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Resumo 

O presente relatório representa o trabalho desenvolvido ao longo do estágio curricular 

de 16 semanas na área de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia realizado no Centro 

Hospitalar Veterinário (CHV), no âmbito do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Este 

relatório teve como objetivo a descrição e a discussão de cinco casos clínicos que acompanhei 

durante o estágio.  

Durante o período em que estive no CHV percorri diversas áreas, como cirurgia, 

imagiologia, medicina interna, anestesia e serviço de urgências. Tive a oportunidade de realizar 

exames radiográficos, observar ecografias, exames de tomografia computadorizada e 

endoscopias, e discussão dos respetivos resultados. Além disso, participei nas consultas e 

assisti às mesmas e tive a oportunidade de realizar exames físicos gerais e dirigidos aos 

pacientes e exames complementares de diagnóstico. Na área de cirurgia, auxiliei o médico 

cirurgião de serviço em diversas cirurgias de tecidos moles e ortopédicas e foi me dada a 

oportunidade de realizar orquiectomias felinas. Adquiri também conhecimentos na área de 

anestesia, participando nos procedimentos pré-anestésicos, na monitorização e respetiva 

recuperação anestésica do animal. Durante as rondas tive a oportunidade de acompanhar e 

participar em discussões de casos clínicos com os médicos veterinários responsáveis. Com os 

doentes internados, tive a possibilidade de auxiliar no maneio e monitorização destes, através 

da realização de exames físicos, preparação e administração de medicações e realização de 

procedimentos de rotina. Adquiri competências na área de emergência e cuidados intensivos, 

participando no maneio de doentes em choque e politraumatizados. Durante o período de 

estágio, participei ainda em Journal Clubs periódicos.  

Os objetivos propostos para este estágio curricular consistiam em contactar com a 

prática clínica diária de animais de companhia e aprofundar os conhecimentos adquiridos 

durante a minha formação. É com satisfação que confirmo que os objetivos estipulados foram 

cumpridos.  
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Lista de símbolos, abreviaturas e siglas 

  IM – Intramuscular; 
 

 

ECG – Eletrocardiograma; 

EEG – Exame de estado geral; 

ELISA – Enzyme-linked immunosorbent 
assay; 

FA – Fosfatase alcalina; 

FC – Frequência cardíaca; 

FCV – Feline Calicivirus; 

FHV-1 – Feline Herpesvirus 1; 

fL – Fentolitros; 

fPLI – Teste de imunorreatividade da lipase 
pancreática felina; 

FPV – Feline Panleukopenia Virus; 

Fr – French catheter scale; 

FR – Frequência respiratória; 

GI – Gastrointestinal; 

GGT – Gama glutamil transpeptidase; 

GLU – Glucose; 

h – Hora; 

H2 – Hidrogénio; 

HCO3 – Bicarbonato; 

HDW – Hemoglobin Distribution Width; 

HipoAC – Hipoadrenocorticismo Canino; 

HipoACP – Hipoadrenocorticismo Canino 
Primário; 

HipoACS – Hipoadrenocorticismo Canino 
Secundário; 

IBD – Doença Inflamatória Intestinal; 

iCa – Cálcio iónico; 

IFAT – Imunofluorescence antibody test; 

IgG – Imunoglobulina G; 

% - Percentagem; 

[ ] – Concentração; 

= – Igual;  

> ou < – Maior ou menor; 

↑ – Acima do intervalo de referência; 

® – Produto registado; 

ºC – Graus Celsius; 

µg – Microgramas; 

µm – Micrómetro; 

ACTH – Hormona adrenocorticotrópica; 

ALB – Albumina;  

ALT – Alanina aminotransferase; 

aPTT – Tempo de tromboplastina parcial 
ativada; 

AST – Aspartato aminotransferase; 

BAL – Bronchoalveolar lavage; 

BID – a cada 12 horas (duas vezes por dia);  

bpm – batimentos por minuto; 

BUN – Blood urea nitrogen; 

CAAF – Citologia por aspiração com agulha 
fina; 

CE – Corpo estranho;  

CHV – Centro Hospitalar Veterinário; 

CID – Coagulação intravascular 
disseminada; 

CRE – Creatinina; 

dL – Decilitro; 

DM – Diabetes mellitus;  

DU – densidade urinária; 

e.g. – Por exemplo; 
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q – Cada; 

Rácio Na+/K+ – Rácio sódio/potássio; 

RDW – Red Cell Distribution Width; 

RER – Resting energy requirement; 

rpm – Respirações por minuto; 

SC – Subcutâneo; 

SID – A cada 24 horas (uma vez por dia); 

spp. – Espécies; 

TBEH – Trato biliar extra-hepático; 

TBIL – Bilirrubina total; 

TC – Tomografia computorizada; 

TID – A cada 8 horas (três vezes por dia); 

TP – Tempo de protrombina; 

VB – Vesícula biliar; 

VCM – Volume corpuscular médio; 

VPM – Volume plaquetário médio; 

USP – United States Pharmacopeia. 

 

IPE – Insuficiência pancreática exócrina; 

IRA – Insuficiência renal aguda; 

K+ – Potássio; 

Kg – Quilogramas; 

L – Litros; 

LH – Lipidose hepática; 

LR – Lactato Ringer; 

MCH – Hemoglobina corpuscular média; 

MCHC – Concentração de hemoglobina 
corpuscular média; 

mEq – Miliequivalente; 

mg – Miligrama; 

mm – Milímetros; 

MPD – Membro pélvico direito; 

MPV – Volume plaquetário médio; 

Na+ – Sódio; 

NaCl – Cloreto de sódio; 

NK-1 – Neuroquinina 1; 

PA – Pancreatite aguda; 

PC – Pancreatite crónica; 

pCo2 – Pressão parcial de dióxido de 
carbono no sangue;  

PCR – Polymerase Chain Reaction; 

PCT – Plateletcrit; 

PDW – Platelet Distribution Width; 

pg – Picograma; 

PO – Via oral; 

pO2 – Pressão parcial de oxigénio no 
sangue; 
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Caso clínico nº 1: Gastroenterologia – Pancreatite Felina 

Identificação do doente e motivo da consulta: Matilde, gata esterilizada, de raça 

Europeu Comum, de 9 anos de idade e 3,34 Kg de peso corporal. Foi trazida à consulta por 

estar prostrada desde há 1 semana e apresentar anorexia (há três dias) e vómitos (há um dia).  

Anamnese: A Matilde era uma gata que coabitava com 3 felinos saudáveis e vivia num 

apartamento sem acesso ao exterior. Estava devidamente vacinada e desparasitada interna e 

externamente. Foi sempre uma gata saudável, FIV/FeLV negativo, não se encontrando a fazer 

qualquer tipo de medicação e tendo sido apenas submetida a uma ovariohisterectomia. Era 

alimentada com ração comercial de qualidade superior, ad libitum, e tinha água à disposição. 

Tinha história de vómitos espumosos esporádicos há alguns anos. O tutor referiu que desde há 

uma semana que a Matilde se apresentava mais prostrada e a comer cada vez menos. Desde 

há três dias que a gata não comia e no dia anterior à consulta tinha apresentado vómitos 

espumosos. 

Exame físico geral e dirigido ao sistema digestivo: os parâmetros do exame físico 

geral encontravam-se dentro da normalidade à exceção da presença de prostração e mucosas 

ligeiramente ictéricas. Palpação abdominal normal e não dolorosa.  

Lista de problemas: Prostração, anorexia, vómitos, mucosas ictéricas.  

Diagnósticos diferenciais: Indiscrição alimentar; Ingestão de corpo estranho (CE); 

Obstrução ou intussusceção gastrointestinal (GI); IBD; Gastroenterite infeciosa; Parasitismo; 

Pancreatite; Doença hepatobiliar (colecistite, hepatite); Lipidose hepática (LH); Triadite; Doença 

renal; Neoplasia abdominal; Intoxicação. 

Exames complementares: Hemograma: hemoconcentração ligeira (Anexo I, tabela 1); 

Bioquímica sérica: aumento de ALT, FA, GGT e TBIL (Anexo 1, tabela 1); Ecografia abdominal: 

hepatomegália marcada, parênquima hepático hiperecogénico e presença de sedimento biliar 

móvel; pâncreas com focos hipoecogénicos e região peri-pancreática hiperecogénica (Anexo I, 

figura 1);  CAAF do fígado: compatível com lipidose hepática (LH); Teste Snap fPLI: positivo 

(Anexo I, figura 2).  

Diagnóstico: Pancreatite e LH secundária. 

Tratamento: A Matilde foi internada e iniciou-se fluidoterapia por via IV com LR. Institui-se 

o tratamento com omeprazol (1 mg/Kg IV, BID) para diminuição da acidez gástrica, 

buprenorfina (0,01 mg/Kg IV, TID) como analgésico e monitorizou-se o apetite, vómitos e 

frequência respiratória (FR). Nesse dia, a Matilde não teve nenhum vómito e tinha as mucosas 

ligeiramente ictéricas. Para garantir que as necessidades calóricas eram supridas colocou-se 

um tubo de alimentação nasoesofágico, pelo qual se forneceu a dieta Royal Canin® 

Convalescence e água, cinco vezes por dia, durante 5 dias consecutivos. Ao 2º dia de 

internamento, o estado clínico da Matilde manteve-se. A ecografia abdominal realizada sugeriu 
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a presença de LH, suportada pelos resultados da CAAF hepática. Além disso, os focos 

hipoecogénicos pancreáticos e a hiperecogenicidade da região peri-pancreática observados 

eram sugestivos de pancreatite. No 3º dia de internamento, o estado clínico da Matilde 

manteve-se, não tendo ocorrido nenhum vómito. Porém, a bilirrubina sérica aumentou, tendo-

se realizado o teste “Snap fPLI”, cujo o resultado foi positivo. No 4º e 5º dias de internamento, o 

estado clínico da Matilde melhorou e ocorreu redução da bilirrubina sérica. Ainda no 5º dia de 

internamento removeu-se o tubo nasoesofágico, na sequência da sua obstrução, e foi dada alta 

condicionada, com o objetivo de avaliar se a Matilde comia voluntariamente em casa. Solicitou-

se ao tutor que monitorizasse o apetite, a atitude e a presença de vómitos. Caso a Matilde não 

comesse voluntariamente, aconselhou-se dar dieta Royal Canin® Gastrointestinal Low fat com 

seringa (21 mL, cinco vezes por dia). Acompanhamento: No dia seguinte, não tinha ocorrido 

nenhum vómito e embora a gata ainda não tivesse a comer voluntariamente, tolerava bem a 

alimentação forçada; os níveis séricos da bilirrubina continuavam a descer. Aos cinco e doze 

dias após a alta, a gata parecia mais ativa; passados sete dias, a Matilde mantinha-se ativa, a 

comer com apetite e os valores das enzimas hepáticas e da bilirrubina tinham normalizado 

(Anexo I, tabela 2). 

Discussão: O pâncreas felino é um órgão bilobado que se localiza no abdómen cranial. A 

parte exócrina (ácinos pancreáticos) representa cerca de 90% do tecido pancreático e a 

endócrina (ilhotas de Langerhans) intercalada entre os ácinos representa os restantes 10%1. O 

pâncreas exócrino tem como função principal a secreção de enzimas digestivas, bicarbonato e 

do fator intrínseco (FI) no duodeno proximal. As enzimas pancreáticas participam na fase inicial 

da digestão, necessitando de um pH alcalino, alcançado pela secreção de bicarbonato pelo 

ducto pancreático2. Na maioria dos gatos existe apenas um ducto pancreático que drena para o 

ducto biliar, imediatamente antes de entrar na papila duodenal. Em cerca de 20% dos gatos 

existe um ducto pancreático secundário e menor que entra no duodeno separadamente do 

ducto biliar1,3. O FI é secretado exclusivamente pelo pâncreas e é necessário para a absorção 

de cobalamina no íleo1, o que explica o facto da pancreatite poder levar a deficiências em 

cobalamina2. A pancreatite, caracterizada por inflamação do tecido pancreático exócrino, pode 

surgir em cães e gatos de qualquer idade 1. Classifica-se em duas formas, aguda (PA) ou 

crónica (PC); a sua distinção é histológica e não necessariamente clínica e é frequente ocorrer 

sobreposição clínica de ambas1,4. A PA associa-se tipicamente a edema intersticial, infiltração 

neutrofílica e possível necrose da gordura mesentérica. A forma crónica é caracterizada por 

infiltração linfocítica, fibrose e degeneração acinar quística2. A PC parece ser mais frequente e 

menos grave do que a forma aguda no caso do gato1,2. Alguns gatos desenvolvem um estado 

terminal da doença, o que culmina em insuficiência pancreática exócrina (IPE) e/ou diabetes 



3 
 

mellitus (DM). A PC ocorre mais frequentemente associada a doenças concomitantes, tais 

como IBD, colangiohepatite, LH e/ou doença renal 2.  

Os sinais clínicos mais frequentes em gatos com pancreatite são inespecíficos: anorexia 

(63-97%) e prostração (28-100%), ambos presentes no caso da Matilde. Os sinais GI (e.g. 

vómito, diarreia ou dor abdominal) estão geralmente ausentes ou não são observados pelos 

tutores. Ao exame físico, os gatos apresentam-se com perda de peso, desidratação, mucosas 

pálidas ou ictéricas e ocasionalmente pode ser palpada uma massa abdominal cranial. A 

presença de inflamação, edema ou fibrose pode aumentar a pressão pancreática intersticial e 

ductal e comprometer o fluxo sanguíneo pancreático, o que explica o quadro progressivo da PC 

4. Esta doença deve ser considerada em gatos com vómitos, anorexia ou letargia2. Quanto às 

alterações hematológicas e bioquímicas, estas são muito variáveis e inespecíficas na 

pancreatite felina. As alterações bioquímicas podem refletir a presença de uma doença 

concomitante4. A Matilde apresentava aumento de ALT e FA, alteração frequentemente 

observada e que parece ser mais pronunciada na PC do que na PA4. O aumento de GGT e da 

TBIL igualmente observado neste caso pode também ser justificado pela lipidose hepática1. 

Pode também ocorrer hiperglicémia e hipocalémia. Um achado hematológico frequentemente 

presente é a anemia normocítica, normocrómica, regenerativa ou não-regenerativa, embora 

possa ser apenas aparente após correção da desidratação. A leucocitose é menos observada 

em gatos do que em cães e a leucopénia pode surgir, sendo associada a um pior prognóstico, 

segundo alguns autores 4.  

