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RESUMO 

 

O presente relatório de estágio reúne a informação e a discussão crítica e objetiva de cinco casos 

clínicos na área de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia. Estes últimos são 

representativos do período de estágio integral de dezasseis semanas decorrido no Hospital 

Veterinário ANIMALcare (doravante dito HVANIMALcare), no âmbito do estágio curricular final 

do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV). 

 

No HVANIMALcare acompanhei os clínicos em consultas de diferentes especialidades e assisti 

a diversas cirurgias de tecidos moles e ortopédicas. Prestei ainda assistência no tratamento e 

maneio dos pacientes internados, acompanhei clínicos a consultas ao domicílio, na realização 

de exames complementares, em sessões de reabilitação e fisioterapia, nos procedimentos 

anestésicos e monitorização anestésica, assim como desempenhei funções enquanto ajudante 

de cirurgião. Entre as tarefas desempenhadas saliento a colocação de cateteres, administração 

de medicações, recolha de sangue e urina, aplicação de sondas nasoesofágicas, nasogástricas 

e algalias, drenagens pleurais, transfusões sanguíneas e preparação pré-cirúrgica do paciente. 

Saliento também a oportunidade que me foi oferecida de participar num simpósio de formação 

interna em urgências e cuidados intensivos. 

 

Entre os objetivos propostos para este estágio curricular, destaco a aquisição de competências 

práticas clínicas, melhoramento da destreza na realização de diferentes atos médico-

veterinários, sejam eles diagnósticos ou terapêuticos, desenvolvimento do raciocínio clínico, 

obtenção de autonomia e aumento das capacidades de comunicação e cooperação com os 

vários elementos da equipa de trabalho. 

 

É com enorme satisfação que considero cumpridos todos os objetivos estipulados para este 

estágio curricular, que me permitiu aprimorar e consolidar conhecimentos teóricos, competências 

técnicas e pessoais adquiridas durante a minha formação académica no MIMV. 
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LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SÍMBOLOS 

 

Ao – aorta; 

AE – átrio esquerdo; 

AINE – anti-inflamatório não esteroide; 

ALT – alanina aminotransferase; 

ACVIM – American College of Veterinary 

Internal Medicine; 

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

NT-proBNP – N-terminal prohormone of 

brain B-type natriuretic peptide; 

cp – comprimido; 

CIF – cistite idiopática felina; 

CTE – contagem total de eritrócitos; 

CHCM – concentração de hemoglobina 

corpuscular média; 

DVG – dilatação-volvo gástrico; 

DU – densidade urinária; 

DDVM – doença degenerativa da válvula 

mitral; 

dl – decilitro; 

ECG – eletrocardiograma; 

Eco-FAST – focused abdominal sonography 

for trauma scan; 

FA – fosfatase alcalina; 

FLUTD – doença do trato urinário dos 

felinos; 

fl – fentolitro; 

G – gauge; 

g – grama; 

GPT – transaminase glutâmico pirúvica; 

h – hora; 

HCM – hemoglobina corpuscular média; 

iv – via intravenosa; 

IRC – insuficiência renal crónica;  

ITU – infeção do trato urinário; 

ICC – insuficiência cardíaca congestiva; 

IECA – inibidor da enzima conversora da 

angiotensina; 

kg – quilograma; 

KCl – cloreto de potássio; 

l – litro; 

LR – lactato de ringer; 

mmHg – milímetros de mercúrio; 

mg – miligrama; 

mm – milímetro;  

ml – mililitro; 

mEq – miliequivalente; 

N – normal; 

NMS – neurónio motor superior; 

ng – nanograma; 

PS – pressão sistólica; 

PD – pressão diastólica; 

pg – picograma; 

po – por via oral (per os); 

p.p.m. – pulsações por minuto; 

PROM – passive range of motion; 

PBDEs – polybrominated diphenyl ethers;  

