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RESUMO 
 

O presente relatório de estágio, componente de avaliação final do Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária, teve por objetivo a descrição e discussão de cinco casos clínicos na área 

de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia. Estes foram recolhidos ao longo de 7 meses 

de estágio e refletem a aprendizagem e o trabalho desenvolvido neste período. 

O meu estágio teve inicío em Outubro de 2018 no Hospital Veterinário de Gaia, onde realizei 12 

semanas de estágio extracurricular e 16 semanas de estágio curricular. Durante este período, tive 

a oportunidade de aprofundar conhecimentos de medicina interna, aplicando-os à prática clínica 

real. Colaborei na realização de consultas de diversas especialidades, auxiliei no trabalho de 

internamento e participei em intervenções cirúrgicas e em procedimentos anestésicos. Foi-me 

permitido executar procedimentos básicos como administração de medicações, recolhas de 

sangue ou cateterização. Pude participar na elaboração de diagnósticos diferenciais e realizar e 

interpretar exames complementares. Acompanhei a discussão de planos terapêuticos e pude 

seguir o desenvolvimento dos casos clínicos.   

Neste último ano de faculdade, propus-me a desenvolver a minha capacidade de raciocínio 

clínico e a colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo do meu percurso 

académico. Sinto que cumpri os objetivos que tracei e que desenvolvi competências essenciais 

para a minha formação, crescendo tanto a nível pessoal como profissional. Esta experiência 

permitiu-me conhecer profissionais admiráveis, que me fizeram valorizar o trabalho de equipa e 

a entreajuda.  
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ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SÍMBOLOS 

% – percentagem; 

(↑) – valor aumentado; 

(↓) – valor diminuído; 

< – menor que; 

> – maior que; 

μg – micrograma; 

μL – microlitro; 

®  – marca registada; 

°C – graus Celsius; 

ACTH – hormona adrenocorticotrófica; 

AF – anel fibroso;  

AG – anestesia geral; 

AGP – α1-glicoproteína ácida; 

AIE – anti-inflamatório esteroide; 

AINE – anti-inflamatório não esteroide; 

ALB – albumina; 

ALT – alanina aminotransferase;  

BID – a cada 12 horas, duas vezes ao dia; 

b.p.m. – batimentos por minuto; 

BUN – ureia nitrogenada sanguínea; 

Ca2+ – cálcio; 

CC – condição corporal; 

CD – condrodistróficas;  

CHCM – concentração de hemoglobina 

corpuscular média; 

CIF – cistite idiopática felina; 

Cl⁻ – cloro; 

cm – centímetro; 

CMB – compressão manual da bexiga; 

CREA – creatinina; 

CRH – hormona libertadora da 

corticotrofina; 

CVP’s – contrações ventriculares 

prematuras; 

DIV – disco intervertebral; 

dL – decilitro; 

DOCP – pivalato de desoxicorticosterona; 

DTUIF – doença do trato urinário inferior 

felino; 

DU – densidade urinária; 

ECG – eletrocardiograma; 

e.g. – por exemplo; 

FA – fosfatase alcalina;  

FC – frequência cardíaca; 

FCoV – coronavírus felino; 

fL – fentolitro;  

FR – frequência respiratória; 
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g – grama;  

GGT – gama glutamiltransferase; 

GI – gastrointestinal; 

GLU – glucose;  

h – hora; 

H⁺ – ião hidrogénio; 

HAC – hipoadrenocorticismo; 

HACP – hipoadrenocorticismo primário; 

HACS – hipoadrenocorticismo secundário; 

HL – hemilaminectomia; 

HVG – hospital veterinário de Gaia; 

im – via intramuscular; 

ITU – infeção do trato urinário; 

iv – via intravenosa; 

K⁺ – potássio;  

kg – quilograma; 

L – litro; 

LD – laminectomia dorsal; 

LR – lactato de ringer; 

MCH – hemoglobina corpuscular média; 

ME – medula espinhal; 

mEq – miliequivalente; 

mg – miligrama; 

min – minuto; 

mL – mililitro; 

MLK – infusão de metadona-lidocaína-

ketamina; 

mmol – milimol; 

MNI – motoneurónio inferior; 

MNS – motoneurónio superior; 

MP – membros pélvicos; 

MPD – membro posterior direito; 

MPE – membro posterior esquerdo; 

MT – membros torácicos; 

Na⁺ – sódio; 

Na⁺/K⁺ – rácio sódio-potássio; 

NaCl 0,9% – solução salina fisiológica; 

NCD – não condrodistróficas; 

NP – núcleo pulposo; 

O2  – oxigénio; 

OU – obstrução uretral; 

pH – potencial de hidrogénio; 

PIF – peritonite infeciosa felina; 

pmol – picomol;  

po – via oral (per os);  

p.p.m. – pulsações por minuto; 

PT – proteínas totais; 

PU/PD – poliúria/polidipsia; 
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QID – a cada 6 horas, quatro vezes ao dia; 

q6h – a cada 6 horas;  

q48h – a cada 48 horas; 

RDW – red cell distribution width; 

RM – ressonância magnética; 

RNA – ácido ribonucleico; 

r.p.m. – respirações por minuto; 

RT-PCR – reverse transcriptase-

polymerase chain reaction; 

sc – via subcutânea; 

SDTG – síndrome de dilatação-torção 

gástrica; 

SID – a cada 24 horas, uma vez ao dia; 

SPS – shunts portossistémicos; 

TC – tomografia computorizada; 

TEACTH – teste de estimulação com 

ACTH; 

TID – a cada 8 horas, três vezes ao dia; 

TRC – tempo de repleção capilar; 

U – unidade; 

VCM – volume corpuscular médio;  

VPM – volume plaquetário médio; 
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CASO CLÍNICO Nº1: ENDOCRINOLOGIA – HIPOADRENOCORTICISMO PRIMÁRIO 
 

Identificação do animal: A Ayla era um canídeo de raça indeterminada, fêmea inteira, com 5 

anos de idade, que pesava 19,3 kg. Motivo da consulta: Apresentou-se à consulta de urgência 

por fraqueza generalizada, vómitos amarelados e anorexia. Anamnese: Estava corretamente 

vacinada e desparasitada. Vivia numa moradia com acesso ao exterior e não coabitava com 

nenhum animal. Os tutores referiram que a Ayla tinha episódios de vómito e anorexia há cerca 

de quatro dias. Exame de estado geral: A Ayla encontrava-se não ambulatória. Apresentava-se 

alerta, com temperamento linfático, não oferecendo resistência à manipulação. A sua CC foi 

classificada como normal (5/9). Os movimentos respiratórios eram costabdominais, com uma FR 

de 28 r.p.m. Tinha pulso fraco e a temperatura retal era de 35.5°C.  Apresentava mucosas rosa-

pálido, grau de desidratação de 6-8% e TRC de 3 segundos. Gânglios linfáticos sem alterações. 

Verificou-se dor à palpação abdominal e à auscultação cardíaca apresentava uma FC de 56 

b.p.m. Lista de problemas: Anorexia, vómitos biliares, prostração, pulso fraco, hipotermia, 

desidratação, bradicardia e dor abdominal. Principais diagnósticos diferenciais: Diabetes 

cetoacidótica, insuficiência renal aguda/crónica, peritonite séptica, hepatite aguda, pancreatite 

aguda, hipoadrenocorticismo primário/secundário. Exames complementares: Hemograma, 

bioquímica sérica e ionograma (Tabela I – Anexo I): Linfocitose, ↑ BUN e CREA, 

hipercalcemia, hiponatremia e hipercalemia; ECG: Bradicardia severa, ↑ da amplitude das ondas 

T, ↓ da amplitude da onda R, depressão do segmento S-T, prolongamento dos intervalos QRS e 

P-R e ausência de ondas P; Ecografia abdominal: Glândulas adrenais com dimensões normais; 

Teste de estimulação com ACTH (TEACTH) (Tabela 2 – Anexo I): Cortisol basal: ˂0,2 μg/dL. 

Cortisol 1 hora pós-estimulação: ˂0,2 μg/dL. Diagnóstico definitivo: Hipoadrenocorticismo 

primário (crise addisoniana). Tratamento e evolução: No dia da consulta, iniciou-se tratamento 

de urgência com fluidoterapia (NaCl 0,9% a 3,5 ml/kg/h iv) e dexametasona (0,25 mg/kg iv, 

q48h). A hipotermia foi controlada com placas de aquecimento e a função cardíaca foi 

monitorizada com a realização de ECG. Foram realizados ionogramas de seguimento, 

juntamente com a análise da CREA e BUN (Tabela 3 – Anexo I). Como terapia de suporte, 

ministrou-se omeprazol (0,5 mg/kg iv, SID) e maropitant (1 mg/kg sc, SID). A Ayla teve alta 

médica ao terceiro dia de internamento. Nesse dia, estava alerta, com temperamento equilibrado 

e comeu com apetite. A FC e a temperatura estavam normais e apresentava ligeira melhoria nos 

valores da CREA e BUN e no ionograma (Tabela 3 – Anexo I). Veio ao HVG no dia seguinte 

para iniciar o tratamento de manutenção. Nesse dia, iniciou-se a terapia com prednisolona (0,25 
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mg/kg po, BID) e fez-se a primeira toma de pivalato de desoxicorticosterona (DOCP) (2,2 mg/kg 

sc, a cada 25dias). Acompanhamento: A Ayla foi reavaliada ao dia 12 e 25, após a primeira 

toma de DOCP. Os acompanhamentos incluíram anamnese, exame físico completo, ionograma e 

análise da CREA e BUN (Tabela 3 – Anexo I). Ao dia 12, os tutores referiram que a Ayla comia 

com apetite e que não tinha vomitado. O exame físico estava normal, mas apresentava ligeira 

hipocalemia e um rácio Na⁺/K⁺ de 44. Ao dia 25, os parâmetros avaliados estavam normais 

(Tabela 3 – Anexo I) e fez-se a segunda toma de DOCP a 2 mg/kg sc. Marcou-se 

acompanhamento para 12 dias depois. Prognóstico: A Ayla respondeu ao tratamento médico, e 

os tutores mostraram-se empenhados na sua recuperação. Para a cura, o prognóstico foi 

considerado reservado. Tanto em relação à qualidade de vida como sobrevivência, o prognóstico 

foi considerado excelente. Discussão: O córtex adrenal é composto por três camadas. A camada 

mais externa, a zona glomerulosa, segrega mineralocorticóides (aldosterona) e a camada 

intermédia, a zona fasciculada, segrega glucocorticóides (cortisol). A camada mais interna, a 

zona reticular, segrega principalmente androgénios.2,5 A aldosterona desempenha um papel 

fundamental no balanço hidro-eletrolítico e na regulação da pressão sanguínea. A nível renal, 

esta hormona promove a reabsorção de Na⁺, Cl⁻ e água e a excreção de K⁺ e H⁺.5 O principal 

estímulo para a secreção de aldosterona é a presença de angiotensina II, produto do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona.2,5 O cortisol apresenta diversas funções vitais no organismo, 

que permitem a manutenção da homeostase corporal. A secreção deste glucocorticóide depende 

da secreção de ACTH pela hipófise, a qual por sua vez é controlada pela produção de CRH no 

hipotálamo.2,5 O hipoadrenocorticismo (HAC) ou doença de Addison, o “great pretender” da 

medicina interna, é uma endocrinopatia pouco comum em cães.5 Pode ser primário (insuficiência 

adrenal) ou secundário (disfunção hipofisária). Tanto o HAC primário (HACP) como o HAC 

secundário (HACS), podem ocorrer de forma espontânea ou por causa iatrogénica.3,5 O HACP 

caracteriza-se pela atrofia ou destruição, geralmente bilateral, de todas as camadas do córtex 

adrenal, que resulta numa deficiente secreção de aldosterona e cortisol.5 As camadas são 

destruídas de forma progressiva e cerca de 90% do tecido adrenocortical já não está funcional 

aquando do aparecimento de sinais clínicos.1,2,5 Na maioria dos casos esta destruição parece ser 

idiopática ou imuno-mediada. Infiltrações fúngicas, neoplasias, amiloidose, trauma ou 

coagulopatias são causas raras de HACP.5 O HACP iatrogénico está associado ao uso de 

mitotano e trilostano no tratamento de hiperadrenocorticismo hipófiso-dependente. Alguns 

animais (10%) manifestam uma forma atípica de HACP, o “hipoadrenocorticismo atípico”.3,5 

Nestes casos, não apresentam alterações eletrolíticas aquando do diagnóstico inicial, sendo 
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provável que tal se verifique quando a destruição da zona fasciculada e reticular precede a 

destruição da zona glomerulosa. Estes animais, numa fase inicial, apenas apresentam deficiência 

em cortisol, embora evoluam para apresentar sintomatologia de hipoaldosteronismo.5 O HACS 

não é tão comum como o HACP e deve-se à inadequada produção de ACTH pela hipófise. A 

ausência de ACTH provoca uma atrofia severa da zona fasciculada e da zona reticular, sem 

alterar a zona glomerulosa. Estes animais não apresentam alterações eletrolíticas, e os sinais 

clínicos resultam do défice em cortisol. Quando ocorre de forma espontânea, o HACS deve-se à 

destruição da hipófise por neoplasia, inflamação ou traumatismo.5 O HACS iatrogénico é mais 

comum que o espontâneo e resulta da suspensão demasiado rápida da administração crónica de 

glucocorticóides exógenos.3 O HAC é uma doença típica de cadelas entre os 4-6 anos de idade1 e 

verifica-se sobretudo em Bearded Collies e Poodles.2 Sem sinais clínicos patognomónicos, a 

sintomatologia é muito vaga e inespecífica e pode iniciar-se de forma aguda ou gradual. O 

diagnóstico constitui um desafio para o clínico, uma vez que os sinais manifestados mimetizam 

outras patologias, nomeadamente GI, renal e neurológica.5 Os sinais clínicos mais comuns estão 

relacionados com alterações GI e de estado mental e incluem letargia, anorexia, vómito e perda 

de peso. Ao exame físico, os animais estão frequentemente desidratados, bradicárdicos, com 

pulso fraco e com dor abdominal.1 Os episódios agudos de insuficiência adrenal são muitas vezes 

desencadeados por eventos stressantes e requerem atenção médica imediata.5 Neste caso, a Ayla 

apresentou-se à consulta com uma típica crise addisoniana, em choque hipovolémico, 

bradicárdica, hipotérmica e com pulso fraco. O HAC não pode ser diagnosticado apenas com 

base nos sinais clínicos, havendo necessidade de realizar exames complementares que incluem 

hemograma, bioquímica sérica, ionograma, urianálise, radiografia torácica, ecografia abdominal 

e ECG.3 A ausência de leucograma de stress (neutrofilia, linfopenia e eosinopenia) num animal 

doente é o achado hematológico mais característico de um animal com HACP.2,3 As alterações 

hematológicas mais comuns incluem eosinofilia, linfocitose, neutropenia e anemia não 

regenerativa normocrómica e normocítica.2,3,5 A hipercalemia, hiponatremia e hipocloremia são 

as alterações eletrolíticas típicas de animais com insuficiência adrenal primária, embora a sua 

ausência não descarte HACP.1,5 O rácio Na⁺/K⁺ (27-40) é um parâmetro importante que deve ser 

calculado, sendo menor que 27 em 95% dos casos.5 Estes distúrbios eletrolíticos ocorrem devido 

