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RESUMO 

 

 

CUEVAS, S. E. C. Avaliação das lesões de golpe e contragolpe e padrão de 
lesão axonal difusa nos casos de trauma cranioencefálico em cães e gatos 
[Evaluation of coup and countercoup and pattern of diffuse axonal injury in cases of 
traumatic brain injury in dogs and cats]. 2017. 58 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 
 

O presente trabalho contempla o estudo das principais alterações macroscópicas e 

anatomopatológicas do sistema nervoso central (SNC) encontradas em animais que 

morreram em decorrência de traumatismo cranioencefálico (TCE). Além da 

determinação das lesões de golpe, contragolpe e padrão de lesão axonal difusa 

encontradas nesse tipo de trauma. Inicialmente realizou-se a necropsia dos animais 

com devido registro fotográfico, descrição das lesões macroscópicas e coleta de 

material para processamento histológico de rotina e confecção das lâminas coradas 

em hematoxilina-eosina (HE) para avaliação histopatológica. A imunohistoquímica 

foi realizada a partir dos mesmos segmentos utilizados nas lâminas de HE, com os 

anticorpos anti-proteína precursora do β-amiloide (βAPP), para determinação da 

lesão axonal, e anti-GFAP e anti-vimentina para avaliação de respostas do tecido 

nervoso à injúria, como astrocitose e astrogliose. Macroscopicamente as principais 

lesões observadas caracterizaram-se por lesões focais decorrentes de traumatismo 

direto, com fraturas de ossos do crânio, laceração de neuroparênquima e contusões. 

No exame histopatológico as lesões principais caracterizaram-se por hemorragia 

subdural e em neuroparênquima, congestão, edema tecidual e necrose em variados 

graus de intensidade e regiões do encéfalo. A lesão axonal foi confirmada pela 

imunomarcação do βAPP que revelou marcação multifocal de axônios tumefeitos 

formando esferoides axonais, bulbos axonais ou axônios varicosos em alguns casos. 

Astrocitose, astrogliose e neovascularização foram observados na maioria dos casos 

através dos anticorpos GFAP e vimentina. Conclui-se no presente estudo que cães e 

gatos com TCE apresentaram lesões histologicamente caracterizadas por 

hemorragias multifocais em meninge e neuroparênquima em diversas regiões, além 

de edema, necrose e congestão, principalmente. A lesão axonal caracterizou-se pela 

formação de esferoides axonais, bulbos axonais e longos axônios varicosos. Esta 

característica foi observada em apenas 2 animais deste estudo, e destes apenas um 



 
 

 
 

animal (caso 6) apresentou um padrão de lesão axonal traumática difusa, 

confirmada pela presença de acentuada marcação pelo anticorpo βAPP. 

Adicionalmente, foi observada astrocitose e astrogliose em cinco animais, 

principalmente das áreas próximas às lesões, avaliadas pelos anticorpos GFAP e 

vimentina. 

 

Palavra-chave: Traumatismo craniano. Beta- amiloide. Patologia veterinária forense. 

Maus-tratos. Neuropatologia.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

CUEVAS, S. E. C. Evaluation of coup and countercoup and pattern of diffuse 
axonal injury in cases of traumatic brain injury in dogs and cats [Avaliação das 
lesões de golpe e contragolpe e padrão de lesão axonal difusa nos casos de trauma 
cranioencefálico em cães e gatos]. 2017. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 

 

The present work contemplates the study of the main macroscopic and 

anatomopathological changes of the central nervous system (CNS) in animals that 

died due to traumatic brain injury (TBI). Besides the determination of the coup and 

countercoup and pattern of diffuse axonal injury in this type of trauma. Initially, the 

animals were necropsied and photographic recorded and macroscopic lesions were 

described and collect material for histological processing routine and the preparation 

of slides in hematoxylin-eosin (HE) staining for histopathological evaluation. 

Immunohistochemistry was performed from the same segments used in the HE 

slides, with anti-β-amyloid precursor protein antibodies (βAPP) for determination of 

axonal lesion, and anti-GFAP and anti-vimentin for evaluation of tissue responses to 

injury, such as astrocytosis and astrogliosis. Macroscopically, the main lesions 

observed were focal lesions due to direct trauma, such as skull fractures, 

neuroparenchyma laceration and contusions. In the histopathological evaluation, the 

main lesions were characterized by subdural hemorrhage and in neuroparenchyma, 

congestion, tissue edema and necrosis in varying degrees of intensity and regions of 

the encephalon. The axonal injury was confirmed by βAPP immunostaining that 

revealed multifocal labeled of swellings axons forming axonal spheroids, axonal 

bulbs or varicose axons in some cases. Astrocytosis, astrogliosis and 

neovascularization were observed in most cases through the antibodies GFAP and 

vimentin. In conclusion the present study demonstrate that dogs and cats with TBI 

presented histologically lesions characterized by multifocal hemorrhage in meninge 

and neuroparenchyma in different areas, as well as edema, necrosis and congestion, 

mainly. Axonal injury was determined by axonal swelling, bulbs and varicosities. This 

characteristic was observed in only 2 animals in this study, and only one of those 

(case 6) presented pattern of diffuse traumatic axonal injury, confirmed by 

accentuated βAPP labeling. Addiotionally, astrocytosis and astrogliosis was observed 



 
 

 
 

in five animals, mainly in areas close to lesions, evaluated by GFAP and vimentin 

antibodies. 

 

Keywords: Traumatic brain injury. β-amyloid. Forensic veterinary pathology, Animal 

abuse. Neuropathology  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O presente trabalho contempla o estudo das principais alterações 

macroscópicas e anatomopatológicas do sistema nervoso central (SNC) 

encontradas em animais que morreram em decorrência de traumatismo 

cranioencefálico. Além da determinação das lesões de golpe, contragolpe e padrão 

de lesão axonal difusa encontradas nesse tipo de trauma. Este trabalho será divido e 

apresentado em dois capítulos, de acordo com os artigos a serem publicados. 

O capítulo 2 intitulado “Avaliação das lesões de golpe e contragolpe e padrão 

de lesão axonal difusa nos casos de trauma cranioencefálico em cães e gatos” teve 

como objetivo avaliar as principais lesões decorrentes de traumatismo 

cranioencefálico (TCE), através de análise histopatológica e imunohistoquímica. Foi 

realizada a necropsia dos animais com devido registro fotográfico e descrição das 

lesões macroscópicas, coleta de material e avaliação das alterações microscópicas 

através de processamento de rotina do material e coloração das laminas com 

hematoxilina-eosina. A imunohistoquímica foi realizada com os anticorpos anti-

proteína precursora do β-amiloide (βAPP), para determinação da lesão axonal, anti-

GFAP e anti-vimentina para avaliação da resposta do tecido nervoso à injúria 

através da astrocitose e astrogliose. 

O capítulo 3 intitulado ” Lesão axonal difusa e reação astrocitária em gato com 

traumatismo cranioencefálico”, apresentado na forma de um relato de caso (brief 

communication) de um dos casos retirado do capítulo 2, teve como objetivo destacar 

o padrão de lesão axonal difusa observado em um gato com TCE. O procedimento 

de descrição e avaliação das lesões macro e microscópicas se manteve igual ao 

realizado no capítulo 2, assim como a realização da reação imunohistoquímica com 

os anticorpos βAPP, GFAP e vimentina.   
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 O traumatismo cranioencefálico (TCE) caracteriza-se por um dano físico ao 

tecido cerebral, acometendo as funções cerebrais normais de forma temporária ou 

permanente (PARIKH et al., 2007). A lesão encefálica definitiva que ocorre após o 

TCE é resultante de mecanismos fisiopatológicos que têm seu início no acidente e 

podem se estender por dias a semanas. Por esse motivo, as lesões cerebrais são 

classificadas em primárias e secundárias (GOODMAN, 1999). A lesão cerebral 

primária envolve ruptura física das estruturas do sistema nervoso, o que inclui danos 

diretos ao parênquima cerebral, e são classificadas como concussão, contusão, 

hematomas, laceração e lesão axonal difusa. Também pode ocorrer dano vascular 

direto, que leva a hemorragia intracraniana e edema vasogênico (DEWEY, 2000). A 

concussão é uma injúria cerebral leve caracterizada por perda transitória da 

consciência, sem alterações macro ou microscópicas do parênquima cerebral (SEIM, 

2007; SANDE, 2012; LORENZ et al., 2011). A contusão é uma lesão moderada a 

grave que causa laceração do parênquima e/ou dos vasos sanguíneos, podendo 

haver hemorragia parenquimatosa ou edema (SEIM, 2007; SANDE, 2012; 

VERNEAU, 2005). Hematomas intra e extra axiais, nos espaços subaracnóide, 

subdural e epidural, podem causar compressão do cérebro e disfunção neurológica 

grave (DEWEY, 1993). A laceração é a lesão cerebral primária mais grave (SANDE, 

2012; VERNEAU, 2005; DEWEY, 1993) e também pode haver hemorragia em 

parênquima cerebral ou edema, porém ocorre devido a fraturas de crânio e feridas 

penetrantes (SEIM, 2007; SANDE, 2012). 