PLVE – parede livre do ventrículo esquerdo; 

q2h – a cada 2 horas; 

q4h – a cada 4 horas; 

R – repetições; 

r.p.m. – respirações por minuto; 

Rx – radiografia; 

RM – ressonância magnética; 

RER – requerimentos energéticos em 

repouso; 

S1 – primeiro som cardíaco; 

S2 – segundo som cardíaco; 

spp – espécies; 
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sc – via subcutânea; 

SRAA – sistema renina-angiotensina-

aldosterona; 

SIV – septo interventricular; 

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

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

TC – tomografia computorizada; 

TRC – tempo de repleção capilar; 

TSH – hormona estimuladora da tiroide; 

T4 – tiroxina; 

2D – bidimensional; 

UI – unidades internacionais; 

VCM – volume corpuscular médio; 

VPM – volume plaquetário médio; 

°C – graus celsius; 

µl – microlitro; 

µg – micrograma; 

‘ – minutos; 

> – maior; 

< – menor; 

≤ – menor ou igual; 

% – percentagem; 

® – marca registada;

“ – segundos;
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CASO CLÍNICO Nº 1: NEUROLOGIA – HÉRNIA DISCAL EXTRUSIVA TORACOLOMBAR L2-

L3 PARAMEDIANA ESQUERDA 

 

Caracterização do paciente: o Bowie era um canídeo de raça Bulldog Francês, macho, inteiro 

de 4 anos e 5 meses de idade, que pesava 15,600 kg. Motivo da consulta: apresentou-se à 

consulta com um quadro de paraparésia aguda. Anamnese e história clínica: estava 

corretamente vacinado e desparasitado, vivia num apartamento e tinha acesso ao exterior. A sua 

dieta era ração seca hipoalergénica, após diagnóstico de alergia alimentar. Foi submetido a uma 

rinoplastia para correção de estenose das narinas e palatoplastia para encurtamento do palato 

mole. Sobre o motivo da consulta a tutora reportou que há cerca de um ano o Bowie começou a 

manifestar relutância em correr, subir para o sofá e para a cama e desconforto ao ser manipulado 

mas não tinha dificuldades em subir e descer escadas. Na altura foram realizados estudos 

radiográficos que evidenciavam uma diminuição do espaço intervertebral entre L1-L2 (Figura 1 

– Anexo I), tendo sido declinada pela tutora a realização de uma tomografia computorizada (TC). 

Iniciou tratamento conservativo para episódios agudos com gabapentina (1 cp de 100 mg, po, 

BID), carprofeno (1/4 cp de 120 mg, po, SID) e tramadol (1 cp de 50 mg, po, BID). Há um dia o 

quadro agravou-se e começou a mostrar-se intolerante ao movimento, não queria passear e 

caminhava de forma incoordenada. Não foram relatadas outras alterações. Exame físico geral: 

estava alerta e demonstrava um temperamento nervoso. A condição corporal era boa com um 

score de 5/9. Os movimentos respiratórios e o pulso estavam normais, com frequências de 28 

r.p.m. e 102 p.p.m, respetivamente. A temperatura retal era de 38,7 °C, as mucosas estavam 

rosadas, brilhantes e húmidas com TRC <2 segundos e o grau de desidratação <5%. Abdómen 

tenso à palpação e auscultação cardiorrespiratória normal. Sem alterações a nível de gânglios 

linfáticos e restantes parâmetros do exame geral. Exame neurológico: estado mental: alerta; 

Postura: aumento da base de sustentação e ligeira cifose toracolombar em estação; Marcha: 

ataxia e paraparésia ambulatória; Palpação: dor e hiperestesia da coluna toracolombar; sem 

atrofias musculares e com tónus adequado; Reações posturais: défices posturais nos membros 

pélvicos; Reflexos miotáticos: normoreflexia dos 4 membros; Pares cranianos: normais; 