à ausência de aldosterona e acompanham frequentemente hipoglicemia e hipercalcemia. O défice 

em cortisol justifica a hipoglicemia, uma vez que esta hormona é hiperglicemiante.5 A causa da 

hipercalcemia é desconhecida.3,5 A azotémia pré-renal e a hiperfosfatemia ocorrem 

frequentemente e advêm da diminuição na perfusão renal e da taxa de filtração glomerular.1,5 
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Outras alterações bioquímicas incluem hipoalbulinemia (de causa provavelmente multifatorial) e 

hipocolesterolemia (redução na absorção de gordura).3 A Ayla apresentava linfocitose, ligeira 

hiponatremia, hipercalemia acentuada, diminuição do rácio Na⁺/K⁺ (16), azotémia pré-renal e 

hipercalcemia. Embora não atingisse os valores de hipocloremia nem hipoglicemia, os valores 

estavam próximos do limite inferior. A análise de fósforo e colesterol não foi realizada, e a 

albumina estava dentro dos valores de referência. Os resultados do hemograma e da bioquímica 

não confirmaram o diagnóstico, mas sugeriam HACP. A urianálise é recomendada, uma vez que 

muitos destes animais (60-88% dos casos) apresentam uma diminuição na capacidade de 

concentração urinária, sendo a DU inferior a 1.030. Frequentemente, esta alteração leva o clínico 

a fazer um diagnóstico incorreto de doença renal primária. Todavia, animais com HACP 

normalizam os valores de azotémia após tratamento hormonal e fluidoterapia, o que não se 

verifica em pacientes com problema renal primário.5 Por rotina, as radiografias torácicas não são 

realizadas em caso de suspeita de HAC. Contudo, este exame pode revelar microcardia e 

diminuição do diâmetro dos vasos pulmonares, sinais sugestivos de hipovolémia. Muito 

raramente pode ser observado megaesófago.3 A realização de uma ecografia abdominal é útil 

para descartar outras patologias e para avaliar o tamanho das glândulas adrenais, embora 

adrenais normais não descartem HAC e as suas dimensões reduzidas corroborem o diagnóstico, 

mas não confirmem a patologia.1 No caso em questão, a radiografia torácica não foi realizada e 

não se verificaram alterações na ecografia. As alterações verificadas no ECG dependem da 

concentração plasmática de K⁺ (Tabela 5 – Anexo I). Existem várias provas endócrinas para 

diagnóstico de HAC (Tabela 4 – Anexo I), mas o teste de eleição é o TEACTH. No presente 

caso, a realização deste teste confirmou o diagnóstico. Após estimulação com ACTH, a 

concentração de cortisol plasmático era subnormal. Uma insuficiência adrenocortical aguda 

(crise addisoniana) representa uma verdadeira urgência médica. Isto deve-se à severa 

hipovolémia, desidratação, hipotensão, às alterações eletrolíticas e ao desequilíbrio ácido-base 

que os animais apresentam.6 Com o tratamento inicial, pretende-se corrigir a hipovolémia, 

hipotensão, os desequilíbrios eletrolíticos, a acidose e garantir uma fonte de corticosteróides.1,3,6 

Uma vez que o animal se encontra em choque hipovolémico, torna-se prioritário iniciar a 

administração iv de fluidos. A fluidoterapia corrigirá rapidamente a hipovolémia e melhorará a 

perfusão sanguínea. Para além disso, vai também ajudar a reverter a hipercalemia, hiponatremia, 

hipocloremia e acidose.4 A fluidoterapia deve ser iniciada a uma taxa de choque (60-90 ml/kg/h, 

na 1ª hora), que deve ser posteriormente ajustada de acordo com a resposta do paciente.1 

Idealmente, deve optar-se por uma solução salina fisiológica (NaCl 0,9%), que vai contrariar o 
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défice em Na⁺. Contudo, o seu uso em animais com hiponatremias severas (˂120 mEq/L) não 

está recomendado, pois uma subida muito rápida do Na⁺ no sangue pode provocar uma síndrome 

de desmielinização osmótica que se caracteriza pela perda da bainha de mielina dos neurónios e 

está associada ao aparecimento de sinais neurológicos. Em animais com hiponatremias severas, o 

aumento do Na⁺ no sangue deve ser gradual e ao longo de 6-8 h.1 Os animais hipoglicémicos 

devem ser suplementados com glicose (bólus inicial 0,5-1,0 ml/kg de glicose 50%).6 

Frequentemente, as hipercalemias leves ou moderadas respondem bem à fluidoterapia através da 

diluição. Contudo, animais com hipercalemias severas (˃8-9 mEq/L) ou que apresentem 

bradicardias muito acentuadas requerem tratamento específico. A administração de insulina (0,2-

0,5 U/kg iv) seguida de glicose (1-2 g/U insulina iv) está indicada, uma vez que promove a 

entrada de K⁺ nas células.4 A insulina é eficaz e rapidamente diminui a concentração de K⁺ no 

sangue.3,6 A administração de bicarbonato de sódio (1-2 mEq/L iv) também permite a redução 

dos níveis de K⁺, uma vez que  promove a saída de H⁺ das células em troca de K⁺.6 Em pacientes 

com bradicardias muito acentuadas pode ainda ser necessário associar um agente cardioprotetor 

rápido. O gluconato de cálcio 10% (0,5-1 ml/kg ou 2-10 ml/cão, iv lento em 10-15 min) pode ser 

usado para antagonizar o efeito da hipercalemia no potencial de membrana das células. O 

gluconato por si só não vai resolver a hipercalemia, mas vai assegurar a função cardíaca 

enquanto o tratamento não é eficaz.3,6 A Ayla apresentava hipercalemia severa e bradicardia 

acentuada e podia ter beneficiado deste tratamento. A maioria destes pacientes apresenta acidose 

metabólica devido à ausência de aldosterona que impede a excreção renal de H⁺, e vai exacerbar 

a hipercalemia ao promover a saída de K⁺ das células na troca de H⁺.5 Na maioria dos casos, a 

acidose é leve ou moderada e resolve-se frequentemente com fluidoterapia. Contudo, alguns 

animais apresentam acidoses severas e requerem a administração de bicarbonato.6 A 

suplementação com glucocorticóides também está indicada como abordagem inicial a uma crise 

addisoniana. A dexametasona (0,25 mg/kg iv) é o glucocorticóide de eleição, uma vez que não 

interfere com o TEACTH. Relativamente à administração de mineralocorticóides como 

tratamento inicial, não existe consenso entre autores.6 Adicionalmente, é importante garantir 

cuidados de suporte. Pacientes que, como a Ayla, apresentem sintomatologia GI vão beneficiar 

de antibioterapia profilática, protetores gástricos e antieméticos. Em situações de perda severa de 

sangue pelo trato GI, pode ser necessário realizar transfusão sanguínea.4,6 Para além da terapia de 

suporte, é crucial monitorizar estes pacientes através da realização de exames físicos regulares, 

ionogramas de seguimento e análise da CREA e BUN. Em animais com hipercalemias severas, 

recomenda-se a monitorização contínua com ECG. A fluidoterapia deve ser descontinuada assim 
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que o animal consiga comer de forma voluntária e manter níveis de hidratação desejados. A 

maioria dos animais melhora substancialmente nas primeiras 24-48 h e tem alta médica após 3-5 

dias de internamento.1 Os animais com insuficiência adrenal primária necessitam de 

suplementação mineralocorticóide e glucocorticóide durante toda a vida. O DOCP é o 

mineralocorticóide de eleição, administrado inicialmente a 2,2 mg/kg sc/im, a cada 25 dias.1,6 Os 

pacientes tratados com DOCP, como a Ayla, devem ser reavaliados ao dia 12 e 25 após a 

primeira toma, incluindo anamnese, exame físico completo, ionograma e bioquímica sérica. A 

monitorização ao 12º dia pretende avaliar a necessidade de alterar a dose. Se a hipercalemia e/ou 

hiponatremia persistirem, deve-se aumentar a dose na segunda toma em 10%. Ao dia 12, a Ayla 

apresentava ligeira hipocalemia e um rácio Na⁺/K⁺ de 44, que justificou uma diminuição da dose 

na segunda toma de DOCP em 10%. A monitorização ao 25º dia (dia da segunda toma de 

DOCP) pretende avaliar a frequência de administração. Se a hipercalemia e/ou hiponatremia 

persistirem, deve-se encurtar o intervalo entre tomas em 48 h.1,6 Estas reavaliações devem 

manter-se até acertar a dose.6 O único efeito adverso deste fármaco é PU/PD, que melhora com o 

ajuste da dose.1 Por ser um mineralocorticóide puro, requer suplementação glucocorticóide 

simultânea.6 O glucocorticóide de eleição é a prednisolona. Num cão recentemente 

diagnosticado, a prednisolona deve iniciar-se a uma dose de 0,25 mg/kg po, BID,1 com redução 

progressiva até à dose mínima eficaz. Situações de stress metabólico ou doença justificam um 

aumento da dose. Assim, os tutores devem estar conscientes da necessidade de aumentar a dose 

de prednisolona perante um evento stressante.6 A fludrocortisona, inicialmente administrada a 

0,02 mg/kg/dia po, também pode ser usada no tratamento crónico de HACP. Por ser um 

glucocorticóide com ação mineralocorticóide, menos de 50% dos pacientes requerem 

suplementação com prednisolona.1,4,6 Geralmente, o prognóstico é excelente para pacientes 

addisonianos.1,6 A qualidade de vida destes animais depende, em grande parte, da dedicação e 

disponibilidade do dono para tratar o animal. Com medicação e monitorização adequada, estes 

animais podem ter uma vida normal com um tempo médio de sobrevida de 4-7 anos.4,6  
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CASO CLÍNICO Nº2: NEUROLOGIA – HÉRNIA DISCAL HANSEN TIPO I 
 

Identificação do animal: A Mel era uma cadela inteira de raça Bulldog Francês, com 3 anos de 

idade, que pesava 11,8 kg. Motivo da consulta: Apresentou-se à consulta por não estar 

ambulatória desde há dois (Figura 1 – Anexo II). Anamnese: Apresentava um plano vacinal e de 

desparasitação atualizado. Vivia numa moradia, com acesso diário ao exterior público e não 

coabitava com nenhum animal. Os tutores referiram que, desde que ficou não ambulatória, a 

cadela urinava “às pingas”. Exame de estado geral: A Mel estava alerta, com temperamento 

equilibrado, não oferecendo resistência à manipulação. Apresentava CC normal (4/9). Os 

movimentos respiratórios eram costabdominais, com uma FR de 24 r.p.m. O pulso era forte, 

bilateral, rítmico e regular, com uma frequência de 120 p.p.m. Apresentava uma temperatura 

retal de 38,2°C, mucosas rosadas, grau de desidratação ˂5% e TRC ˂2 segundos. Gânglios 

linfáticos sem alterações. À palpação, verificou-se dor abdominal. A auscultação cardíaca estava 

normal. Exame dirigido ao aparelho urinário: A Mel apresentava dor à palpação vesical. A 

bexiga estava tensa, distendida e de difícil compressão. Os restantes parâmetros encontravam-se 

normais. Exame neurológico: Estado mental: Normal; Comportamento: Ansioso; 

Postura/Marcha: Paraplegia; Pares cranianos: Sem alterações; Reações posturais: MT sem 

alterações e MP não avaliados; Reflexos espinhais: Reflexo patelar exagerado (+3) 

bilateralmente, reflexo panicular esquerdo ausente (0) caudalmente à vértebra T12 e reflexo 

panicular direito normal (+2). Restantes reflexos sem alterações; Sensibilidade: Hiperestesia 

toracolombar e presença de sensibilidade superficial nos 4 membros. Localização da lesão: 

Segmentos T3-L3 da medula espinhal. Lista de problemas: Dor à palpação abdominal e vesical, 

paraplegia, pseudo-incontinência urinária, hiperestesia toracolombar, hiperreflexia patelar 

bilateral e ausência de reflexo panicular esquerdo caudalmente a T12. Principais diagnósticos 

diferenciais: Hérnia discal Hansen tipo I/tipo II, embolismo fibro-cartilagíneo, meningomielite, 

hemivértebra, discoespondilite, neoplasia medular. Exames complementares: Hemograma e 

bioquímica sérica (Tabela 6 – Anexo II): Sem alterações; Tomografia computorizada (Figura 4 – 

Anexo II): Presença de hérnias discais extrusas nos espaços intervertebrais T12-T13 e T13-L1, 

com maior expressão à esquerda. Diagnóstico definitivo: Hérnia discal Hansen tipo I T12-T13 e 

T13-L1. Tratamento e evolução: A Mel ficou internada no HVG  para resolução cirúrgica da 

hérnia discal. Iniciou-se fluidoterapia (NaCl 0,9% a 1,5 ml/kg/h iv) e tratamento sintomático 

com metadona (0,3 mg/kg im, TID) e meloxicam (0,1 mg/kg sc, SID). Para além desta 

medicação, fez-se compressão manual da bexiga (CMB) q6h. No dia seguinte realizou-se 
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hemilaminectomia (Figura 2 – Anexo II), que permitiu a descompressão medular. A analgesia 

pós-operatória consistiu numa infusão contínua de metadona-lidocaína-ketamina (MLK) a 2 

ml/kg/h nas primeiras 48 h, posteriormente reduzida a 1 ml/kg/h por mais 12h. Após suspensão 

da MLK, a dor foi controlada com metadona (0,3 mg/kg im, TID). A antibioterapia consistiu na 

administração de ceftriaxona (25 mg/kg iv, BID), que foi mantida durante 5 dias. No terceiro dia 

de internamento (1 dia após cirurgia), iniciou-se o plano de fisioterapia pós-cirúrgica (Tabela 7 – 

Anexo II). Ao quinto dia de internamento (3 dias após cirurgia) a cadela estava alerta, com 

apetite, sem dor abdominal, mas ainda se justificava a CMB. A Mel teve alta médica ao sétimo 

dia de internamento (5 dias após cirurgia), com tramadol (4 mg/kg po, BID) e cefalexina (15 

mg/kg po, BID). Nesse dia já urinava de forma autónoma, mas mantinha os défices neurológicos 

do dia de apresentação. Após a alta, os tutores decidiram continuar o plano de fisioterapia numa 

clínica veterinária especializada em reabilitação motora, aconselhada pelo HVG. 