 Os distúrbios e sinais clínicos variam de acordo com a gravidade de cada 

caso (SANDE, 2012). Por se tratar de um processo gerado por impacto, em que há 

deslocamento do cérebro no crânio, deve-se observar duas áreas importantes: a 

área de impacto chamada de golpe e a área contralateral ao golpe, chamada de 

contragolpe (SANDE, 2012; VERNEAU, 2005). É comum o desenvolvimento de 

sequelas, podendo ocorrer horas ou dias após o trauma, devido a liberação de 

mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-1β e IL-6), lesão axonal e hemorragia contínua 

(SANDE, 2012; VERNEAU, 2005; GEBHARD; LANG, 2008). 

 As lesões secundárias ocorrem de minutos a dias após o trauma e são 

causadas por uma combinação de insultos extracranianos sistêmicos e alterações 

físicas e bioquímicas intracranianas, que atuam em conjunto para perpetuar os 
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danos do tecido cerebral. Elas são mediadas pelo aumento das atividades de 

neurotransmissores excitatórios, formação de espécies reativas de oxigênio e 

produção de citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral (TNF-α), IL-

1β e IL-6, que podem contribuir com o dano neuronal e morte celular. Formação de 

edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, comprometimento da barreira 

hemato-encefálica e alteração na reatividade vascular cerebral são as 

consequências das injúrias secundárias (HOPKINS, 1996; PROULX; DHUPA, 1998; 

FLETCHER; SYRING; 2009; CHESNUT, 1997). 

 As lesões no TCE podem ser classificadas em difusas e focais, e geralmente, 

há o predomínio de uma delas, porém ambas podem estar associadas em um único 

paciente. As lesões difusas acometem o cérebro com um todo e são decorrentes de 

forças cinéticas que causam rotação do encéfalo dentro da caixa craniana, podendo 

haver disfunções por estiramento ou ruptura de axônios e estruturas vasculares 

(MCCRORY; BERKOVIC, 2001; MCCRORY, 2001), e são comumente produzidas 

por acidentes automobilísticos e, em alguns casos, quedas e agressões (ADAMS et 

al., 1984; ADAMS et al., 1989; BLUMBERGS et al., 1989; GENNARELLI et al., 

1982). 

As lesões difusas são compostas pela concussão, a lesão axonal difusa e a 

tumefação cerebral. A lesão axonal difusa é definida na prática, como uma perda de 

consciência por mais de seis horas, associada ao TCE, sem lesão expansiva visível 

na tomografia que justifiquem o estado de coma do paciente (GENNARELLI; 

GRAHAM, 1998; SANJITH, 2011). Embora a lesão seja denominada como difusa, 

microscopicamente, a lesão axonal segue mais uma lesão de padrão multifocal na 

região subcortical e profunda da substância branca, mais na linha média, 

envolvendo estruturas como o corpo caloso, terceiro ventrículo e tronco encefálico 

(SANJITH, 2011). Há um comprometimento difuso do axônio e ocorrem hemorragias 

em locais distantes e isolados, o que indica que os vasos também foram estirados, 

ocasionando fragmentação e sangramento. 

As lesões focais incluem os hematomas intra ou extracerebrais, as fraturas 

cranianas, que podem ser lineares ou associadas a afundamento focal, o hematoma 

extradural, o hematoma subdural agudo e a contusão cerebral. As fraturas cranianas 

lineares isoladas não causam danos cerebrais, porém elas podem estar associadas 

a lesão de estruturas vasculares, que podem causar complicações como o 

hematoma extradural (FRANCEL et al., 1996; ALDRICH et al., 1996). O hematoma 
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extradural geralmente ocorre em casos de impacto craniano com baixa energia 

cinética, em que há ruptura de estruturas vasculares no espaço epidural, adjacente 

às linhas de fratura (BOR-SENG-SHU et al., 2004; BOR-SENG-SHU et al., 2006). O 

hematoma subdural agudo da mesma forma ocorre por energias cinéticas 

provenientes do acidente, também não sendo necessário neste caso, o contato do 

crânio com estruturas externas (TEASDALE; MATHEW, 1996). Neste caso, há 

rompimento das veias corticais durante o movimento de rotação, causando lesões 

secundárias associadas a liberação massiva de neurotransmissores excitatórios, 

devido a presença de sangue no espaço subdural em íntimo contato com o córtex. A 

contusão cerebral caracteriza-se por áreas hemorrágicas ao redor de pequenos 

vasos e tecido encefálico necrótico e podem ocorrer por ação direta ao parênquima, 

como em casos de fratura com afundamento craniano, ou pelo movimento do 

encéfalo, que pode ocasionar o esmagamento do parênquima contra a base do 

crânio ou outras estruturas rígidas. A contusão passará a ser chamada de laceração 

quando houver ruptura da pia-máter (SAWAUCHI et al., 2007). 

 A lesão axonal é um importante componente do TCE e ocorre devido o 

rompimento físico de axônios por forças em sentidos opostos (lesão axonal 

traumática) ou por isquemia (lesão axonal vascular) (BLUMBERGS et al., 2008)  

A lesão axonal difusa caracteriza-se pela injúria generalizada aos axônios da 

substância branca, ocorrendo em diversos graus de lesão, desde uma concussão 

discreta a lesões fatais severas (BLUMBERGS et al., 1994; OEHMICHEN et al., 

1998). Em medicina forense, a presença e distribuição de lesão axonal pode não só 

demonstrar a ocorrência de traumatismo cranioencefálico (GEDDES et al., 2000; 

REICHARD et al., 2005) como também pode ajudar a determinar o mecanismo de 

lesão em alguns casos (REICHARD et al., 2005; DOLINAK; REICHARD, 2006). A 

imunohistoquimica pelo anti- proteína precurso do β-amiloide pode demonstrar 

lesões em axônios em casos de animais sobreviverem pelo menos 2 horas ao 

trauma (GEDDES et al., 2000; REICHARD et al., 2005), enquanto que a detecção 

por outras técnicas histológicas requer uma sobrevivência de 15 a 24 horas 

(SHERRIFF et al., 1994; OEHMICHEN et al., 1998; BLUMBERGS et al., 2008). A 

proteína precursora do β-amiloide (βAPP) é um polipeptídeo sintetizado pela soma 

dos neurônios e transportado por transporte axonal rápido. A imunohistoquimica com 

o βAPP pode ser usada para determinar a distribuição e gravidade da lesão axonal, 
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visto que essa lesão interrompe o transporte axonal, causa acúmulo de βAPP em 

axônios inchados ou bulbos axonais (BLUMBERGS et al., 2008).  

 Apesar da alta ocorrência de TCE em animais, seja por acidentes como 

atropelamentos ou por maus-tratos, ainda há poucos estudos sobre as 

características das lesões e presença de lesão axonal difusa em animais. Estudos 

como este permitem um maior entendimento dos processos que ocorrem durante o 

TCE, podendo ajudar inclusive no procedimento clínico de animais com TCE. 

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar as lesões de golpe e contragolpe e 

do padrão de lesão axonal difusa em cães e gatos com TCE  

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Animais 

 

Foram utilizados sete animais, três das espécies canina e quatro da espécie 

felina, encaminhados ao Serviço de Patologia Animal do Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – USP (FMVZ-USP), com 

diagnóstico ou suspeita de traumatismo cranioencefálico sem outras alterações 

prévias em sistema nervoso central, para realização de exame necroscópico. Foram 

coletados os dados referentes ao animal como espécie, idade, sexo, raça, histórico, 

intervalo post mortem, conservação do cadáver e lesões macroscópicas foram 

obtidas a partir das requisições de necropsia, no período de 2013 a 2016.  