Sensibilidade: dor e hiperestesia na região toracolombar, com presença de sensibilidade 

superficial e profunda caudalmente. Lista de problemas: intolerância ao movimento, dor e 

hiperestesia toracolombar, ataxia dos membros pélvicos e paraparésia ambulatória com sinal de 

neurónio motor superior (NMS). Principais diagnósticos diferenciais: hérnia discal (Hansen I 

ou II), hemorragia, êmbolo fibrocartilagíneo, discospondilite, fratura/luxação, quisto aracnóide/ 

meningeal, hidrosiringomielia, neoplasia intramedular, extramedular-intradural ou extradural, 

mielopatia degenerativa. Exames Complementares: 1) Hemograma e bioquímica: sem 

alterações. 2) Ecografia abdominal: sem alterações. 3) Ressonância magnética (RM) da coluna 
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toracolombar: identificado ventromedialmente no canal vertebral e ao nível do espaço 

intervertebral L1-L2, uma pequena quantidade de material discal hipointenso (comparativamente 

à medula espinhal) compatível com protusão mediana discal L1-L2, com compressão medular 

ligeira; também ao nível do espaço intervertebral L2-L3 foi identificado no canal vertebral, 

material discal hipointenso com projeção caudal sobre o corpo vertebral de L3 e lateralização 

esquerda no canal, ocupando aproximadamente 50% deste, compatível com hérnia discal 

extrusiva L2-L3 paramediana esquerda, associada a compressão medular grave (Figura 2 – 

Anexo I). Diagnóstico: protusão discal L1-L2 mediana (hansen tipo II) e hérnia discal extrusiva 

L2-L3 paramediana esquerda (hansen tipo I) Tratamento: o Bowie foi internado e o tratamento 

conservativo descontinuado. Foi mantido em repouso absoluto, com fluidoterapia com LR (2 

ml/kg/h) e metadona (0,2 mg/kg, iv, TID). No dia seguinte foi encaminhado para um centro 

cirúrgico de referência para a realização da hemilaminectomia L2-L3 esquerda. A cirurgia 

decorreu sem complicações, sendo que a hérnia foi removida aparentemente na totalidade, a 

raiz nervosa não foi dissecada, mas foi liberta de pedaços de hérnia e a medula ficou com posição 

normal e totalmente descomprimida. Foi instituída cefazolina (20 mg/kg, iv) pré-operatória. Após 

a cirurgia, manteve a cefazolina (20 mg/kg, iv, BID), metadona (0,2 mg/kg, iv, TID) e meloxicam 

(1ª toma 0,2 mg/kg, sc, SID e tomas subsequentes 0,1 mg/kg, sc, SID), assim como omeprazol 

(1 mg/kg, iv, BID). No 1º dia pós-cirúrgico iniciou crioterapia (15’) e massagens (10’) na região 

toracolombar e PROM’s (passive range of motion - 15R) nos membros pélvicos, três vezes ao 

dia. Ao 2º dia, já se encontrava ambulatório e a caminhar normalmente, com apetite e sem sinais 

de dor, tendo iniciado passeios à trela com duração de 5 minutos, q4h. No fim do 3º dia, teve alta 

hospitalar com indicação de repouso e atividade física controlada durante 8 semanas, passeios 

à trela durante 5 minutos 3-5x/dia, aplicação de gelo na zona de incisão por mais 2 dias e limpeza 

da sutura diariamente com soro fisiológico. Manteve omeprazol (1 mg/kg, po, BID) e cefalexina 

(15 mg/kg, po, BID) por mais 7 dias e meloxicam (0,1 mg/kg, po, SID) por mais 4 dias. 

Acompanhamento: ao 10º dia após a intervenção, estava ativo e confortável. Mantinha défices 

propriocetivos ligeiros sobretudo no membro pélvico esquerdo. Iniciou sessões de reabilitação 

física e fisioterapia no hospital 2x/semana a partir da alta hospitalar. Prognóstico: bom. 

