salino a 10% (fixador substituto para campo) 

formalina comercial (aldeído fórmico 37-40 vol.)  100,0ml 

cloreto de sódio (sal comum)     9,0g 

água comum filtrada      900,0ml 

 
• Bouin (fixação em quatro a doze horas; requer lavagem em álcool 70% por 

quatro a seis horas). 

ácido pícrico, solução aquosa saturada    150,0ml 

formalina comercial (aldeído fórmico 37-40 vol.)  250,0ml 

ácido acético glacial      50,0ml 

Após a fixação, conservar em álcool 70% – fixador ideal para glândulas, testículos, 

pele e para a “busca” de corpúsculos de inclusão celulares. 

 
• Zenker (fórmula simplificada) (fixação em seis a vinte e quatro horas). 

bicromato de potássio, solução aquosa 2,5%   100,0ml 
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bicloreto de mercúrio      5,0g 

ácido acético glacial      5,0ml 

Lavar em água corrente por doze a vinte e quatro horas, após a fixação, e conservar 

em álcool a 80%. Ótimo para fixar medula óssea, baço, linfonodos, hipófise e 

pâncreas. 

 
• Carnoy (fixador mais rápido e penetrante, requerendo apenas três horas). 

álcool absoluto       60,0ml 

clorofórmio        30,0ml 

ácido acético glacial      10,0ml 

Destrói hemácias, devendo ser utilizado quando existem urgências. 

Não requer lavagem em água após a fixação. 

 
 Para se apressar a fixação pelo formol tamponado neutro a 10% (para 3 a 4 horas), 

deve-se diminuir a espessura do fragmento (3 a 4mm), aumentar a proporção de 

fixador (vinte a trinta vezes o volume do fragmento), agitar e elevar a temperatura a 

45ºC. 

 

5.2 Destinado à microbiologia: 

 Para a boa conservação do material destinado a exames microbiológicos, deve-se 

utilizar a refrigeração (0 a 4ºC) obtida com a colocação dos frascos em caixas contendo 

gelo (evitando-se o contato direto com o material) e serragem, ou ainda gelo seco. 

Pode-se optar também pela utilização de soluções conservadoras. As fórmulas mais 

utilizadas são apresentadas a seguir: 

 
• Líquido de Bedson 

glicerina neutra .............................................................................. 500,0ml 

água destilada .................................................................................400,0ml 

fosfato de sódio bibásico ou dissódico em solução m/15........85,5ml 

fosfato monopotássico em solução M/15 ...................................13,5ml 

Ajustar o pH a 7,5, utilizando-se os fosfatos (bibásico aumenta o pH). 
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• Líquido de Vallée 

glicerina neutra ............................................................500,0ml 

água destilada ..............................................................500,0ml 

monofosfato de potássio .............................................0,9g 

bifosfato de potássio ....................................................1,13g 

Ajustar pH para 7,5 com NaOH n/10. Distribuir em frascos escuros esterilizados, de 

maneira a ocupar 2/3 do frasco. Manter protegidos da luz solar. Podem-se 

esterilizar as soluções em banho-maria por 40 minutos. 

 
• Solução preservativa de Teague & Clurman (para bacteriologia fecal). 

cloreto de sódio ............................................................4,5g 

fosfato de potássio bibásico ........................................3,1g 

fosfato de potássio monobásico .................................1,0g 

glicerina neutra .............................................................300,0ml 

água destilada ...............................................................700,0ml 

1g de fezes/10ml da solução esterilizada previamente em autoclave (115ºC/15’). 

 
• Solução preservativa de Kauffmann (para bacteriologia fecal) 

cloreto de sódio .............................................................5,0g 

glicerina neutra ..............................................................250,0ml 

água destilada ................................................................750,0ml 

1g de fezes/10ml da solução esterilizada em autoclave (115ºC/15’) e posteriormente 

conservada em geladeira. 

 

5.3 Destinado a outros exames: 

 Para preservação de soros, sugere-se o envio em gelo ou acrescentar uma parte de 

solução aquosa de mertiolato a 1:1.000 ou de fenol a 5% para cada nove partes de soro 

destinado a exames imunológicos, nunca para exames bioquímicos. 