O diagnóstico de pancreatite felina é difícil devido a inúmeros fatores: etiologia indefinida, 

inespecificidade dos sinais clínicos, reduzida sensibilidade e especificidade dos exames 

complementares de imagiologia e dos achados clínico-patológicos, frequente presença de 

doenças concomitantes e dificuldade em obter ou interpretar amostras de biópsia1,4. Na maioria 

dos gatos, a doença é considerada idiopática. No entanto, vários estudos demonstraram uma 

forte associação entre pancreatite, IBD e colangite nesta espécie e a associação concomitante 

de doenças inflamatórias hepáticas, pancreáticas e intestinais passou a ser designada por 

triadite4. No caso da Matilde as imagens ecográficas não sugeriram a presença de IBD ou 

colangite. Observou-se, contudo, sinais de pancreatite e lipidose hepática, tendo sido esta 

última confirmada por CAAF. Os gatos com pancreatite apresentam-se geralmente com história 

de anorexia prolongada e com evidência de sinais de LH, tal como observado na Matilde. A LH 

secundária é a forma de lipidose mais frequente, ocorrendo em 95% dos casos e surge em 

animais que desenvolvem anorexia como consequência de uma doença subjacente5, que no 

caso da Matilde foi a pancreatite. Isto pode ser explicado pelo facto do metabolismo lipídico e 

proteico felino ser dependente de ácidos gordos essenciais, aminoácidos e vitaminas, que se 
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tornam deficientes após um período prolongado de anorexia, levando assim ao 

desenvolvimento de LH 5. 

Atualmente existem várias opções para avaliar a função pancreática. A atividade das 

enzimas amilase e lipase parece ter valor clínico limitado em gatos, já que a sua origem não 

advém apenas do pâncreas. O tripsinogénio é ativado no intestino delgado em tripsina que leva 

à ativação de outros zimogénios no lúmen intestinal e a tripsina é importante na patogénese da 

pancreatite, pois a ativação precoce e inapropriada da mesma culmina em inflamação 

pancreática2. O teste de imunorreatividade semelhante à tripsina felina (fTLI) pretende 

determinar a concentração sérica de tripsina e tripsinogénio que, por sua vez, numa pancreatite 

está elevada4. Contudo, em gatos com pancreatite induzida experimentalmente, a 

concentração de fTLI apenas aumenta no momento de indução, retomando ao valor basal em 

48 horas. Os gatos com transtornos GI e sem sinais de pancreatite têm um aumento da 

concentração sérica de fTLI, o que demonstra a sua utilidade diagnóstica limitada na 

pancreatite6. O teste de imunorreatividade da lipase pancreática felina (fPLI)/Spec fPL é 

considerado o meio de diagnóstico sorológico mais sensível e específico para pancreatite 

felina, embora a sua sensibilidade seja menor em casos de PC4,6. O que torna este método 

vantajoso em relação à avaliação da atividade sérica da lipase é o facto de permitir quantificar 

exclusivamente a lipase de origem pancreática, baseando-se na sua estrutura única de 

aminoácidos6. O intervalo de referência para Spec fPL (0 a 3,5 µg/L) inclui uma designada 

“zona cinzenta” (3,5 µg/L e 5,3 µg/L); caso o resultado inclua este intervalo de valores, o teste é 

não conclusivo, sendo aconselhado a sua repetição e/ou execução de mais provas; por outro 

lado, os valores >5,3 µg/L são altamente sugestivos de pancreatite. Existe ainda o teste SNAP 

fPL que tem a vantagem de permitir obter um resultado de forma mais célere. Este teste tem 

uma marca colorida como referência correspondente ao valor de 3,5 µg/L e o resultado é 

avaliado através da intensidade da cor de uma segunda marca colorida que surge, que pode 

ser menos intensa (resultado negativo) ou de igual ou maior intensidade (resultado positivo) 

que a primeira. O SNAP fPL é mais utilizado para descartar a pancreatite, isto é, um resultado 

negativo (≤3,5 µg/L) garante com 80-100% de certeza que o animal não tem pancreatite. Já um 

resultado positivo necessita de ser confirmado com outras provas porque incorpora valores da 

“zona cinzenta” e os positivos para pancreatite7. A execução do teste e interpretação dos 

resultados possíveis apresentam-se no Anexo I, figura 2. No caso descrito, o resultado deste 

teste foi positivo, mas não foi possível realizar o teste Spec fPL. 

A radiografia abdominal é de reduzida sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de 

pancreatite felina, sendo mais útil para descartar doenças concomitantes. A ecografia 

abdominal está recomendada em todos os casos em que se suspeita de pancreatite; trata-se 

de uma técnica sensível para diferenciar uma pancreatite de outras doenças GI, embora não 
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seja suficientemente específica para diferenciar PC de PA. Os achados ecográficos evidenciam 

um pâncreas hipoecóico, tal como se observou no caso descrito, hiperecogenicidade 

mesentérica e derrame abdominal. Métodos de imagem avançados como a TC não estão 

recomendados na abordagem diagnóstica da pancreatite felina4. O método de eleição para o 

diagnóstico de pancreatite consiste na análise histopatológica de biópsias pancreáticas, 

permitindo a distinção entre PA e PC. No entanto, a histopatologia como método de exclusão 

de pancreatite pode ser limitada devido à frequente distribuição focal das lesões inflamatórias 

associadas à pancreatite felina2,6. Assim, recomenda-se a realização de múltiplas biópsias, já 

que um resultado negativo não exclui a presença de pancreatite 4,6. Esta técnica não é 

frequentemente utilizada por ser considerada invasiva, motivo pelo qual não foi realizada no 

caso descrito, sendo dispendiosa e não aconselhada em doentes hemodinamicamente 

instáveis 6. Contudo, deve ser aconselhada a realização de biópsia pancreática, caso o animal 

seja submetido a uma laparotomia exploratória ou laparoscopia por outros motivos4,6. A CAAF é 

uma técnica minimamente invasiva que pode ser realizada para o diagnóstico de pancreatite 

auxiliada por ecografia ou durante uma laparotomia. A especificidade e sensibilidade desta 

técnica para o diagnóstico de pancreatite é ainda desconhecida6. 

O tratamento da pancreatite é sintomático e consiste nos quatro seguintes pilares: maneio 

nutricional, administração de antieméticos, correção dos desequilíbrios eletrolíticos e da 

desidratação e analgesia 1,2,4. Não há evidência de que uma dieta escassa em gorduras seja 

benéfica em gatos com pancreatite. Geralmente recomenda-se uma dieta pobre em hidratos de 

carbono, rica em proteínas e com quantidade moderada de gordura de forma a impedir a má 

nutrição e o desenvolvimento de LH 4. No caso da Matilde não foi possível evitar a ocorrência 

de LH, podendo a ocorrência desta ser justificada pelo tempo prolongado de anorexia que 

apresentava no momento da admissão hospitalar. O jejum pode ser prejudicial para os doentes 

felinos, sendo atualmente recomendada a colocação de um tubo de alimentação o mais 

precocemente possível1,2,4. Os tubos nasoesofágicos são os preferíveis por serem os mais 

fáceis de colocar e não requererem anestesia geral, embora só se destinem a dieta líquida. Já 

os tubos esofágicos e gástricos permitem administrar dieta semissólida, apesar de requererem 

anestesia geral para a sua colocação 4,5. Como a Matilde já estava com anorexia há 3 dias, 

forneceu-se apenas um terço do RER (resting energy requirement) no 1º dia e aumentou-se a 

quantidade administrada de forma gradual e crescente nos 2 dias consecutivos até fornecer a 

quantidade total do RER 5. Deve ser medida a concentração sérica de cobalamina e realizada a 

respetiva suplementação via parenteral, caso necessário 1,2. Após crises agudas de pancreatite 

pode haver secundariamente um sobrecrescimento bacteriano, devido à estagnação no 

duodeno adjacente, sendo recomendada por alguns autores a administração de metronidazol. 

Contudo, não existem evidências do benefício clínico associado ao uso profilático de 
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antibióticos em gatos com pancreatite. Os sinais de náusea (vómitos, hipersalivação e 

anorexia) devem ser minimizados através da administração de antieméticos, sendo o mais 

recomendado o maropitant (antagonista do recetor NK-1) que tem também um efeito benéfico 

na redução da dor visceral em gatos. Como alternativa, pode ser usado o ondansetron 

(antagonista 5HT3) 4. Deve ser administrada fluidoterapia IV de forma a repor e manter a 

perfusão do pâncreas, já que a isquemia pancreática associada a má perfusão contribui para a 

necrose. Os desequilíbrios eletrolíticos devem também ser corrigidos através da fluidoterapia, 

sobretudo a hipocalémia e a hipocalcémia. Embora seja difícil avaliar a dor em gatos, esta 

condição é característica da pancreatite felina. Deste modo, deve ser sempre realizada 

analgesia em gatos com pancreatite, mesmo que não seja manifestada dor no exame físico do 

doente. Os analgésicos de eleição são os opióides, particularmente a buprenorfina (usado no 

presente caso clínico) e o butorfanol. Devem ser administrados protetores gástricos como a 

famotidina ou ranitidina (antagonistas H2), devido ao elevado risco de ulceração GI associado à 

pancreatite1-4. O maneio cirúrgico da pancreatite felina deve ser considerado em gatos com 

obstruções dos ductos biliar e pancreático, neoplasias, necrose severa ou abcessos 

pancreáticos 4. 

O prognóstico desta doença depende da gravidade do estado clínico do animal no 

momento da apresentação, sendo que em casos de PA grave existe elevada taxa de 

mortalidade associada 1. Num estudo retrospetivo várias variáveis clínicas e terapêuticas foram 

identificadas como indicadores de mau prognóstico da pancreatite felina: azotémia, 

hipoglicémia, concentração sérica de cálcio ionizado diminuída, ausência de ingestão 

voluntária e duração prolongada dos sinais clínicos antes da admissão hospitalar8. A Matilde 

encontrava-se estável do ponto de vista hemodinâmico, tendo sido a pancreatite tratada com 

sucesso, apresentando um bom prognóstico.  
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Caso clínico nº 2: Cirurgia de tecidos moles – Colecistectomia 

Identificação do doente e motivo da consulta: Kiko, cão macho castrado, Spitz 

Alemão, de 13 anos de idade e 4,9 Kg de peso. Foi trazido à consulta por apresentar hiporexia, 

vómitos e prostração há um dia. 

Anamnese: O Kiko era um cão que vivia numa casa com acesso ao exterior e sem 

coabitantes. Estava devidamente vacinado e desparasitado interna e externamente. Foi 

sempre um cão saudável, não se encontrando a fazer qualquer tipo de medicação. Nunca tinha 

sido submetido a procedimentos cirúrgicos, para além da orquiectomia. Era alimentado com 

ração comercial seca de qualidade superior, ad libitum, e com água à disposição. O tutor 

referiu que desde há um dia que o Kiko estava mais prostrado e com menos apetite e que tinha 

tido um vómito volumoso alimentar nesse dia. O seu estado tinha vindo a deteriorar-se 

significativamente no decorrer do dia, o que levou os tutores a trazerem o Kiko à consulta. 

Exame físico geral e dirigido ao sistema digestivo:  os parâmetros do exame físico 

geral encontravam-se dentro da normalidade, à exceção da presença de prostração e da 

palpação abdominal dolorosa.  

Lista de problemas: Hiporexia, vómito, prostração e dor abdominal.  

Diagnósticos diferenciais: Mucocélio biliar; Pancreatite; Hepatite; Colecistite; 

Colangiohepatite; Gastrite; Peritonite (asséptica, séptica ou biliar); Neoplasia abdominal.  

Exames complementares: Hemograma: trombocitose (Anexo II, tabela 1); Bioquímica 

sérica: enzimas FA e ALT e bilirrubina aumentadas (Anexo II, tabela 1); Provas de coagulação 

(TP e aPTT): normais; Ecografia abdominal: massa hepática heterogénea (4 cm), de contornos 

indefinidos, com alguns sinais inflamatórios adjacentes; vesícula biliar com conteúdo 

hiperecóico imóvel no centro do lúmen, envolvido por um anel hipoecóico que o separa da 

parede espessada, compatível com mucocélio biliar (Anexo II, figura 2); Histopatologia da 

vesícula biliar: mucocélio biliar com necrose e hemorragia focal; descartam-se características 

neoplásicas ou sinais de infeção; Cultura e antibiograma do conteúdo da vesícula biliar: sem 

crescimento; CAAF de massa hepática no lobo quadrado: achados citológicos compatíveis com 

ligeira lipidose e fibrose.  

Diagnóstico: Mucocélio biliar. 

Tratamento: O Kiko foi internado para estabilização, tendo-se iniciado terapia 

analgésica com metadona (0,1 mg/Kg, IV, q4h) e fluidoterapia IV com NaCl 0,9 % (9,04 mL/h). 

No dia seguinte realizou-se uma ecografia abdominal que foi compatível com mucocélio biliar. 

As alterações ecográficas, associadas ao perfil da bioquímica sérica sugeriram a presença de 

um mucocélio biliar. Desta forma, procedeu-se à realização de uma laparotomia com 

colecistectomia que veio a confirmar a suspeita. 
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Protocolo anestésico e medicações: Pré-medicação: metadona (0,1 mg/Kg IV) e 

midazolam (0,3 mg/Kg IM); Indução: propofol (4 mg/Kg IV) ad efectum e remifentanilo (bólus de 

5 µg/Kg IV em 10 minutos); Manutenção: sevoflurano (taxa constante de 2%) e remifentanilo 

em infusão contínua IV (5 µg/Kg/h) a uma taxa de 10 mL/h. Administrou-se cefazolina (22 

mg/Kg IV, duas tomas com uma hora de intervalo), ketamina (1 mg/Kg IV) e fluidoterapia IV 

com LR (5 mL/Kg/h). 