Acompanhamento: Realizou-se uma consulta de acompanhamento 7 dias depois da alta (12 

dias após cirurgia). O exame revelou monoparesia do MPD e monoplegia do MPE. O 

posicionamento propriocetivo estava diminuído (+1) no MPD.  O reflexo patelar estava normal 

(+2) em ambos os membros e o reflexo panicular esquerdo estava diminuído (+1) caudalmente a 

T12. Prognóstico: O prognóstico foi considerado bom para a cura, qualidade de vida e 

sobrevivência. Embora não seja verdade para todos os casos, a presença de nocicepção 

previamente à cirurgia é um fator de prognóstico positivo. Contudo, tendo em conta a 

recuperação lenta, é de extrema importância dar continuidade aos exercícios de reabilitação 

motora. Discussão: A medula espinhal (ME) é constituída por substância cinzenta (central em 

forma de “H”) e por substância branca (periférica). Funcionalmente, pode ser dividida em quatro 

regiões: segmentos C1-C5, segmentos C6-T2, segmentos T3-L3 e segmentos L4-S3. No corno 

ventral da substância cinzenta encontram-se os corpos celulares dos neurónios motores inferiores 

(ou motoneurónio inferior-MNI). Os axónios destes neurónios constituem as raízes raquidianas 

ventrais que, quando se unem às dorsais, formam os nervos espinhais. Estes, por sua vez, vão 

inervar a musculatura esquelética através da junção neuromuscular.1,2 A atividade do MNI é 

controlada pelos neurónios motores superiores (ou motoneurónio superior-MNS). Os corpos 

celulares do MNS encontram-se a nível cerebral, e os seus axónios projetam-se em tratos 

medulares (descendentes/motores) que constituem a substância branca medular.1 Qualquer 

compressão medular ao nível da substância cinzenta (compressão dos corpos celulares do MNI) 

ou da substância branca (compressão dos tratos medulares do MNS), leva ao aparecimento de 

défices neurológicos. Uma lesão de MNI caracteriza-se por hipo ou arreflexia, hipo ou atonia 
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muscular, paresia/plegia flácida e atrofia muscular rápida (sinais na zona de lesão). Por outro 

lado, uma lesão de MNS caracteriza-se por normo ou hiperreflexia, normo ou hipertonia 

muscular, paresia/plegia espástica inicial e atrofia muscular lenta por desuso (sinais caudalmente 

à lesão).1,2 O principal objetivo do exame neurológico é determinar a localização da lesão. Esta 

pode encontrar-se ao nível do sistema nervoso central (cérebro ou ME) ou do sistema nervoso 

periférico (nervo ou junção neuromuscular). Após examinar o paciente neurológico, o clínico 

deve classificar cada membro como normal, com sinais de MNI ou com sinais de MNS. Um 

paciente com hérnia discal a nível toracolombar (segmentos T3-L3), apresenta MT normais e 

MP com sinais de MNS. Uma vez no canal medular, o material discal vai comprimir os tratos 

medulares toracolombares que se projetam para os MP, originando sintomatologia de MNS.1,2 

Em cães, a localização toracolombar é a mais frequente, e a sintomatologia pode variar, desde 

dor na região afetada a paraplegia com perda de nocicepção e disfunção urinária. Em alguns 

animais, é possível observar-se postura de Schiff-Sherrigton (desinibição dos músculos 

extensores dos MT), presença do reflexo cruzado posterior ou ausência do reflexo panicular 

caudalmente à lesão. No exame físico destes animais, pode verificar-se dor abdominal pela 

disfunção urinária que muitas vezes apresentam. Nestes casos, a bexiga está normalmente tensa, 

de difícil compressão e o tónus do esfíncter uretral está aumentado (bexiga de MNS). O músculo 

detrusor vesical não contrai e, com a bexiga repleta, estes animais urinam “às pingas”. Ao palpar 

a bexiga, o clínico deve avaliar o seu grau de repleção e a facilidade com que consegue 

manualmente esvaziá-la.1 Tendo em conta a sintomatologia de MNS que a Mel apresentava, 

presumiu-se que tinha uma lesão neurológica nos segmentos T3-L3. Os corpos vertebrais de C2-

S1 e todas as vértebras coccígeas estão interconectados por discos intervertebrais (DIV). Estas 

estruturas permitem a absorção de choques e a dispersão de forças exercidas sobre a coluna 

vertebral. O DIV é constituído por um núcleo pulposo (NP) central, um anel fibroso (AF) 

periférico e por placas terminais cartilaginosas.3,5 O NP apresenta uma consistência gelatinosa e 

é essencialmente composto por água. O AF é uma estrutura fibrocartilaginosa que sustém o NP 

na sua posição anatómica. A porção ventral do AF é 2 a 3 vezes mais espessa que a porção 

dorsal, conferindo ao NP uma posição excêntrica com maior tendência para herniar dorsalmente. 

A degeneração do DIV é um processo inevitável e próprio do envelhecimento de todos os 

animais.5 Segundo Hansen, este processo degenerativo pode ocorrer por metaplasia condróide ou 

fibróide.3,4,5 Na degeneração condróide, que ocorre predominantemente em raças 

condrodistróficas (CD), o NP desidrata, as suas células degeneram e toda a estrutura nuclear 

calcifica (calcificação distrófica). Estas alterações degenerativas alteram a distribuição da 
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pressão intradiscal, colocando o AF sob stress mecânico.5 Eventualmente, a força exercida pelo 

NP será suficiente para provocar a rutura do AF e, como consequência, a extrusão de material 

nuclear para o canal vertebral.5 Este tipo de herniação (Hansen tipo I) ocorre de forma súbita e 

explosiva, sobretudo a nível cervical e toracolombar.4 Nas raças CD, a metamorfose condróide 

inicia-se muito cedo (3 meses de idade) e progride muito rapidamente. Por conseguinte, são 

diagnosticadas hérnias discais Hansen tipo I em animais muito jovens (2 anos de idade).4 

Contudo, este tipo de hérnias ocorre principalmente em cães entre os 3 a 6 anos de idade. A 

degeneração fibróide, que ocorre predominantemente em raças não-condrodistróficas (NCD), 

verifica-se essencialmente a nível do AF.5 As fibras deste anel separam-se, permitindo a 

acumulação de fluido e plasma tissular. Com o passar do tempo, e devido à pressão mecânica 

exercida pelo NP, verifica-se o espessamento dorsal do AF e a sua protusão para o canal 

medular.5 Este tipo de herniação (Hansen tipo II) ocorre de forma gradual, sobretudo a nível 

cervical caudal e lombo-sacral.4 Por norma, a metaplasia fibróide verifica-se em animais com 

mais de 5 anos de idade.4 Na figura 3 do Anexo II, é possível observar uma representação 

esquemática que distingue estes dois tipos de hérnias. Atualmente, esta classificação de Hansen é 

posta em causa, uma vez que estudos recentes evidenciam semelhança entre estes dois tipos de 

degeneração.3,5 Com base na anamnese, exame físico e neurológico é possível limitar a lesão 

medular a determinados segmentos e fazer um diagnóstico presuntivo de hérnia discal. Contudo, 

é necessário recorrer a outros meios de diagnóstico, nomeadamente imagiológicos, para chegar a 

um diagnóstico definitivo.1,2,5 Os meios de diagnóstico atualmente disponíveis incluem 

radiografia simples, mielografia, tomografia computorizada (TC) e ressonância magnética 

(RM).1,2 O clínico deve selecionar os exames complementares, tendo em conta o tipo de 

tratamento considerado para cada animal. Por exemplo, num animal com indicação para 

tratamento conservativo, seria ilógico optar por meios de diagnóstico mais avançados (TC ou 

RM) que implicam anestesia geral (AG).1 Nestes casos, uma radiografia simples é suficiente e 

permite, na maioria das vezes, o diagnóstico de hérnia discal.1,5 As alterações radiográficas 

características de herniação discal incluem “encunhamento”, estreitamento/colapso do espaço 

inter-vertebral, estreitamento das facetas articulares, estreitamento ou aumento da opacidade do 

forâmen inter-vertebral e presença de material mineralizado no canal vertebral.2,5 Este exame é 

útil para descartar outras patologias, tais como, discoespondilite, tumor lítico vertebral, fraturas 

ou luxação atlanto-axial.2 Contudo, o exame radiográfico não avalia a extensão da lesão e, por 

conseguinte, não permite eleger a técnica cirúrgica que mais se adequa a cada caso.1 A 

mielografia é uma radiografia contrastada da coluna vertebral, que pode ser usada no diagnóstico 
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de hérnias discais. Este exame foi muito usado no passado e chegou a ser considerado o meio de 

diagnóstico de eleição.2,5 Consiste na injeção lenta de contraste no espaço subaracnóide e requer 

a AG do animal.5 Num paciente com herniação do material discal, verifica-se 

atenuação/interrupção do meio de contraste no local de compressão medular. Com a realização 

de várias projeções (lateral, ventro-dorsal e oblíqua) é possível avaliar a extensão da lesão. 

Contudo, é uma técnica invasiva e potencialmente perigosa para o animal, que tem vindo a ser 

substituída pela TC ou RM.1,2,5 Estas últimas são exames muito precisos, que permitem a 

localização exata da lesão. Podem ser usadas como diagnóstico adjuvante à mielografia ou como 

técnica única.1 Na TC, é possível visualizar material hiperatenuante heterogéneo (material 

mineralizado) no canal medular, sendo a hiperatenuação diretamente proporcional à cronicidade 

da lesão. A RM é o exame de eleição, uma vez que proporciona um maior contraste para tecidos 

moles. Todavia, é uma técnica  muito dispendiosa e indisponível na maioria dos hospitais 

veterinários.1,5 No caso da Mel, após assegurar a normalidade das análises sanguíneas, realizou-

se a TC que comprovou o diagnóstico de hérnia discal Hansen I. Foi possível observar hérnias 

discais extrusas nos espaços intervertebrais T12-T13 e T13-L1, com maior expressão à esquerda 

(Figura 4 – Anexo II). O tratamento de uma extrusão de disco toracolombar pode ser 

conservativo (médico) ou cirúrgico. O tratamento conservativo está indicado para animais com 

sinais neurológicos ligeiros, animais que não podem ser submetidos à AG ou se o tratamento 

cirúrgico for economicamente inviável para os donos. O maneio médico consiste no 

confinamento do animal a um espaço pequeno e restrito (e.g. jaula de contenção), por um 

período que pode variar de 2 a 6 semanas.1 A atividade deve ser reduzida a pequenos passeios à 

trela para urinar e defecar.1,2 A imobilização do animal permite a cicatrização do AF rupturado e 

impede a extrusão contínua de material discal. Em alguns casos, justifica-se o controlo 

farmacológico da dor com anti-inflamatórios, analgésicos ou relaxantes musculares.1,2 Se não 

existir possibilidade de repouso adequado, o uso de anti-inflamatórios não é preconizado. Com o 

alívio da dor, o animal torna-se mais ativo e, se não for confinado a um pequeno espaço, vai 

agravar o quadro clínico.1 O uso concomitante de AINEs e AIEs deve ser evitado, de modo a 

prevenir complicações GI.1,2 A acupuntura pode ajudar no alívio da dor, sendo uma alternativa 

ao uso de fármacos. Após o período de confinamento, deve haver um aumento gradual do 

exercício físico e, se for o caso, iniciar um programa para redução de peso.2 Na ausência de 

resposta à terapia médica, o tratamento cirúrgico deve ser considerado. Com a cirurgia pretende-

se remover o material discal herniado, de modo a descomprimir a ME.1,2,6 Tendo em conta o 

estudo imagiológico realizado, o cirurgião deve optar por um dos seguintes procedimentos 
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cirúrgicos: hemilaminectomia (HL), mini-hemilaminectomia, laminectomia dorsal (LD) ou 

corpectomia.6 Comparativamente à LD, a HL permite uma maior remoção de material discal, 

minimizando a manipulação medular.6 Concomitantemente aos procedimentos acima 

mencionados, o cirurgião pode optar por realizar fenestração profilática.1,6 Esta técnica consiste 

na remoção de todo o NP, de modo a prevenir futuras extrusões locais.6 A durotomia, piotomia e 

a mielotomia são técnicas que permitem a visualização direta da ME.  Com estes procedimentos, 

o cirurgião avalia a extensão da inflamação e a presença de mielomalácia.6 São técnicas que 

podem ser consideradas em animais sem nocicepção previamente à cirurgia.6 A terapia física de 

reabilitação pós-cirúrgica é fulcral na recuperação destes animais e deve sempre ser 

aconselhada.1,2,6 A Mel foi sujeita a tratamento cirúrgico, nomeadamente HL (Figura 2 – Anexo 

II). Após a cirurgia, iniciou um plano de fisioterapia (Tabela 7 – Anexo II) essencial na sua 

recuperação. Para animais com hérnias toracolombares Hansen tipo I tratados cirurgicamente, o 

prognóstico é considerado excelente se estes apresentarem nocicepção previamente à cirurgia.1,7 

Quase 100% destes animais recupera a capacidade de andar de forma independente.7 Estes 

animais, em média, recuperam a capacidade ambulatória em duas semanas, embora em alguns 

casos ocorra muito mais rápido (3 a 5 dias).1 Pode-se aferir, embora seja um tema controverso 

entre autores, que a presença de nocicepção é o indicador de prognóstico mais importante.5,7  
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CASO CLÍNICO Nº3: UROLOGIA – DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR FELINO 
(OBSTRUTIVA) 
 

Identificação do animal: A Rita era um felídeo de raça Europeu Comum, fêmea inteira, com 9 

anos de idade, que pesava 6,6 kg. Motivo da consulta: Apresentou-se à consulta porque não 

urinava há 24 horas. Anamnese: Estava corretamente vacinada e desparasitada. Apresentava um 

passado médico de fístula perianal, sem antecedentes cirúrgicos. Vivia num apartamento, sem 

acesso ao exterior (gata de interior) e não coabitava com nenhum animal. Não tinha acesso a lixo 

ou produtos tóxicos ou o hábito de ingerir objetos. Nunca tinha viajado. Era alimentada com 

comida caseira (de elevado teor proteico), duas vezes por dia. Exame de estado geral: 

Encontrava-se alerta, com temperamento nervoso, oferecendo alguma resistência à manipulação. 