 Para evitar a coagulação sangüínea nos exames hematológicos, faz-se o uso de 

anticoagulantes. As quantidades necessárias para cada 10ml de sangue são: 0,1ml de 

solução a 10% da EDTA, secado em estufa a 60ºC; 1 a 2mg de heparina; 2ml de solução a 

3% de oxalato de sódio. 
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 Para a preservação de protozoários, larvas e ovos de helmintos nas fezes, pode-se 

utilizar o gelo (por 24 a 48 horas); o formol a 10%, que, no entanto, pode alterar a 

morfologia dos protozoários e larvas, na proporção de uma parte do conservador para 

quatro de fezes; ortodiclorobenzeno; ou ainda o MIF (mertiolato, iodo, formol), que 

conserva os cistos dos protozoários e ovos de helmintos por meses. 

Sua fórmula correta é a seguinte: 

Solução A (estoque) 

água .............................................................................250ml 

mertiolate nº 99 a 1:1000 ...........................................200ml 

formalina comercial ..................................................25ml 

glicerina .......................................................................5ml 

 
Solução B (adicionar, na proporção de 10 a 15 de B/1 de A, no momento de colocar as 

fezes). É o lugol. 

iodo metalóide ..........................................................5g 

iodeto de potássio .....................................................10g 

água .............................................................................100ml 

 
Pode-se substituir o mertiolato pelo mercurocromo a 2:1000, que é quinze vezes mais 

barato e permite melhor coloração (MIF modificado por COUTINHO, 1956). 
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6. Precauções 
 

O veterinário, em virtude de seu trabalho, é considerado um profissional exposto ao 

risco da doença. Assim, é conveniente calçar luvas (de preferência um modelo mais 

resistente), portar um macacão ou bata comprida e usar sapatos fechados ou botas (de 

borracha, preferencialmente). 

 
Se algum objeto afetar a conjuntiva do olho, durante a colheita, pare tudo e lave os 

olhos imediatamente com água corrente, instilando a seguir colírios a base de ácido bórico 

(como “Lavolho”) ou vitelinato de prata (argirol). 

 
Após a necropsia, tome um banho e deixe o sabão permanecer por mais tempo 

sobre o corpo (o rabdovírus é sensível ao sabão e às mudanças do pH), antes de se 

enxaguar. A roupa e o material utilizados na necropsia devem ficar de molho em água 

com detergente, após uma prévia lavagem em água corrente. 
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7. Eliminação de Animais Mortos e Restos de Necropsia 

 
Nunca dispor um cadáver em um rio ou córrego, nem o deixe exposto ao ambiente. 

Os cadáveres devem ser cremados e/ou enterrados, longe de construções, de postes e de 

fios suspensos, de encanamentos superficiais ou subterrâneos, de nascentes de água e de 

poços. Devem-se seguir as recomendações dispostas na legislação. 
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8. Desinfecção do Ambiente 

 
Se o animal morreu dentro de alguma instalação da granja, sem evidências da causa 

mortis ou supostamente de doença infectocontagiosa, torna-se essencial, além da necropsia 

e do exame clínico acurado de todo o rebanho, a cuidadosa desinfecção do ambiente onde 

ocorreu a morte e a necropsia. 

 
Para tanto, sugere-se a lavagem com bastante água e sabão, seguida do emprego de 

desinfetantes (exemplos: benzocreol, creolina pearson, creo-tatu, lorasol, biocid, etc.) ou de 

fumigações com 150ml de formol a 25% e 75g de permanganato de potássio (KMnO4) para 

cada 2,5m3 de área de ambiente. 
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9. Laboratórios a Serviço do Apoio em Diagnóstico 

 
Em geral as escolas e faculdades de medicina veterinária das universidades 

brasileiras, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Ministério da 

Agricultura – por meio de laboratórios regionais e estaduais – mantêm serviços de apoio 

em diagnóstico médico-veterinário. É conveniente, no entanto, verificar na listagem que 

fornecemos a seguir, o laboratório mais próximo de seu local de atuação e, posteriormente, 

contatá-lo com a finalidade de conhecer suas atividades e potencialidades, bem como suas 

rotinas de análises. Pode ocorrer que nem sempre o laboratório mais próximo seja capaz 

de realizar todos os exames requeridos para a elucidação de algum caso mais difícil. A 

lista abaixo inclui alguns, mas não todos, os laboratórios de suporte ao diagnóstico. 