Os animais com traumatismo cranioencefálico foram selecionados de acordo 

com informações obtidas pelo histórico do animal, fornecidas pelo proprietário ou 

pelo médico veterinário solicitante, de um evento traumático, somado à observação 

de sinais externos de TCE como contusões e abrasões na pele na região da cabeça 

(FINNIE, 2016). Para o grupo controle foram selecionados três animais sem histórico 

de sinais neurológicos, sem doenças infecciosas que acometem o SNC e sem sinais 

macroscópicos de TCE. 
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2.2.2 Coleta de encéfalo 

 

O exame necroscópico de cada animal foi devidamente foto documentado, 

utilizando-se uma régua graduada com a identificação do animal em cada fotografia. 

Todas as lesões e alterações macroscópicas foram registradas. 

O encéfalo foi coletado integralmente e fixado em solução de formol 

tamponada a 10%, na proporção volumétrica de 10 :1, por cerca de 7 a 14 dias.  

 

 

2.2.3 Processamento para exame histopatológico  

 

Após a fixação, foram realizados de seis a sete cortes coronais de 

aproximadamente 2 cm (Figura 1) de espessura e foram realizados cortes menores 

armazenados em cassetes para posterior processamento do material para histologia 

e imuno-histoquímica. Durante esse processo, o encéfalo foi avaliado 

macroscopicamente e as lesões observadas foram descritas. Em seguida, os tecidos 

foram processados rotineiramente para histologia e mantidos em blocos de parafina. 

Foram realizados cortes de 5 µm de espessura e corados com hematoxilina e eosina 

(HE) para avaliação histopatológica. Foram avaliadas diversas regiões do encéfalo, 

tais como córtex, tálamo, hipotálamo, hipocampo, corpo caloso, cápsula interna, 

tronco encefálico, cerebelo e medula cervical. 
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Figura 1 – Cortes realizados no encéfalo após completa fixação 

 

Fonte: (conteúdo próprio). 

Legenda: Sete cortes sequenciais realizados transversalmente no sentido rostro-caudal do 
                encéfalo de cada animal usado neste estudo 

 

 

2.2.4 Imunohistoquímica (IHQ) – βAPP, GFAP e vimentina 

 

A imuno-histoquímica foi realizada para os anticorpos das proteínas GFAP 

(Dako), Vimentina (Dako) e proteína precursora do β-amiloide (Millipore) em todas 

as regiões do SNC descritas anteriormente, utilizando-se o kit EnVisionTM FLEX 

System da Dako. Os cortes foram submetidos a recuperação antigênica em tampão 

citrato de pH 6,0 em banho maria durante 25 minutos. Em seguida, os cortes foram 

incubados em uma solução de peróxido de hidrogênio durante 10 minutos, e depois, 

em uma solução 5% de leite em pó diluído em PBS, por mais 25 minutos. Foi 

realizada a incubação dos cortes nos anticorpos primários GFAP, vimentina e 

proteína precursora do β-amiloide overnight em geladeira, nas diluições 1:8000, 

1:4000 e 1:200, respectivamente. Para os anticorpos vimentina e proteína 

precursora do β-amiloide, os cortes foram incubados por 30 minutos em um polímero 

(linker), em temperatura ambiente, para amplificar a reação, para em seguida ser 

realizada a incubação com o anticorpo secundário. Esta foi realizada para os três 

anticorpos, durante 30 minutos em temperatura ambiente. A revelação foi realizada 

utilizando-se o substrato DAB (3,3’–diaminobenzidina) permanecendo por 20 
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minutos para GFAP e vimentina, e 30 minutos para a proteína precursora do β-

amiloide, e a contra-coloração com hematoxilina.  

Secções de encéfalo das mesmas regiões dos animais do grupo controle 

foram submetidas a reação imunohistoquímica com os mesmos anticorpos.  

 O anticorpo anti- βAPP foi utilizado para determinação do padrão de lesão 

axonal, através da classificação de cinco padrões: lesão axonal traumática multifocal 

(mTAI – do inglês, multifocal Traumatic Axonal Injury), lesão axonal traumática difusa 

(dTAI – do inglês, diffuse Traumatic Axonal Injury), lesão axonal vascular (VAI – do 

inglês, Vascular Axonal Injury), lesão axonal metabólica (MAI – do inglês, Metabolic 

Axonal Injury) e lesão axonal penumbral (PAI – do inglês, Penumbral Axonal Injury). 

O dTAI é diagnosticado quando há histórico de trauma, com marcação dispersa ou 

em grupos de axônios com inchaço ou formando bulbos pelo βAPP, em corpo 

caloso, substância branca hemisférica, e tronco encefálico, em um padrão não 

consistente com lesão axonal vascular. O mTAI é diagnosticado quando há histórico 

de trauma com marcação dispersa ou em grupos de axônios com inchaço ou 

formando bulbos pelo βAPP, em corpo caloso, substância branca hemisférica, mas 

não no tronco encefálico, em um padrão não consistente com lesão axonal vascular. 

Os axônios imunorreativos da lesão axonal traumática difusa e multifocal estão 

normalmente dispersos ou em grupos ao longo do eixo longo do axônio. O VAI é um 

padrão de marcação axonal em “zigue-zague” devido comprometimento vascular, 

visto como áreas claramente demarcadas na substância branca devido 

predominantemente ao aumento da pressão intracraniana. O MAI ocorre quando há 

identificação de imunorreatividade de axônios dispersos sem um histórico clínico ou 

evidências patológicas de trauma e em um padrão não consistente com lesão axonal 

vascular, provavelmente devido a hipoglicemia ou, raramente, devido lesão hipóxico-

isquêmica global. O PAI ocorre quando há marcação adjacente a lesões focais 

isoladas independente da etiologia, como infartos lacunares, lacerações corticais, 

abscessos, entre outros (REICHARD et al., 2003). A imunomarcação de cada região 

foi classificada em -, +, ++ e +++, usando uma escala semi-quantitativa similar à 

descrita por Roe et al. (2014). Nesta classificação - caracteriza-se por marcação 

negativa; + trata-se de uma marcação discreta, na qual há baixo número de axônios 

positivamente marcados, geralmente necessitando uma objetiva de 40x para boa 

visualização; ++ significa uma marcação moderada, caracterizada por agrupamentos 

dispersos de axônios positivamente marcados ou número moderado de axônios 
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individuais positivamente marcados; e +++ significa uma marcação acentuada, na 

qual há marcação extensa de grandes áreas da substância branca, visível com uma 

objetiva de 1,5x. 

 Os anticorpos anti-GFAP e anti-vimentina foram utilizados para avaliação da 

reação astrocitária, através dos aspectos morfológicos da célula, tais como tamanho 

e forma do corpo celular, tamanho do núcleo, distribuição da cromatina, número e 

comprimento dos prolongamentos das células.  O padrão de imunorreatividade foi 

comparado entre os animais com TCE, que apresentaram diferentes intensidades de 

lesão do SNC (MESQUITA et al., 2016). A imunomarcação de cada região foi 

classificada em -, +, ++ e +++, na qual + corresponde à marcação normal dos 

astrócitos pelo GFAP e das células endoteliais e ependimárias da vimentina, sem 

astrócitos reativos; + corresponde a uma discreta marcação de astrócitos pela 

vimentina e aumentada pelo GFAP; ++ corresponde a uma marcação moderada de 

astrócitos pela vimentina e moderadamente aumentada pelo GFAP; e +++, a uma 

marcação acentuada de astrócitos pela vimentina e acentuadamente aumentada 

pelo GFAP.  

 

 

2.3 RESULTADOS 

 

 

2.3.1 Histórico dos animais 

 

O estudo foi composto por três cães e quatro gatos, de idades variadas, 

havendo cinco machos e duas fêmeas Informações como espécie, raça, sexo, idade 

e tipo de conservação de cadáver dos animais estão apresentadas na tabela 1.  

 

 

 

  



 
 

21 
 

 

Tabela 1 – Informações dos animais com TCE. 

Caso Espécie Raça Sexo Idade Conservação 
Intervalo post 

mortem 

1 Canina SRD M 6 anos Não houve 1 dia 

2 Felina SRD M Filhote Não houve Desconhecido 

3 Felina SRD M Filhote Refrigeração Algumas horas 

4 Canina Pinscher F 9 meses Refrigeração Algumas horas 

5 Canina Poodle M 13 anos Refrigeração Algumas horas 

6 Felina SRD F 2 meses Refrigeração 1 dia 

7 Felina SRD M 2 anos Congelamento 5 dias 

 

 

O histórico dos animais revela que os animais 1, 2, 3 e 7 foram encontrados já 

mortos pelos proprietários e apenas um deles apresentou lesões claras de TCE, 

como laceração em pele em região frontal com exposição de tecido encefálico. Já os 

animais 4 e 5 apresentaram alterações clínicas com piora progressiva e posterior 

óbito, mas sem histórico evidente de trauma. Apenas o animal 6 apresentou histórico 

de trauma e sinais clínicos neurológicos com agravamento do quadro e morte após 

mais de 24 horas do trauma sem tratamento inicial. Os detalhes dos históricos de 

cada animal encontram-se na tabela 2. 
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Tabela 2 - Histórico dos animais 

CASO CIRCUNSTÂNCIAS DE ÓBITO 

1 

Canino encontrado morto pelo proprietário com um ferimento na cabeça e 
presença de sangue ao redor do animal e em um pedaço de madeira encontrada 
junto no local, proveniente de uma obra que estava sendo realizada no 
condomínio vizinho. 

