
 
 

 

Necropsia em Animais Domésticos, 

Silvestres e de Experimentação 

 

 

 

Hugo Enrique Orsini Beserra  

Médico Veterinário com graduação pela UECE/CE.  

Residência em Patologia Veterinária pela UNESP-FMVA.  

Mestre em Patologia Animal pela UNESP-FMVZ.  

Professor e Coordenador na Escola de Aperfeiçoamento em Medicina Veterinária, 

VetSchool, São Paulo. 

 

 

Fabrízio Grandi 

Médico Veterinário com graduação pela FMVZ-USP.  

Residência em Anatomia Patológica-FMVZ, UNESP.  

Mestre e Doutor em Patologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu FMB-UNESP.  

Professor e Coordenador na Escola de Aperfeiçoamento em Medicina Veterinária, 

VetSchool, São Paulo. 

 

 

Didier Quevedo Cagnini 

Médico veterinário com graduação pela UFSM.  

Residência em Anatomia Patológica pela FMVZ-UNESP.  

Mestre e Doutor em Patologia pela FMVZ-UNESP.  

Professor Adjunto nível 2A da UFG, Regional Jataí/GO. 

 

 

  



 

PREFÁCIO 

 

Tenho grande prazer de apresentar-lhes o livro Necropsia em Animais Domésticos, Silvestres e 

de Experimentação, que reúne a experiência e a orientação de diversos especialistas de 

reconhecida capacidade profissional na prática da necropsia.  

Nos últimos 40 anos, a medicina veterinária e a patologia veterinária brasileiras 

progressivamente alcançaram uma posição de destaque internacional, fruto principalmente do 

reconhecimento das doenças e de sua prevalência obtidos através de necropsias. O lançamento 

deste livro vem preencher uma lacuna na literatura brasileira. 

O livro é dividido em 24 capítulos. Vinte e três deles tratam da necropsia de várias espécies, 

contemplando diferentes atividades da patologia veterinária. Outro capítulo trata da 

documentação fotográfica macroscópica. Nos dias de hoje, a fotografia é uma parte essencial 

na documentação das lesões na necropsia. Pode-se recorrer a essas fotografias para lembrar 

as lesões ao se escrever o relato final da necropsia ou quando, em casos legais, necessita-se 

de evidências da identidade do animal. Além disso, é o modo de construir um acervo ico-

nográfico para ensino e publicações. Portanto, um capítulo que orienta a obtenção de boas 

fotografias na necropsia é uma bem-vinda novidade em livros de necropsia. 

Apesar de a necropsia ser fundamental para a obtenção de um diagnóstico confiável, os resul-

tados são geralmente frustrantes quando ela é realizada sem método. Necropsia em Animais Do-

mésticos, Silvestres e de Experimentação fornece um método que permitirá ao leitor obter resul-

tados claros e fáceis de serem descritos. Os procedimentos de necropsia em cada espécie são mos-

trados passo a passo, em linguagem clara e direta. Deve-se ressaltar que cada um desses passos 

da necropsia é ilustrado por fotografias de alta qualidade que facilitam a compreensão da ação a 

ser tomada. 

Outra parte de inestimável valor neste livro são os três capítulos dedicados à necropsia de fetos 

de ruminantes domésticos, equinos e suínos.  A determinação de um diagnóstico definitivo em 

casos de aborto e morte neonatal é uma tarefa difícil, que será, sem dúvida, facilitada para os que 

seguirem os procedimentos sistemáticos mostrados nos capítulos.  

Este livro deve ser indicado para profissionais que trabalham no diagnóstico, patologistas ve-

terinários, clínicos veterinários, educadores, trabalhadores em saúde pública e animal e estudan-

tes de veterinária. 

Tenho uma sincera confiança de que o uso desta obra incrementará nosso entendimento do 

processo de sistematização dos procedimentos de necropsia, da colheita de material e de exames 

adicionais a serem solicitados. Consequentemente, as novas gerações de estudantes e profissionais 

da medicina veterinária terão suas tarefas tornadas mais fáceis e eficientes seguindo as orientações 

contidas no livro.  

 

 

Claudio S. L. de Barros 
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INTRODUÇÃO 

 

A documentação fotográfica deve ser encorajada na prática veterinária com finalidade de en-

sino e pesquisa, como registro da evolução clínica do paciente e para uso em medicina legal vete-

rinária. Atualmente a obtenção de imagens fotográficas não depende do serviço de fotógrafo pro-

fissional, pois as câmeras digitais apresentam boa resolução e baixo custo, o que popularizou a 

fotografia. 