 
MINAS GERAIS 

Laboratório de Regional de Apoio Animal – LARA 

Av. Rômulo Joviano, s/nº – Caixa Postal 35, 50. Pedro Leopoldo/MG. CEP: 13094-430 

Fones: (31) 3660-9600, 3660-9635, 3661-3000, 3662-3579 

Fax: (31) 3661-2383 

Escola de Veterinária da UFMG 

Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias (DCCV) 

Av. Antonio Carlos, 6627. Caixa Postal 567. CEP: 30123-970. Belo Horizonte/MG 

Fone: (031) 3499-2001 

Site: http://www.vet.ufmg.br 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCB) da UFV 

Departamento de Veterinária (DVT) 

Av. P.H. Rolfs, s/nº. CEP: 36570-000. Viçosa/MG 

Fones: (31) 3899-2311 (Secretaria DVT) 

(31) 3899-2317 (Fax DVT) 

Site: http://www.ufv.br 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Departamento de Medicina Animal 
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Av. Pará, 1720, Campus Umuarama. CEP: 38400-902. Uberlândia/MG 

Fone: (34) 3218-2213 

Site: http://www.ufu.br 

Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas (FETA) 

Setor de Patologia Animal 

Rodovia MG 179, KM 0 trevo. CEP: 37130-000. Alfenas/MG 

Fones: (35) 3299-3224, 3299-3000 

Fax: (35) 3299-3101 

Site: http://www.unifenas.br 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 

Avenida dos Andradas, 1220, Centro. CEP: 30120-010. Belo Horizonte/MG 

Fone: (31) 3213-6300 

Site: http://www.ima.mg.gov.br 

Obs.: Prioriza raiva. 

RIO DE JANEIRO 

CNPAB/PSA - Projeto Sanidade Animal/UFRRJ 

BR 465, Km 7. CEP: 23890-000. Seropédica/RJ 

Fone: (21) 2682-2940 

Fax: (21) 2682-2942 

Site: http://www.cnpab.embrapa.br 

Faculdade de Veterinária da UFF 

Departamento de Patologia e Clínica Veterinária (MCV) 

Rua Vital Brasil, 64, Santa Rosa. CEP: 24320-340. Niterói/RJ 

Fone: (21) 2629-9510 

Site: http://www.uff.br 

Instituto de Medicina Veterinária da UFRRJ 

BR 465, Km 7. CEP: 23890-000. Seropédica/RJ 

Fone: (21) 2682-1711 
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Site: http://www.ufrrj.br 

PESAGRO - RIO – Laboratório de Biologia Animal 

Alameda São Boaventura, 770, Fonseca. CEP: 24120-191. Niterói/RJ 

Fone: (21) 3603-9261 

Fax: (21) 3603-9271 

SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

Cidade Universitária 

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87. CEP: 05508-900. São Paulo/SP 

Fones: (11) 3091-1279, 3091-7944 

Site: http://www.fmvz.usp.br 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal/UNESP Departamento de 

Patologia Veterinária 

Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/nº. CEP: 14884-900. Jaboticabal/SP 

Fones: (16) 3209-2662, 3209-2663, 3209-2664 

Site: http://www.fcav.unesp.br 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu/UNESP Júlio Mesquita Filho 

Distr. Rubião Jr, s/nº. CEP: 18618-000. Botucatu/SP 

Fones: (14) 3815-4307 (Supervisão Hospital Veterinário) 

(14) 3811-7129 (Laboratório Zootecnia) 

Site: http://www.fmvz.unesp.br 

Laboratório de Patologia Animal José di Fabbio 

Rua Santo Antonio Claret, 170, Castelo. CEP: 13070-145. Campinas/SP 

Fone: (19) 3242-4200 

Site: http://www.jflab.com.br 

Instituto Biológico de São Paulo 

Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252. CEP: 04014-002. São Paulo/SP 