Apresentava uma CC de 7/9. Os movimentos respiratórios eram costabdominais e a FR de 32 

r.p.m. O grau de desidratação era de 6-8% e a temperatura retal de 37°C. A avaliação do pulso, 

TRC, mucosas e gânglios linfáticos não revelou alterações. A auscultação cardíaca estava normal 

com uma FC de 160 b.p.m. Apresentava desconforto à palpação abdominal. Exame dirigido ao 

aparelho urinário: Apresentava dor à palpação da bexiga, que se encontrava tensa e distendida. 

Não foi possível a sua compressão manual. Os restantes parâmetros estavam normais. Lista de 

problemas: Anúria, CC de 7/9, desidratação, hipotermia e desconforto à palpação abdominal e 

vesical. Principais diagnósticos diferenciais: Urolitíase, cistite idiopática felina (CIF), tampões 

uretrais, neoplasia. Exames complementares: Hemograma e bioquímica sérica (Tabela 8 – 

Anexo III): Hiperglicemia, hiperproteinémia, ↑ GGT, BUN e CREA; Radiografia abdominal: 

Antes da algaliação (Figura 7 – Anexo III): Marcada distensão vesical. Presença de 3 estruturas 

uretrais, radiopacas, esféricas e pequenas (uretrólitos). Após algaliação (Figura 8 – Anexo III): 

Bexiga menos distendida. Presença de 9 estruturas vesicais radiopacas, esféricas e pequenas 

(urocistólitos); Ecografia abdominal: Observou-se a bexiga distendida. Foram identificadas 

várias estruturas vesicais hiperecogénicas produtoras de sombra acústica (urocistólitos). 

Restantes órgãos abdominais sem alterações; Urianálise (cistocentese): DU de 1.033, pH de 6,5, 

hematúria, presença de eritrócitos no sedimento urinário; Urocultura (cistocentese): Ausência de 

crescimento microbiano; Análise de cálculos: 90% urato de amónia e 10% estruvite. Diagnóstico 

definitivo: Doença do trato urinário inferior felino (DTUIF) obstrutiva por urolitíase. 

Tratamento e evolução: A Rita foi inicialmente estabilizada com fluidoterapia (NaCl 0,9% a 4 

ml/kg/h iv) e cistocentese descompressiva, que permitiu a recolha de uma amostra de urina não 

contaminada, para posterior urianálise e urocultura. A obstrução uretral por uretrólitos foi 

confirmada com a realização de uma radiografia abdominal (Figura 7 – Anexo III). De modo a 
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possibilitar a algaliação, foi sedada com ketamina (2 mg/kg iv) e diazepam (0,2 mg/kg iv). Com 

a introdução da algália, foi possível deslocar os uretrólitos em direção à bexiga, permitindo a 

desobstrução. Realizou-se uma segunda radiografia abdominal (Figura 8 – Anexo III) que 

permitiu a  identificação de 9 urocistólitos. A Rita ficou internada no HVG para maneio pós-

obstrutivo que incluiu controlo da temperatura (com placas de aquecimento), fluidoterapia, 

medição do débito urinário, analgesia (metadona 0,1 mg/kg iv), ionogramas de seguimento e 

bioquímica sérica (ALB, BUN e CREA). No dia seguinte, encontrava-se estável e realizou-se 

cistotomia (Figura 5 – Anexo III), que permitiu a remoção mecânica de 9 urólitos vesicais com 

dimensões semelhantes (Figura 6 – Anexo III). Após a cirurgia, a Rita manteve-se internada no 

HVG por mais três dias. A medicação administrada como maneio pós-cirúrgico incluiu 

meloxicam (0,1 mg/kg sc, SID) e amoxicilina e ácido clavulânico (8,75 mg/kg sc, SID). Dois 

dias após a cirurgia, comia com apetite, urinava sem dificuldade, a urina era concentrada, a 

temperatura retal estava normal e não apresentava alterações no ionograma e bioquímica sérica. 

Por conseguinte, descontinuou-se a fluidoterapia e a analgesia. Tendo em conta esta melhoria no 

quadro clínico, a Rita teve alta no dia seguinte (3 dias após cirurgia). Foi prescrita a 

administração de meloxicam (0,05 mg/kg po, SID, durante 4 dias), alfuzosina (0,5 mg/kg po, 

SID, durante 5 dias) e amoxicilina e ácido clavulânico (12,5 mg/kg po, BID, durante 5 dias). 

Para prevenir uma possível recorrência, aconselhou-se à tutora alterar a dieta da Rita para ração 

de baixo teor proteico (Hill´s Prescription Diet k/d Kidney Care). Acompanhamento: A 

consulta de acompanhamento foi realizada uma semana depois da alta médica (10 dias após 

cirurgia). Nesse dia, a Rita continuava com um quadro clínico favorável, e não apresentava 

alterações significativas ao exame físico. O acompanhamento incluiu urianálise e bioquímica 

sérica (BUN e CREA), que não revelaram alterações. Marcou-se acompanhamento para 1 mês 

depois. Prognóstico: O prognóstico foi considerado bom para a cura, apesar de existir risco de 

recorrência. Para a qualidade de vida e sobrevivência o prognóstico foi considerado excelente. 

Discussão: A DTUIF abrange um conjunto de desordens que afetam a bexiga e/ou a uretra (trato 

urinário inferior) dos gatos.1 A sintomatologia de DTUIF é inespecífica e inclui estrangúria, 

hematúria, disúria, polaquiúria, periúria e alterações comportamentais. Estes sinais podem 

ocorrer de forma isolada ou em combinações variadas.1 A DTUIF é uma doença complexa, 

bastante comum na prática clínica, que pode apresentar-se de forma não-obstrutiva ou obstrutiva. 

As etiologias de DTUIF não-obstrutiva compreendem a CIF, a urolitíase, as infeções do trato 

urinário inferior (ITU) e as neoplasias. A DTUIF obstrutiva pode ser causada por CIF, urólitos, 

plugs uretrais e neoplasias. Tendo em conta o exame físico realizado, o clínico deve 
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atempadamente perceber se está perante um paciente obstruído.1,2 Felinos com distensão vesical 

evidente e com dificuldade (disúria) ou impossibilidade (anúria) em urinar, estão muito 

provavelmente obstruídos e requerem atenção médica imediata.2 O facto de a Rita apresentar 

marcada distensão da bexiga e anúria é sugestivo de obstrução uretral (OU). A OU é uma 

complicação potencialmente fatal de DTUIF, que deve ser prontamente abordada pelo clínico. 

Constitui uma das principais urgências veterinárias em felinos, com uma incidência estimada de 

1,5-9%.3 Verifica-se sobretudo em gatos machos, pela uretra estreita e comprida que 

apresentam.3 Gatos de interior e obesos, como a Rita, ou que comem exclusivamente ração seca 

estão mais propensos a ficar obstruídos.3 A sintomatologia clínica depende do tipo de obstrução 

(completa ou parcial) e da sua duração. Inicialmente, os sinais de OU incluem estrangúria, 

disúria, anúria ou hematúria. Numa fase mais avançada, verificam-se alterações sistémicas, tais 

como anorexia, vómitos e letargia/colapso. Pelo efeito da hipercalemia na condução cardíaca, 

estes felinos encontram-se muitos vezes bradicárdicos ou com arritmias. A hipovolémia justifica 

a desidratação e hipotermia que muitos destes pacientes apresentam. Tendo em conta a 

severidade da sintomatologia clínica manifestada, o clínico deve adequar a terapia de urgência a 

cada animal. Por vezes, em animais muito críticos, pode ser necessário iniciar oxigenoterapia.2 

Animais hipovolémicos e hipercalémicos vão beneficiar da administração intravenosa de fluidos 

para restabelecer o volume sanguíneo e contrariar a hipercalemia através de diluição.2,3 Deve 

iniciar-se com NaCl 0,9% a uma taxa de 10-20 ml/kg/h, ajustada de acordo com o grau de 

desidratação do paciente.2,3 Em animais com hipercalemias leves a fluidoterapia é suficiente, 

mas as hipercalemias moderadas ou severas requerem tratamento mais específico. Animais com 

hipercalemias moderadas (6-8 mEq/L), devem ser suplementados com dextrose (concentração de 

10-20%) e insulina (1 U). Com a administração de gluconato de cálcio 10% (0,5-1 ml/Kg iv) ou 

de bicarbonato de sódio (1 mEq/kg), é possível controlar hipercalemias mais severas (˃8 

mEq/L).2,3 Em felinos com bexigas consideravelmente distendidas, a cistocentese terapêutica 

deve ser executada o mais rápido possível. Esta técnica vai beneficiar o animal crítico, uma vez 

que permite a rápida redução da pressão intravesical e melhora a taxa de filtração glomerular.3 

Para além disso, permite a colheita de uma amostra de urina não contaminada para futura 

urianálise e urocultura. Contudo, alguns autores defendem que, devido ao risco inerente de rutura 

da bexiga, este procedimento não deve ser realizado. Após assegurar estabilidade, o clínico deve 

anestesiar o paciente obstruído. A anestesia deve garantir a imobilização e relaxamento uretral, 

possibilitando a desobstrução por algaliação. A administração de ketamina (2-5 mg/kg iv), 

juntamente com diazepam (0,2-0,5 mg/kg iv) ou acepromazina (0,005-0,05 mg/kg iv), é um 
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protocolo anestésico comummente utilizado nestes casos.2,3 Comparativamente à acepromazina, 

o diazepam é menos hipotensor e deve, por isso, ser usado em pacientes críticos. Outras 

alternativas incluem a anestesia inalatória (isoflurano ou sevoflurano) ou propofol.3 Todavia, em 

pacientes muito deprimidos ou inconscientes a anestesia deve ser evitada.2 Com o animal 

anestesiado, o clínico deve proceder à colocação do cateter uretral, permitindo a desobstrução. 

Uma vez desobstruída, a maioria destes animais desenvolve diurese pós-obstrutiva. O maneio 

médico pós-obstrutivo deve antecipar esta diurese e garantir o equilíbrio hidro-eletrolítico do 

animal. A Rita foi inicialmente estabilizada com fluidoterapia e cistocentese descompressiva. Foi 

depois anestesiada e eficazmente desobstruída por algaliação. Ficou internada para maneio 

médico pós-obstrutivo, essencial na sua recuperação. Simultaneamente aos cuidados médicos de 

urgência inicialmente instituídos, é importante realizar uma série de exames complementares que 

devem incluir análises sanguíneas (hemograma, perfil bioquímico e ionograma), ECG, 

urianálise, urocultura,  radiografia abdominal e ecografia abdominal.3 A análise ao sangue revela 

amiúde alterações significativas, tais como, aumento da CREA e BUN (azotémia), 

hiperfosfatemia e hipercalemia. O aumento da concentração do K⁺ no sangue é um dos achados 

laboratoriais mais frequentes em gatos obstruídos, e justifica as arritmias e a bradicardia que 

apresentam.3 A realização de um ECG também está indicada, uma vez que avalia o efeito da 

hipercalemia na função cardíaca e permite monitorizar o animal. A densidade urinária destes 

pacientes depende da duração da OU. Enquanto numa fase mais precoce é comum observar 

densidades ˃ 1.040, numa fase mais avançada  a urina encontra-se mais diluída. A urocultura 

avalia a presença de uma infeção do trato urinário (ITU) subjacente. Os meios de diagnóstico 

imagiológicos, nomeadamente radiografia e ecografia abdominal, permitem avaliar o trato 

urinário na sua totalidade. A maior parte dos urólitos constituídos apenas por urato de amónia 

não são visíveis na radiografia.1 Contudo, quando associados a outro mineral, por exemplo 

estruvite, podem ser visíveis.1 Este exame também deve ser realizado após cirurgia, de modo a 

garantir que todos os cálculos foram removidos.1 Na radiografia abdominal da Rita, foi possível 

observar estruturas radiopacas ao nível da bexiga (urocistólitos). Este exame permitiu fazer um 

diagnóstico definitivo de OU por urolitíase. A urolitíase, ou litíase urinária, refere-se à presença 

de urólitos (ou cálculos) em qualquer parte do sistema urinário.2,4 É uma patologia relativamente 

comum em animais de companhia, com uma ocorrência estimada de 15-23% em felinos.4,6  O 

clínico não a deve abordar como doença única, mas sim como sequela de múltiplas alterações 

subjacentes.2 A supersaturação da urina em substâncias cristalogénicas, permite a formação de 

diferentes tipos de cristais (cristalúria). Estes cristais crescem de forma progressiva e, uma vez 
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retidos no trato urinário, agregam-se para formar urólitos.2,4,5,7 Os urólitos podem ser compostos 

por estruvite (fosfato de amónia e magnésio), oxalato de cálcio, urato, cistina, xantina ou silicato. 

Podem ser puros (constituídos por apenas um mineral) ou mistos (menos de 70% de determinado 

mineral).2 Atualmente, os cálculos de oxalato de cálcio e de estruvite são os mais observados em 

gatos. Seguem-se os de urato, terceiro tipo mais frequentemente identificado (3-10%).5,6 A 

análise dos cálculos da Rita revelou uma composição química de 90% urato de amónia e 10% 

estruvite. Em gatos, a formação de urólitos de urato (urato de amónia, ácido úrico, urato de 

cálcio ou urato de sódio)5 verifica-se sobretudo a nível da bexiga 6 e ocorre principalmente na 

forma de urato de amónia (ácido úrico e amónia).4 Macroscopicamente, estes cálculos 

apresentam uma coloração amarelo-acastanhada e são usualmente pequenos e esféricos.6 O ácido 

úrico é um dos produtos resultantes da degradação metabólica de purinas (endógenas ou 

presentes na dieta). Em condições normais, a enzima uricase hepática converte o ácido úrico em 

alantoína. Comparativamente ao ácido úrico, a alantoína é relativamente solúvel na urina. 