Discussão: os sinais clínicos associados a disfunção na medula espinhal dependem da 

localização, dimensão e progressão da lesão1. Uma lesão associada a uma compressão medular 

grave, como por exemplo uma hérnia discal aguda na região toracolombar como era o caso do 

Bowie, irá resultar em sinais bilaterais de disfunção, embora os défices sejam mais marcados do 

lado da lesão1. Patologias ao nível da medula espinhal toracolombar são a causa mais comum 

de paraparésia2. Com a progressão da patologia, os défices propriocetivos são os primeiros a 

ser observados, seguidos das alterações na motricidade voluntária e só por último se instalam 

os défices nociceptivos de perceção de estímulos dolorosos1. Com base no exame neurológico 
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do Bowie, foi possível evidenciar sinais clínicos associados a lesões medulares com localização 

possível nos segmentos T3 a L3, sendo eles hiperestesia toracolombar, défices propriocetivos 

em ambos os membros pélvicos, paraparésia com sinal de NMS, normoreflexia nos membros 

pélvicos e membros torácicos normais ao exame neurológico sem postura Schiff-Sherrington1,2. 

Hiperestesia paraespinhal, normalmente indica uma causa compressiva e/ou inflamatória2. Com 

base nestes sinais estabeleceu-se a lista de diagnósticos diferenciais supracitados que atendeu 

a uma ordem decrescente de probabilidade. Outros sinais possíveis seriam ausência ou 

diminuição no reflexo panicular uma a quatro vértebras caudal à lesão, disfunção da bexiga e 

incontinência fecal por NMS e défices nociceptivos em ambos os membros pélvicos, os quais 

não estavam presentes neste caso1. A doença degenerativa discal é um problema comum em 

cães, compreendendo dois tipos de degenerescência, condroide e fibroide1. A degenerescência 

condroide ocorre quando o núcleo pulposo gelatinoso perde a sua capacidade de produzir matriz 

extracelular, maioritariamente constituída por proteoglicanos hidrofílicos, desidrata, as suas 

células degeneram e a sua estrutura sofre calcificação distrófica3. O enfraquecimento e 

consequente rutura do anel fibroso, gerado por stress mecânico, permite a extrusão do conteúdo 

do núcleo pulposo degenerado, frequentemente calcificado, para o canal vertebral3. A direção da 

extrusão é tendencialmente dorsal, uma vez que o núcleo pulposo encontra-se posicionado de 

forma excêntrica no anel3. Este tipo de herniação discal, diagnosticada no Bowie por RM no 

segmento L2-L3 provocando compressão medular ventrolateral, designa-se por hérnia discal 

Hansen tipo I1,2. A degenerescência fibroide, por outro lado, envolve um espessamento 

progressivo do anel fibroso dorsalmente que culmina na protusão deste para o canal vertebral1. 

Esta herniação, designada por Hansen tipo II, foi diagnosticada no Bowie entre L1-L21. Embora 

ambos os tipos de patologia discal possam ocorrer em qualquer raça, existe uma maior 

predisposição de raças pequenas, em particular as condrodistróficas onde se inclui o Bulldog 

Francês, para o desenvolvimento de hérnias discais Hansen tipo I, sendo comum ocorrer entre 

os segmentos T11 e L32,4. As doenças discais intervertebrais representam 2,02% das patologias 

diagnosticadas em cães, com um pico de incidência entre os 4 e 6 anos em raças 

condrodistróficas e 6 a 8 anos em raças não condrodistróficas2. Os sinais clínicos tendem a 

aparecer de uma forma mais aguda e exacerbados nas hérnias discais Hansen tipo I (minutos a 

dias), sendo que as Hansen tipo II, normalmente, levam a uma compressão com progressão 

mais lenta (meses, por vezes anos) 3. A história clínica do Bowie permite presumir uma hérnia 

discal Hansen tipo II, que foi mantida controlada com tratamento conservativo ao longo de um 

ano, estando o episódio agudo de paraparésia associado ao aparecimento de uma hérnia discal 