Fone: (11) 5087-1700 
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Site: http://www.biologico.sp.gov.br 

CEEPA – Centro de Patologia Animal 

Rua Felipe dos Santos, 81. CEP: 13073-270. Jardim Guanabara. Campinas/SP 

Telefax: (019) 3242-3856/3222-3714 

e-mail: ceppa@uol.com.brcep 

RIO GRANDE DO SUL 

Instituto de Pesquisas Veterinárias Desiderio Finamor (IPVDF) 

Estrada do Conde, 6000. CEP: 92990-000. Eldorado do Sul/RS 

Fone: (51) 3481-3711 

Site: http://www.ipvdf.com.br 

Faculdade de Veterinária da UFRGS 

Av. Bento Gonçalves, 9090. Prédio 42602. Caixa Postal: 15094. CEP: 91540-000. Porto 

Alegre/RS 

Fones: (51) 3316-6101, 3316-6901 

Fax: (51) 3316-7305 

Site: http://www.ufrgs.br/favet 

Faculdade de Veterinária da UfPel – Laboratório Regional de Diagnóstico 

Campus Universitário s/nº. Caixa Postal: 354. CEP: 96010-900. Pelotas/RS 

Fone: (53) 3275-7310 

Fax: (53) 3275-9004 

Site: http://www.ufpel.tche.br/fvet/lrd/diagnostico.htm 

Centro de Ciências Rurais da UFSM 

Departamento de Clínica de Grandes Animais 

Avenida Roraima, 1000. Cidade Universitária. Camobi. CEP: 97105-900. Santa Maria/RS 

Fone: (55) 3220-8162 

Site: http://www.ufsm.br 

MATO GROSSO DO SUL 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
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Departamento de Patologia 

Cidade Universitária – Caixa Postal: 549. CEP: 79070-900. Campo Grande/MS 

Fone: (67) 3345-7387 

Site: http://www.ufms.br 

MATO GROSSO 

Laboratório de Apoio a Saúde Animal – LASA 

Av. Jurumirim, s/nº. Planalto, Complexo do INDEA. CEP: 78058-400. Cuiabá/MT 

Fone: (65) 3653-1711, 3653-5600 

SANTA CATARINA 

Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC 

Laboratório de Patologia Animal 

Av. Luiz de Camões, 2090, Conta Dinheiro. CEP: 88520-000. Lages/SC 

Fone: (49) 3225-5558 

Fax: (49) 3221-2222 

Site: http://www.cav.udesc.br 

Centro Nacional de Pesquisas de Suínos e Aves (CNPSA) 

BR 153, KM 110, Área Industrial. Caixa Postal: 21. CEP: 89700-000. Concórdia/SC 

Fone: (49) 3442-8555, 3441-0400 

Fax: (49) 3442-8559 

Site: http://www.cnpsa.embrapa.br 

PARANÁ 

Universidade Federal do Paraná 

Departamento de Medicina Veterinária (DMV) 

Rua dos Funcionários, 1540, Juvevê. CEP: 80035-000. Curitiba/PR. 

Fones: (41) 3350-5623 

Site: http://www.ufpr.br 

Universidade Estadual de Londrina 

Centro de Ciências Agrárias 
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Campus Universitário. Caixa Postal 6001. CEP: 86051-990. Londrina/PR 

Fone: (43) 3371-4000 

Fax: (43) 3328-4440 

Site: http://www.uel.br 

Laboratório Marcos Enrietti 

Rua Jaime Balão, 575. CEP: 80040-340. Curitiba/PR 

Fone: (41) 3352-2499 

BAHIA 

Escola de Veterinária da Universidade Federal da Bahia 

Departamento de Patologia e Clínica 

Av. Ademar de Barros, 500, Ondina. CEP: 40170-110. Salvador/BA 

Fone: (71) 3263-6705 

Fax: (71) 3263-6718 

Site: http://www.medicinaveterinaria.ufba.br 

PERNAMBUCO 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Departamento de Medicina Veterinária 