Protocolo cirúrgico: O Kiko foi posicionado na mesa de cirurgia em decúbito dorsal e 

procedeu-se à assepsia local com clorohexidina a 5% e depois com álcool a 70%. Realizou-se 

a incisão cutânea cranial na linha média ventral do abdómen e estendeu-se a incisão através 

do tecido subcutâneo e gordura através de uma disseção romba com uma tesoura de 

Metzenbaum até observação da linha branca. Procedeu-se à abertura da parede abdominal 

com o auxílio de uma pinça de dente rato e fez-se uma pequena incisão com um bisturi até 

abrir a parede abdominal. Removeu-se o ligamento falciforme com um bisturi elétrico e 

realizou-se uma exploração cuidadosa da cavidade abdominal, nomeadamente do peritoneu. A 

serosa intestinal encontrava-se sem sinais de inflamação e infeção, não havendo líquido 

abdominal livre. Procedeu-se à avaliação da vesícula biliar (VB) e verificou-se a presença de 

um mucocélio biliar. A VB estava espessada, com algumas aderências ao omento. Expôs-se a 

VB e com a ajuda de uma tesoura de Metzenbaum incidiu-se o peritoneu visceral ao longo da 

junção da vesícula biliar e do fígado e dissecou-se cuidadosamente para libertar a VB da fossa 

hepática (Anexo II, figura 2). Continuou-se a dissecação ventralmente ao ducto cístico até à 

junção deste com o ducto biliar comum. No corpo da VB colocaram-se duas suturas fixas por 

pinças hemostáticas, de forma a facilitar a manipulação e minimizar o derrame do conteúdo 

desta para a cavidade abdominal (Anexo II, figura 2). De seguida, com uma agulha e seringa 

colheu-se uma amostra do conteúdo desta e reservou-se para cultura. Realizou-se uma incisão 

no fundo da VB. Com a ajuda de uma algália esterilizada (2,0 mm) e de uma seringa acoplada 

a esta, procedeu-se à lavagem da vesícula biliar com soro fisiológico estéril a 38 ºC e posterior 

aspiração (Anexo II, figura 2). Os ductos cístico e biliar foram identificados e verificou-se a 

permeabilidade do ducto biliar comum. De seguida realizaram-se duas ligaduras no ducto 

cístico e na artéria cística com fio de sutura polipropileno monofilamentar não absorvível 

sintético USP 2/0, de agulha triangular, tendo o cuidado de não danificar o ducto biliar. 

Colocaram-se duas pinças hemostáticas no ducto cístico, entre a VB e as ligaduras e cortou-se 

o ducto cístico entre as pinças. Extirpou-se, assim, a VB e o ducto cístico (Anexo II, figura 3). 

Realizaram-se lavagens da cavidade abdominal com soro fisiológico estéril a 38 ºC e aspirou-

se o líquido de lavagem. Procedeu-se à inspeção de todo o trato digestivo, superfície hepática 

e pâncreas, não se encontrando qualquer anomalia, com a exceção da existência de uma 

massa no lobo quadrado hepático, à qual se realizou uma punção por aspiração com agulha 
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fina para posterior análise citológica. Reservou-se a VB e o seu conteúdo para análise 

histopatológica. Por fim, realizou-se o encerramento da cavidade abdominal, com um fio de 

sutura de gliconato monofilamentar absorvível sintético USP 3/0, de agulha redonda e os 

seguintes padrões de sutura: sutura contínua simples (linha branca), sutura descontínua 

simples (camada muscular) e sutura descontínua em cruz (tecido subcutâneo e pele).  

Procedimentos pós-cirúrgicos: Administrou-se omeprazol (1 mg/Kg, IV, BID) e 

maropitant (1 mg/Kg, SC, SID). Na primeira hora após a cirurgia manteve-se a infusão contínua 

IV de remifentanilo (5 µg/Kg/h) a uma taxa de 5 mL/h, a qual foi duplicada ao fim de uma hora 

devido ao surgimento de taquicardia (FC=200 bpm). Institui-se uma infusão contínua IV de 

lidocaína (50 µg/Kg/min) a uma taxa de 5 mL/h e foram feitos ajustes na taxa, de acordo com a 

FC. Administrou-se também cefazolina (22 mg/Kg, IV, BID) e meloxicam (0,1 mg/Kg, SC, SID). 

No 3º dia de internamento, o Kiko estava estável e a comer comida húmida em pequena 

quantidade, mas tinha uma ligeira tensão abdominal. Reduziu-se gradualmente a taxa de 

lidocaína e de remifentilo para 2,5 mL/h. Avaliou-se a bilirrubina sérica que tinha diminuído 

(Anexo II, tabela 2). No 4º dia de internamento, o Kiko mantinha-se estável, a comer com 

apetite, a urinar e defecar normalmente e sem dor abdominal. Descontinuou-se o maropitant e 

o remifentanilo e iniciou-se a metadona (0,1 mg/Kg, IV, q4h). Os valores da bilirrubina sérica 

continuavam a diminuir (Anexo II, tabela 2). No 5º dia de internamento, o valor da bilirrubina 

sérica tinha normalizado (Anexo II, tabela 2), o Kiko estava a comer com apetite, sem 

desconforto abdominal e com exame físico normal. Descontinuou-se a metadona e adicionou-

se a buprenorfina (0,01 mg/Kg, IV, toma única). Nesse dia o Kiko teve alta com a indicação de 

fazer repouso durante 3 semanas e tratamento com cefalexina (20 mg/Kg, PO, BID, durante 7 

dias consecutivos) e meloxicam em xarope (0,1 mg/Kg, PO, SID, durante 2 dias consecutivos), 

sempre após a refeição. Recomendou-se também a colocação de um colar isabelino para 

evitar complicações da sutura e limpeza diária da sutura com soro fisiológico. 

Acompanhamento: Passados 7 dias, o Kiko estava ativo, a comer com apetite, sem 

dor abdominal e normotérmico, e a sutura tinha bom aspeto. Duas semanas após a alta foram 

removidos os pontos da sutura e realizadas análises bioquímicas (e.g. bilirrubina, FA, ALT e 

creatinina) que revelaram elevação das enzimas hepáticas (Anexo II, tabela 2). Agendou-se um 

controlo telefónico em 15 dias. O Kiko mantinha-se ativo, confortável e a comer com apetite. 

Discussão: A vesícula biliar (VB) localiza-se no quadrante abdominal cranial direito, 

mais especificamente na fossa hepática, entre os lobos hepáticos quadrado e medial direito. A 

sua função principal consiste em servir de reservatório de bílis. O colo da VB liga-se através do 

ducto cístico, ao ducto biliar comum1. O ducto biliar canino entra no duodeno na papila 

duodenal maior de forma independente do ducto pancreático e as fibras musculares lisas 

envolvem ambos os ductos (biliar e pancreático) no local onde estes se abrem no duodeno, 
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formando o esfíncter de Oddi. No fígado, os ductos lobares designam-se hepáticos quando 

saem do parênquima hepático e se ligam ao ducto cístico. O local onde esta ligação ocorre é o 

ponto onde começa o ducto biliar comum2. Assim, o trato biliar extra-hepático (TBEH) é 

constituído pelos ductos cístico, hepáticos e biliar comum3.  

O mucocélio biliar define-se como uma acumulação anormal, intraluminal e progressiva 

de bilis mucóide espessa no interior da VB1-3. Entre as doenças do TBEH, o mucocélio biliar é 

aquela que mais frequentemente tem indicação cirúrgica em cães2,3. A hipersecreção do muco 

culmina numa acumulação crescente de bílis cada vez mais viscosa que leva à distensão da 

VB, podendo-se estender aos ductos biliar comum e hepáticos. A obstrução do TBEH e a 

distensão da VB culmina geralmente em necrose isquémica da parede desta e eventual rutura, 

com consequente peritonite biliar 1-3. Quanto à etiologia do mucocélio biliar, esta parece ainda 

ser desconhecida e supõe-se que a hipersecreção do muco seja de origem multifatorial1. Esta 

doença afeta sobretudo cães com idades entre os 3 e 17 anos1,4, sendo as raças mais afetadas 

os Shetland sheepdogs, Cocker Spaniels e Schnauzers Miniatura1-5. Algumas endocrinopatias, 

alterações no metabolismo lipídico e hipomotilidade da VB parecem ser fatores de risco para o 

desenvolvimento desta patologia1-3.   

Os sinais clínicos associados ao mucocélio biliar podem estar ausentes ou serem 

inespecíficos. Os mais frequentemente descritos são vómitos, prostração, anorexia, dor 

abdominal, icterícia, febre, taquipneia, taquicardia e poliúria/polidipsia1,3,4. Estes sinais são 

provavelmente secundários à distensão e/ou rutura da VB ou obstrução biliar extra-hepática 

causada pela acumulação de muco4. A febre encontra-se associada ao desenvolvimento de 

uma colecistite bacteriana ou peritonite biliar séptica3. As alterações analíticas mais frequentes 

são: leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda, aumento das enzimas hepáticas AST, 

GGT, ALT e sobretudo da FA, hiperbilirrubinémia e hipercolesterémia1-3. O Kiko apresentava 

algumas destas alterações, mas como estas não são patognomónicas, realizou-se a ecografia 

abdominal. Esta é a técnica de eleição no diagnóstico definitivo de mucocélio biliar1-4,6. Os 

achados ecográficos mais comuns consistem na presença de uma VB distendida e espessada, 

com um conteúdo hipoecóico na periferia e hiperecóico estriado e imóvel no centro, 

assemelhando-se ao interior de um kiwi 1-6, semelhante ao verificado no Kiko. Os achados 

sugestivos de rutura da VB incluem descontinuidade da parede, hiperecogenicidade da gordura 

abdominal cranial e presença de líquido peritoneal livre no abdómen 1-4,6. A especificidade da 

ecografia abdominal para identificar a rutura da VB é elevada (81-100%), embora a 

sensibilidade seja reduzida (56-85,7%) 6. A utilização de um estudo contrastado aumenta a 

sensibilidade para 100%, mas esta técnica ainda não se encontra totalmente disponível, 

porque a disponibilidade do agente de contraste utilizado é limitada 4,6,7.   



11 
 

O tratamento do mucocélio biliar pode ser médico ou cirúrgico. O tratamento médico 

consiste na administração de coleréticos (ácido ursodesoxicólico e S-adenosilmetionina), 

antibióticos, assim como introdução de uma dieta com baixo teor em lípidos e rica em ácidos 

gordos ómega-3. Contudo, este não é recomendado como primeira linha de tratamento, pois 

não existem estudos que fundamentem a sua eficácia. Em animais sujeitos a este tratamento e 

nos quais se verifique progressão da doença, a intervenção cirúrgica torna-se imperativa. A 

colecistectomia consiste na remoção da VB e é considerada o tratamento de eleição do 

mucocélio biliar, tanto em animais com apresentação sintomática como subclínica. Isto pode 

ser justificado pelo facto de haver elevada morbilidade e mortalidade associada ao 

desenvolvimento de colestase extra-hepática ou peritonite biliar secundária a uma rutura da VB 

1-4. A colecistectomia é a cirurgia mais frequentemente realizada na VB em cães e é preferível à 

colecistotomia, já que permite reduzir a recorrência de colelitos e não implica a realização de 

uma sutura na VB de forma segura, a qual é tecnicamente exigente. A colecistectomia pode ser 

realizada através de laparotomias menos invasivas, com o recurso a técnicas de laparoscopia, 

embora estas não devam ser consideradas caso haja evidência pré-operatória de obstruções 

ou rutura do trato biliar2,3,7. O maneio pré-cirúrgico do doente deve ter em conta a condição 

clínica do doente, assim como a indicação para cirurgia2,3. Assim, deve ser realizado um 

hemograma e um perfil bioquímico em todos os casos1-3. Se os animais não estiverem em 

choque podem ser pré-medicados com benzodiazepinas e opióides e induzidos com propofol, o 

agente de indução de eleição. A colecistectomia é realizada com o animal em decúbito dorsal e 

através de uma incisão cranial na linha média ventral abdominal. Após a realização de uma 

laparotomia, prossegue-se à avaliação da cavidade abdominal. De seguida, realiza-se a 

dissecação da VB na fossa hepática, tendo o cuidado de não danificar a artéria cística, 

adjacente ao ducto cístico2,3. Antes de realizar a colecistectomia, deve ser identificado o ducto 

biliar e assegurada a permeabilidade deste por cateterização (por duodenotomia ou 

colecistotomia), garantindo assim a drenagem biliar para o intestino1-3,7. No caso do Kiko, 

realizou-se uma colecistotomia para esse efeito. Antes de realizar a colecistotomia devem ser 

colocadas suturas fixas na VB de forma a facilitar a manipulação e a minimizar o risco de 

vazamento de conteúdo para a cavidade abdominal. De seguida, realiza-se uma incisão na VB 

e recolhe-se o conteúdo da mesma de forma asséptica, prosseguindo-se com a lavagem da VB 

com soro fisiológico estéril e aquecido. A cateterização do ducto biliar através do ducto cístico é 

realizada com um cateter (3.5 ou 5-Fr) colocado na VB e no sentido do ducto. Posteriormente, 

dever-se-á realizar ligaduras duplas do ducto cístico e respetiva artéria com material de sutura 

monofilamentar, não absorvível 0 ou 2-0, como o utilizado no presente caso clínico, e secção 

transversal do ducto cístico distalmente às ligaduras2,3. Durante a colecistectomia deve ser 

recolhida uma amostra da bílis de forma estéril para realização de cultura e antibiograma e 
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ainda envio da VB ou uma porção desta para realização de análise histopatológica. A 

antibioterapia é um ponto importante a ter em conta, já que associado ao mucocélio pode haver 

uma colecistite e/ou rutura da VB com consequente peritonite biliar séptica3. Assim, 

recomenda-se a realização de antibioterapia profilática de largo espectro antes, durante e após 

a cirurgia3. No caso do Kiko administrou-se cefazolina no período peri- e pós-operatório, 

enquanto se aguardava pelos resultados da cultura do conteúdo da VB. As principais 

complicações pós-cirúrgicas associadas são a peritonite biliar, sépsis, CID e deiscência da 

sutura1. A hemorragia é uma complicação frequente, podendo ocorrer por falha na ligadura da 

artéria cística, deslizamento da ligadura e lesão iatrogénica no parênquima hepático durante a 

dissecação da VB. De forma a evitar estas complicações pode-se utilizar o eletrocauterismo 

bipolar ou ligaduras transfixadas para promover a hemostase. Também pode ocorrer 

hemorragia à superfície do parênquima hepático que é geralmente auto-limitante e pode ser 

controlada ao aplicar pressão direta ou pela aplicação de um agente hemostático (Gelfoam ou 

Surgicel). A obstrução do ducto biliar pós-cirúrgica pode ocorrer devido à falha no 

reconhecimento do local da obstrução e formação de estrituras no local. Além disso, pode 

ocorrer ligação inadequada do ducto cístico com consequente vazamento de bílis para a 

cavidade abdominal 7. Após a cirurgia deve-se manter a fluidoterapia até que o animal se 

consiga hidratar sozinho, e monitorizar os eletrólitos e o equilíbrio ácido-base, corrigindo-os 

caso necessário. Deve ser assegurada analgesia pós-operatória com uma infusão contínua de 

remifentanil-lidocaína-ketamina3. 