Quando esta conversão não se verifica, o ácido úrico acumula-se a nível sanguíneo e, 

consequentemente, na urina (diminuição da sua reabsorção a nível renal) e não se dissolve.5,7 A 

formação de uratos de amónia advém da saturação da urina em ácido úrico e amónia.4 Em 

felinos, a patogénese deste tipo de urólitos não está totalmente esclarecida,1,4,5 mas existem 

determinados fatores que parecem despoletar a sua formação. Gatos com shunts portossistémicos 

(SPS) ou disfunção hepática grave estão mais predispostos.1,4,5,7 Nestes animais, verifica-se um 

aumento da excreção de amónia pelo fígado (decréscimo na conversão hepática de amónia em 

ureia), que se traduz num aumento da amónia na urina. Este fator não parece ter contribuído para 

a formação dos urólitos da Rita, uma vez que esta apresentava função hepática normal. Gatos 

que, como a Rita, ingerem alimentos com elevado teor em purinas estão mais propensos a 

desenvolver urólitos, por razões acima explicadas.5,6 Não se verificou neste caso, mas os urólitos 

de urato são frequentemente encontrados em gatos com infeções do trato urinário (ITU).  

Quando provocadas por bactérias produtoras de ureases, promovem a cristalização do ácido 

úrico. As ITU podem também ocorrer secundariamente à presença do urólito na bexiga, por 

irritação da mucosa vesical e alteração dos mecanismos de defesa local.5 Um estudo evidenciou 

predisposição genética nas raças Siamês,1 Birmanês e Mau egípcio, sobretudo nesta última,7 e 

sobre-representação de jovens machos.6,7 A abordagem terapêutica baseia-se ou na remoção 

mecânica dos urólitos (e.g. por cistotomia), ou na sua dissolução com dietas alcalinizantes de 

baixo teor proteico.1,2,5 Idealmente, o animal deve conseguir manter um pH urinário de 6,6.5 A 

ingestão de ração húmida é encorajada,1 uma vez que diminui a concentração de substâncias 
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calculogénicas na urina.2,5 Se o maneio dietético for ineficaz, é preciso considerar  terapia a 

longo prazo com alopurinol. 2 O alopurinol, inibidor competitivo da enzima xantina oxidase 

(converte hipoxantina em xantina e xantina em ácido úrico), também pode ser usado na 

dissolução e prevenção de urólitos de urato. Todavia, não é recomendado o seu uso em gatos por 

rotina (parece promover a formação de urólitos de xantina) e requer mais investigação.5 O citrato 

de potássio (25-75 mg/kg po, BID) é um alcalinizante que deve ser administrado se o pH da 

urina apresentar valores inferiores a 6,6. Uma ITU subjacente deve ser controlada com 

antibioterapia. A Rita foi sujeita a cistotomia, procedimento cirúrgico que permitiu a remoção 

mecânica dos 9 urocistólitos que apresentava. Os urocistólitos eram pequenos, esféricos, de 

coloração amarelo-acinzentada e de dimensões semelhantes. Como medida preventiva, iniciou 

uma dieta seca com baixo teor proteico (Hill´s Prescription Diet k/d Kidney Care). Após alta 

médica é importante monitorizar estes animais regularmente. Esta monitorização deve incluir 

uma urianálise e exames imagiológicos (radiografia e ecografia abdominal). A urianálise deve 

ser realizada mensalmente e depois a cada 3-6 meses.2 Os exames por imagem devem ser 

realizados a cada 3-6 meses.2 Perante um agravamento do quadro clínico, a terapia com 

alopurinol deve ser equacionada. O consumo de água deve ser estimulado, no sentido de 

promover a diurese.2 Para tal, para além da introdução gradual da dieta húmida, estes animais 

devem ter um maior número de bebedouros à disposição e/ou cascatas automáticas.2,3 Também é 

importante enriquecer o ambiente (e.g. arranhadores), de modo a reduzir o stress a que estão 

sujeitos.3 Estes gatos precisam de um maior número de caixas de areia pela casa, que devem 

estar devidamente higienizadas. O uso de feromonas felinas (Feliway®), também deve ser 

aconselhado como estratégia preventiva.3 Para animais propensos a desenvolver urolitíase, o 

prognóstico depende sobretudo de uma monitorização e prevenção adequadas.1,2 

 

Bibliografia:  

1 – Westropp JL, Buffington CA (2010) “Chapter 317 – Lower Urinary Tract Disorders in Cats” in Ettinger SJ, Feldman EC 
Textbook of Veterinary Internal Medicine, 7th Ed., Elsevier, 2069-2086. 
2 – Lulich JP, Osborne CA, Albasan H (2011) “Canine and feline urolithiasis: diagnosis, treatment, and prevention” in 
Nephrology and Urology of Small Animals, 3th Ed., Wiley Blackwell, 687-706. 
3 – George CM, Grauer GF (2016) “Feline Urethral Obstruction: Diagnosis & Management” Todays´s Veterinary Practice, 36-
46.  
4 – Tion MT, Dvorska J, Saganuwan SA (2015) “A Review on Urolithiasis in Dogs and Cats” Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine, 18, Nº 1, 1-18. 
5 – Grauer GF (2014) “Ammonium Urate Urolithiasis” Clinician’s Brief, 51-55. 
6 – Gomes VR, Ariza PC, Borges NC, Schulz FJ, Fioravanti MCS (2018) “Risk factors associated with feline urolithiasis” 
Veterinary Research Communications, 42, 87-94. 

7- Appel SL, Houston DM, Moore AEP, Weese JS (2010) “Feline urate urolithiasis” The Canadian Veterinary 
Journal, 51, 493-496. 

 



19 
 

CASO CLÍNICO Nº4: DOENÇAS INFECIOSAS – PERITONITE INFECIOSA FELINA 
 

Identificação do animal: A Mia era um felídeo de raça Persa, fêmea inteira, com 3 anos de 

idade, que pesava 2,6 kg. Motivo da consulta: Apresentou-se à consulta por perda de peso. 

Anamnese: Estava corretamente vacinada e desparasitada e vivia num apartamento sem acesso 

ao exterior público. Coabitava com mais dois gatos saudáveis e devidamente vacinados e 

desparasitados. Não tinha antecedentes médico-cirúrgicos e não tomava nenhuma medicação. 

Não tinha acesso a lixo/produtos tóxicos e não tinha o hábito de ingerir objetos. Nunca tinha 

viajado. Os tutores referiram que, nos últimos dias, a Mia estava mais prostrada. Exame de 

estado geral: Alerta, com temperamento equilibrado, não oferecendo resistência à manipulação. 

Apresentava uma CC de 2/9. Os movimentos respiratórios eram costabdominais, com uma FR de 

28 r.p.m. Apresentava uma temperatura retal de 39,4°C. Apresentava distensão abdominal e, à 

palpação, verificou-se desconforto e teste de ondulação positivo. Os restantes parâmetros 

encontravam-se dentro da normalidade. Lista de problemas: Prostração, CC de 2/9, febre, 

desconforto abdominal e ascite. Principais diagnósticos diferenciais: Peritonite infeciosa 

felina, hepatopatia (colangiohepatite ou colangite), insuficiência cardíaca, peritonite bacteriana, 

pancreatite, linfoma. Exames complementares: Hemograma e bioquímica sérica (Tabela 9 – 

Anexo IV): Linfopenia, eosinopenia, neutrofilia e hipoalbulinemia; Ecografia abdominal (Figura 

9 – Anexo IV): Presença de fluido ascítico na cavidade abdominal e peritonite cranial; Análise 

citológica da efusão: Total de células nucleadas – 250/μL, PT – 5,0 g/dL, ALB – 1,6 g/dL, 

Globulinas – 3,5 g/dL, Rácio ALB:Globulinas – 0,45 (Referência: ˃0.8); Teste Rivalta: Positivo; 

Titulação de anticorpos contra FCoV: 1/400; RT-PCR da efusão: Positivo. Diagnóstico 

presuntivo: Peritonite infeciosa felina (PIF). Tratamento e acompanhamento: Tendo em conta 

a sintomatologia manifestada no dia da consulta, foram realizadas análises sanguíneas e uma 

ecografia abdominal. A ecografia confirmou a presença de ascite e auxiliou na drenagem de 

cerca de 150 ml de efusão como medida terapêutica e também para obter uma amostra para 

análise citológica. A Mia ficou internada no HVG para tratamento sintomático com fluidoterapia 

(NaCl 0,9% a 2 ml/kg/h iv), meloxicam (0,1 mg/kg sc, SID), metronidazol (8 mg/kg iv, BID) e 

buprenorfina (0,02 mg/kg iv, QID). Passados 2 dias estava alerta, comia com apetite, não 

apresentava desconforto à palpação abdominal e a temperatura retal era de 38,5°C. 

Consequentemente, teve alta médica com prescrição de metronidazol (8 mg/kg po, BID). A 

análise citológica da efusão revelou alterações sugestivas de PIF e, por isso, marcou-se um 

acompanhamento para iniciar tratamento paliativo e fazer uma ecografia de seguimento. Iniciou-

se terapia com prednisolona (2 mg/kg po, SID, durante 15 dias) e manteve-se a terapia com 
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metronidazol. Para além desta medicação, fez-se ecografia de seguimento com drenagem do 

fluido ascítico (200 ml), administrou-se dexametasona intra-peritoneal e recolheu-se uma 

amostra de sangue para titulação de anticorpos contra FCoV. Nesse dia, os tutores referiram que 

a Mia já não andava prostrada e que comia com muito apetite. Apesar de o resultado da serologia 

corroborar o diagnóstico, justificava-se a realização de RT-PCR da efusão. O resultado deste 

último teste foi positivo, e manteve-se a terapia paliativa e cuidados de suporte. Num segundo 

acompanhamento, fez-se uma ecografia de seguimento com drenagem de 400 ml de efusão e 

nova administração de dexametasona intra-peritoneal. Na terceira consulta de acompanhamento, 

reduziu-se a dose de prednisolona para 1 mg/kg po, SID e manteve-se a terapia com 

metronidazol. Onze dias após o último acompanhamento, a Mia apresentou-se ao serviço de 

urgência do HVG. Encontrava-se muito prostrada, com temperamento linfático, temperatura retal 

de 35,5°C, grau de desidratação de 10-12%, fezes líquidas e alaranjadas e pulso fraco (choque 

hipovolémico). Tendo em conta este quadro clínico desfavorável, realizou-se eutanásia. 

Prognóstico: Considerou-se que a Mia apresentava muito mau prognóstico para a cura, 

sobrevivência e qualidade de vida. A PIF é uma doença fatal com um tempo médio de 

sobrevivência de 9 dias. Discussão: O coronavírus felino (FCoV) é um vírus RNA de cadeia 

positiva, ubiquitário6 e com grande tropismo para enterócitos.5,6 É um vírus muito contagioso e 

com elevada capacidade de mutação. É rapidamente inativado por detergentes e desinfetantes, 

mas consegue sobreviver durante cerca de 7 semanas em ambientes secos.1,2,5 A infeção verifica-

se sobretudo em ambientes com elevada densidade populacional felina, nomeadamente em 

colónias ou gatis.2,4,5 Estima-se que cerca de 75-90%6 dos gatos que habitam em aglomerados 

sejam seropositivos, havendo uma menor prevalência (25%)6 nos “gatos domésticos”. Os felinos 

infetados podem permanecer saudáveis (assintomáticos) ou desenvolver uma enterite suave. Este 

coronavírus transmite-se por via fecal-oral. Os gatos portadores vão excretar o vírus nas fezes 

(principal fonte de infeção), permitindo o contágio de outros gatos que usam a mesma caixa de 

areia. O FCoV também pode ser transmitido indiretamente por fómites (e.g. calçado ou 

vestuário).5 A transmissão através da saliva ou transplacentária é rara.5 Uma vez infetados, estes 

animais iniciam a excreção do vírus no prazo de uma semana e continuam a excretar durante 

semanas ou meses.2,5 Por vezes, os gatos ficam persistentemente infetados e constituem 

reservatórios de FCoV.5 A PIF caracteriza-se por uma vasculite piogranulomatosa imuno-

mediada fatal,6 que afeta cerca de 12% (1 em cada 9)5,6 dos gatos infetados com FCoV. É uma 

infeção sistémica, progressiva e muito complexa, que apresenta uma taxa de mortalidade 

extremamente elevada.4 Esta doença afeta sobretudo os órgãos abdominais, mas também os 
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torácicos, os olhos e o sistema nervoso central.6 Pode afetar gatos em qualquer idade,4 mas 

acomete principalmente gatos com menos de 2 anos de idade.6 Alguns fatores de risco incluem 

stress, imunossupressão, idade ou presença de doenças concomitantes.6 Enquanto que uma 

resposta imunitária celular parece prevenir o desenvolvimento de PIF, uma resposta imunitária 

humoral parece permitir o desenvolvimento da doença.3 Ao longo do tempo, várias hipóteses 

tentaram esclarecer a patogénese desta patologia. Atualmente, a teoria da mutação interna é a 

mais aceite.3 Segundo esta teoria, um gato desenvolve PIF quando está infetado com variantes 

mutantes de FCoV, com tropismo para monócitos circulantes e macrófagos.3,6 Acredita-se que 

mutações genéticas nos genes: 3c, s, 7a, 7b do FCoV justificam a sua virulência.3 A 

sintomatologia de PIF é muito variável, uma vez que depende dos órgãos afetados e da forma de 

PIF manifestada.2,5 Existem duas formas de PIF: efusiva/húmida (polisserosite e vasculite) e não-

efusiva/seca (lesões granulomatosas). Estes animais manifestam, na maioria dos casos, febre 

intermitente não responsiva a antibióticos, perda de peso, anorexia, letargia, efusões, icterícia e 

dispneia. Em alguns casos, é possível observar sintomatologia ocular (uveíte, precipitados 

queráticos na câmara anterior do olho, inflamação dos vasos da retina e coriorretinite 

piogranulomatosa) ou neurológica (ataxia, convulsões, hiperestesia, nistagmos e alterações 

comportamentais).5 Um diagnóstico definitivo de PIF só é possível postmortem, através de 

análise histopatológica consistente com flebite e piogranuloma perivascular.2 Obter um 

diagnóstico de PIF in vivo representa um desafio para qualquer veterinário. É preciso conjugar a 

anamnese e a sintomatologia clínica com uma série de testes laboratoriais que muitas vezes 

apenas permitem fazer um diagnóstico presuntivo.1,2,5 Assim, o diagnóstico antemortem baseia-

se na história clínica, sintomatologia, análises sanguíneas, imagiologia e outras provas 

laboratoriais que incluem a análise citológica da efusão, serologia, RT-PCR, deteção de 

antigénios por imunofluorescência direta ou imunohistoquímica e análise do líquido 

cefalorraquidiano.1,2,5 Relativamente às análises sanguíneas, a linfopenia é o achado 

hematológico mais comum. Um gato com uma contagem normal de linfócitos, muito 

provavelmente não tem PIF.2,5 Uma combinação de linfopenia e leucocitose por neutrofilia 