Hansen tipo I. Todavia deve ser ressalvado que sinais clínicos agudos podem estar associados 

a hérnias Hansen tipo II e sinais crónicos serem gerados por hérnias de Hansen tipo I3.  
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A aproximação diagnóstica a hérnias discais é feito com base na história, sinais clínicos, exame 

neurológico e imagiologia1,2. A imagiologia tradicional consiste em radiografias simples, válidas 

no reconhecimento de anomalias óbvias como luxação/fratura, no entanto, com uma precisão de 

cerca de 70% a identificar um local de extrusão discal, sendo incapaz de fornecer informação 

suficiente para o estabelecimento de um diagnóstico definitivo2,3. O recurso a mielografia 

aumenta significativamente a precisão na deteção e caracterização de lesões medulares 

compressivas, sendo a injeção do contraste na região lombar caudal preferível em casos de 

suspeita de lesão extrusiva toracolombar2. Mais recentemente estas técnicas têm sido 

substituídas por técnicas de imagiologia avançada, dada a informação obtida ser superior3. A 

RM, ao proporcionar uma imagem de maior e melhor detalhe anatómico, é o exame mais 

indicado para detetar o local exato de herniação, identificar lateralizações de conteúdo discal 

extrusivo, diferenciar protusão discal de extrusão, detetar material compressivo não mineralizado 

e hemorragias associadas, bem como diagnosticar outras patologias medulares que têm a 

mesma apresentação clínica que as patologias de disco, como seja a siringomielia. Acresce que 

a RM está associada a menos efeitos adversos que a mielografia2,5. No entanto, 

comparativamente à tomografia computorizada (TC), tem a desvantagem de material fortemente 

calcificado ser pouco visível3.  

As hérnias Hansen tipo II são normalmente controladas com tratamento médico e repouso3. Um 

estudo retrospetivo verificou que houve menor taxa de recorrência em animais tratados com 

succinato sódico de metilprednisolona (SSMP) em doses altas relativamente aos tratados com 

outros protocolos com glucocorticóides, no entanto, o mesmo estudo não mostrou diferenças 

entre os animais tratados com SSMP e os tratados com anti-inflamatórios não esteroides 

(AINE’s)4. O uso de SSMP é alvo de controvérsia, tanto na medicina humana como veterinária5, 

tendo-se no caso do Bowie optado aquando da primeira manifestação de hiperestesia 

toracolombar, que levou a suspeita de hérnia discal sem comprometimento neurológico 

significativo, por um tratamento conservativo para eventos agudos de dor com AINE, um 

modulador neurológico, um analgésico e repouso. Neste caso, se tivesse havido agravamento 

da sintomatologia, poder-se-ia ter optado por uma corpectomia lateral, um procedimento cirúrgico 

recente indicado para o tratamento de hérnias discais Hansen tipo II em cães, que consiste em 

remover uma porção do corpo vertebral e do anel fibroso criando uma abertura ventrolateral no 

canal vertebral3,4. Na segunda apresentação do Bowie a consulta, perante o quadro de rápida 

deterioração do estado neurológico, embora ambulatório, e dado o resultado da RM indicar uma 

ocupação pelo material discal de cerca de 50% do canal vertebral, a intervenção cirúrgica foi 

elegida para tratamento da hérnia discal extrusiva L2-L3, tendo-se optado pela realização da 

hemilaminectomia, sendo este o procedimento cirúrgico mais comum para descompressão 

medular e remoção do material herniado4. O animal é colocado em decúbito esternal com os 
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quatro membros fletidos e é realizada uma incisão cutânea dorsomediana, com um comprimento 

de aproximadamente 3 vértebras cranial e caudalmente à área de interesse, neste caso L2-L34. 