2 Felino encontrado morto no acostamento de uma rua e por ser um animal de 
descarte, não há mais dados sobre o mesmo. 

3 
Felino encontrado morto na rua (animal semidomiciliado), apresentando secreção 
sanguinolenta nas vias nasal e oral e não apresentava sinais clínicos anteriores. 

4 

Proprietário relatou início de sinais clínicos neurológicos após realização de 
cirurgia de ovariosalpingohisterectomia (OSH) com piora progressiva, 
apresentando incoordenação motora mais acentuada em membros torácicos, 
hiperextensão de membros e intensa vocalização, tendo sido realizada eutanásia 
do cão. 

5 
Proprietário relatou que levou o cão ao pet shop pela manhã e que ao retornar 
para casa o cão começou a apresentar hematêmese e prostração, indo a óbito no 
início da tarde. 

6 

O felino foi encaminhado para necropsia dois dias após ter sido arremessado ao 
chão. O animal foi levado a clínica veterinária, onde constatou-se midríase 
bilateral, paralisia dos membros e inchaço na região frontal do crânio, mas não 
sobreviveu. 

7 O animal foi encontrado morto dentro do box do canil com cão e não há outras 
informações a respeito. 

 

 

2.3.2 Lesões Macroscópicas  

  

 Todos os animais apresentaram alterações macroscópicas em maior ou 

menor grau, condizentes com TCE. Os sete animais apresentaram hemorragias na 

região da cabeça, observadas externamente, após o rebatimento da pele ou 

observadas apenas após a retirada do encéfalo do crânio. Cinco animais (1, 3, 5, 6 e 

7) apresentaram fratura de um ou mais ossos do crânio e dois animais apresentaram 

alterações em globo ocular. Apenas o animal 1 apresentou laceração em pele em 

região frontal, exposição e perda de massa encefálica (Figura 2), e destruição da 

arquitetura normal do órgão. A descrição das lesões encontra-se detalhada na 

tabela 3. 
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Tabela 3 – Descrição das lesões macroscópicas dos animais com TCE. 

CASO LESÕES MACROSCÓPICAS 

1 

Laceração em pele (2,0 cm) sobre região mediana do osso frontal, exposição do 
encéfalo e fragmentos de tecido encefálico aderidos aos pelos da região 
infraorbitrária esquerda. Hematomas e hemorragia em subcutâneo sobre o osso 
frontal, nasal, parietal e temporal, além de múltiplas fraturas com fragmentos 
livres, nos ossos frontal, parietal, interparietal, occipital (parte escamosa e basilar), 
etmoide, pré-esfenoide e basiesfenoide. Extensa laceração e focos hemorrágicos 
em hemisfério cerebral direito com perda da arquitetura externa normal, bem 
como congestão e edema. 

2 Áreas de hemorragia subdural em região temporal direita 

3 

Múltiplas fraturas em osso nasal, maxilar, arco zigomático, frontal, zigomático, na 
região ventral do osso temporal e esfenóide. Encéfalo acentuadamente congesto, 
com hemorragia em meninge principalmente sobre o hemisfério direito, além de 
hemorragia e coágulos aderidos em porção ventral do encéfalo, região de quiasma 
óptico 

4 

Encéfalo com discreto achatamento de giros e extensa área de hemorragia em 
ponte se estendendo à hipófise. Áreas lineares de hemorragia em porção basilar 
do osso occipital e em região de fossa hipofisaria, além de dilatação bilateral do 
ventrículo lateral com hemorragia 

5 
Fraturas em ossos frontal, parietal, temporal esquerdos, pterigoide e vômer, 
associado a hemorragia. Encéfalo moderadamente congesto, principalmente no 
hemisfério direito. 

6 

Edema em região frontal do crânio, mucosa palpebral bilateral evidente, 
edemaciada e hiperêmica. Região subcutânea e crânio adjacente ao edema com 
acentuada hemorragia e coágulos aderidos, área focal de hemorragia em região 
de articulação atlanto-occipital e fratura em região orbital de osso temporal 
direito. Acentuada hemorragia sub-meningeana em lobo temporal direito e 
acentuada hemorragia focal em medula na região atlanto-occipital. Encéfalo 
edemaciado, hiperêmico e com áreas hemorrágicas multifocais, moderada perda 
de tecido encefálico em região dorsal do lobo frontal. Assoalho cerebral com 
hiperemia e áreas hemorrágicas multifocais. 

7 

Moderada secreção sanguinolenta em narina direita, derrame hemorrágico em 
conjuntiva direita e área de hematoma em região temporal direita estendendo-se 
até o pavilhão auricular direito. Extensa hemorragia em região temporal bilateral e 
fratura completa de osso parietal direito com afundamento ósseo e exposição de 
massa encefálica e hemorragia. Encéfalo encontrava-se avermelhado com 
fragmentos ósseos aderidos ao lobo temporal direito e fratura incompleta de osso 
pré-esfenoide direito em extensão a fratura do osso parietal direito. 
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Figura 2 – Lesões macroscópicas do TCE em caso 1: cão, macho, SRD, 6 anos 

 
Fonte: (Departamento de Patologia Animal – FMVZ/USP) 

 

Legenda: Caso 1. Cão com laceração em pele de aproximadamente 2,0 cm de extensão sobre 

a região mediana do osso frontal, com exposição de tecido encefálico (A). Mesma 

região da figura A, com a pele rebatida, revelando hematomas, hemorragias sobre os 

ossos frontal, nasal, parietal e temporal, com visualização de tecido encefálico (B). 

 

 
Figura 3 – Fratura em crânio do animal 3 felino, SRD, macho, filhote 

 
Fonte: (Departamento de Patologia Animal – FMVZ/USP) 

 

Legenda: Fratura em osso temporal (seta) do caso 3 com pequena hemorragia adjacente à  

    fratura. 
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2.3.3 Lesões microscópicas 

 

 As lesões microscópicas foram descritas após avaliação dos cortes 

corados em HE em microscopia de luz. Todos os animais apresentaram focos 

hemorrágicos em meninge e neuroparênquima, necrose, edema (Figuras 4, 5, 

6 e 7) e congestão. Também foi possível observar tumefação celular, 

esferoides axonais, gliose, neovascularização, neuronofagia, neurônios em 

cromatólise e discretas células inflamatórias. As lesões microscópicas e sua 

distribuição no SNC estão descritas na tabela 4. 

 

Figura 4 – Lesões microscópicas do caso 1. Hematoxilina e eosina (HE) 

 

Fonte: (Cuevas, S.E.C). 

Legenda: Extensa área de hemorragia multifocal em córtex telencefálico. Barra = 500 µm 
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Figura 5 – Foco hemorrágico em neuroparênquima do animal 6. Hematoxilina e eosina (HE) 

 

Fonte: (Cuevas, S.E.C) 

Legenda: Foco hemorrágico em lobo piriforme com centro necrótico, caracterizado pelas áreas 
    eosinofílicas (seta). Também é possível observar acentuado edema do  
    neuroparênquima adjacente. Barra = 200 µm 

Figura 6 – Extensa hemorragia em meninge de animal 6. Hematoxilina e eosina (HE) 
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Fonte: (Cuevas, S.E.C). 

Legenda: Extensa hemorragia em meninge. Barra = 500 µm 

 

Figura 7 – Foco hemorrágico em tronco encefálico do animal 4. Hematoxilina e eosina (HE) 

 

Fonte: (Cuevas, S.E.C). 

Legenda: Extenso foco hemorrágico com necrose central e acentuado edema de  
    neuroparênquima adjacente em bulbo. Barra = 500 µm 
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Tabela 4 – Descrição das lesões microscópicas dos animais com TCE 

CASO LESÕES MICROSCÓPICAS 

1 

Extensa área de hemorragia em meninge e áreas hemorrágicas multifocais em córtex 
telencefálico; perda da arquitetura normal do órgão; hemorragia multifocal em 
cerebelo, congestão acentuada e discreto a moderado edema; necrose neuronal 
discreta adjacente às áreas de hemorragia; discreta neuronofagia e presença de 
neurônios em cromatólise. 