A taxa de mortalidade pós-operatória desta doença varia entre os 21,7 e 40%, sendo 

que a morte ocorre maioritariamente nas primeiras duas semanas após a cirurgia1. A 

ocorrência de hipotensão e concentração elevada de lactato sérico no pós-operatório estão 

significativamente associadas a um pior prognóstico1,3. Para animais que sobrevivam ao 

período pós-operatório imediato, como o Kiko, o prognóstico é favorável1.   
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Caso clínico nº 3: Hematologia – Babesiose Canina 

Identificação do doente e motivo da consulta: Migui, cadela esterilizada, de raça 

Labrador Retriever, de 5 anos de idade e 34,5 Kg de peso corporal. Foi referenciada para o 

CHV por apresentar hiporexia e febre há três dias e dor cervical.  

Anamnese: A Migui era um uma cadela que vivia numa moradia em Ovar com acesso 

ao exterior e sem coabitantes. Devidamente vacinada e desparasitação interna e externa 

atrasada. Nunca submetida a uma cirurgia, para além da ovariohisterectomia. Era alimentada 

com ração comercial de qualidade superior, ad libitum, e com água à disposição. Apresentava 

claudicação do membro pélvico direito (MPD) há 3 meses após os passeios. A tutora referiu 

que a Migui manifestava dor cervical há cerca de 2 semanas, tendo sido medicada com um 

anti-inflamatório numa clínica veterinária da área da residência. Contudo, a resposta a este 

fármaco tinha sido apenas parcial e há cerca de 4 dias, a tutora reparou que a Migui tinha 

piorado, estando mais dolorosa, com febre e sem apetite. 

Exame físico geral: A Migui estava com estado mental normal e temperamento 

equilibrado. A condição corporal era de 7/9. A temperatura era 40,2°C. Os restantes 

parâmetros do exame físico encontravam-se sem alterações. Aparentemente sem parasitas 

externos visíveis. Exame do sistema locomotor: claudicação do MPD de grau 1 que se 

acentuava após o exercício; marcha com a cabeça baixa; desconforto/relutância na extensão 

do pescoço e na manipulação da anca. Exame neurológico:  dor na extensão do pescoço. 

Lista de problemas: Hiporexia, febre, dor cervical, claudicação MPD, marcha com 

cabeça baixa, condição corporal aumentada (obesidade moderada). 

Diagnósticos diferenciais: Infeção por hemoparasitas (Babesia, Ehrlichia e/ou 

Rickettsia); Discoespondilite; Hérnia cervical; Artrite; Osteomielite; Osteoartrose; Meningite 

infeciosa; Neoplasia (e.g. leucemia).  

Exames complementares: Hemograma: trombocitopenia (Anexo  III, tabela 1); 

Bioquímica sérica: aumento de enzimas hepáticas ALT e FA (Anexo III, tabela 1); Esfregaço 

sanguíneo: vários agregados plaquetários; ligeira a moderada anisocitose e policromasia, com 

ocasionais metarrubricitos; ocasionais neutrófilos em banda com discretos sinais de toxicidade; 

alguns linfócitos reativos e esporádicos monócitos ativados; presença de organismos 

intraeritrocitários compatíveis com grande Babesia spp. (Anexo III, figura 1); Serologia de 

hemoparasitas: Babesia canis IgG positivo, Rickettsia spp. IgG negativo, Ehrlichia canis IgG 

negativo e Anaplasma spp. IgG negativo; Análise de urina (colhida por micção espontânea): 

urina amarelo escuro; DU > 1,050; tira reativa urinária: proteínas (+3) [Neg./+1] e 

eritrócitos/hemoglobina (+2) [Neg.]; TC (cabeça e pescoço): sem alterações; Radiografia 

pélvica: artrose coxofemoral bilateral (Anexo III, figura 2). 

Diagnóstico: Infeção por Babesia canis e artrose coxofemoral bilateral. 
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Tratamento: A Migui foi internada para investigação do quadro clínico. Iniciou-se a 

administração de fluidoterapia IV com LR (46,0 mL/h) e metadona (0,1 mg/Kg, IV, q4h) como 

analgésico. Enquanto se aguardava pelos resultados do esfregaço sanguíneo e serologia, 

iniciou-se terapia de suporte para potencial presença de hemoparasitas com doxiciclina (10 

mg/Kg, PO, BID, durante 21 dias consecutivos). Sete horas após a administração de 

doxiciclina, a Migui encontrava-se apirética (38,9ºC), embora continuasse ainda sem apetite. 

No dia seguinte realizou-se uma TC de cabeça e pescoço, na qual não se observaram 

alterações, tendo-se descartado discopatias. Nesse dia, os resultados do hemograma 

revelaram trombocitopenia (Anexo III, tabela 2). Além disso, os resultados do esfregaço 

sanguíneo revelaram formas intraeritrocitárias de Babesia, pelo que se procedeu à 

administração de imidocarb (5 mg/Kg, SC, toma única). Estes resultados foram corroborados 

pelos resultados positivos da serologia para Babesia canis. Nesse dia, a Migui encontrava-se 

confortável, com apetite e parâmetros do exame físico normais. O tratamento analgésico com 

metadona foi substituído por tramadol (2 mg/Kg, PO, TID). Realizou-se um hemograma de 

controlo que evidenciou uma trombocitopenia ligeira (80x109/L; ref. 117-460x109/L). Ao 3º dia 

de internamento, os parâmetros do exame físico mantinham-se normais e o hemograma estava 

normal (plaquetas: 128x109/L; ref. 117-460x109/L).  O exame ortopédico e a radiografia pélvica 

evidenciaram artrose coxofemoral bilateral. Como a Migui estava estável ponderou-se alta 

nesse dia, tendo sido realizado um controlo da creatinina sérica que estava normal (CRE=1,1 

mg/dL [0,4 – 1,4 mg/dL]), de forma a assegurar a função renal para administrar um anti-

inflamatório como analgésico. A Migui teve alta com doxiciclina (10 mg/Kg, PO, BID, durante 

mais 17 dias consecutivos para completar os 21 dias) e com carprofeno (2,2 mg/Kg, PO, BID, 

durante 7 dias). Além disso, agendou-se um controlo na clínica em Ovar para realizar a 

segunda toma de imidocarb (14 dias após a primeira toma) e aconselhada a desparasitação 

interna e externa. Recomendou-se ainda aos tutores fazer um controlo de peso da Migui, 

associado a exercício físico moderado (3 caminhadas por dia de 15 a 20 minutos de duração, à 

trela), de forma a manter a massa muscular e evitar a atrofia muscular, o que agrava o quadro 

de artrose. Foi também recomendado iniciar terapia com condroprotetores e natação. 

Acompanhamento: Uma semana após a alta, a Migui encontrava-se estável, a comer com 

apetite, confortável e apirética e após uma semana o hemograma continuava sem alterações. 

Discussão: Os parasitas do género Babesia spp. são protozoários intraeritrocitários 

que afetam vários animais domésticos e selvagens. Graças a novas técnicas moleculares, têm 

vindo a ser identificadas novas espécies deste protozoário e respetiva morfologia e é provável 

que o número de espécies isoladas de células sanguíneas em cães continue a aumentar1. A 

principal forma de transmissão deste protozoário é através das carraças da família Ixodidae, 

embora também possa ocorrer transmissão através de transfusões de sangue infetado, por via 
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transplacentária e contacto direto entre os hospedeiros vertebrados através de feridas (lutas 

entre cães), saliva ou ingestão de sangue1-3. A babesiose canina tem vindo a ser descrita em 

regiões não endémicas, provavelmente devido a diversos fatores, tais como: mudanças 

climáticas, desenvolvimento de condições ambientais favoráveis à instalação das carraças e à 

crescente facilidade para transporte internacional de animais1. A Babesia spp. pode ser 

classificada em duas formas, de acordo com a dimensão dos piroplasmas, aquando da 

avaliação microscópica dos esfregaços: formas grandes (3-7 µm) e pequenas (1-3 µm). A 

grande Babesia spp. inclui as espécies B. canis, B. rossi e B. vogeli e a pequena Babesia spp. 

inclui as espécies B. gibsoni, B. conradae e B. microti-like 2. A distribuição geográfica da 

Babesia spp. é variável entre as espécies e depende da presença das carraças que a 

transmitem. Quanto às formas grandes deste parasita, apenas a B. vogeli e B. canis foram 

identificadas na Europa3. A babesiose canina provocada pelas grandes Babesia spp. é a mais 

frequente no nordeste de Portugal4. A B. canis é transmitida sobretudo pela carraça 

Dermacentor reticulatus, a qual prefere climas mais quentes e húmidos, habitando em campos 

e prados3. No Norte de Portugal a B. canis é o principal agente etiológico da babesiose canina4. 

As carraças adultas tornam-se mais ativas durante os meses de inverno, aumentando a sua 

atividade de Outubro a Março. A B. vogeli é transmitida pelo vetor Rhipicephalus sanguíneus 

abundante nas áreas mediterrânicas, preferindo climas temperados3. Tendo em conta que a 

Migui habitava no Norte de Portugal, tinha contacto com o exterior e o facto de ter desenvolvido 

o quadro clínico no final do mês de Março, sugere que a espécie responsável mais provável 

terá sido a B. canis. 

Os sinais clínicos da babesiose canina dependem da espécie do parasita, da idade e 

estado imunitário do hospedeiro e da presença de infeções e doenças concomitantes2. Entre as 

formas grandes, a B. vogeli é a menos patogénica, estando associada a um quadro ligeiro a 

moderado e podendo-se manifestar de forma aguda ou crónica. Já a B. canis surge associada 

a um quadro moderado a grave, manifestando-se de forma aguda. Existem muitos cães 

portadores de Babesia spp. e que desenvolvem uma infeção crónica, manifestando apenas 

sinais clínicos quando o sistema imunitário é comprometido por uma doença debilitante ou um 

stress pós-cirúrgico, após uma esplenectomia e após um tratamento com imunosupressivos3. 

Isto pode ser explicado pelo facto do sistema imunitário do hospedeiro não conseguir eliminar a 

infeção, permanecendo portador desta. Além disso, a manifestação clínica desta doença varia 

desde infeções subclínicas a falha multiorgânica, podendo mesmo ser fatal. Contudo, através 

da recolha completa da anamnese, juntamente com a apresentação clínica e alterações 

analíticas é possível encurtar a lista dos diagnósticos diferenciais possíveis3. As principais 

alterações e sinais clínicos que devem alertar para a babesiose são: febre, trombocitopénia, 

linfadenomegália, anemia hemolítica e esplenomegália. A febre pode surgir de forma 
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intermitente, podendo estar ausente no momento da apresentação inicial do animal2. A 

trombocitopénia é frequentemente observada e pode ser ligeira a grave, assim como a anemia. 

As petéquias e as equimoses podem surgir, embora sejam pouco frequentes3. Em muitos 

casos de babesiose pode ser observado apenas trombocitopénia2, tal como se observou na 

Migui. Esta pode estar relacionada com um consumo de plaquetas devido a hemólise ou lesão 

vascular2. Na babesiose canina podem surgir sinais inespecíficos como letargia, anorexia e 

fraqueza. Em casos severos, podem também surgir sinais neurológicos, miosite e poliartrite 

associada1. A Migui apresentava também dor cervical aquando da admissão hospitalar. A TC 

permitiu descartar possíveis discopatias ao nível cervical. Contudo, não foi possível descartar a 

ocorrência de meningite infeciosa através da recolha e posterior análise de líquido 

cefalorraquidiano, devido à trombocitopenia que a Migui apresentava. Ocasionalmente os 

tutores referem como sinais alarmantes a presença de icterícia, mucosas pálidas ou alteração 

da cor da urina causada por bilirrubinúria ou hemoglobinúria2. De acordo com a tira reativa 

urinária realizada, a Migui tinha proteinúria e hemoglobinúria e/ou hematúria. Contudo, como 

não se realizou uma análise do sedimento urinário nem o rácio proteína-creatinina, não foi 

possível determinar as alterações patentes. Outras alterações bioquímicas que podem surgir 

são hipoglicémia, hiperfosfatémia e hiperlactatémia. A hiperfosfatémia associa-se à acidose 

metabólica, caracterizada por hipóxia e hiperlactatémia. Contudo, os mecanismos subjacentes 

a estas alterações não são ainda totalmente conhecidos5. 

As carraças podem não ser encontradas no animal, aquando da sua apresentação1. A 

apresentação clínica da babesiose pode ser classificada em forma complicada e não 

complicada. A forma complicada contempla manifestações clínicas secundárias a outras 

alterações, para além da anemia hemolítica, tais como insuficiência renal aguda, disfunção 

neurológica central, disfunção hepática e icterícia, rabdomiólise, edema pulmonar, 

coagulopatia, desequilíbrios ácido-base, hemoconcentração e choque. Os animais com a forma 

não complicada apresentam sinais clínicos associados à anemia hemolítica: mucosas pálidas, 

anorexia, prostração, fraqueza, febre e hepato- e esplenomegália1,2. Nos primeiros dias após a 

infeção, a anemia é geralmente ligeira, normocítica, normocrómica e não regenerativa. Com a 

progressão da doença, a anemia torna-se macrocítica, hipocrómica e regenerativa, sendo a 

reticulocitose proporcional à gravidade da anemia 2. É importante realçar que o nível de 

parasitémia não se correlaciona diretamente com o grau de anemia, o que sugere a existência 

de múltiplos fatores causadores de hemólise1,2. 