Deve-se tomar o cuidado de evitar que as imagens capturadas sejam muito claras ou muito 

escuras, apresentem sombras, estejam fora de foco ou mal enquadradas e principalmente, sem 

objetivo evidente.  

Quando se trata de fotografia digital, o termo qualidade ultrapassa os cuidados com a compo-

sição da imagem, o tempo de exposição e a abertura da lente, mas envolve o cuidado com algumas 

falhas características e inerentes ao processo digital como pixels visíveis, ruídos (superexposição, 

ISO muito alta), predomínio de determinada cor (color cast). 

Este texto não tem a intenção de servir como manual técnico de fotografia, mas sim de prover 

o leitor com informações úteis na documentação de lesões macroscópicas de qualidade. A famili-

aridade com o equipamento fotográfico e a obediência aos protocolos podem fazer toda a dife-

rença na obtenção de fotos com qualidade na impressão de imagens. Atenção especial deve ser 

dada as imagens relacionadas a casos que envolvam questões éticas e legais. 

 

 

EQUIPAMENTO 

 

A variedade de equipamentos fotográficos disponíveis no mercado pode tornar difícil a escolha 

de um equipamento adequado. As câmeras digitais predominam no comércio e possuem modelos 

que variam do compacto às câmeras reflex (SLR), que possuem a objetiva intercambiável. A esco-

lha da câmera deve refletir a utilização das imagens. Fotos para arquivo do serviço de clínica ou 

patologia, para uso em aulas ou apresentações em congressos podem ser obtidas com câmeras 

compactas com boa resolução (quantidade de pixels) e boa sensibilidade (do sensor a luz). De 

maneira geral uma câmera com dois megapixels produz imagem com boa qualidade e em arqui-

vos leves, fáceis de serem transferidos, armazenados e são suficientes para a impressão de fotos 

no tamanho 10 x 15 cm. As câmeras compactas existentes no mercado já ultrapassam os 10 mega-

pixels sendo, portanto, compatíveis com a impressão de imagens em tamanho superior a 20 x 30 

cm. Outro ponto relevante a ser notado é o dpi (dot per inch, ou pontos por polegada) da imagem 

capturada. Eles estão relacionados à qualidade da imagem e, consequentemente, ao peso do ar-

quivo gerado. A quantidade ideal para a impressão de imagens é a de 300 dpi, pois abaixo disso 

as imagens podem ficar granuladas no papel (pixeladas). 

Caso exista possibilidade de investimento em equipamentos de melhor qualidade, câmeras re-

flex (SLR) com lentes intercambiáveis são recomendadas. Esse tipo de câmera permite maior con-

trole na aquisição das imagens. Para fotos macroscópicas lentes macro com, por exemplo, 90-105 

mm, são essenciais para fotos em close-up, pois lentes convencionais (35-50 mm) podem causar 

distorção. 

Em caso de serviços diagnósticos, pode-se reservar um local apropriado (sala de fotografia) e 



 

 

instalar uma mesa estativa com ajuste deslizante para fixar a câmera, com duas fontes de ilumi-

nação laterais acopladas. 

 

 

VARIÁVEIS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NO MOMENTO 

DA OBTENÇÃO DAS IMAGENS 

 

Iluminação 

 

A iluminação deve ser natural, quando possível. Lembrar que pele, penas e pelos refletem me-

nos a luz, do que a superfície úmida das vísceras torácicas e abdominais. Observar que as câmeras 

digitais possuem flash built in, que disparam no modo automático, resultando em excesso de brilho 

do objeto. Portanto, deve-se tomar o cuidado de desativar o flash. O flash, quando utilizado, deve 

ser do tipo circular, para que a luz fique difusa e não ocorra formação de sombras ou de pontos 

brilhantes na superfície fotografada (Figura 1.1). Quando possível deve-se usar duas fontes de 

luz, posicionadas uma de cada lado da câmera (mesa estativa com iluminação), de forma que 

resulte em iluminação difusa, evitando formação de sobras. 

 

 

Figura 1.1. Cuidados com a iluminação do objeto. Imagens obtidas sem flash ( ) em (A) e (C); com uso de flash ( ) em (B) e 

(D). Observar que a luz do flash pode alterar a coloração do objeto. Também pode resultar em reflexos sobre superfícies bri-

lhantes (D). Com ou sem o uso do flash, reflexos indesejados (ex.: imagens C e D) podem ficar evidentes. 