2 
Hemorragia multifocal em meninge, córtex telencefálico, e tronco encefálico; grumos 
de pequenas estruturas basofílicas em meninge (bacilos da putrefação). 

3 

Extensa área de hemorragia em córtex telencefálico de lobo frontal direito, extensa 
hemorragia em meninge e focos hemorrágicos em parênquima adjacente (tálamo) 
com discreta necrose neuronal; focos hemorrágicos em região septal, plexo coroide e 
tálamo, bem como moderado edema e congestão de vasos, gliose, neuronofagia e 
discreta cromatólise. 

4 

Extensa área de necrose e hemorragia em bulbo (Figura 7), necrose neuronal, edema 
moderado e discretos esferóides axonais em neuroparênquima adjacente. Extensas 
áreas de hemorragia em plexo coróide, meninge e lobo piriforme, e hemorragia 
multifocal moderada em cerebelo. Necrose neuronal em córtex telencefálico e 
hipocampo, neuronofagia e gliose moderados. 

5 
Focos hemorrágicos em córtex telencefálico com necrose neuronal focal adjacente e 
edema, e discreta hemorragia multifocal em cerebelo e ponte. Edema e gliose 
discretos, congestão acentuada e neurônios com cromatólise 

6 

Hemorragia multifocal em lobo piriforme e lobo frontal com discreta fibrina no centro 
da lesão. Acentuada reação vascular em áreas adjacentes à hemorragia, tumefação 
axonal e fragmentação mielínica, necrose neuronal difusa acentuada, hemorragia 
subdural, presença de macrófagos ativados e fragmentos de fibrina em vasos 
sanguíneos com distribuição multifocal, bem como edema difuso acentuado, 
espongiose e necrose liquefativa 

7 
Sinais de autólise, extensas áreas de hemorragia em córtex telencefálico, meninge, 
plexo coroide, lobo piriforme e ventrículo lateral, além de edema, gliose. 

 

 

2.3.4 Imunohistoquímica – βAPP, GFAP e Vimentina 

 

 Os mesmos cortes usados para a avaliação em HE, foram submetidos à 

imunohistoquímica com os anticorpos βAPP, GFAP e Vimentina e analisados 

em microscópio de luz.  

 A marcação pelo anticorpo βAPP foi observada em apenas 2 dos 7 

animais analisados, em diferentes graus. Destes, apenas um apresentou lesão 

axonal condizente com lesão axonal difusa (caso 6), no qual observou-se 

acentuada marcação multifocal de axônios em cápsula interna, adjacente à 
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extensa área de hemorragia em lobo piriforme, e em tronco encefálico, bem 

como moderada marcação em substância branca de lobo temporal e discreta 

em corpo caloso. As marcações mais acentuadas ocorreram em áreas 

adjacentes à extensas áreas de hemorragia em meninge e neuroparênquima. 

No caso 4 o animal apresentou marcação moderada apenas em região de 

bulbo, ao redor da área de hemorragia e necrose, com poucos e esparsos 

bulbos axonais e axônios varicosos. A descrição do grau e localização das 

marcações dos casos encontram-se na tabela 5. 

Os axônios marcados apresentaram-se tumefeitos e observaram-se três 

formatos característicos: axônios inchados e redondos de tamanhos variados 

chamados de esferoides axonais; ovalados, denominados de bulbos axonais 

ou, se seccionados longitudinalmente, apresentam inchaço irregular ao longo 

do axônio, recebendo o nome de axônios varicosos (Figura 9). 

Não houve nenhuma marcação em axônios nos animais do grupo 

controle. 

 

 
Tabela 5 – Localização e intensidade da imunomarcação do anticorpo βAPP 

Localização 

Caso 
Subst. 

Branca LT* 
Corpo Caloso 

Cápsula 

Interna 

Tronco 

Encefálico 

Subst. Branca 

Cerebelo 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - ++ - 

5 - - - - - 

6 +++ + +++ +++ - 

7 - - - - - 

LT: lobo temporal 



 
 

30 
 

 

 

 

Figura 8 – Marcação de axonios pelo βAPP em cápsula interna de animal 6. IHQ  

Fonte: (Cuevas, S.E.C). 

Legenda: Foco de imunomarcação pelo βAPP em cápsula interna adjacente à hemorragia 

    subaracnóide. Barra = 500 µm 
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Figura 9 – Marcação axonal por βAPP do animal 6 em substância branca de lobo temporal. 
IHQ 

 

Fonte: (Cuevas, S.E.C). 

Legenda: Axonios marcados pelo βAPP em substância branca de lobo temporal. Observa-se 
os 

   três padrões de marcação axonal: esferoides axonais (seta), bulbos axonais (cabeça  
   de seta) e axônios varicosos (asterisco). Barra = 200 µm 

 

A reação astrocitária foi avaliada através da imunomarcação dos 

anticorpos GFAP e vimentina, cuja localização e intensidade de marcação para 

cada anticorpo estão apresentadas na tabela 6. Diversas áreas do SNC de 

cinco animais apresentaram astrócitos reativos, principalmente em tronco 

encefálico, córtex telencefálico e cerebelo, em áreas próximas às lesões. Dois 

animais apresentaram astrocitose acentuada em diversas regiões (casos 4 e 

6), enquanto nos casos 2 e 3 houve marcação discreta a moderada em apenas 

uma área analisada (tronco encefálico e córtex frontal direito, respectivamente). 

No caso 5 observou-se discreta marcação em corpo caloso, tronco encefálico e 

medula. A imunomarcação no córtex telencefálico ocorreu em lobo frontal 

direito do caso 3 e em lobo temporal direito no caso 6. No cerebelo a 

imunomarcação pelo GFAP se deu tanto em substância branca como na 

* 
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camada granulosa, e pela vimentina se deu apenas em substância branca 

(caso 4), e apenas em substância branca no caso 5 de forma discreta por 

ambos anticorpos. Ainda no cerebelo, observou-se discreta marcação das 

células gliais de Bergmann em áreas próximas às lesões por ambos anticorpos 

(caso 4). 

Através da reação imunohistoquímica foi possível observar que os 

astrócitos reativos apresentaram citoplasma abundante mais fortemente corado 

pelo anti-GFAP, prolongamentos em maior quantidade, mais longos e com 

diâmetro maior (astrogliose) que astrócitos de outras áreas do encéfalo ou 

pertencentes ao grupo controle. Os núcleos também se apresentaram maiores 

e com nucléolos evidenciados. A imunomarcação pela vimentina em astrócitos 

é semelhante à do GFAP, marcando intensamente seu citoplasma e 

prolongamentos quando há expressão dessa proteína em resposta à injúria. 

Foi possível observar essa marcação em 5 dos 7 animais. Deve-se destacar, 

que devido a vimentina marcar as células endoteliais em condições normais, foi 

possível avaliar a presença de neovascularização no SNC desses animais. 

Quatro animais (2, 3, 4 e 6) apresentaram moderada a acentuada 

neovascularização, sendo em três casos de forma difusa (casos 3, 4 e 6), e no 

caso 2, que apresentou moderada neovascularização em córtex telencefálico. 

Na maior parte das áreas imunopositivas notou-se correspondência entre as 

marcações dos dois anticorpos, havendo diferença apenas entre a intensidade 

da marcação. A vimentina teve uma marcação mais forte que o GFAP em 

corpo caloso, cápsula interna e lobo piriforme, no entanto, em áreas como 

córtex telencefálico, tálamo, tronco encefálico e cerebelo o GFAP apresentou 

imunomarcação mais acentuada que a vimentina.  

Os casos 1 e 7 apresentaram marcação semelhante à observada nos 

animais do grupo controle, com ausência de astrócitos reativos.  
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Tabela 6 – Localização e intensidade da imunomarcação dos anticorpos GFAP e 
vimentina. 

Localização* 

 CT CC Ta CI Hi LB TE Ce Me 

Caso V** G** V G V G V G V G V G V G V G V G 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - + ++ - - - - 

3 + ++ - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - ++ + + +++ - - - +++ - - ++ +++ + +++ +++ +++ 

5 - - + - - - - - - - - - - - + + + - 

6 + ++ - - - - +++ - + - +++ +++ - + - - - - 

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*CT: Córtex Telencefálico; CC: Corpo Caloso; Ta: Tálamo; CI: Cápsula Interna; Hi: Hipocampo; 

LB: Lobo Piriforme; TE: Tronco Encefálico; Ce: Cerebelo; Me: Medula. 