Rua Dom Manoel de Medeiros, s/nº. Dois Irmãos. CEP: 52171-900. Recife/PE 

Fone: (81) 3320-6401 

Site: http://www.ufrpe.br 

PARAÍBA 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande 

Coordenação de Medicina Veterinária 

Rodovia Patos – Teixeira, KM 01. Jatobá. Caixa Postal: 64. CEP: 58700-970. Patos/PB 

Fone: (83) 3421-3397 

Fax: (83) 3421-4659 

Site: http://www.cstr.ufcg.edu.br 
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CEARÁ 

Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará  

Laboratório de Patologia Veterinária 

Av. Paranjana, 1700. CEP: 60740-000. Fortaleza/CE 

Fone: (85) 3101-9850 

Site: http://www.uece.br 

PIAUÍ 

Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí Departamento de 

Clínica e Cirurgia Veterinária (DCCV) 

Campus Socopo, s/nº. CEP: 64049-550. Teresina/PI 

Fone: (86) 3215-5746, 3215-5694 

Site: http://www.ufpi.br/cca 

MARANHÃO 

Escola de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão 

Campus I. Cidade Universitária Paulo VI, Tirirical. Caixa Postal: 09. CEP: 65055-000. São 

Luís/MA 

Fones: (98) 3269-4617, 3247-0917, 3244-7351, 3257-1352 

Site: http://www.uema.br 
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10. Anexo I 

MORENO, A. M.; SOBESTIANSKY, J.; LOPEZ, A. C.; SOBESTIANSKY, A. A. B. Colheita e 

processamento de amostras de sangue em suínos para fins de diagnóstico. Concórdia: 

Embrapa-CNPSA, 1997. 30p. (Embrapa-CNPSA. Documentos, 41). 

 
Tabela I - Valores hematológicos de referência 

Variável Unid.* 
Leitões 

desmam. 
Animais de 

engorda 
Marrãs Porcas 

Hemoglobina g/l 90 - 140 100 - 150 120 - 170 100 - 170 

Hematócrito l/l 0.26 - 0.41 0.29 - 0.42 0.33 - 0.45 0.29 - 0.46 
Eritrócitos x1012/l 5.3 - 8.0 5.7 - 8.3 5.9 - 8.7 5.1 - 8.0 

VCM1 fl 42 - 62 44 - 56 48 - 62 52 - 63 
HCM2 pg 14 - 21 15 - 20 17 - 22 18 - 22 

CHCM3 g/l 320 - 360 320 - 330 340 - 380 340 - 380 

Leucócitos x109/l 8.7 - 37.7 11.6 - 32.9 11.2 - 28.8 10.6 - 24.0 
Bastonetes x109/l 

% 

00 - 3.1 
00 - 13.0 

00 - 1.9 
00 - 8.0 

00 - 0.7 
00 - 2.8 

00 - 0.6 
00 - 3.3 

Neutrófilos 
segmentados 

x109/l 
% 

2.5 - 23.0 
16.6 - 73.1 

0.3 - 15.2 
4.4 - 62.1 

1.4 - 11.6 
11.1 – 53.6 

1.9 - 10.9 
15.1 - 59.5 

Linfócitos x109/l 
% 

2.2 - 16.0 
12.5 - 70.1 

3.6 - 18.5 
22.1 - 78.0 

3.9 - 16.8 
30.4 - 74.5 

3.7 - 14.7 
25.5 - 71.1 

Monócitos x109/l 
% 

0.001 - 5.000 
0.0 - 17.0 

00 - 4.9 
0.1 - 20.1 

00 – 4.0 
0.2 - 20.8 

00 - 2.4 
1.0 - 14.0 

Eosinófilos x109/l 
% 

00 - 1.8 
00 - 6.0 

00 - 2.5 
00 - 11.1 

00 - 3.3 
00 - 16.9 

00 - 2.4 
1.0 - 13.0 

Rubrocitos x109/l 
% 

00 - 0.2 
00 - 1.0 

00 - 0.3 
00 - 1.0 

00 - 0.3 
00 - 1.8 

00 - 0.2 
00 - 1.0 

Desintegrados x109/l 
% 

00 - 1.7 
00 - 7.4 

00 - 3.3 
00 - 14.2 

00 - 1.7 
00 - 5.9 

00 - 1.5 
00 – 9.3 

Fonte: Friendship & Henry (1992). 
* Valores obtidos no sangue, fl: fentolitro, g:grama, l:litro, pg:picograma. 
1 – volume corpuscular médio, 2 – concentração média de hemoglobina, 3 – concentração corpuscular média de 
hemoglobina 
 