 

A luz pode ser denominada “quente” ou “fria” de acordo com a sua coloração (Escala de Kel-

vin). Luzes vermelhas/amarelas/laranjas são mais “quentes” que luzes brancas/azuladas, denomi-

nadas “frias”. Assim é importante fazer o balanço correto de branco (white balance) de sua câmera 

digital, ou você terá uma imagem com cores diferentes das reais. As câmeras digitais SLR ofere-



 

 

cem a possibilidade de ajuste manual apresentando algumas opções de acordo com a luminosi-

dade do ambiente onde a imagem será capturada: luz incandescente (Tugstênio), luz fluorescente, 

luz do dia, nublado, sombra. É possível ainda, nas câmeras SLR, fazer a customização do branco 

que será utilizado como padrão para a câmera fazer o equilíbrio das cores (Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2. Tipos de configuração para iluminação e ajuste do balanço de branco de acordo com as condições de ilumi-

nação diferentes. Auto ajuste – automático de acordo com as condições de iluminação diferentes; Tungstênio – usado 

quando a luz é de lâmpada incandescente e é utilizado frequentemente em ambientes fechados; Fluorescente – usado para 

obter imagens mais claras sob luz fluorescente; Luz do dia – para a configuração normal, enquanto você fotografa ao ar livre. 

Nublado – ideal para fotografar em um dia nublado. Sombra – um local sombreado geralmente produz imagens mais frias ou 

mais azuladas, esse modo corrige esta tonalidade. Flash – necessário quando há iluminação inadequada disponível.  

 

 

Resolução 

 

A escolha da resolução deve levar em consideração o uso da imagem, se para fins de apresen-

tação em aulas/palestras, para impressão fotográfica, página na internet, etc. Se não houver pro-

blemas com espaço para arquivamento de imagens, é recomendável obter as imagens com a me-

lhor resolução disponível no equipamento. 

 

 

Posicionamento do objeto e foco 

 

O objeto deve ser centralizado. As imagens devem ser obtidas com a câmera posicionada em 

um ângulo de 90º em relação ao objeto. Em geral, as imagens em close-up devem ser capturadas a 

uma distância de 25-30 cm do objeto. Se a distância focal da lente não for respeitada as imagens 

ficarão fora de foco. É recomendado respeitar a distância (sempre consultar manual do equipa-

mento) e capturar a imagem com alta resolução, o que permitirá a realização de cortes na mesma, 

para destacar detalhes, sem que isto resulte no aparecimento de artefatos (ex. pixels). 

 

 

Zoom 

 

Em fotos macroscópicas pressupõe que o objeto está próximo, o que faz o uso da função zoom 

desnecessária. Caso seja necessário, utilizar o zoom óptico uma vez que o digital resulta em fotos 

com baixa qualidade de resolução. 



 

 

Profundidade do campo 

 

Determina a área da imagem que deve estar no foco. Três fatores principais interferem no controle 

da profundidade de campo da imagem: a abertura (f); o comprimento focal das lentes; e a distância 

do motivo em relação à câmera e ao fundo. A representação da abertura é designada por valores “f”. 

O controle da abertura (f) é a maneira mais usual para controlar a profundidade do campo. 

Assim, quanto maior a abertura da lente, menor o valor do f (ex. f/8) e maior a profundidade do 

campo, resultando em menor profundidade da área no foco, ou seja, o fundo ficará desfocado em 

relação ao objeto de interesse. Esta opção de regulagem é a utilizada para o modo "retrato". A 

abertura da lente também controla a entrada de luz. Deste modo, ao optar por uma menor aber-

tura da lente, maior será o valor do f (ex.: f/16) e, consequentemente, menor será a passagem de 

luz pela lente. Essa opção de regulagem é utilizada para o modo "paisagem". 

Ao utilizar uma menor abertura da lente deve-se optar pela menor velocidade do obturador. 

Por isto, em determinadas condições o uso da mesa estativa ou de um tripé pode ser bastante útil. 

Esta é uma particularidade das fotos em close-up, de espécimes macroscópicos (ex. lesões) e em 

órgãos em cavidades. 

 

 

Fundo (background) 

 

 

Figura 1.3. Fotos ilustrativas de artefatos comuns em fotos macroscópicas de órgãos. A) Falta de ângulo de 90º, fundo 

sujo, objetos estranhos no campo. B) Objetos estranhos no campo. C) O fundo está molhado/sujo. D) Uso do flash e excesso de 

brilho, fundo sujo. E) houve tentativa de limpeza do fundo, mas o mesmo ficou manchado. F) Excesso de brilho pelo uso do 

flash, fundo sujo. Todas as fotos estão sem identificação, e a escala está ausente na maioria delas. 

 

O objetivo de se usar um fundo é isolar o objeto a ser fotografado. Por esse motivo o fundo 

deve ser simples, sem promover distração do objeto em questão. Além disso, não deve refletir  