** V: vimentina; G: GFAP 

 

 
Figura 10 – Marcação pelo anticorpo GFAP em córtex de lobo piriforme do animal 6. IHQ 

 
Fonte: (conteúdo próprio). 
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Legenda: Astrocitose e astrogliose acentuda em lobo piriforme em área próxima à extensa 
   hemorragia do caso 6. Barra = 500 µm 

 

 
Figura 11 - Marcação pelo anticorpo GFAP em córtex de lobo piriforme do animal 6. IHQ 

 
Fonte: (conteúdo próprio). 

 

Legenda: Acentuada astrocitose e astrogliose em lobo piriforme do animal 6 evidenciada pela 

   marcação do GFAP com área extensa de hemorragia à esquerda da imagem. 

   Destaque para o aumento em número e tamanho dos prolongamentos astrocitários. 

   Barra = 200 µm 
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Figura 12 – Marcação pelo anticorpo vimentina em tronco encefálico do caso 4. IHQ 

 
Fonte: (conteúdo próprio). 

 

Legenda:  Marcação de astrócitos pela vimentina em tronco encefálico do caso 4 próximo a 

    extensa área de hemorragia e necrose. Destaque para os muitos prolongamentos de 

    cada astrócito Barra = 200 µm 
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Figura 13 - Marcação pelo anticorpo vimentina em lobo temporal do caso 6. IHQ 

 
Fonte: (conteúdo próprio). 

 

Legenda: Acentuada astrocitose e astrogliose em córtex de lobo temporal evidenciada pela 

    imunomarcação da vimentina. Além da marcação dos astrócitos há intensa 

marcação 

    de pequenos vasos, caracterizando a formação de novos vasos como resposta 

    tecidual.  Barra = 200 µm 

 

 

 

2.4 DISCUSSÃO 

  

 Todos os animais avaliados neste estudo apresentaram lesões 

macroscópicas condizentes com TCE (FINNIE, 2014; FINNIE, 2016) desde 

hemorragias em meninge observadas apenas na retirada do encéfalo do 

crânio, como nos casos 2 e 4, até lesões evidentes observadas já no exame 

externo do animal, como lacerações em pele na região da cabeça, fratura dos 

ossos cranianos com exposição de tecido encefálico (caso 1) e acentuado 

aumento de volume da região da cabeça (caso 6). Dois animais não tinham 

histórico de trauma prévio à sua morte, apresentando sinais clínicos variados e 
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piora progressiva até o óbito (casos 4 e 5). Quatro animais foram encontrados 

mortos, sem sinais clínicos anteriores (casos 1, 2, 3 e 7) e apenas um animal 

tinha o histórico de traumatismo, apresentando sinais clínicos progredindo para 

o óbito (caso 6).  

As lesões decorrentes de TCE ocorrem principalmente pelo contato 

direto com a cabeça ou por forças de aceleração/desaceleração. As lesões por 

trauma direto resultam em lesões focais, como lacerações do couro cabeludo, 

fraturas dos ossos do crânio (associada ou não à hematoma epidural) 

contusões e lacerações ocorrem quando a cabeça atinge ou é atingida por um 

objeto (ANDERSON; MCLEAN, 2005). As lesões causadas por forças de 

aceleração/desaceleração resultam mais frequentemente em dano difuso, 

como hemorragias subdural, subaracnoide, em neuroparênquima e lesão 

axonal difusa (OMMAYA et al., 2002). A maioria das lesões macroscópicas 

observadas são consistentes com lesões focais decorrentes do impacto direto 

na cabeça do animal e são semelhantes aos resultados obtidos nos estudos de 

TCE em focas (SPRAKER; LANDER, 2010) e em filhotes de leões marinhos 

(ROE et al., 2014). 

O caso 1 apresentou apenas área de golpe, devido ao extenso trauma 

com destruição da arquitetura normal do hemisfério direito. No animal 2 

verificou-se macroscopicamente apenas hemorragia subdural em região 

temporal direita, enquanto na microscopia observou-se além de foco 

hemorrágico em córtex telencefálico de lobo temporal, área hemorrágica em 

tronco encefálico, podendo ser a lesão de contragolpe, dependendo do ângulo 

do trauma na cabeça do animal. O animal 3 apresentou lesões tanto macro 

quanto microscópicas, como hemorragia, em lobo frontal e temporal e em 

porção ventral do encéfalo, na região de quiasma óptico, tálamo e região 

septal, caracterizando assim a lesão de contragolpe. No caso 4 não foram 

observadas lesões condizentes com área de contragolpe, as lesões 

observadas microscopicamente correspondem apenas à área de hemorragia 

em ponte estendendo-se à hipófise, observada durante a coleta do encéfalo. 

No caso 5, macroscopicamente observou-se apenas foco hemorrágico em lobo 

frontal direito e microscopicamente, discreta hemorragia multifocal em ponte e 

cerebelo, caracterizando uma discreta área de contragolpe. O animal 6 

apresentou área de golpe em lobo temporal direito caracterizado por extensa 
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hemorragia multifocal. A área de contragolpe foi observada em lobo temporal/ 

piriforme do hemisfério esquerdo, também caracterizada por hemorragia 

multifocal. O animal 7 apresentou macroscopicamente hemorragia e aderência 

de fragmento ósseo em lobo temporal direito, caracterizando a área de golpe, 

enquanto microscopicamente observaram-se áreas de hemorragia em lobo 

piriforme, caracterizando-se como lesão de contragolpe. 

Neste estudo apenas dois dos sete animais com TCE apresentaram 

imunomarcação pelo anticorpo βAPP (casos 4 e 6).  Isto, pode ser explicado 

pelo o β-amiloide não ter sido encontrado em todos os axônios danificados, 

como mostra o estudo de Smith et al. (2003), apesar de estudos terem 

demonstrado que o β-amiloide se co-acumula com o APP em axonios 

tumefeitos ao longo do encéfalo com lesão (SMITH et al., 1999; IWATA et al., 

2002; STONE et al., 2002, SMITH et al., 2003). A lesão axonal é uma das 

características mais importantes e comuns do TCE difuso em humanos 

(ADAMS et al., 1991; SMITH; MEANEY, 2000). O dano aos axônios pode 

prejudicar o transporte axonal levando ao acúmulo de proteínas, incluindo a 

proteína precursora de amiloide (APP) (GENTLEMAN et al., 1993; LEWEN et 

al., 1995; PIERCE et al., 1996; SHERRIFF et al., 1994; WILKINSON et al., 

1999).  

Houve marcação de axônios varicosos pelo β-amiloide nos casos 4 e 6, 

o que difere de estudos que demonstraram que o β-amiloide foi encontrado 

tipicamente em bulbos axonais e não nos alongados axônios varicosos, que 

por sua vez marcaram com o anticorpo para APP. Assim, apenas o transporte 

axonal interrompido não parece explicar o acúmulo de β-amiloide, mas a 

desconexão do axônio pode favorecer processos que levam a produção e/ou 

acumulo do β-amiloide, como o aumento da proteólise da APP (SMITH et al., 

2003). No entanto, isso pode ser possível nos casos em que não houve 

marcação pelo anticorpo, como no caso 5 deste estudo em que não houve 

imunomarcação apesar da sobrevivência de pelo menos algumas horas do 

animal. Porém, não se pode descartar a possibilidade de o β-amiloide ter se 

acumulado em regiões que não foram examinadas ou que a produção e 

acumulo de β-amiloide possa ser mais demorada em alguns pacientes (SMITH 

et al., 2003).  
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Outra explicação para a não marcação é o tempo de sobrevivência dos 

animais, visto que a lesão axonal é progressiva (POVLISHOCK; CHRISTMAN, 

1995) e, portanto, animais que morrem rapidamente após o trauma 

apresentarão escores de marcação mais baixos do que aqueles que 

sobrevivem por horas a dias (SMITH et al., 2003). O acumulo de APP em fibras 

danificadas próximas a área de lesão pode ser visível ao microscópio de luz em 

1,75 a 3 horas após o trauma (BLUMBERGS et al., 2008) não havendo 

marcação se a morte do animal for muito rápida ou imediata ao trauma.  