Tabela II – Valores bioquímicos de referência 

Variável* Unid. 
Leitões 

desmam. 
Animais de 

engorda 
Marrãs Porcas 

Albumina g/l 19 – 39 19 – 42 32 – 44 31 – 43 
AST1 U/l 8 – 46 15 – 46 17 – 56 19 - 76 

ALT2 U/l 21 – 94 16 – 67 12 – 65 36 – 272 
Amilase U/l 528 – 2616 813 – 4626 643 – 4668 432 – 2170 

Bilirrubina 
conjugada 

mmol/l 0.9 – 3.4 00 – 1.7 0.1 – 1.7 00 – 1.7 

Bilirrubina 
livre 

mmol/l 00 – 3.4 00 – 3.4 00 – 3.4 00 – 3.4 
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Bilirrubina 
total 

mmol/l 0.9 – 3.4 00 – 3.4 00 – 3.0 00 – 3.4 

C.K.3 U/l 81 – 1586 61 – 1251 89 – 886 120 – 10990 

Cálcio mmol/l 2.02 – 3.21 2.16 – 2.92 2.22 – 2.91 1.98 – 2.82 
Colesterol mmol/l 1.06 – 3.32 1.37 – 3.18 1.37 – 2.70 1.23 – 2.74 
Creatinina mmol/l 67 – 172 77 – 165 106 – 225 110 – 260 

Ferro mmol/l 3.0 – 38 39 – 43 11 – 35 9 – 34 
Fosfatase 
Alcalina 

U/l 142 – 891 180 – 813 115 – 434 36 – 272 

Fósforo mmol/l 1.46 – 3.45 2.25 – 3.44 8.88 – 2.78 1.49 – 2.76 
Glicose mmol/l 3.5 – 7.4 4.0 - 8.1 3.0 – 6.3 2.9 – 5.9 

Proteína total g/l 44 – 74 52 – 83 65 – 81 65 – 90 
Sg. GSHPx U/gHB** 30 – 137 40 - 141 57 - 106 54 – 99 

Uréia mmol/l 2.90 – 8.89 2.47 – 8.57 7.70 – 9.60 2.10 – 8.50 
Fonte: Friendship & Henry (1992). 
* Valores séricos com exceção da Glutation peroxidase (GSHPx), **U: unidade internacional, gHB: grama de 
hemoglobina. 
1 – Aspartato aminotransferase, 2 – Alanino aminotransferase, 3 – Creatinina quinase. 

 
Tabela III - Padrão normal para análise urinária de suínos adultos 

Parâmetros Porcas em Gaiolas Porcas em Baias 
Cor Incolor a amarelo claro Amarelo a amarelo âmbar 

Aspecto Límpido a levemente turvo Límpido, levemente turvo a turvo 

pH 7,1 (6,3 - 7,8) 7,8 (7,2 - 8,3) 

Densidade 1.008 (1.003 - 1.013) 1.019 (1.012 - 1.026) 

Glicose Negativo Negativo 

Corpos Cetônicos Negativo Negativo 

Bilirrubina Negativo Negativo 

Sangue Oculto Negativo Negativo 

Proteína Negativo Negativo 

Uroblinogênio Negativo Negativo 

Nitrito Negativo Negativo 

Leucócitos/c* 0-3 0-3 

Eritrócitos/c* 0-1 0-1 

Células epiteliais escamosas 0-1 0-2 

Células epiteliaisTransicionais 0-1 0-1 

Cilindros hialinos 0-1 0-2 

Cilindros granulosos 0-1 0-2 

Cristais/c Negativo fosfato amorfo: raros 
- Fosfato triplo: 0-2/c 

Negativo fosfato triplo: 0-14c 
fosfato amorfo: ++ 

Bactérias/c Negativo raros a cocos Gram + Negativo raros a cocos Gram + 
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