A avaliação microscópica de esfregaços sanguíneos é a técnica de diagnóstico mais 

facilmente utilizada e acessível na prática clínica. Esta deve ser considerada como primeira 

abordagem no diagnóstico, sendo que amostras cujo esfregaço seja negativo devem ser 

reavaliadas por PCR 3. A pesquisa de Babesia nos esfregaços sanguíneos deve ser realizada a 
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partir de amostras de sangue fresco capilar (e.g. do pavilhão auricular) e da camada 

eritrocitária imediatamente abaixo do buffy coat num tubo de microhematócrito1. Nos 

esfregaços sanguíneos é possível fazer a distinção entre as formas grandes e pequenas da 

Babesia spp.. A avaliação do esfregaço sanguíneo tem elevada especificidade e pode ser 

utilizada para a maioria dos cães infetados pela B. canis, embora infeções por B. vogeli sejam 

mais dificilmente detetáveis e necessitem de técnicas mais sensíveis como o PCR molecular. 

As formas pequenas da Babesia spp. são dificilmente observáveis no esfregaço sanguíneo3. 

Quanto à serologia, existem técnicas quantitativas, como a imunofluorescência indireta (IFAT) 

ou ELISA que permitem determinar o nível de anticorpos anti-Babesia. No entanto, um 

resultado positivo apenas indica que o animal foi exposto à Babesia spp., sendo que essa 

exposição pode ter ocorrido no passado ou no presente (infeção ativa). Por este motivo e pelo 

facto destas técnicas permitirem distinguir as espécies de Babesia spp., a deteção do DNA do 

parasita por PCR continua a ser um teste mais informativo3. No caso da Migui, a observação de 

piroplasmas no interior dos eritrócitos no esfregaço sanguíneo foi suficiente para fazer o 

diagnóstico de babesiose. No entanto, como o esfregaço é pouco sensível, optou-se por 

recorrer aos testes serológicos para confirmar a presença da exposição a B. canis e descartar 

possíveis coinfecções por outros parasitas. As coinfecções são importantes em termos clínicos, 

pois complicam o diagnóstico, exacerbam os sinais clínicos, reduzem a eficácia do tratamento 

e pioram o prognóstico3.  

 O tratamento de eleição para as formas grandes da Babesia spp. consiste em duas 

administrações de dipropionato de imidocarb (5 mg/Kg, SC ou IM), intervaladas de 14 dias1,6. 

Contudo, alguns autores defendem que o tratamento recomendado consiste na administração 

do mesmo fármaco na dose 6,6 mg/kg, IM ou IV 3. Os efeitos adversos deste fármaco incluem 

dor no local de injeção e sinais relativos ao seu efeito colinérgico (vómitos, diarreia, anorexia, 

hipersalivação, epífora, dor abdominal e tremores musculares)1,3,6 e em caso de 

sobredosagem, pode ocorrer nefrotoxicidade3. Os antibióticos como a doxiciclina reduzem a 

gravidade dos sinais clínicos, a morbilidade e a mortalidade associada à babesiose canina1,3, 

sendo a dose mais utilizada 10 mg/kg, SID, PO3. Contudo, a administração de antibióticos por 

si só não é eficaz no tratamento desta doença1. Em animais com quadro moderado a grave, 

pode ainda ser necessário realizar um tratamento de suporte, nomeadamente: fluidoterapia IV, 

oxigenoterapia e transfusões de concentrado de eritrócitos ou de plasma3. Em termos 

preventivos, deve-se atuar no controlo do vetor através da administração de ectoparasiticidas, 

sobretudo em zonas endémicas e na altura de maior atividade das carraças e pela pesquisa 

regular de carraças no animal por parte dos tutores1,3. No caso da Migui, pelo menos dois 

fatores aumentaram o risco de infestação por Babesia spp.: o facto da desparasitação externa 

estar em atraso e a época do ano que coincidia com o período de maior atividade do vetor. 
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Atualmente existem vacinas que não permitem prevenir a infestação, mas limitam a 

parasitémia e atenuam os sinais clínicos. Contudo, estas apenas conferem imunização contra 

B. canis e B. rossi 1,3.   

O prognóstico de uma infestação por B. canis depende de múltiplos fatores. São 

exemplos de indicadores de mau prognóstico a presença de anemia moderada, 

trombocitopénia grave, leucopénia, hiperlactatémia, hipoglicémia e hiperfosfatémia moderada 

aquando da apresentação inicial5. A maioria dos cães infetados por B. canis e B. vogeli 

recuperam clinicamente em 1 a 7 dias após tratamento com um anti-protozoário, sendo que 

geralmente essa recuperação é completa3. No caso da Migui, tendo em conta os sinais 

clínicos, a analítica sanguínea, o diagnóstico precoce e a resposta ao tratamento, pode-se 

concluir que o prognóstico é favorável. 
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Caso clínico nº 4: Pneumonologia – Pneumonia por Aelurostrongylus abstrusus 

 

Identificação do doente e motivo da consulta: Alice, gata inteira, de raça Europeu 

Comum, de 6 meses de idade e 2,3 Kg de peso corporal. Foi trazida à consulta por apresentar 

episódios de tosse há cerca de 2-3 dias. 

Anamnese: A Alice era uma gata recolhida da rua em Barcelos e adotada desde os 

seus 3 meses de idade aproximadamente. Desde então habitava no interior de um 

apartamento sem acesso ao exterior e sem outros coabitantes. Estava devidamente vacinada 

para rinotraqueíte viral felina (FHV-1), panleucopénia felina (FPV) e calicivirose felina (FCV). Já 

lhe tinha sido realizado um teste FIV/FeLV que se revelou negativo. Há três meses tinha sido 

desparasitada externamente com uma solução para unção punctiforme de fipronil e S-

metopreno (Frontline Combo®) e internamente com milbemicina oxima e praziquantel 

(Milbemax®) porque tinha pulgas e parasitas gastrointestinais. Desde então não se encontrava 

a fazer qualquer tipo de medicação. Era alimentada com ração comercial de qualidade 

superior, ad libitum, e com água à disposição. Os tutores referiram que tinham observado 2 

episódios de tosse da Alice há cerca de 3 dias e que achavam que a respiração estava mais 

rápida do que o habitual. Os episódios eram produtivos, tinham uma duração de menos de um 

minuto e caracterizavam-se por momentos de esforço respiratório (principalmente expiratório) 

com contrações abdominais. Nos intervalos entre os episódios a Alice estava normal, com a 

exceção da respiração que mesmo em repouso parecia ser mais rápida do que o habitual. Não 

existiam fumadores em casa, nem presença de fragrâncias artificiais.  

Exame físico geral e dirigido do sistema respiratório: os parâmetros do exame físico 

geral encontravam-se dentro da normalidade à exceção da presença de taquipneia (48 rpm). A 

inspeção, palpação e percussão (quando aplicável) das narinas, seios nasais, laringe e 

traqueia apresentavam-se sem alterações. A auscultação torácica não apresentava alterações.  

Lista de problemas: Tosse e taquipneia. 

Diagnósticos diferenciais: Pneumonia parasitária (Aelurostrongylus abstrusus, 

Capillaria aerophila, Oslerus rostratus, Troglostrongylus, Paragonimus); Asma felina; 

Pneumonia bacteriana (B. bronchiseptica, Pasteurella spp., Escherichia coli., Mycoplasma spp., 

Klebsiella); Corpo estranho (inalado ou migrante).  

Exames complementares: Hemograma: sem alterações; Bioquímica sérica (glucose, 

albumina, ALT, FA, BUN): sem alterações; Radiografias torácicas: projeção lateral direita - 

padrão bronco-intersticial difuso com aumento da radiopacidade dorso-caudal e ventral e no 

mediastino cranial; projeções ventro-dorsal e dorso-ventral - padrão bronco-intersticial difuso 

(Anexo IV, figura 1);  Coprologia para pesquisa de parasitas pulmonares (método de 

Baermann): presença de estruturas raras de Aelurostrongylus abstrusus. 
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Diagnóstico: Pneumonia parasitária provocada por Aelurostrongylus abstrusus. 

Tratamento: Na medida em que a Alice se encontrava clinicamente estável, as 

desparasitações internas e externas estavam em atraso e como havia a suspeita de 

pneumonia parasitária, optou-se por aplicar uma solução para unção punctiforme de 

selamectina (Stronghold® 15 mg). Nos três dias consecutivos, os tutores recolheram em casa 

uma amostra de fezes da Alice para realizar uma coprologia. Além disso, nesses 3 dias 

monitorizaram a FR da Alice que se manteve em 48 rpm, aproximadamente. Foi recomendada 

uma segunda aplicação do mesmo desparasitante, 21 dias após a última desparasitação e 

ainda uma terceira aplicação, novamente com 21 dias de intervalo em relação à última. Os 

resultados da coprologia revelaram raras estruturas compatíveis com Aelurostrongylus 

abstrusus.  

Acompanhamento: Cerca de quatro semanas após a última aplicação, a Alice voltou 

ao CHV para controlo e repetição da coprologia para pesquisa de parasitas pulmonares. A 

tutora referiu que a gata estava ativa, com apetite, não tinham ocorrido mais episódios de tosse 

e a frequência respiratória estava normal. Repetiu-se a radiografia torácica que evidenciava um 

padrão intersticial difuso e mantinha-se o aumento de radiopacidade no mediastino cranial 

(Anexo IV, figura 2). Como planeado, foram enviadas novamente amostras de fezes para 

pesquisa de parasitas. Foi realizada uma nova desparasitação com fenbendazol (25 mg/Kg, 

PO, SID durante 15 dias), enquanto se aguardava pelos resultados da coprologia. O resultado 

da coprologia para pesquisa de parasitas pulmonares veio a revelar-se negativo.  

Discussão: A ocorrência de tosse em gatos é mais frequentemente associada a 

doença das vias aéreas do que a doenças do parênquima pulmonar ou insuficiência cardíaca 

congestiva, já que os recetores da tosse se localizam nas vias aéreas e não nos alvéolos. 

Assim, duas doenças que devem ser consideradas quando existe tosse são a asma felina e a 

pneumonia parasitária1. 

O Aelurostrongylus abstrusus é um nemátode metaestrongilídeo, sendo o parasita 

pulmonar mais prevalente na espécie felina. Em termos de morfologia, este parasita é estreito 

e de pequenas dimensões (5 a 10 mm de comprimento e com menos de 100 µm de largura). É 

capaz de colonizar os bronquíolos respiratórios e os ductos alveolares dos gatos domésticos e 

de outros felídeos mundialmente. Outros parasitas da mesma superfamília, como o Oslerus 

rostratus ou parasitas do género Troglostrongylus são igualmente encontrados no trato 

respiratório dos gatos, embora sejam mais frequentes em felinos selvagens. O tricurídeo 

Capillaria e o tremátode Paragonimus podem também afetar o aparelho respiratório dos 

felinos2.  

O ciclo de vida deste parasita é indireto, estando nele envolvidos moluscos terrestres. 

Os ovos são colocados pelas fêmeas no trato respiratório dos gatos e as larvas L1 são 
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tossidas, deglutidas e excretadas pelas fezes. As larvas L1 são ingeridas por caracóis e outros 

moluscos (hospedeiros intermediários), nos quais se desenvolvem, dando origem à forma 

infetante (larva L3). O ciclo biológico no hospedeiro intermediário é influenciado pela 

temperatura ambiente, sendo que se observa uma maior taxa de desenvolvimento larvar a 

temperaturas ambientais mais elevadas. As larvas L3 podem também estar alojadas em vários 

agentes paraténicos (ratazanas, ratos, lagartos, sapos, pássaros) que são frequentes presas 

dos felinos. A ingestão da larva L3 pelos gatos é a forma de transmissão mais comum, embora 

também possa ocorrer transmissão vertical através da placenta e do leite materno 2. Após 

migração e desenvolvimento, os adultos estabelecem-se no parênquima pulmonar. O período 

pré-patente tem uma duração de aproximadamente 1 a 2 meses e a excreção de L3 nas fezes 

ocorre durante meses 3. 

Este parasita afeta as vias aéreas inferiores dos gatos. Em termos epidemiológicos, 

este parasita está presente na América, Europa, Ásia e Austrália. A taxa de prevalência varia e 

a endemicidade está associada a fatores climáticos e ecológicos, tais como: a vitalidade e 

capacidade de desenvolvimento de L1, a presença de hospedeiros intermediários no ambiente 

e o número de dias necessários para o desenvolvimento do estadio infetante4. Segundo 

estudos, pensa-se que o aquecimento global, o movimento de animais de regiões endémicas 

para outras não endémicas, assim como a mudança de habitat de felinos selvagens estejam 

envolvidos na expansão geográfica deste parasita5. Em Portugal, a taxa de prevalência do 

Aelurostrongylus abstrusus é de 17,4%. Contudo, pensa-se que esta prevalência seja 

subestimada4. Os gatos vadios ou que tenham livre acesso à rua estão mais predispostos, 

assim como gatos mais jovens e com sinais respiratórios 2,6. Os gatos mais jovens parecem ser 

os mais afetados quanto à gravidade da doença, devido à imaturidade do seu sistema 

imunitário e ao pequeno volume pulmonar e diâmetro traqueal e brônquico que apresentam, o 

que facilita a obstrução das vias aéreas pelos parasitas6,7. A imaturidade do sistema imunitário 

pode advir de uma falha na proteção conferida pela imunização passiva 2. 

As infestações parasitárias provocadas por um número de larvas inferior a 100 L3 

geralmente não originam manifestações clínicas, contrariamente a doses infestantes de 800 a 

3200 larvas que afetam gravemente o pulmão, podendo até ser fatais1,2. Os ovos do A. 

abstrusus acumulam-se nos alvéolos e bronquíolos, induzindo uma reação inflamatória 

pulmonar2,3. Forma-se uma reação inflamatória granulomatosa que rodeia os ovos e os 

parasitas adultos, levando à formação de múltiplos nódulos subpleurais. O enfisema ocorre 

devido à acumulação de parasitas nos espaços alveolares, bronquite difusa e grave que se 

manifesta por hiperplasia linfoide brônquica e peribrônquica, hipertrofia do músculo liso e 

hiperplasia da mucosa com secreção de muco nos brônquios. Também ocorrem alterações 

vasculares e perivasculares, com hipertrofia e hiperplasia do músculo liso arteriolar pulmonar, 
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fibrose subendotelial associada a infiltrados eosinofílicos e hiperplasia endotelial e perivascular. 

A hipertensão pulmonar pode ser uma consequência da doença pulmonar e as alterações 

brônquicas e arteriolares podem persistir após a morte dos parasitas, assemelhando-se às 

alterações encontradas na asma felina. As complicações bacterianas (e.g. Salmonella 

typhimurium, Pseudomonas spp. e Escherichia coli) são frequentes e podem ser associadas a 

derrame pleural2. 