Enquanto o rompimento mecânico completo dos axônios (axotomia 

primária) pode ocorrer após lesão craniana severa, a lesão axonal evolui com 

mais frequência ao longo do tempo (axotomia secundária), levando a uma 

eventual desconexão. Na maioria dos casos a axotomia secundária demora 

muitas horas após o insulto inicial, resultando eventualmente em degeneração 

walleriana do segmento distal do axônio (CHRISTMAN et al., 1994; MAXWELL 

et al., 1993). Este fato pode ser mais um motivo pelo qual não houve 

imunomarcação pelo βAPP na maioria dos casos deste estudo, no qual dos 

cinco casos, quatro (casos 1, 2, 3 e 7) foram encontrados já mortos sem sinais 

clínicos anteriores ao óbito. Apenas o caso 2 que o animal foi encontrado morto 

no acostamento de uma rua, com fortes indícios de atropelamento, não 

havendo informações sobre seu estado físico anterior ao óbito. 

O caso 6 foi o único que apresentou marcada imunorreatividade pelo 

βAPP em diferentes áreas do SNC, enquadrando-se no padrão de lesão axonal 

traumática difusa. Características como o tempo de sobrevivência elevado do 

animal e conhecido histórico de trauma com presença de forças de 

aceleração/desaceleração condizem com todos os estudos sobre lesão axonal 

apresentados até o momento. 

 Neste estudo observou-se astrocitose e astrogliose em cinco dos sete 

animais analisados, em diferentes áreas do SNC e diferentes graus, 

principalmente próximo a áreas de lesões observadas em HE. Observou-se 

aumento do número de astrócitos em substância cinzenta, evidenciada pela 

marcação de GFAP em hipocampo e GFAP e vimentina em tálamo no caso 4, 

e áreas do córtex telencefálico e lobo piriforme no caso 6, evidenciados tanto 

pelo GFAP quanto pela vimentina, próximo as áreas de lesão. Astrogliose 

ocorre quase que invariavelmente nestes casos com TCE, no qual os astrócitos 
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reativos apresentam aumento da imunopositividade da proteína ácida fibrilar 

glial (GFAP) e um citoplasma eosinofílico frequentemente expandido devido à 

absorção da proteína plasmática extravasada (CLARK; KOCHANEK, 2001). 

Visto que os astrócitos são células que respondem prontamente a ampla 

variedade de insultos ao tecido nervoso (TAKAMIYA et al., 1988; 

MONTGOMERY, 1994; PEKNY et al., 1999; DONG; BENVENISTE, 2001) tais 

como isquemia, trauma, desmielinização, inflamação, neurodegeneração e 

infecções virais (PETITO et al., 1990; ENG; GHIRNIKAR, 1994).  

Os animais 4 e 6 apresentaram mais áreas de astrocitose e astrogliose 

que os demais animais deste estudo e também foram os únicos com 

imunomarcação pelo βAPP. Isto se deve possivelmente pelo tempo de 

sobrevivência dos animais, no qual no caso do animal 6, sabe-se que o tempo 

de sobrevivência foi de quase 48 horas. No animal 4 não há esta informação, 

porém sabe-se que o animal sobreviveu por algumas horas após o início dos 

sintomas, havendo, portanto, tempo para resposta do SNC à injuria.   

Os animais 1 e 7 apresentaram marcação negativa para o βAPP e 

nenhuma imunomarcação diferente da normal pelos anticorpos GFAP e 

vimentina. Considerando a extensão e gravidade da lesão observada no animal 

1, é provável que sua morte tenha ocorrido imediatamente após o trauma, não 

havendo, portanto, tempo de resposta do SNC à injuria. No caso 7 o felino foi 

encontrado morto em um box junto com um cão, porém o exame necroscópico 

não revelou mais lesões, sinais de trauma, outras alterações em demais órgãos 

ou sinais de ataque do cão. Apesar dos sinais de autólise observados durante 

análise das lâminas coradas por HE, houve marcação normal do tecido 

nervoso pelo GFAP e vimentina, o que torna possível descartar, neste caso, a 

não imunomarcação pela autólise, observada em alguns estudos (THÜR et al. 

1997, ARSLAN et al. 2004). Portanto, é possível que o animal tenha morrido 

imediata ou rapidamente após a injúria, visto que as lesões observadas 

também foram extensas e severas. 

Estes resultados mostram que na maior parte dos casos não houve 

informações concretas sobre o que levou o animal ao óbito, revelando a 

importância de um exame necroscópico minucioso, detalhado e, se possível, 

documentado, registrando fotograficamente todo o exame, pois pela presença 

de lesões condizentes com traumas pode haver a suspeita de maus-tratos 
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(SALVAGNI et al., 2012; GERDIN; MCDONOUGH, 2013; CUEVAS et al., 

2016). No caso de suspeita ou certeza de maus-tratos, salienta-se a 

importância da realização de exame radiográfico antes do exame necroscópico, 

para determinar exatamente a localização das lesões, no caso de fraturas 

principalmente, ou de projéteis de armas de fogo (MUNRO; MUNRO, 2008; 

MERCK et al., 2013).  

 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

 

 Conclui-se no presente estudo que cães e gatos com TCE apresentaram 

lesões histologicamente caracterizadas por hemorragias multifocais em 

meninge e neuroparênquima em diversas regiões, além de edema, necrose e 

congestão, principalmente. A lesão axonal caracterizou-se pela formação de 

esferoides axonais, bulbos axonais e longos axônios varicosos. Esta 

característica foi observada em apenas 2 animais deste estudo, e destes 

apenas um animal (caso 6) apresentou um padrão de lesão axonal traumática 

difusa, confirmada pela presença de acentuada marcação pelo anticorpo βAPP. 

Adicionalmente, foi observada astrocitose e astrogliose em cinco animais, 

principalmente das áreas próximas às lesões, avaliadas pelos anticorpos GFAP 

e vimentina.  
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3 Lesão axonal difusa e reação astrocitária em gato com traumatismo 
cranioencefálico 

 

 

No presente capítulo é apresentado um artigo que será submetido ao periódico 
Veterinary Pathology como brief communication. 
 
 
 

3.1 Resumo 

 

A lesão axonal é uma das características mais importantes e comuns do 

traumatismo cranioencefálico (TCE) difuso e ocorre devido o rompimento físico 

dos axônios. O presente estudo busca avaliar a lesão axonal em um felino 

arremessado ao chão que apresentou midríase, apatia, paresia e inchaço da 

região frontal da cabeça. Foi realizada necropsia na qual observou-se extensa 

hemorragia cobrindo toda a calota e musculatura da cabeça, coágulos e fratura 

em região orbital de osso temporal em lateral esquerda. As lesões 

microscópicas se caracterizaram por extensos focos hemorrágicos em meninge 

e neuroparênquima de lobo temporal e lobo piriforme principalmente, além de 

necrose e edema acentuado. A imunohistoquímica pelo βAPP revelou 

marcação em diferentes regiões de axônios inchados caracterizados por 

esferoides, bulbos axonais e axônios varicosos, enquanto a marcação por 

GFAP e vimentina revelou evidente astrocitose e astrogliose. As lesões 

encontradas e a imunohistoquímica pelo βAPP demonstram a ocorrência da 

lesão axonal difusa em decorrência do TCE.  

 

Palavras-chave: β-amiloide, traumatismo cranioencefálico, lesão axonal, gato. 

 

3.2 Abstract 

 

Axonal injury is one of the most important and common features of traumatic 

brain injury (TBI) and occurs due to physical disruption of axons. The present 

study aims to evaluate the axonal injury in a feline thrown to the ground that 

presented mydriasis, apathy, paresis and swelling of the frontal region of the 
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head. Necropsy revealed extensive hemorrhage all over the skull and 

musculature of the head, clots and fracture in the orbital region of temporal 

bone in the left lateral. Microscopic lesions were characterized by extensive 

subdural hemorrhage and in the neuroparenchyma of temporal lobe and 

piriform lobe, in addition to necrosis and marked edema. Immunohistochemistry 

by βAPP labeled axonal swellings, bulbs and varicosities, whereas GFAP and 

vimentin labeling revealed astrocytosis and astrogliosis. The lesions and the 

immunohistochemistry by βAPP demonstrate the occurrence of diffuse axonal 

lesion as a result of TBI. 