(leucograma de stress) também pode ocorrer, contudo, é uma alteração comum a muitas 

doenças.5 A anemia (hematócrito ˂ 30%) não regenerativa por inflamação crónica é uma 

alteração hematológica comum em animais com PIF não-efusiva.2 Uma diminuição do rácio 

ALB:Globulinas é uma alteração frequente, e que advém da hiperproteinemia por 

hiperglobulinemia (hipergamaglobulinemia), com ou sem hipoalbulinemia.1 Hiperbilirrubinemia 

e icterícia são alterações possíveis, e sugerem necrose hepática.5 As enzimas hepáticas, a CREA 
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e a BUN vão estar alteradas em função da severidade das lesões. Em alguns gatos pode verificar-

se trombocitopenia por coagulação intravascular disseminada.1 Níveis elevados (˃ 1500 μg/ml) 

de α1-glicoproteína ácida (AGP) são sugestivos de PIF, mas também estão elevados noutras 

patologias inflamatórias.5 Neste caso, o hemograma e a bioquímica revelaram linfopenia, 

eosinopenia, neutrofilia (leucograma de stress) e hipoalbulinemia. Com a realização de uma 

ecografia abdominal, o clínico avalia a presença de ascite e linfadenomegalia. Este exame 

imagiológico é útil para descartar outras patologias, uma vez que permite a avaliação dos 

restantes órgãos abdominais. Na ecografia realizada à Mia, foi possível visualizar fluido ascítico 

livre na cavidade abdominal. Perante um gato com efusão (peritoneal, pleural ou pericárdica), é 

importante obter uma amostra do fluido para análise citológica e realização do teste de Rivalta.5 

Por norma, uma efusão consistente com PIF é amarelada (presença de bilirrubina), límpida ou 

turva, de consistência viscosa,4 pode coagular quando exposta ao ar e pode conter fibrina.1 

Raramente, o fluido pode apresentar uma cor esverdeada (presença de biliverdina).4 Com a 

análise citológica, pretende-se avaliar o conteúdo celular e proteico da efusão. Normalmente, 

estas efusões apresentam um conteúdo proteico muito elevado (˃ 3,5 g/dL) e um baixo rácio 

ALB:Globulinas. Quando este rácio é superior a 0,8 é muito improvável que a animal tenha PIF, 

pelo contrário, um rácio entre 0,45 e 0,8 é muito sugestivo de PIF.2 O conteúdo celular destas 

efusões é normalmente baixo (˂5000 células/mL), e consiste numa população mista de células 

inflamatórias, tais como, linfócitos, neutrófilos e macrófagos.1,2,4 Assim, a efusão por PIF 

classifica-se como um transudado modificado.2 A efusão ascítica da Mia foi analisada 

citologicamente e revelou um elevado conteúdo proteico (PT: 5,0 g/dL), um baixo rácio 

ALB:Globulinas (0,45) e um baixo conteúdo celular (250 células/μL) constituído por uma 

população mista de linfócitos pequenos, alguns neutrófilos não degenerados e macrófagos 

ativados. O teste de Rivalta permite diferenciar um transudado de um exsudado.5 É um teste 

simples, rápido e barato, que consiste na adição de uma gota da efusão a uma mistura de água 

destilada e ácido acético. Se a gota desaparecer, o resultado é negativo (exsudado). Se a gota 

permanecer, o resultado é positivo (transudado).2 Assim, um resultado positivo no teste de 

Rivalta é sugestivo de PIF. No caso da Mia, o teste de Rivalta foi positivo. A imagem citológica, 

o conteúdo proteico, o rácio ALB:Globulinas e o resultado do teste de Rivalta da efusão da Mia, 

foram alterações muito sugestivas de PIF. A titulação de anticorpos contra FCoV, também pode 

ajudar no diagnóstico. Este teste requer uma interpretação muito cuidadosa, uma vez que a 

maioria dos gatos saudáveis ou com outras patologias são seropositivos e muito provavelmente 

nunca irão desenvolver PIF. Para além disso, muitos animais com PIF são seronegativos ou 
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apresentam títulos muito baixos de anticorpos. Desta forma, a presença de anticorpos não 

confirma PIF e a sua ausência não exclui PIF. Contudo, um título muito elevado contribui com 

algum valor diagnóstico, uma vez que aumenta a probabilidade de se tratar de um caso de PIF. 

Neste caso, identificaram-se títulos elevados de anticorpos no sangue da Mia sugerindo, ainda 

que limitadamente, PIF. O RT-PCR é um diagnóstico molecular que, neste caso, permitiu a 

deteção de FCoV mutado na amostra de efusão recolhida do abdómen da Mia. É um teste 

laboratorial que apresenta elevada sensibilidade e especificidade, sendo um resultado positivo 

bastante sugestivo de PIF. A imunofluorescência direta e a imunohistoquímica permitem a 

deteção do antigénio (FCoV) em macrófagos presentes nas efusões ou em amostras de tecidos, 

respetivamente.5 A imunohistoquímica é um método muito invasivo, que requer laparotomia ou 

laparoscopia para obtenção da amostra de tecido.2,5 Em animais com sintomatologia neurológica, 

a análise do líquido cefalorraquidiano está indicada. Em caso de PIF, esta análise revela um 

elevado conteúdo proteico (50-350 mg/dL; referência: ˂25 mg/dL) e pleocitose (100-10.000 

células/mL, sobretudo neutrófilos, linfócitos e macrófagos). Todavia, este teste não é diagnóstico 

e muitos animais com PIF não apresentam alterações.5 Infelizmente, não há tratamento curativo 

para PIF e todos os gatos diagnosticados vão morrer da doença.5 Contudo, alguns animais 

parecem beneficiar de terapia paliativa, que só deve ser instituída após diagnóstico de PIF. Com 

o tratamento, pretende-se controlar o processo inflamatório e suprimir a resposta imunitária 

prejudicial. Esta imunossupressão consegue-se, principalmente, com o uso de glucocorticóides. 

A prednisolona (2-4 mg/kg po, SID) é o imunossupressor mais usado neste tratamento.1,2 Por 

norma, a administração de prednisolona traduz-se num aumento do apetite e numa melhoria do 

quadro clínico.2 Todavia, não existe nenhum estudo que comprove a verdadeira eficácia destes 

fármacos no controlo de PIF.5  A talidomida (50-100 mg, SID, à noite) é uma alternativa ao uso 

de glucocorticóides. Este fármaco é um anti-inflamatório, com capacidade de suprimir a resposta 

imunitária humoral.2 Gatos sujeitos a imunoterapia devem também ser medicados com 

antibióticos de largo espectro para prevenir ou tratar uma possível infeção bacteriana 

secundária.2 O poliprenil imunoestimulante (3 mg/kg po, 2-3 vezes por semana) está indicado no 

tratamento de PIF seca, embora não pareça beneficiar gatos com PIF efusiva.2 Outra opção de 

tratamento consiste na administração do interferão ω recombinante felino ou do interferão α 

recombinante humano (doses elevadas). O interferão α recombinante humano não está indicado 

para tratamento a longo prazo, uma vez que a sua atividade é inibida por anticorpos ao fim de 

algumas semanas.2 O uso destes interferões parece contribuir para a remissão dos sinais clínicos, 

contudo, a sua eficácia não está totalmente esclarecida.2 Em gatos com PIF húmida está indicado 
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drenar a efusão com o objetivo de minimizar a dispneia que muitos destes animais manifestam.2 

Constitui um cuidado de suporte que, juntamente com a administração local de dexametasona e 

interferão ω felino, parece beneficiar estes gatos. Estes felinos vão também beneficiar de um 

maneio nutricional adequado. Assim, os tutores devem garantir a ingestão diária de alimentos 

ricos em ómega 3. É muito importante monitorizar a resposta dos animais ao tratamento 

instituído. Para tal, é necessário fazer uma avaliação regular (a cada 7-14 dias) de diversos 

parâmetros, tais como, hematócrito, globulinas, rácio ALB:Globulinas, AGP, contagem de 

linfócitos e peso do animal. Estes parâmetros devem permitir avaliar a progressão do animal no 

primeiro mês de tratamento. Posteriormente, deve ser feita uma avaliação mensal, ou com 

intervalos mais longos, do título de anticorpos. Esta doença infeciosa apresenta muito mau 

prognóstico. Estima-se que, após diagnóstico, o tempo médio de sobrevivência seja de apenas 9 

dias.2.5 Linfopenia, hiperbilirrubinemia e grandes volumes de efusão são fatores de prognóstico 

negativo. Quando o animal não apresenta melhoria após 3 dias de tratamento, a opção mais 

razoável é a eutanásia.5 Estratégias de prevenção devem basear-se, essencialmente, na redução 

do risco de contaminação. Para que isto se verifique, é necessário implementar uma série de 

medidas de higiene e de controlo da população felina, principalmente em aglomerados.1,2,5 

Atualmente, existe uma vacina (Primucell®) disponível contra PIF. Esta vacinação adequa-se a 

gatos com apenas algumas semanas de vida, saudáveis e seronegativos. Em caso de vacinação, a 

primeira dose deve ser administrada a partir das 16 semanas de vida. É uma vacina “non-core”, 

de administração intranasal, que não se encontra disponível em Portugal.5 
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CASO CLÍNICO Nº5:  CIRURGIA DE TECIDOS MOLES – SÍNDROME DE    
DILATAÇÃO-TORÇÃO GÁSTRICA 
 

Identificação do animal: O Óscar Vinagre era um canídeo de raça Serra da Estrela, macho 

inteiro, com 7 anos de idade, que pesava 32,2 kg. Motivo da consulta: Apresentou-se ao serviço 

de urgência do HVG por prostração, vómitos não produtivos e sialorreia. Anamnese: O Óscar 

apresentava um protocolo vacinal atualizado e estava devidamente desparasitado. Não tinha 

antecedentes médico-cirúrgicos e não era medicado. Vivia numa moradia com acesso ao exterior 

público e não coabitava com nenhum animal. Não tinha acesso a lixo/produtos tóxicos nem o 

hábito de ingerir/roer objetos ou plantas. Era alimentado três vezes por dia, com ração seca 

comercial de qualidade superior. Exame de estado geral: O Óscar encontrava-se alerta, com 

temperamento equilibrado e não ofereceu resistência à manipulação. Tinha uma CC de 3/9. 

Apresentava dificuldade respiratória e uma FR de 44 r.p.m. Tinha pulso forte, regular, rítmico e 

bilateral, com uma frequência de 184 p.p.m. O TRC era ˂1 segundo e as mucosas estavam 

congestivas. Apresentava uma temperatura retal de 38,7°C e um grau de desidratação ˂5%. À 

auscultação cardíaca apresentava uma FC de 184 b.p.m. O abdómen estava dilatado sobretudo no 

flanco esquerdo. Exame dirigido ao aparelho digestivo: O Óscar apresentava grande 

desconforto à palpação abdominal. O abdómen estava tenso e visivelmente distendido. À 

percussão foi possível ouvir um som timpânico. Os restantes parâmetros estavam normais. Lista 

de problemas: Prostração, vómitos não produtivos, sialorreia, CC de 3/9, abdómen dilatado, 

timpânico e doloroso, dispneia e choque compensado (pulso forte e taquisfigmia, TRC 

diminuído, mucosas congestivas, taquicardia e taquipneia). Principais diagnósticos 

diferenciais: Síndrome de dilatação-torção gástrica (SDTG), dilatação gástrica, neoplasia 

esplénica/gástrica, torção esplénica, volvulus intestinal, corpo estranho gástrico, peritonite, 

hérnia diafragmática, intussusceção. Exames complementares: Hemograma e bioquímica sérica 

(Tabela 10 – Anexo V): Leucograma de stress (linfopenia, eosinopenia e neutrofilia) e 

hiperglicemia; Lactato sérico: 2,7 mmol/L (Referência: ˂ 1,6 mmol/L); ECG: Taquicardia 

sinusal; Radiografia abdominal em decúbito lateral direito (Figura 10 – Anexo V): Estômago 

dilatado e repleto de gás, fluido e ingesta. Piloro deslocado craniodorsalmente, possibilitando a 

visualização de uma linha de tecido mole. Era possível observar as ansas intestinais com 

acumulação de gás. Diagnóstico definitivo: SDTG. Procedimento pré-cirúrgico: O Óscar 

ficou internado no HVG para ser submetido a cirurgia. Iniciou-se fluidoterapia (Lactato de 

Ringer (LR) a 90 ml/kg/h iv), que foi mantida até ao início da cirurgia. Seguidamente, foi 

possível realizar descompressão gástrica por entubação orogástrica. Mediu-se o tubo orogástrico 
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desde a ponta do nariz até ao processo xifóide, de modo a definir o comprimento máximo a ser 

inserido. O tubo rígido foi cuidadosamente introduzido pelo esófago até ao estômago. Quando 

atingiu o estômago, houve descompressão parcial com saída de ar, fluidos e ingesta. Após 

descompressão, realizaram-se lavagens gástricas com água morna. Como medida profilática, 

ministrou-se cefazolina (22 mg/kg iv), um antibiótico de largo espectro. O protocolo anestésico 

consistiu em pré-medicação com diazepam (0,4 mg/kg iv) e metadona (0,3 mg/kg im), indução 

com propofol (4 mg/kg iv, ad efectum) e manutenção com isoflurano a 2%. Colocou-se o animal 

em decúbito dorsal e realizou-se tricotomia e assepsia do campo cirúrgico desde o processo 

xifóide até ao púbis. Procedimento cirúrgico – Gastropexia incisional: Fez-se uma incisão 

com cerca de 20 cm na linha média abdominal, caudalmente ao processo xifóide. Procedeu-se à 

disseção do tecido subcutâneo, fez-se uma incisão na linha branca e seccionou-se o ligamento 

falciforme das suas inserções. De modo a melhorar a visualização do campo cirúrgico, 

afastaram-se as paredes abdominais com o auxílio de retratores de Balfour. Foi possível observar 

o estômago dilatado, torcido no sentido horário e coberto por omento. De seguida, o estômago 

foi reposicionado na sua posição anatómica. Posicionado do lado direito da paciente, o cirurgião 

direcionou o fundo gástrico dorsalmente e para a esquerda e puxou o piloro ventralmente e para 

a direita. Posteriormente, um assistente não estéril realizou uma segunda descompressão 

orogástrica intra-cirúrgica, seguida de lavagens gástricas. Uma vez que não se detetou necrose do 

estômago ou do baço, não foi necessário realizar gastrectomia parcial, invaginação gástrica ou 

esplenectomia. Após garantir viabilidade gástrica e esplénica, o cirurgião iniciou a técnica de 

gastropexia incisional. Realizou-se uma incisão de cerca de 4 cm nas camadas serosa e muscular 

do antro pilórico, paralela ao eixo longo do estômago. Outra incisão com as mesmas dimensões 

foi feita no peritoneu e no músculo transverso abdominal da parede ventrolateral direita, 

caudalmente à última costela. Seguidamente, fez-se aposição das incisões e suturaram-se os 

bordos com cinco pontos cruzados interrompidos (Figura 11 – Anexo V), usando um fio de 

sutura absorvível sintético monofilamentar de gliconato 2/0. A linha branca foi suturada com um 

padrão de sutura interrompido simples e a aproximação do tecido subcutâneo fez-se com um 

padrão de sutura contínuo simples. Por último, suturou-se a pele com um padrão de sutura 

interrompido simples. Para todas as suturas de encerramento da cavidade abdominal, foi usado 

fio de sutura absorvível sintético monofilamentar de gliconato 2/0. Procedimento pós-

cirúrgico: Durante o período de internamento, manteve-se a fluidoterapia com LR (2 ml/kg/h iv) 

e a antibioterapia profilática e ministrou-se tramadol (4 mg/kg iv, BID) e omeprazol (0,5 mg/kg 

iv, SID). O Óscar foi monitorizado continuamente através de ECG, que não revelou alterações, e 
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de exames físicos regulares. No segundo dia de internamento, continuava prostrado mas estável e 

iniciou a ingestão de água e comida. No quarto dia de internamento, teve alta médica com 

prescrição de cefalexina (10 mg/kg po, BID, durante 6 dias) e omeprazol (0,5 mg/kg po, SID, 

durante 7 dias). Acompanhamento: O Óscar foi reavaliado uma semana após a alta. O exame 

físico estava normal e foi possível retirar os pontos. Prognóstico: Embora se tenha verificado 

viabilidade gástrica e esplénica, em situações de SDTG o prognóstico é reservado para a cura. 