As infeções por este parasita pulmonar podem ser assintomáticas ou causar quadros 

respiratórios ligeiros a graves, devido à broncopneumonia associada, por vezes complicada por 

derrame pleural ou pneumotórax. A tosse produtiva é o sinal clínico mais frequente, associada 

a corrimento nasal mucopurulento, taquipneia, dispneia com esforço respiratório, respiração do 

tipo abdominal e ruídos respiratórios no fim da inspiração aquando da auscultação. Em casos 

mais graves podem observar-se mucosas cianóticas e acidose respiratória2. Quando existem 

sinais clínicos associados, nomeadamente tosse e dispneia, estes podem ser sugestivos de 

asma felina e podem responder positivamente ao tratamento com glucocorticóides e 

broncodilatadores4,5.  

O diagnóstico imagiológico, incluindo radiografia torácica e tomografia computorizada 

(TC), revelam aumento da espessura brônquica e nódulos pequenos durante a fase patente. 

Estes sinais podem persistir após a eliminação da infeção e devem ser diferenciados de outras 

doenças brônquicas crónicas, tais como a asma felina2. No caso da Alice, após o tratamento 

observaram-se ainda alterações radiográficas, sobretudo no mediastino cranial. Estes achados 

foram interpretados como uma possível “cicatrização” pulmonar das lesões provocadas pelos 

parasitas.  As alterações radiográficas podem ser evidentes, mesmo antes do período patente 

da doença2. Contudo, em alguns animais é possível não haver qualquer alteração radiológica 

evidente. Além disso, os sinais radiográficos podem não se correlacionar com a gravidade dos 

sinais clínicos do animal e vice-versa3. Na fase inicial da doença geralmente é observado um 

padrão brônquico e alveolar focal e quando já há resolução parcial da componente alveolar, 

surge um padrão brônquico e intersticial 3,6. No caso da Alice, a radiografia torácica 

apresentava um padrão bronco-intersticial na região caudo-dorsal pulmonar e um aumento de 

radiopacidade no mediastino cranial. Como havia suspeita de parasitas pulmonares foi colhida 

uma amostra de fezes durante 3 dias consecutivos e enviada para pesquisa de parasitas, de 

forma a eliminar essa hipótese. Deve ser ainda investigada a presença de A. abstrusus em 

gatos de exterior, cuja silhueta cardíaca evidencie um aumento do lado direito associado a uma 

hipertrofia excêntrica e secundária a hipertensão pulmonar2. Quanto aos achados 

hematológicos, a eosinofilia é uma alteração comum observada no hemograma ou na citologia 

por lavagem bronco-alveolar, embora nem sempre esteja presente2,6. No entanto, nenhuma 

das alterações imagiológicas e hematológicas observadas é patognomónica. A confirmação de 
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infeção por A. abstrusus é baseada na identificação de L11. A larva L1 pode ser observada em 

esfregaços fecais diretos ou através da técnica de flutuação. O diagnóstico normalmente é feito 

através do teste de Baermann, baseado no hidrotropismo positivo observado em larvas vivas 

de Nemátodes. Todavia, este método tem a desvantagem de se ter de aguardar 24h até que 

seja possível obter o resultado. Existem outras técnicas de diagnóstico, tais como a FLOTAC 

que permite detetar e quantificar os ovos, as larvas e os oócitos do parasita e a observação de 

larvas de A. abstrusus através de lavagens traqueais e broncoalveolares (BAL)2,7.  A BAL tem 

menor sensibilidade do que a técnica de Baermann e tem ainda a desvantagem de ser mais 

invasiva. No caso da Alice, o diagnóstico foi feito através da técnica de Baermann, tendo-se 

verificado a presença de larvas L1 em amostras fecais2. Aquando da observação microscópica, 

deve ser realizada uma avaliação cuidadosa da morfologia das larvas, de forma a diferenciar 

as larvas L1 do A. abstrusus das larvas L1 do Troglostrongylus brevior5. Ao microscópio, as 

larvas do A. abstrusus têm uma forma enrolada e ponta da cauda em forma de “S” 

característica4. No presente caso clínico foram recolhidas amostras fecais durante 3 dias 

consecutivos e realizado um exame coprológico onde foi detetada a presença de raras 

estruturas compatíveis com A. abstrusus, permitindo assim a confirmação do diagnóstico. As 

infestações mistas provocadas por associações de parasitas parecem ser subdiagnosticadas 

em gatos domésticos, já que a semelhança morfométrica nas formas L1 encontradas nas fezes 

pode conduzir a um diagnóstico errado2. Por esta razão e pelo facto da recolha de fezes de 

gatos com acesso ao exterior ser por vezes difícil, a realização de testes serológicos para o 

diagnóstico deste parasita representa uma alternativa possível. O teste IFAT 

(Immunofluorescence Antibody Test) permite detetar numa amostra de soro a presença de 

anticorpos contra o parasita até 3 semanas após a infeção2,7. Segundo estudos recentes, a 

deteção de anticorpos em gatos infetados com este parasita por ELISA é vantajosa, sobretudo 

quando se tratam de gatos de exterior, em que a recolha de fezes se torna mais difícil. 

Contudo, a serologia não permite distinguir infestações ativas das ocorridas no passado, 

indicando apenas se já houve exposição ao parasita 7. O nested-PCR permite a utilização de 

várias amostras biológicas, tendo uma especificidade de 100% e uma sensibilidade de 96,6% 

na deteção do parasita. Este método permite um diagnóstico precoce na fase pré-patente, 

sendo preferencial a utilização de esfregaços faríngeos. Quanto ao PCR multiplex, este é um 

teste mais recente que permite a deteção simultânea de T. brevior e A. abstrusus2.  

O controlo desta doença faz-se essencialmente através da prevenção da predação2. O 

tratamento das infestações parasitárias por A. abstrusus consiste na utilização de 

desparasitantes como a selamectina (Stronghold®) (6 mg/Kg, spot-on, 2-3 administrações com 

1 mês de intervalo entre cada) e o fenbendazol (25-50 mg/Kg, PO, SID durante 10-14 dias)2,6. 

Um estudo experimental revelou que uma combinação de fipronil 8,3%, S-metopreno 10%, 
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eprinomectina 0,4% e praziquantel 8,3% (Broadline®) em formulação spot-on era eficaz na 

prevenção e tratamento desta doença. Existem outras opções de tratamento, nomeadamente a 

combinação de emodepside 2,1% e praziquantel 8,6% (Profender®) em spot-on, 2 aplicações 

com 15 dias de intervalo. Além disso, a administração oral de milbemicina oxima e praziquantel 

realizada três vezes, com um intervalo de 15 dias entre cada toma também pode ser uma 

opção terapêutica a considerar2,5. No caso descrito, a Alice terá sido infetada pelo parasita 

provavelmente quando vivia no exterior, isto é, antes de ser adotada. Apesar de a Alice ter sido 

desparasitada internamente aos 3 meses com milbemicina oxima e praziquantel foi realizada 

apenas uma administração, o que poderá não ter sido suficiente para eliminar na totalidade os 

parasitas. As infeções bacterianas podem contribuir para o agravamento da doença, sendo que 

em animais que apresentem broncopneumonia deve-se administrar antibióticos de largo 

espectro em conjunto com glucocorticosteroides em doses anti-inflamatórias. Em animais que 

apresentem derrame pleural e pneumotórax é necessário prosseguir para a resolução imediata 

através de toracocentese e oxigenoterapia. Um atraso no diagnóstico e no tratamento desta 

doença pode originar lesões cardiopulmonares fatais2.  

O prognóstico deve ser baseado sobretudo no exame físico (grau de dispneia e 

cianose) e nos sinais radiográficos (grau das alterações difusas brônquicas, alveolares e 

intersticiais)2. Relativamente ao caso da Alice considerou-se que apresentava um bom 

prognóstico, já que não apresentava dispneia, cianose nem sinais de infeção bacteriana 

secundária e teve uma resposta positiva ao tratamento. 
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Caso clínico nº 5: Endocrinologia – Hipoadrenocorticismo Canino Primário 

 
Identificação do doente e motivo da consulta: Luke, cão castrado, de raça 

indeterminada, de 2 anos de idade e 22,7 Kg de peso. Foi referenciado para o CHV por 

apresentar vómitos, anorexia, prostração e oligúria/anúria. 

Anamnese: O Luke vivia numa moradia com acesso ao exterior e sem coabitantes. 

Estava devidamente vacinado e desparasitado (interna- e externamente). Apenas submetido a 

uma orquiectomia. Alimentado com ração comercial de qualidade superior, ad libitum, e com 

água à disposição. Tinha história de uma otite unilateral (esquerda) há cerca de um mês, 

diagnosticada numa clínica veterinária da área da residência. Nesta realizou-se um 

hemograma e um perfil bioquímico, sendo que a creatinina, ureia e proteínas totais estavam 

aumentadas. O Luke foi medicado com antibioterapia tópica e prednisolona (1 mg/Kg, PO, 

SID), durante 2 semanas. Aquando do desmame do glucocorticóide, os tutores aperceberam-

se que quando o Luke tomava a medicação ficava mais ativo e melhorava do prurido auricular, 

mas quando deixava de tomar ficava mais prostrado. Três dias antes do Luke ser referenciado, 

os tutores recorreram à mesma clínica, porque há 7 dias que se tinha descontinuado a 

medicação e desde aí que se apresentava mais prostrado, com vómitos biliares e hiporexia. O 

Luke foi medicado com maropitant e omeprazol. Desde então, continuava prostrado, com 

anorexia, tinha tido 3 vómitos biliares, parecia não urinar há um dia e apresentava fezes mais 

pastosas, tendo sido referenciado para o CHV. 

Exame físico geral: O Luke estava com estado mental alerta e temperamento linfático. 

A condição corporal era de 5/9. O grau de desidratação era de 6%. A frequência cardíaca era 

64 bpm. Os restantes parâmetros do exame físico encontravam-se sem alterações. Exame do 

sistema digestivo: Palpação abdominal normal e não dolorosa. Exame do sistema urinário: 

bexiga pequena à palpação. 

Lista de problemas: Prostração, anorexia, vómitos, fezes pastosas, oligúria/anúria, 

bradicardia, desidratação. 

Diagnósticos diferenciais: Insuficiência renal aguda (IRA); Hipoadrenocorticismo 

(HipoAC); Hipercalémia; Doenças gastrointestinais (enterite infecciosa, doença inflamatória 

intestinal, corpo estranho digestivo, indiscrição alimentar, obstrução parcial do sistema 

digestivo, estenose pilórica, hipertrofia da mucosa gástrica antral); Intusceção crónica; 

Pancreatite; Doenças hepáticas; Hipotiroidismo; Cetoacidose diabética; Neoplasia. 

Exames complementares: Hemograma: normal; Bioquímica sérica: azotémia 

(ureia>140 mg/dl; creatinina= 7,9 mg/dl); Ionograma: hiponatrémia, hipercalémia e hipoclorémia 

(Anexo V, tabela 1); diminuição do rácio Na+/K+ (rácio Na+/K+= 14); Gasometria venosa: acidose 

metabólica (Anexo V, tabela 2); Densidade urinária e tira urinária: urina de cor amarelo claro; 
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DU= 1.013; tira urinária: proteinúria (+2); Eletrocardiograma (ECG): ausência de ondas P, 

ondas T pontiagudas, com frequência ventricular de 60 bpm (Anexo V, figura 1); Ecografia 

abdominal: ambas as glândulas adrenais de dimensões e espessura reduzidas – espessura no 

pólo caudal das glândulas adrenais: 2 mm (esquerda) e 2,2 mm (direita) (Anexo V, figura 2); 

Teste de estimulação com ACTH: cortisol basal: <0,2 µg/dL [1,0 - 6,0 µg/dL]; cortisol pós-

ACTH: <0,2 µg/dL [6,0 - 17,0 µg/dL]. 

Diagnóstico: Hipoadrenocorticismo canino primário (HipoACP).  

Tratamento: O Luke foi internado para estabilização e avaliação diagnóstica; a pressão 

arterial sistólica (método Doppler) encontrava-se normal (110 mmHg) e verificou-se a presença 

de azotémia. Institui-se o tratamento com omeprazol (1 mg/Kg IV, BID). Considerando a 

elevação dos valores séricos de ureia e creatinina suspeitou-se de leptospirose ou pielonefrite, 

pelo que se administrou amoxicilina e ácido clavulânico (22 mg/Kg, IV, BID). O lactato sérico 

venoso encontrava-se elevado (14 mmol/L [ref. < 2 mmol/L]). Administrou-se um bólus de LR IV 

(10 ml/Kg), durante 20 minutos, numa tentativa de diminuir os valores séricos de creatinina e 

ureia. De seguida foi iniciada fluidoterapia IV com LR (76,7 mL/h, 24h). Passadas 6 horas, o 

Luke urinou, mantinha uma FC de 60 bpm e estava hipotérmico (36,7ºC). As alterações 

observadas no ECG foram sugestivas de hipercalémia (Anexo V, figura 1), pelo que no 2º dia 

de internamento realizou-se um ionograma que confirmou a hipercalémia, hiponatrémia e 

hipoclorémia; neste dia a creatinina sérica mantinha-se elevada (Anexo V, tabela 1). De forma 

a monitorizar o débito urinário do Luke, este foi algaliado, sendo que a urina colhida estava 

minimamente concentrada e a tira reativa urinária revelou proteinúria. Através de um aparelho 

específico, realizou-se gasometria venosa que revelou acidose metabólica e um ionograma que 

revelou hipercalémia (Anexo V, tabela 2). Apesar de prostrado, o estado geral do Luke 

manteve-se estável. Foi alterada a fluidoterapia para a taxa de manutenção (31,3 mL/h) e como 

o Luke continuava sem apetite, forçou-se alimentação com seringa com Recovery (Royal 

Canin®). Na ecografia abdominal verificou-se um tamanho e espessura reduzidos de ambas as 

glândulas adrenais, sugestivo de um quadro de HipoAC. Por este motivo realizou-se o teste de 

estimulação com a ACTH (250 µg/cão, IV) que confirmou o HipoACP. Assim, adicionou-se ao 

tratamento dexametasona (0,25 mg/Kg, IV, SID). Nove horas depois, o Luke estava menos 

prostrado e a FC aumentou para 140 bpm; os valores séricos de creatinina e de potássio 

diminuíram (Anexo V, tabela 1). Como ainda não tinha apetite, manteve-se a alimentação 

forçada por seringa. No 3º dia de internamento, o Luke já apresentava apetite; o antibiótico e a 

dexametasona foram descontinuados e iniciou-se o tratamento com prednisolona (0,45 mg/Kg, 

PO, SID com a alimentação). Ao 4º dia de internamento, o estado clínico manteve-se favorável 

e os valores de creatinina sérica e o ionograma estavam normais (Anexo V, tabela 1), pelo que 

o Luke teve alta com prednisolona (0,22 mg/Kg, PO, SID, 9 dias consecutivos) e administrou-se 
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pivalato de desoxicorticosterona (2,2 mg/Kg, SC). Acompanhamento (Anexo V, tabela 3): 

Após sete dias (1º controlo), o Luke tinha tido apenas um vómito, estava ativo e a comer com 

apetite. Passados três dias, o ionograma revelou ligeira hipernatrémia. Após 15 dias, o Luke 

continuava estável e o ionograma já se encontrava normal. Administrou-se a 2ª toma de 

pivalato de desoxicorticosterona (2 mg/Kg, SC), tendo-se ajustado a dose de acordo com o 

rácio-Na+/K+. Foi agendada nova consulta em 25 dias para repetição do ionograma. 