 

Keywords: β-amyloid, traumatic brain injury, axonal injury, cat 

 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) caracteriza-se por um dano físico 

ao tecido cerebral, acometendo as funções cerebrais normais de forma 

temporária ou permanente (PARIKH et al., 2007). A lesão axonal é uma das 

características mais importantes e comuns do TCE difuso em humanos 

(SMITH; MEANEY, 2000) e caracteriza-se pela injúria generalizada aos 

axônios da substância branca, ocorrendo em diversos graus de lesão, desde 

uma concussão discreta a lesões fatais severas (BLUMBERGS et al., 1994; 

OEHMICHEN et al., 1998). Ela ocorre principalmente por forças de 

aceleração/desaceleração que resultam mais frequentemente em dano difuso 

(OMMAYA et al., 2002). A proteína precursora do β-amiloide (βAPP) é um 

polipeptídeo sintetizado pelos neurônios e transportado por transporte axonal 

rápido. A imunohistoquimica com o βAPP pode ser usada para determinar a 

distribuição e gravidade da lesão axonal, visto que essa lesão interrompe o 

transporte axonal, causa acúmulo de βAPP em axônios inchados ou bulbos 

axonais (BLUMBERGS et al., 2008). 

Um gato, fêmea, SRD, 2 meses de idade foi encaminhado ao Serviço de 

Patologia Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – USP 

para realização de necropsia documentada. O animal foi arremessado ao chão 

por um dos proprietários, tendo sido levada a hospital veterinário no dia 

seguinte do ocorrido apresentando midríase, paresia e inchaço em região 
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frontal do crânio, onde realizou-se tratamento emergencial, porém o animal 

veio a óbito nesse mesmo dia. 

Foi realizada necropsia documentada completa com coleta de material 

para exame histopatológico e imunohistoquimica para os anticorpos proteína 

precursora do β-amiloide (βAPP), da proteína glial fibrilar ácida (GFAP) e 

vimentina, para detecção de lesão axonal difusa e reação astrocitária. O 

protocolo da reação imunohistoquímica compreendia recuperação antigênica 

em tampão citrato pH 6,0, incubação dos anticorpos primários βAPP, GFAP e 

vimentina overnight em geladeira, nas diluições de 1:200, 1:8000 e 1:4000, 

respectivamente. A revelação foi realizada utilizando-se o substrato DAB (3,3’–

diaminobenzidina) e contra coloração com hematoxilina. 

Na necropsia observou-se aumento de volume em região frontal do 

crânio, hiperemia e edema em mucosa palpebral bilateral. Ao remover a pele 

do crânio observou-se extensa hemorragia cobrindo toda a calota e 

musculatura da cabeça, com grande quantidade de coágulos, intensa 

hiperemia em crânio, além de área focal de hemorragia em região de 

articulação atlanto-occiptal e fratura em região orbital de osso temporal em 

lateral esquerda. A abertura do crânio havia intensa hemorragia subdural em 

região de lobo temporal direito e foco hemorrágico subdural em medula em 

região da articulação atlanto-occipital. O cérebro e cerebelo encontram-se 

edemaciados, hiperêmicos, com áreas multifocais de hemorragia, nota-se 

ainda, área em região dorsal de lobo frontal de moderada destruição de massa 

encefálica. A porção ventral do encéfalo apresenta-se hiperêmico com áreas 

multifocais hemorrágicas (lesões de contragolpe). Também se observou 

hemorragia em nervos oculares. Não apresentava alterações nos demais 

órgãos. 

Microscopicamente, o espaço subdural encontra-se amplamente 

distendido por grande quantidade de células vermelhas (hemorragia). A área 

de golpe caracteriza-se por extenso foco hemorrágico em lobo piriforme 

adjacente à cápsula interna e espaços perivascular e perineural severamente 

distendidos (edema), bem como grande quantidade de neurônios com 

citoplasma eosinofílico, diminuídos de volume, e núcleo cariolítico, 

caraterizando necrose neuronal. O neuroparênquima apresenta área 

localmente extensa com vacúolos (espongiose), áreas de necrose liquefativa e 
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esferoides axonais multifocais. Vasos sanguíneos com pequeno número de 

macrófagos, linfócitos e raros neutrófilos. A área de contragolpe localizada em 

lobo piriforme contralateral, apresenta focos hemorrágicos com necrose central, 

necrose neuronal, esferoides axonais, reação vascular e acentuada 

vacuolização do neuroparênquima em tecido adjacente ás áreas de lesão. 

Também se observaram extensas hemorragias em ventrículo lateral 

envolvendo o hipocampo e neuroparênquima adjacente, além de discreta 

hemorragia em plexo coroide. Também foi observado acentuado edema e 

presença de esferoides axonais em tronco encefálico. 

A lesão axonal foi evidenciada pela reação imunohistoquimica com o 

βAPP, no qual observou-se acentuada marcação multifocal de axônios em 

cápsula interna, adjacente à extensa área de hemorragia em lobo piriforme, e 

em tronco encefálico, bem como moderada marcação em substância branca de 

lobo temporal e discreta em corpo caloso. As marcações mais acentuadas 

ocorreram em áreas adjacentes à extensas áreas de hemorragia em meninge e 

neuroparênquima. A imunomarcação se deu de três aspectos: axônios 

inchados e redondos de tamanhos variados chamados de esferoides axonais; 

axônios inchados e ovalados, denominados de bulbos axonais ou, se 

seccionados longitudinalmente, apresentam inchaço irregular ao longo do 

axônio, recebendo o nome de axônios varicosos. Os resultados obtidos pela 

marcação do βAPP neste caso são semelhantes aos encontrados nos estudos 

de lesão axonal em casos de TCE em focas (SPRAKER; LANDER, 2010) e em 

filhotes de leões marinhos (ROE et al., 2014). 

A reação astrocitária foi avaliada através da imunomarcação dos 

anticorpos GFAP e vimentina e foi possível observar que os astrócitos reativos 

apresentaram citoplasma abundante mais fortemente corado pelo anti-GFAP, 

prolongamentos em maior quantidade, mais longos e com diâmetro maior 

(astrogliose) que astrócitos de outras áreas do encéfalo ou pertencentes ao 

grupo controle. Os núcleos também se apresentaram maiores e com nucléolos 

evidenciados. A imunomarcação pela vimentina em astrócitos é semelhante à 

do GFAP, marcando intensamente seu citoplasma e prolongamentos quando 

há expressão dessa proteína em resposta à injúria. Observou-se acentuada 

marcação pela vimentina em astrócitos da cápsula interna e lobo piriforme, 

moderada marcação em córtex de lobo temporal e discreta marcação em 
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hipocampo. O GFAP marcou acentuadamente o lobo piriforme, 

moderadamente o córtex temporal e de forma discreta o tronco encefálico. 

Através da marcação da vimentina também foi possível observar acentuada 

neovascularização do neuroparênquima. A imunomarcação tanto pelo GFAP 

quanto pela vimentina se deu principalmente nas áreas próximas às lesões 

observadas no HE.  

 A imunohistoquimica do anticorpo βAPP demonstrou que o felino 

apresentou lesões axonais condizentes com lesão axonal difusa, caracterizada 

pela presença de histórico de trauma com imunomarcação dispersa ou em 

grupos de axônios inchados ou formando bulbos axonais pelo βAPP em corpo 

caloso, substância branca hemisférica, e tronco encefálico, em um padrão não 

consistente com lesão axonal vascular (REICHARD et al, 2003). As reações 

dos anticorpos vimentina e GFAP demonstraram áreas de astrocitose e 

astrogliose principalmente nas áreas próximas às lesões, nas áreas do córtex 

de lobo temporal e lobo piriforme, evidenciados tanto pelo GFAP quanto pela 

vimentina. Este fato endossa a resposta do tecido à injuria, visto que os 

astrócitos são células que respondem prontamente a ampla variedade de 

insultos ao tecido nervoso (DONG; BENVENISTE, 2001) tais como isquemia, 

trauma, desmielinização, inflamação, neurodegeneração e infecções virais 

(ENG; GHIRNIKAR, 1994). 

 A imunohistoquímica pelo βAPP demonstrou que houve lesão axonal 

difusa em decorrência do TCE sofrido pelo animal, provavelmente pelas forças 

de aceleração/desaceleração sofridas quando o animal foi arremessado. 
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Figura 14 – Traumatismo cranioencefálico de felino, fêmea, SRD, 2 meses. 

 

 
 
Legenda: Figura 1. Cabeça, felino. Extensa hemorragia e presença de coágulos em toda região 

de crânio. Figura 2. Neuroparênquima de lobo    piriforme com inúmeros esferoides 

axonais (setas) e acentuado edema. Hematoxilina e eosina (HE). Figura 3. 

Neuroparênquima, cápsula interna. Marcação de axonios pelo βAPP. Presença de 

esferoides axonais (setas), bulbos axonais (cabeça de setas) e axônios varicosos 

(asterisco). Figura 4. Neuroparênquima, cápsula interna. Marcação por vimentina de 

astrócitos e novos vasos (neovascularização)  

* 
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