Para a qualidade de vida e sobrevivência, o prognóstico foi considerado bom, embora haja um 

risco acrescido de recorrência de dilatação gástrica. Discussão: A SDTG é uma condição aguda 

e potencialmente fatal, caracterizada por dilatação e rotação do estômago ao longo do seu eixo 

mesentérico.1,2,6 A etiologia é desconhecida, mas sabe-se que existem uma série de fatores que 

tornam os animais mais propensos a desenvolver esta afeção.1,5,6 A idade é considerada um fator 

de risco, uma vez que esta patologia afeta principalmente animais de meia-idade e idosos. Com o 

avançar da idade, os ligamentos hepatogástricos e hepatoduodenais ficam mais laxos, facilitando 

o estabelecimento de SDTG.5 Cães que, como o Óscar, apresentam baixa CC também parecem 

estar mais predispostos.5 Relativamente à predisposição racial, esta patologia verifica-se 

sobretudo no Pastor Alemão, Dogue Alemão, Weimaraner, São Bernardo, Setter Irlandês e 

Akita, ou seja, raças puras de porte grande ou gigante e peito profundo e estreito.1,5 Existem 

ainda fatores de maneio alimentar, tais como, alimentação muito rápida, exercício pós-prandial e 

poucas refeições ao longo do dia com ingestão de grandes quantidades de alimento.5,6 A 

dilatação ocorre por acumulação anormal de gás, fluidos e/ou ingesta no estômago.2 O gás 

acumula-se no estômago por aerofagia e por fermentação bacteriana de carbohidratos. A 

acumulação de fluidos advém da secreção gástrica normal e da transudação de fluidos para o 

lúmen gástrico, secundária à congestão venosa.2 Na maior parte dos casos, e como se verificou 

no Óscar, a rotação do estômago ocorre em sentido horário entre os 90-360°. O piloro e o 

duodeno proximal rodam cranioventralmente, ascendendo, dorsalmente ao cárdia, à esquerda da 

linha média.1,2,6 O estômago torcido vai distendendo progressivamente, por comprometimento 

dos mecanismos de eructação, vómito e esvaziamento gástrico. A excessiva distensão do 

estômago resulta na obstrução da veia cava caudal e da veia porta, com consequente diminuição 

do retorno venoso e do débito cardíaco, comprometendo a perfusão sanguínea e induzindo 

aumento compensatório da FC.3 A isquémia visceral provoca hipóxia dos tecidos e induz o 

metabolismo anaeróbio, com aumento do lactato sérico e desenvolvimento de acidose 

metabólica.3 A isquémia do pâncreas traduz-se na produção de um fator depressor do miocárdio. 

O efeito deste fator, aliado à produção de radicais livres de O2 , provoca isquémia do miocárdio e 
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redução da contração cardíaca, induzindo arritmias. À medida que a pressão intra-gástrica 

aumenta, verifica-se colapso dos capilares da parede do estômago que, juntamente com a 

diminuição do débito cardíaco, gera isquémia e consequente necrose deste órgão.2,3 A nível 

esplénico, observa-se congestão venosa e, por conseguinte, esplenomegalia.2 O 

comprometimento da vasculatura esplénica pode culminar em enfarte e necrose do baço. 

Cranialmente, a dilatação do estômago resulta em compressão diafragmática, justificando a 

dispneia que o Óscar apresentava. Muitas vezes, há desenvolvimento de coagulação intravascular 

disseminada. Tendo em conta a patofisiologia acima descrita, pode-se aferir que animais com 

SDTG desenvolvem diferentes tipos de choque: obstrutivo, cardiogénico, distributivo e 

hipovolémico.3 Os sinais clínicos manifestados variam e vão depender do grau de dilatação e 

rotação do estômago.3 O Óscar apresentava distensão e timpanismo abdominal com dor à 

palpação, vómitos não produtivos (“retching”), sialorreia e prostração. Esta sintomatologia é a 

mais comummente observada em animais com SDTG.1,2,6 À medida que o problema progride, os 

animais desenvolvem diferentes tipos de choque.2,3 O Óscar encontrava-se em estado de choque 

com taquicardia, taquipneia, TRC diminuído, mucosas congestivas e pulso forte. Esta 

sintomatologia é compatível com choque compensado. Como aconteceu no caso do Óscar, 

animais em estado de choque inicial ou compensado devem ser prontamente estabilizados. Se 

isto não se verificar, perdem a capacidade de compensar e entram em choque descompensado 

com taquicardia, TRC aumentado, mucosas pálidas, pulso fraco e hipotermia. Em última análise, 

estes animais entram em choque irreversível e morrem.2,3 A história e sintomatologia clínica, 

juntamente com a realização de análises laboratoriais e ECG, permitem fazer um diagnóstico 

presuntivo de SDTG. Posteriormente, o diagnóstico deve ser confirmado com a realização de 

uma radiografia abdominal.6 Os achados hematológicos e bioquímicos mais comuns incluem 

aumento do hematócrito, leucograma de stress, aumento das enzimas hepáticas e bilirrubina por 

lesão hepatocelular e colestase, azotémia com aumento da CREA e BUN e hipocalemia, pelo 

sequestro de K⁺ no estômago.1,2,6 É importante avaliar a concentração de lactato sérico antes da 

cirurgia, pelo seu valor prognóstico. O ECG revela amiúde taquicardia ventricular e contrações 

ventriculares prematuras (CVP’s).1,2 O Óscar apresentava leucograma de stress, uma 

concentração de lactato de 2,7 mmol/L e no ECG observou-se taquicardia sinusal. A radiografia 

abdominal deve realizar-se com o animal em decúbito lateral direito. O Óscar apresentava uma 

imagem radiográfica característica de SDTG, acima descrita. É importante notar que, perante um 

animal instável, não é prioritário realizar este exame e obter um diagnóstico. A prioridade deve 

ser sempre a estabilização do paciente. A abordagem terapêutica inicial baseia-se sobretudo na 
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administração iv de fluidos e na descompressão gástrica. O maneio médico é urgente e visa a 

estabilização do paciente, tornando-o apto para cirurgia.1,2,6 Uma vez que há comprometimento 

do retorno venoso nos membros pélvicos é importante garantir pelo menos um acesso venoso 

cranial (um ou dois cateteres de grande calibre, nas veias cefálicas ou jugulares).1,2 A 

fluidoterapia deve iniciar-se a uma taxa de choque (90 ml/kg/h, na 1ª hora), que deve ser ajustada 

de acordo com a resposta do animal. As soluções isotónicas cristalóides (e.g. LR ou NaCl 0,9%) 

são as mais usadas, embora a escolha no tipo de fluido a administrar deva adequar-se às 

necessidades de cada animal. Num animal em choque, a fluidoterapia com estas soluções pode 

não ser suficiente para garantir estabilidade hemodinâmica e perfusão dos tecidos.1,2 Nestes 

casos, a administração de colóides (5 ml/kg) deve ser ponderada.1 Animais muito dolorosos, 

ansiosos e stressados, vão beneficiar de analgesia com opióides. Para prevenir ou tratar arritmias, 

principalmente CVP’s, deve-se administrar lidocaína (bólus de 1-2 mg/kg iv, seguida de 50-100 

μg/kg/min iv infusão contínua). Tendo em conta que a lidocaína pode não ser eficaz em animais 

hipocalémicos, é essencial suplementá-los com cloreto de K⁺.1 Se não for possível normalizar a 

pressão sanguínea através da fluidoterapia, opióides e fármacos antiarrítmicos, é preciso 

considerar a administração de fármacos inotrópicos positivos (dobutamina e/ou dopamina) e 

vasopressores (epinefrina ou norepinefrina).1 Uma vez que a SDTG potencia a translocação 

bacteriana, está recomendado o uso profilático de antibióticos de largo espetro, como a 

cefazolina (22 mg/kg iv).1,2 Durante a estabilização inicial é de extrema importância monitorizar 

estes pacientes para arritmias, desequilíbrios eletrolíticos e ácido-base, como hipocalemia e 

acidose metabólica. No caso do Óscar, a fluidoterapia iv com LR a 90 ml/kg/h garantiu 

estabilidade pré-cirúrgica, não havendo a necessidade de administrar colóides. O Óscar foi 

monitorizado através de ECG. Durante a estabilização inicial, é importante descomprimir o 

estômago.1,2,6 Por um lado, este procedimento vai melhorar o retorno venoso e a perfusão 

gástrica. Por outro lado, permite a libertação de toxinas e resíduos metabólicos acumulados. As 

técnicas de descompressão incluem entubação orogástrica, descompressão percutânea e 

gastrotomia temporária.1 Idealmente, deve realizar-se a técnica de descompressão orogástrica, 

descrita no procedimento pré-cirúrgico do Óscar. Caso não seja possível entubar o animal,  deve 

ser considerada a descompressão por via percutânea (cateteres iv de grande calibre ou trocater 

pequeno) ou por gastrotomia temporária. Em caso de tratamento cirúrgico, é importante adequar 

a anestesia pré-cirúrgica ao quadro clínico de cada animal. Em animais estáveis e sem arritmias é 

adequado pré-medicar com diazepam e induzir com etomidato, tiobarbitúricos, propofol ou 

alfaxolona.2 Animais deprimidos muito provavelmente não requerem pré-medicação, devendo 
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ser pré-oxigenados e rapidamente induzidos com ketamina e uma benzodiazepina (e.g. 

midazolam ou diazepam) ou com etomidato.2 A anestesia deve ser mantida com isoflurano ou 

sevoflurano. A cirurgia tem três objetivos principais: 1) colocação do estômago na sua posição 

anatómica; 2) avaliação da viabilidade gástrica e esplénica; 3) fixação do estômago à parede 

abdominal.1,2 Após reposicionar o estômago, é importante realizar uma última descompressão 

gástrica intra-cirúrgica através de entubação orogástrica, realizada por um assistente não estéril. 

Seguidamente, o cirurgião deve avaliar a integridade do estômago e do baço. Em caso de necrose 

gástrica, deve realizar-se gastrectomia parcial ou invaginação dos tecidos necrosados. A necrose 

do baço obriga a esplenectomia. A fixação do estômago (ou gastropexia) permite a sua adesão 

permanente à parede abdominal, prevenindo possíveis recorrências de torção.1,2,6 As técnicas de 

gastropexia mais praticadas são a incisional (ou por flap muscular), descrita na cirurgia do Óscar, 

a circuncostal e a “belt-loop”. Todas estas técnicas têm a vantagem de não atingir o lúmen 

gástrico, minimizando o risco de peritonite.1,2 Os cuidados pós-cirúrgicos devem antecipar 

complicações como hipotensão, arritmias, insuficiência renal aguda, ulceração gástrica e 

desequilíbrios eletrolíticos.2,4 Por isto deve-se manter a fluidoterapia, analgesia e antibioterapia e 

administrar antieméticos, antiácidos, protetores gástricos e/ou agentes promotores de motilidade, 

consoante a necessidade de cada animal. Estes pacientes devem ser continuamente 

monitorizados através da realização de ECG, exames físicos regulares, doseamento de 

eletrólitos, hematócrito, lactato, pressão sanguínea e débito urinário.1,2,4 Apesar do tratamento, 

estes pacientes apresentam uma taxa de mortalidade alta que varia entre 10-28%.4 A medição 

pré-cirúrgica do lactato sérico tem um valor prognóstico importante, sendo que uma 

concentração inferior a 7,4 mmol/L, como a do Óscar, sugere ausência de necrose gástrica.2,4   
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ANEXO I: ENDOCRINOLOGIA 

Tabela 1 – Resultados do hemograma, bioquímica sérica e ionograma realizados no dia da consulta. 

 

 
 

Tabela 2 – Resultado do teste de estimulação com ACTH sintética (Synachten®) a 0,25 mg iv (cães ˃5 kg). 
 