Discussão: O córtex adrenal é constituído por 3 camadas: glomerulosa externa que 

secreta aldosterona; camadas fasciculada média e reticular interna, nas quais ocorre secreção 

de cortisol e androgénios. A prevalência estimada de hipoadrenocorticismo (HipoAC) em cães 

é de 0,06% a 0,28%, aproximadamente1. Esta doença ocorre quando há destruição bilateral de 

90% do córtex adrenal, com consequente deficiência na síntese de glucocorticoides, 

mineralocorticóides ou de ambos, sendo assim designado de hipoadrenocorticismo primário 

(HipoACP)1,2. Este ocorre em mais de 95% dos casos de HipoAC canino e pode surgir por 

diversas causas: destruição espontânea e idiopática do córtex adrenal, causa imunomediada, 

neoplasia (linfoma), doença granulomatosa, enfarte hemorrágico, trombose arterial ou devido a 

tratamento com trilostano ou mitotano2. Quando o défice em glucocorticoides é resultante de 

uma disfunção hipofisária ou hipotalâmica que provoca défice de ACTH, trata-se de um 

hipoadrenocorticismo secundário (HipoACS)1-3. Este também pode surgir devido a 

administração crónica de glucocorticoides exógenos ou ser idiopático2. No HipoAC atípico 

ocorre deficiência em glucocorticoides, sem défice concomitante de mineralocorticóides e 

alterações eletrolíticas1,2. A secreção de glucocorticoides é regulada pelo eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal. Os sinais clínicos que podem surgir (e.g. hipotensão, hipoglicémia, anorexia, 

vómito, diarreia, perda de peso e fraqueza muscular) devem-se, sobretudo ao défice de 

glucocorticoides. Quanto aos mineralocorticóides (aldosterona), estes são regulados pelo eixo 

renina-angiotensina-aldosterona, pela concentração plasmática de potássio, e em menor 

extensão pelo sódio e ACTH. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e a secreção de 

potássio no rim. A deficiência em mineralocorticóides culmina, portanto, em hiponatrémia, 

hipercalémia, hipoclorémia e acidose metabólica, já que a reabsorção de bicarbonato e de 

cloro nos túbulos renais fica comprometida1-3. Parece haver uma predisposição genética para a 

ocorrência de HipoAC para as seguintes raças de cães: Cão d’Água Português, Caniche, Gran 

Danois, Rottweiler e West Highland White Terriers3. Além disso, as fêmeas parecem ser mais 

afetadas (70%) do que os machos. Esta doença afeta preferencialmente cães de meia-idade, 

sendo a idade média de 4 a 6 anos1,2,4.  

A manifestação dos sinais clínicos desta doença surge motivada por stress, o qual pode 

ocorrer após uma cirurgia, traumatismo, infeção ou alteração ambiental. Assim, caso ocorra um 

episódio semelhante ou de uma doença gastrointestinal, em que o animal melhora com terapia 
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de suporte (fluídos, repouso e administração de glucocorticoides), deve servir de alerta para 

pensar nesta doença. Os sinais clínicos incluem a anorexia, vómitos, letargia/depressão, 

fraqueza, perda de peso, diarreia, tremores, poliúria/polidipsia e dor abdominal1,3. Contudo, 

nenhum deles é patognomónico. Os achados clinico-patológicos mais frequentes do HipoAC 

são: ausência de leucograma de stress, azotémia, hipercalémia, hiponatrémia e DU < 1.0301, 

alterações observadas no Luke. A ausência de um leucograma de stress é um achado 

característico desta doença, sendo que a linfocitose e eosinofilia ou até mesmo uma contagem 

de neutrófilos e de linfócitos normal são sugestivos desta endocrinopatia1. Pode ainda surgir 

uma anemia normocítica, normocrómica e não regenerativa. Outras alterações eletrolíticas 

séricas incluem: hipoclorémia, hipoalbuminémia, hipocolesterémia, hipoglicémia; hipercalcémia 

e aumento de enzimas hepáticas. Este último pode ser justificado por má perfusão hepática e 

hipóxia1,3. O rácio normal de Na+/K+ varia entre 27:1 e 40:11. Valores < 27 e < 20 foram 

considerados como fortemente sugestivos de insuficiência adrenal primária2,3. É importante 

realçar que devem ser excluídas outras causas (não adrenais) de hipercalémia, 

nomeadamente insuficiência renal aguda (IRA) e obstrução uretral 1-3. O diagnóstico diferencial 

mais desafiante da insuficiência adrenal primária é a IRA. A azotémia no HipoACP surge 

consequentemente à baixa perfusão renal e associada à diminuição da taxa de filtração 

glomerular, após hipovolémia e hipotensão. Um aumento compensatório na DU para > 1,030 

permite diferenciar a azotémia pré-renal associada ao HipoACP da azotémia renal inerente à 

IRA. Contudo, alguns cães com HipoACP têm uma incapacidade concomitante em concentrar 

a urina, devido aos efeitos provocados pelo hipoaldosteronismo2. Como resultado, estes 

animais com azotémia pré-renal têm uma DU diminuída1,2. Nestes casos, para diferenciar 

HipoACP de IRA deve-se recorrer à medição da concentração basal de cortisol1. 

No caso do Luke, os sinais clínicos manifestados, a anamnese, os achados analíticos, 

assim como a ecografia apontaram para a possível ocorrência de um HipoACP que foi 

confirmado com o teste de estimulação com ACTH1.O hipoaldosteronismo compromete a 

secreção tubular renal de iões de hidrogénio, o que aliado à diminuição da perfusão renal e 

hipotensão causa acidose metabólica1-3, alteração observada no presente caso clínico. A 

hipercalémia é agravada pela acidose metabólica, pois esta força o potássio a sair do meio 

intracelular3. A ultrassonografia abdominal permite identificar diminuição do tamanho das 

glândulas adrenais1-4. Além disso, uma espessura máxima <3,2 mm é fortemente sugestiva de 

atrofia adrenal1,3,4. Contudo, caso as glândulas adrenais tenham tamanho normal e largura 

máxima <5 mm, não se pode excluir o HipoACP1. O Luke apresentava uma largura máxima da 

glândula adrenal esquerda de 2 mm e da adrenal direita 2,2 mm. A hipercalémia diminui o rácio 

entre o K+ celular e o K+ plasmático, o que resulta inicialmente no aumento da excitabilidade 

membranar. No entanto, como a despolarização persistente inativa os canais de sódio, há uma 
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diminuição na excitabilidade membranar que se manifesta clinicamente como fraqueza 

muscular e diminuição da condução cardíaca. Esta diminuição da condução cardíaca, pode 

levar a bradicardia e a outras alterações características no eletrocardiograma (ECG)1. A 

gravidade das alterações observadas no ECG correlacionam-se com o grau de hipercalémia; 

para concentrações séricas de K+ >8,5 mEq/L ocorre ausência das ondas P (tal como 

observado no caso do Luke que tinha valores de 9 mEq/L), depressão do segmento S-T e ritmo 

ventricular lento1-2. Em animais hipovolémicos, achados como microcardia, diminuição do 

diâmetro da veia cava caudal e microhepatia podem surgir nas radiografias torácicas1-3.  

O teste de estimulação com ACTH é a prova de diagnóstico de eleição do HipoACP e 

consiste na medição da concentração de cortisol basal sérico antes e depois de uma 

administração de ACTH sintética por via IM ou IV. A dose de ACTH mínima para provocar a 

estimulação máxima de produção de cortisol em cães com suspeita de HipoAC é 5 µg/Kg1-5. 

Valores de concentração de cortisol basal >2,0 µg/dL são úteis para descartar o diagnóstico de 

HipoAC, embora seja importante referir que para confirmação do mesmo é necessário que 

ambos os valores de cortisol (basal e pós-ACTH) sejam inferiores ao valor de referência, 

geralmente <2 µg/dL1. O Luke apresentava ambos os valores de cortisol (basal e pós-ACTH) 

<2 µg/dL. Na maioria dos cães ambos os valores de cortisol (basal e pós-ACTH) são <1-

2µg/dL2. Contudo, este não permite distinguir HipoACP de HipoACS. Um estudo demonstrou 

que a dose mínima de 1 µg/Kg por via IV permite confirmar o diagnóstico em cães com 

suspeita de HipoAC5. 

Quanto ao tratamento, é importante iniciar fluidoterapia IV a 60-90 mL/kg durante 1-2 

horas até garantir estabilidade hemodinâmica3. Esta permite reverter a hipovolémia, 

hipotensão, corrigir os distúrbios eletrolíticos, a hipoglicémia e a acidose metabólica. A taxa 

instituída pode ser posteriormente ajustada, de acordo com a evolução dos parâmetros vitais. 

Idealmente deve ser usada uma solução de NaCl a 0,9%, pois esta permite repor os níveis de 

sódio sérico, reduzir a hipercalémia por diluição e melhorar a acidose metabólica. Como 

alternativa pode-se usar uma solução de LR, já que a quantidade de potássio que contém não 

provoca grande dano e sendo mais alcalinizante permite resolver mais rapidamente a acidose 

metabólica. As soluções hipertónicas estão contraindicadas, pois a rápida correção de 

hiponatrémia pode culminar em mielinólise e sinais neurológicos1-4. Na presença de 

hipoglicémia deve-se adicionar dextrose a 50% a uma solução de NaCl para formar uma 

solução de dextrose a 5%, a qual deve ser administrada por via IV4. Caso exista hipercalémia 

grave (K+>7,0 mEq/L) pode-se administrar insulina por via IV, promovendo a entrada de K+ para 

o interior das células1. Alternativamente, pode-se adicionar bicarbonato de sódio porque 

promove a entrada de K+ para o meio intracelular por troca com o hidrogénio2, e gluconato de 

cálcio a 10%, pois promove proteção cardíaca enquanto a hipercalémia não é resolvida1,4. A 
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acidose metabólica é normalmente resolvida com a fluidoterapia2. Como terapia de suporte 

pode-se administrar antieméticos para controlar os vómitos e protetores gástricos (e.g. 

omeprazol). Idealmente a administração de glucocorticoides deve ser adiada para depois da 

realização do teste de estimulação com ACTH, mas em casos extremos pode ser considerada 

a administração IV de dexametasona1-4. O benefício do uso de mineralocorticóides na crise 

addisoniana não está ainda comprovado. Após realização do teste de estimulação com ACTH 

pode-se administrar dexametasona (0,1-2,0 mg/Kg, IV SID) até ser possível administrar 

glucocorticoides por via oral3. Quando o animal já estiver a comer sozinho, pode ser iniciada a 

administração de prednisona (0,5 mg/Kg, PO, SID) e reduzir a dose, de acordo com os sinais 

clínicos manifestados4. O tratamento a longo prazo do HipoACP consiste na suplementação 

com gluco- e mineralocorticóides1-4. A prednisona é o glucocorticoide mais utilizado, sendo a 

dose 0,2-0,25 mg/Kg, PO, SID a mais utilizada inicialmente. Posteriormente, dose deste 

fármaco deve ser reduzida para a dose fisiológica (0,1-0,2 mg/Kg, PO, SID). Este ajuste na 

dose deve ser realizado tendo em conta o aparecimento ou não de sinais clínicos e de efeitos 

secundários do fármaco no doente3,4. O pivalato de desoxicorticosterona (mineralocorticóide de 

longa ação) deve ser administrado inicialmente na dose 2,2 mg/Kg (IM ou SC, q 25 dias); este 

não tem qualquer efeito glucocorticoide, requerendo por isso a administração simultânea de um 

fármaco com esse efeito. Deve ser realizada a monitorização dos eletrólitos a cada 2 semanas 

e 25 dias após a administração inicial. As alterações na dosagem e no intervalo entre 

administrações devem ser ajustadas de acordo com os desequilíbrios eletrolíticos (Na+ e K+)1-4.  

O prognóstico do HipoAC canino é excelente, quando se efetua a suplementação com 

glucocorticoides e mineralocorticóides para toda a vida, associada a uma monitorização 

sobretudo eletrolítica adequada e à prevenção de situações de stress3,4. No caso do Luke, 

tendo em conta a resposta positiva ao tratamento efetuado, o prognóstico é favorável. 
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Anexos 

 

Anexo I – Caso clínico nº1: Gastroenterologia – Pancreatite Felina 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabela 1: Resultados do hemograma e do perfil bioquímico da Matilde realizado no primeiro dia de internamento.  

 

 

Tabela 2: Resultados do perfil bioquímico da Matilde realizado no 3º, 4º e 5º dia de internamento e nas consultas de 
controlo. 
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Parâmetro 1º dia Valores de 
referência 

Leucócitos (x109/L) 11,4 5,5 – 19,5 

Linfócitos (x109/L)  2,2 0,8 – 7 

Monócitos (x109/L) 0,4 0 – 1,9 

Granulócitos (x109/L) 8,8 2,1 – 15 

Linfócitos (%) 19,6 12 – 45 

Monócitos (%) 3,7 2 – 9 

Granulócitos (%) 76,7 35 – 85 

Eritrócitos (x1012/L) 10,69 4,60 – 10 

Hemoglobina (g/L) 171 93 – 153 

Hematócrito (%) 51,7 28 – 49 

MCV (fL) 48,4 39 – 52 

MCH (pg) 15,9 13 – 21 

CHGM (g/dL) 330 300 – 380 

RDW (%) 14,6 14 – 18 

Plaquetas (x109/L) 339 100 – 514 

MPV (fL) 10,1 5 – 11,8 

PDW  17  

PCT (%) 0,342  

Eosinófilos (%) 1,2  
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Parâmetro 1º dia  Valores de 
referência 

BUN (mg/dL)  18,3 17,6 – 32,8 

CRE (mg/dL) 0,8 0,8 – 1,8 

ALB(g/dL) 3,9 2,3 – 3,5 

FA (U/L) 567 9 – 53 

ALT(U/L) 129 22– 84 

GGT (U/L) 33 1 – 10 

BUN/CRE 22,9 - 

TBIL (mg/dL) 5,0 0,1 – 0,4  

GLU (mg/dL) 108 71 – 148 
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Parâmetro 3º dia  4º dia  5º dia 
 

Controlo 1 
 

Controlo 2 
 

Controlo 3 Controlo 4 Valores de 
referência 

FA (U/L) - - - - 247 110 52 9 – 53 

ALT(U/L) - - - - 183 120 80 22– 84 

TBIL (mg/dL) 7,8 6,6 6 4 1,4 0,6 0,3 0,1 – 0,4  
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Figura 1: Imagem ecográfica da Matilde – (A) Fígado: hepatomegália marcada e hiperecogenicidade do parênquima 

hepático; (B) Vesícula biliar: presença de sedimento biliar móvel (cabeça de seta branca); (C) Pâncreas: dimensões 

normais, com focos hipoecogénicos (setas verdes) e presença de hiperecogenicidade na região peripancreática 

(cabeças de seta azuis) (imagem gentilmente cedida pelo Centro Hospitalar Veterinário).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: (A e B) Interpretação dos resultados obtidos no teste SNAP fPL. Após a colocação de uma amostra de soro 
sanguíneo do doente no local indicado pelas setas pretas, deve-se aguardar 10 minutos pelo resultado. (A) Resultado 
negativo: a marca do doente (seta verde) apresenta uma cor mais clara do que a marca de referência, o que indica 
que o valor de SNAP fPL está dentro do intervalo de referência. (B) Resultado positivo: a marca do doente (seta 
verde) apresenta uma cor mais intensa do que a marca de referência, o que indica que valores de SNAP fPL 
superiores ao de referência e sugestivos de pancreatite 7. (C) Resultado do Teste SNAP fPL da Matilde realizado no 
CHV – a marca da Matilde (seta amarela) apresenta cor mais intensa do que a marca de referência (seta preta), o que 
sugere ser um resultado positivo. 

A 

C 

C B 

A B 
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Anexo II – Caso clínico nº2: Cirurgia de tecidos moles – Colecistectomia 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Resultados do hemograma e do perfil bioquímico do Kiko realizados pré-cirurgicamente. 
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 Parâmetro 3º dia  4º dia  5º dia  Controlo 2 Valores de referência 

CRE (mg/dL) -- -- -- 0,6 0,4 – 1,4 

FA (mg/dL) -- -- -- >1396 13 – 83 

ALT (mg/dL) -- -- -- 272  17 – 78 

TBIL (mg/dL) 1,5 0,8 0,5 0,3 0,1 – 0,5 

Tabela 2: Resultados do perfil bioquímico do Kiko realizadas nos dias de internamento após a cirurgia e no 2º 

controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ecografia abdominal do Kiko – (A) Fígado: massa hepática heterogénea de contornos indefinidos e 4 cm de 

dimensão; sem líquido abdominal livre; com sinais inflamatórios adjacentes; (B) Vesícula biliar: presença de conteúdo 

hiperecóico imóvel no centro do lúmen, envolvido por um anel hipoecóico que o separa da parede espessada, 

compatível com mucocélio biliar; restantes órgãos abdominais sem alterações (imagens gentilmente cedidas pelo 

CHV). 
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Parâmetro 1º dia Valores de 
referência 

Leucócitos (x109/L) 13,7 6 – 17 

Linfócitos (x109/L)  1,7 0,8 – 5,1 

Monócitos (x109/L) 0,3 0 – 1,8 

Granulócitos (x109/L) 11,7 4 – 12,6 

Linfócitos (%) 12,6 12 – 30 

Monócitos (%) 2,4 2 – 9 

Granulócitos (%) 85 60 – 83 

Eritrócitos (x1012/L) 6,5 5,50 – 8,50 

Hemoglobina (g/L) 136 110 – 190 

Hematócrito (%) 47,3 39 – 56 

MCV (fL) 72,8 62 – 72 

MCH (pg) 20,9 20 – 25 

MCHC (g/L) 287 300 – 380 

RDW (%) 15,3 11 – 15,5 

Plaquetas (x109/L) 585 117 – 460 

MPV (fL) 8,6 7 – 12,9 

PDW  15,8  

PCT (%) 5,03  

Eosinófilos (%) 1,2  
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Parâmetro 1º dia - Pré-
cirúrgico 

Valores de 
referência 

BUN (mg/dL)  18,3 9,2 – 29,2 

CRE (mg/dL) 0,5 0,4 – 1,4 

ALB (g/dL) 3,8 2,6 – 4 

FA (mg/dL) >1396 13 – 83 

ALT (mg/dL) >1000 17 – 78 

BUN/CRE 36,6 12,5 – 31,8 

TBIL (mg/dL) 3,6 0,1 – 0,5 

GLU 120 75 – 128 

A B 
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Figura 2: Cirurgia do Kiko: (A) Identificação da vesícula biliar na fossa hepática; (B) Vesícula biliar individualizada; (C) 

Vesícula bilar após colecistotomia e fixa pelas suturas; (D) Lavagem da vesícula biliar com algália e soro fisiológico; 

(E) Vesícula biliar após a remoção por colecistectomia (imagens gentilmente cedidas pelo CHV). 

 

Anexo III – Caso clínico nº3: Hematologia – Babesiose Canina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Resultados do hemograma e do perfil bioquímico da Migui realizado no dia da consulta. 
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 Parâmetro Dia da 

consulta  
Valores de 
referência 

BUN (mg/dL)  13,7 9,2 – 29,2 

ALB (g/dL) 3 2,6 – 4 

FA (mg/dL) 98 13 – 83 

ALT (mg/dL) 130 17 – 78 

GLU 99 75 – 128 
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Parâmetro Dia da 
consulta 

Valores de 
referência 

Leucócitos (x109/L) 8,2 6 – 17 

Linfócitos (x109/L)  2,2 0,8 – 5,1 

Monócitos (x109/L) 0,6 0 – 1,8 

Granulócitos (x109/L) 5,4 4 – 12,6 

Linfócitos (%) 27,3 12 – 30 

Monócitos (%) 6,9 2 – 9 

Granulócitos (%) 65,8 60 – 83 

Eritrócitos (x1012/L) 6,25 5,50 – 8,50 

Hemoglobina (g/L) 142 110 – 190 

Hematócrito (%) 46,3 39 – 56 

MCV (fL) 74,2 62 – 72 

MCH (pg) 22,7 20 – 25 

MCHC (g/L) 306 300 – 380 

RDW (%) 14,6 11 – 15,5 

Plaquetas (x109/L) 34 117 – 460 

MPV (fL) 8,7 7 – 12,9 

PDW  18,2  

PCT (%) 0,29  

Eosinófilos (%) 1,3  
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Parâmetro Resultados Valores de referência 

Leucócitos (x109/L) 7,4 5,8-20,3 

Linfócitos (x109/L)  2,7 1,0-3,6 

Monócitos (x109/L) 0,9 0,2-0,7 

Neutrófilos (x109/L) 3,8 3,7-13,3 

Eosinófilos (x109/L) 0 0,1-1,3 

Basófilos (x109/L) 0 <0,2 

Linfócitos (%) 36  

Monócitos (%) 12  

Neutrófilos (%) 52  

Eosinófilos (%) 0  

Basófilos (%) 0  

Eritrócitos (x1012/L) 5,7 5,4-8,5 

Hemoglobina (g/dL) 13,6 12-18 

Hematócrito (%) 39,8 37-55 

VCM (fL) 69,7 60-77 

CHCM (g/dL) 34,1 31-36 

RDW (%) 14,7 11,9-14,5 

HDW (g/dL) 2,2 1,4-2,1 

Plaquetas (x109/L) 40 173-486,5 

VPM (fL) 23,2 8,6-14,4 

Tabela 2: Resultados do hemograma de controlo para confirmação da trombocitopenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esfregaço sanguíneo a partir de uma amostra de sangue recolhida num tubo de EDTA com mais de 24 

horas. As alterações morfológicas dos eritrócitos foram consideradas artefacto. Observação de merozoitos de 

grande Babesia spp. com forma piriforme (contorno azul) e um linfócito reativo (cabeça de seta) (imagem 

gentilmente cedida pelo laboratório Cedivet). 
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Figura 2: Radiografia pélvica da Migui – observa-se uma artrose coxofemoral lateral bilateral, com remodelação 

óssea grave da cabeça e colo femoral e região acetabular (artrose grave); esclerose do bordo acetabular crânio-

dorsal bilateral (imagem gentilmente cedida pelo CHV). 

 

Anexo IV – Caso clínico nº4: Pneumonologia – Pneumonia por Aelurostrongylus 

abstrusus  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 1: Radiografias torácicas da Alice realizadas no dia da consulta. (A) – Projeção dorso-ventral: observa-se um 

padrão bronco-intersticial difuso; (B) – Projeção ventro-dorsal: observa-se um padrão bronco-intersticial difuso; (C) – 

Projeção lateral direita: observa-se um padrão bronco-intersticial difuso com aumento da radiopacidade dorso-caudal 

e ventral e no mediastino cranial (imagens gentilmente cedidas pelo CHV).  

C B A 
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Figura 2: Radiografia torácica da Alice realizada no dia da consulta de controlo – Projeção lateral direita: observa-se 

um padrão intersticial difuso, com uma maior radiopacidade no mediastino cranial (imagem gentilmente cedida pelo 

CHV).  

 

Anexo V – Caso clínico nº5: Endocrinologia – Hipoadrenocorticismo Canino Primário 

 
Parâmetro 1º dia  2º dia  2º dia, após a administração 

de dexametasona 
4º dia 
(alta) 

Valores de referência 

PERFIL BIOQUÍMICO 

Ureia (mg/dL)  >140 -- -- -- 9,2 – 29,2 

Creatinina (mg/dL) 7,9 8,5 4,9 1.1 0,4 – 1,4 

Albumina (g/dL) -- -- -- -- 2,6 – 4 

FA (mg/dL) 23 -- -- -- 13 – 83 

ALT (mg/dL) 25 -- -- -- 17 – 78 

Ureia/Creatinina Não leu -- -- -- 12,5 – 31,8 

Bilirrubina (mg/dL) -- -- -- -- 0,1 – 0,5 

Glucose (mg/dL) 137 -- -- -- 75 – 128 

IONOGRAMA 

Na+ (mEq/L) 126 133 138 142 141 – 152 

K+(mEq/L) 9,0 9,2 7,8 3,9 3,8 – 5 

Cl-(mEq/L) 92 92 114 111 102 – 117 

Na+/K+(mEq/L) 14 14,5 17,7 36,4 29,9 – 39,2 

Tabela 1: Resultados das análises bioquímicas séricas e do ionograma realizados no 1º, 2º e 4º dias de 

internamento. 

 

Tabela 2: Resultados gasometria venosa e do ionograma realizados no 2º dia de internamento, após a algaliação do 
Luke. 

 

Gases sanguíneos 2º dia  Valores de referência 

pH  7,3 7,35 - 7,45 

pCO2 (mmHg) 24,3 25 - 45  

pO2 (mmHg) 43 30 - 42  

HCO3 (mEq/L) 12 19 – 24  

Ionograma 2º dia  Valores de referência 

Na+ (mEq/L) 123 141 – 152 

K+ (mEq/L) 8,9 3,8 – 5 

iCa2+ (mEq/L) 1,35 1,12 – 1,4 
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Figura 1: Eletrocardiograma realizado no CHV no 1º dia de internamento: ausência de ondas P (*) e onda T 

pontiaguda (**) (derivação II; velocidade de 25 mm/s, sensibilidade 1cm = 1mV). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ecografia abdominal realizada ao Luke – (A) Glândula adrenal esquerda com 2,0 mm de largura máxima; 

(B) Glândula adrenal direita com 2,2 mm de largura máxima (imagens gentilmente cedidas pelo CHV). 

 

 

Data Subjetivo Objetivo Avaliação Plano 

1º Controlo  
(7 dias após 
a alta) 

Um episódio de vómito; 
 
Ativo e a comer com apetite. 
 

---------------- ECG normal 
Peso=23,4 Kg  

Consulta de controlo (10º 
dia após a alta). 

2º Controlo 
(10 dias após 
a alta)  

Sem vómitos; 
 
Ativo e a comer com apetite; 
 
Ligeira intolerância ao 
exercício. 
 

[Na+] - 153 mEq/L (↑)a 

 
[K+] - 4,1 mEq/La 

 
[Cl-] - 113 mE/La 

 
Na+/K+ - 37,3 a 

ECG normal 
Peso=24 Kg 

Consulta de controlo (25º 
dia após a alta). 

3º Controlo  
(25 dias após 
a alta) 

Sem vómitos; 
 
Ativo e a comer com apetite. 

[Na+] - 149 mEq/La 

 
[K+] - 4,0 mEq/La 

 
[Cl-] - 113 mEq/La 

 
Na+/K+ - 37,3a 

ECG normal 
Peso=24,1 Kg  

Administrou-se pivalato 
de desoxicorticosterona 
de acordo com o rácio 
Na+/K+ do 2º controlo 
(2,0 mg/Kg, SC).  
 
Repetição do ionograma 
em 25 dias. 

Tabela 3: Resumo das consultas de controlo do Luke e respetivos achados clínicos, após o início do tratamento.  

a – Intervalos de referência supracitados no ionograma em “Tabela 1, no Anexo V” 

 

A B 

* * * * * * * ** 