 Na⁺ 
(mEq/L) 

K⁺ 
 (mEq/L) Na⁺/K⁺ 

Cl⁻ 
(mEq/L) 

CREA 
(mg/dL) 

BUN 
(mg/dL) 

Referência 141 - 152 3,8 - 5,0 27- 40 102 - 117 0,4 - 1,4 9,2 - 29,2 
Antes de iniciar 

tratamento 
133 8,3 16 103 6,8 140 

2ºdia de 
internamento 

136 7 19 113 2,4 84,6 

3º dia de 
internamento (alta) 

136 6,3 22 105 2,5 - 

Acompanhamento 
ao dia 12 

151 3,4 44 107 0,6 14,5 

Acompanhamento 
ao dia 25 

153 4 38 105 - - 

Tabela 3 – Evolução dos valores de ionograma (Na⁺,K⁺ e Cl⁻), CREA e BUN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

HEMOGRAMA BIOQUÍMICA SÉRICA + IONOGRAMA 
  Parâmetro   Resultado Referência    Parâmetro   Resultado Referência 
Eritrócitos 6,24 5,10 – 8,50 x1012/L GLU 81 75 – 128 mg/dL 

Hemoglobina 16,2 11,0 – 19,0 g/dL BUN ˃140 9,2 – 29,2 mg/dL 
Hematócrito 41,3 33,0 – 56,0 % CREA 6,8 0,4 – 1,4 mg/dL 

VCM 66,2 60,0 – 76,0 fL ALT 72 17 – 78 U/L 
CHCM 380 300 - 380 g/L FA 28 13 – 83 U/L 
RDW 15,2 12,5 – 17,2 % PT 6,7 5,0 – 7,2 g/dL 

Leucócitos 10,92 6,00 – 17,00 x10⁹/L ALB 3,4 2,6 – 4,0 g/dL 
Neutrófilos 3,88 3,62 – 12,30 x10⁹/L Ca2+ 13,3 9,3 – 12,1 mg/dL 
Linfócitos 5,12 0,83 – 4,91 x10⁹/L Na⁺ 133 141 – 152 mEq/L 
Monócitos 1,19 0,14 – 1,97 x10⁹/L K⁺ 8,3 3,8 – 5,0 mEq/L 
Eosinófilos 0,73 0,04 – 1,62 x10⁹/L Cl⁻ 103 102 – 117 mEq/L 
Basófilos 0,00 0,00 – 0,12 x10⁹/L 
Plaquetas 329 117 – 490 x10⁹/L 

VPM 9,3 8,0 – 14,1 fL 

Parâmetro Resultado Referência 

Cortisol basal (μg/dL) ˂ 0,2 1,0 – 6,0 

Cortisol 1 hora pós-estimulação (μg/dL) ˂ 0,2 6,0 – 17,0 
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Teste de estimulação com ACTH Cortisol basal Rácios 

 
 Gold Standard; 2,3,6 
 Simples, seguro, prático e fidedigno; 6 
 Elevada sensibilidade e especificidade; 3 
 Avalia a capacidade do córtex adrenal em 

produzir cortisol após estímulo máximo; 2,6 
 Análise de cortisol antes e após estímulo 

com ACTH (5μg/kg, iv/im); 2,3   
 Diagnóstico quando  o cortisol pré e pós 

ACTH é ˂ 2μg/dL; 2,6 
 Requere 2 recolhas de sangue; 2 
 Não diferencia HACP de HACS; 1,2 
 Glucocorticóides exógenos interferem com 

o teste (exceto dexametasona). 2,3,6 
 

 
Cortisol sérico ˃ 2μg/dL não sugere 
HAC; 1 
Cortisol sérico =/˂ 2μg/dL sugere 
HAC, mas não é diagnóstico definitivo 
e requere TEACTH; 1 

 
 Barato e de simples execução; 6 
 Níveis de cortisol variam ao 

longo do dia; 6 
 Não avalia a reserva adrenal; 6 
 Resultados por vezes não 

fidedignos (alguns cães sem 
insuficiência adrenal apresentam 
níveis muito baixos de cortisol 
basal). 3,6 

 

 
Cortisol:ACTH (1,1 – 26,1) 2 
Aldosterona:Renina (0,1- 1,5) 2 

 Testes hormonais complexos 
e de difícil execução; 6     

 Não são realizados por rotina 
e há pouca disponibilidade; 2,6 

 Rácios muito baixos em 
animais com HACP; 

 Aumento da atividade da 
ACTH face à ausência de 
cortisol; 2 

 Aumento da atividade da 
renina face à ausência de 
aldosterona. 2 

ACTH endógena Aldosterona (basal e após ACTH) 

Referência: 15-45 pmol/L 

 No HACP a ACTH está bastante elevada 
(˃ 66 pmol/L); 2,6 

 No HACS o valor de ACTH é subnormal 
ou indetetável (˂ 7 pmol/L); 2,6 

 Diferencia HACP de HACS; 2,6 
  No HACP atípico a ACTH endógena está 

aumentada, sem alterações electrolíticas; 6 
 É importante a manipulação cuidada da 

amostra (instável); 2,6 
 Glucocorticóides exógenos interferem com 

o teste. 2 

 
 Não é uma prova realizada por rotina; 3,6 
 Muitas vezes indisponível; 2,6 
 Mais cara que a medição de cortisol; 3   
 Resultados por vezes não fidedignos (cães saudáveis podem ter níveis 

baixos de aldosterona); 6 
 Teoricamente, ajuda a diferenciar HACP de HACS; 2 
 Pode ajudar a confirmar HACP atípico; 2,3 
 A aldosterona vai estar diminuída no HACP e normal no HACS e no 

HACP atípico. 1,2 

Valores normais: 2 

 Basal: 5,5 – 270 pmol/L 
 Pós-estimulação: 404 – 1437 pmol/L 
 

Tabela 4 – Testes endócrinos específicos para diagnóstico de HAC.1,2,3,6  

 

Tabela 5 – Alterações eletrocardiográficas em função da concentração plasmática de K⁺.5 

 

Concentração de K⁺ Alterações eletrocardiográficas 

˃ 5,5 mmol/L  Bradicardia 
 Aumento da amplitude das ondas T (pode não ocorrer em todos os pacientes) 

 

˃ 6,5 mmol/L 

 Diminuição da amplitude da onda R 
 Depressão do segmento S-T 
 Prolongamento do intervalo P-R (bloqueio de 1º grau) 
 Prolongamento do intervalo QRS 

˃ 7,0 mmol/L  Prolongamento progressivo do intervalo QRS, P-R e Q-T 

˃ 8,5 mmol/L 
 Bradicardia severa 
 Ausência de ondas P 

˃ 10 mmol/L  Intervalo QRS aumenta progressivamente e é substituído por uma onda bifásica 
 Numa fase terminal: fibrilhação ventricular e assistolia 
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ANEXO II: NEUROLOGIA 

Tabela 6 – Resultados das análises sanguíneas pré-anestésicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática dos tipos de herniação discal: Hansen tipo I e tipo II.4 

 

HEMOGRAMA BIOQUÍMICA SÉRICA 
Parâmetro Resultado Referência Parâmetro Resultado Referência 
Eritrócitos 6,00 5,10 – 8,50 x1012/L GLU 110 75 – 128 mg/dL 

Hemoglobina 14,0 11,0 – 19,0 g/dL BUN 14,5 9,2 – 29,2 mg/dL 
Hematócrito 42,0 33,0 – 56,0 % CREA 0,9 0,4 – 1,4 mg/dL 

VCM 61,0 60,0 – 76,0 fL ALT 69 17 – 78 U/L 
CHCM 340 300 - 380 g/L FA 33 13 – 83 U/L 
RDW 15,1 12,5 – 17,2 % PT 6,6 5,0 – 7,2 g/dL 

Leucócitos 11,75 6,00 – 17,00 x10⁹/L ALB 3,5 2,6 – 4,0 g/dL 
Neutrófilos 6,09 3,62 – 12,30 x10⁹/L 
Linfócitos 3,67 0,83 – 4,91 x10⁹/L 
Monócitos 1,01 0,14 – 1,97 x10⁹/L 
Eosinófilos 0,98 0,04 – 1,62 x10⁹/L 
Basófilos 0,00 0,00 – 0,12 x10⁹/L 
Plaquetas 325 117 – 490 x10⁹/L 

VPM 10,8 8,0 – 14,1 fL 

Figura 1 – A Mel quando se 
apresentou à consulta com 
paraplegia. 

Figura 2 – Hemilaminectomia realizada à Mel: Medula 
espinhal após descompressão medular. 
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PLANO DE FISIOTERAPIA 
  

Dia 1 
 

Dia 2 
 

Dia 3 
 

Dia 4 
 

Dia 5 

 
Crioterapia 

(10 min.) 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

 
- 

 
- 

 
Calor 

(10 min.) 

 
- 

 
- 

 
- 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

 
Massagem 
(10 min.) 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

 
 (PROMs) 

(10 repetições) 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

 
Reflexo flexor 
(10 repetições) 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

 
Estação assistida 

(5 min.) 

 
- 

 
- 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

 
Compressão manual 

da bexiga 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Manhã 
Tarde 
Noite 

Tabela 7 – Plano de fisioterapia pós-cirúrgica realizado à Mel enquanto esteve internada no HVG. 

 

 

 

Figura 4 – Tomografia computorizada realizada à Mel: Presença de hérnias discais extrusas nos espaços 
intervertebrais T12-T13 e T13-L1, com maior expressão à esquerda.  
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ANEXO III: UROLOGIA 
 

HEMOGRAMA BIOQUÍMICA SÉRICA 
Parâmetro Resultado Referência Parâmetro Resultado Referência 
Eritrócitos 6,25 4,60 – 10,20 x1012/L GLU 257 71 – 148 mg/dL 

Hemoglobina 13,8 8,5 – 15,3 g/dL BUN 41,5 17,6 – 32,8 mg/dL 
Hematócrito 35,8 26,0 – 47,0 % CREA 2,0 0,8 – 1,8 mg/dL 

VCM 43,3 38,0 – 54,0 fL ALT 83 22 – 84 U/L 
CHCM 350 290 - 360 g/L FA 21 9 – 53 U/L 
RDW 17,0 16,0 – 23,0 % GGT 12 1 – 10 U/L 

Leucócitos 8.02 5,50 – 19,50 x10⁹/L PT 8,6 5,7 – 7,8 g/dL 
Neutrófilos 4,35 3,12 – 12,58 x10⁹/L ALB 4,7 2,3 – 3,5 g/dL 
Linfócitos 3,10 0,73 – 7,86 x10⁹/L 
Monócitos 0,14 0,07 – 1,36 x10⁹/L 
Eosinófilos 0,43 0,06 – 1,93 x10⁹/L 
Basófilos 0,00 0,00 – 0,12 x10⁹/L 
Plaquetas 111 100 – 518 x10⁹/L 

VPM 10,3 9,9 – 16,3 fL 

Tabela 8 – Resultados do hemograma e bioquímica sérica da Rita no dia da consulta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Urocistólitos após 
remoção mecânica por cistotomia. 

Figura 5 – Cistotomia realizada à Rita.  
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ANEXO IV: DOENÇAS INFECIOSAS 
 

HEMOGRAMA  BIOQUÍMICA SÉRICA 
Parâmetro Resultado Referência Parâmetro Resultado Referência 
Eritrócitos 8,75 4,60 – 10,20 x1012/L GLU 141 71 – 148 mg/dL 

Hemoglobina 10,1 8,5 – 15,3 g/dL BUN 18,0 17,6 – 32,8 mg/dL 
Hematócrito 33,0 26,0 – 47,0 % CREA 1,5 0,8 – 1,8 mg/dL 

VCM 42,6 38,0 – 54,0 fL ALT 28 22 – 84 U/L 
CHCM 334 290 - 360 g/L FA 12 9 – 53 U/L 
RDW 19,2 16,0 – 23,0 % GGT 1 1 – 10 U/L 

Leucócitos 15,15 5,50 – 19,50 x10⁹/L PT 6,9 5,7 – 7,8 g/dL 
Neutrófilos 14,68 3,12 – 12,58 x10⁹/L ALB 2,0 2,3 – 3,5 g/dL 
Linfócitos 0,29 0,73 – 7,86 x10⁹/L 
Monócitos 0,18 0,07 – 1,36 x10⁹/L 
Eosinófilos 0,00 0,06 – 1,93 x10⁹/L 
Basófilos 0,00 0,00 – 0,12 x10⁹/L 
Plaquetas 439 100 – 518 x10⁹/L 

VPM 12,0 9,9 – 16,3 fL 

Tabela 9 – Resultados do hemograma e bioquímica sérica da Mia no dia da consulta. 

 

Figura 7 – Radiografia abdominal realizada à Rita antes da 
algaliação: Marcada distensão vesical e presença de 3 
estruturas uretrais radiopacas, esféricas e pequenas 
(uretrólitos). 

Figura 8 – Radiografia abdominal realizada à Rita 
após algaliação: Bexiga menos distendida e presença 
de 9 estruturas vesicais radiopacas, esféricas e 
pequenas (urocistólitos). 

 



37 
 

 
 

 

 

ANEXO V: CIRURGIA DE TECIDOS MOLES 

  
HEMOGRAMA BIOQUÍMICA SÉRICA 

Parâmetro Resultado Referência Parâmetro Resultado Referência 
Eritrócitos 7,00 5,10 – 8,50 x1012/L GLU 203 75 – 128 mg/dL 

Hemoglobina 18,7 11,0 – 19,0 g/dL BUN 20,3 9,2 – 29,2 mg/dL 
Hematócrito 49,9 33,0 – 56,0 % CREA 0,8 0,4 – 1,4 mg/dL 

VCM 71,2 60,0 – 76,0 fL ALT 44 17 – 78 U/L 
CHCM 374 300 - 380 g/L FA 31 13 – 83 U/L 
RDW 14,1 12,5 – 17,2 % PT 7,2 5,0 – 7,2 g/dL 

Leucócitos 15,02 6,00 – 17,00 x10⁹/L ALB 3,0 2,6 – 4,0 g/dL 
Neutrófilos 13,50 3,62 – 12,30 x10⁹/L 
Linfócitos 0,26 0,83 – 4,91 x10⁹/L 
Monócitos 1,24 0,14 – 1,97 x10⁹/L 
Eosinófilos 0,02 0,04 – 1,62 x10⁹/L 
Basófilos 0,00 0,00 – 0,12 x10⁹/L 
Plaquetas 284 117 – 490 x10⁹/L 

VPM 10,3 8,0 – 14,1 fL 

Tabela 10 – Resultados do hemograma e bioquímica sérica do Óscar no dia da consulta. 

 

Figura 9 – Ecografia abdominal realizada à Mia no dia da 
consulta: presença de fluido ascítico na cavidade abdominal 
(LL=líquido livre). 
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Figura 10 – Radiografia abdominal em decúbito lateral 
direito realizada ao Óscar: Estômago estava dilatado e 
repleto de gás, fluido e ingesta. O piloro encontra-se 
deslocado craniodorsalmente, possibilitando a visualização 
de uma linha de tecido mole. Era possível observar as 
ansas intestinais com acumulação de gás. 

Figura 11 – Gastropexia incisional: 
Aposição das incisões. Sutura dos bordos 
com cinco pontos cruzados interrompidos. 