Uma vez exposta a fáscia toracolombar, esta é incidida caudalmente, no caso do Bowie do lado 

esquerdo aos processos espinhosos e a incisão prosseguida cranialmente4. Com recurso a 

elevadores de periósteo, o músculo multífido é afastado e a sua inserção fibrosa seccionada do 

processo mamilar do processo articular cranial4. Prossegue-se com a resseção da inserção do 

tendão do músculo longuíssimo lombar no processo acessório, com especial atenção ao nervo 

e vasos sanguíneos localizados profundamente a este4. Para terminar o acesso ao canal 

vertebral, os processos articular e acessório, pedículo e parte de lâmina são removidos, 

permitindo uma descompressão adequada da medula espinhal e a remoção do conteúdo 

herniado4. Neste caso considerou-se suficiente a intervenção apenas da hérnia L2-L3, dado que 

a apresentação aguda da sintomatologia sugeria ser causada por esta, para além de que a 

combinação de hemilaminectomia com corpectomia poderia induzir instabilidade nos 

movimentos da coluna vertebral4. Entre as potenciais complicações cirúrgicas estão o 

agravamento neurológico, hemorragia, infeções pós-operatórias e formação de seroma4. No 

controlo de infeções pós-operatórias está indicado a administração de antibióticos intravenosos 

no peri-operatório4, o que levou a administrar-se ao Bowie cefazolina 30 minutos antes da 

intervenção cirúrgica e que manteve por mais 10 dias. Infeções do trato urinário (ITU’s) pós-

operatórias são também comuns em cães sujeitos a descompressão cirúrgica de hérnias 

extrusivas toracolombares (referida uma prevalência de 22 e 27% em dois estudos distintos) 

sendo fatores preditivos a utilização de algália durante o procedimento, o período de tempo em 

que a temperatura corporal esteve abaixo de 35 °C durante a anestesia e a incapacidade de 

urinar voluntariamente1,4. Neste caso não se registou nenhuma complicação pós-operatória, 

tendo-se observado uma recuperação do estado ambulatório no 2º dia após a cirurgia, seguida 

de alta no 3º dia, sendo que esta normalmente acontece entre o 4º e o 7º dia após a cirurgia6.  

O momento oportuno para iniciar fisioterapia não é claro, mas existe evidência que sugere que 

um início precoce de reabilitação no pós-operatório de cães sujeitos a hemilaminectomia é 

seguro e bem tolerado6. As modalidades terapêuticas e exercícios prescritos dependem do 

estado neurológico do paciente e da fase do período pós-operatório em que se encontra7. Numa 

fase inicial, o controlo da dor e da inflamação na zona intervencionada assim como o início do 

exercício são fundamentais7. No caso do Bowie, o controlo da inflamação foi abordado com 

recurso a crioterapia, a hiperestesia toracolombar com massagens e a estimulação da função 

motora com PROM’s e pequenas caminhadas. Num estudo realizado por Zidan e colegas, foram 

comparados dois protocolos de reabilitação num ensaio clínico cego, randomizado e prospectivo, 

tendo em ambos a dor pós-operatória sido controlada diariamente com opióides, AINE’s e 

relaxantes musculares6. O protocolo de reabilitação básico, menos intensivo, focou-se em 
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caminhadas e exercícios PROM, enquanto o protocolo mais intensivo foi desenhado para manter 

a massa muscular, aumentar a força motora e melhorar a coordenação6. Ambos os protocolos 

foram implementados diariamente durante os 14 dias seguidos à cirurgia de descompressão de 

hérnia discal aguda toracolombar, não tendo sido encontradas diferenças significativas na 

melhoria clínica entre os cães que receberam reabilitação intensiva em comparação com o 

protocolo menos intensivo6. Neste caso, o protocolo de reabilitação do Bowie assentou num 

programa de reabilitação mais elementar, promovido pelos tutores e após a alta em sessões de 

reabilitação e fisioterapia, com uma frequência de 2 vezes/semana, em ambiente hospitalar, 

tendo sido recomendado um mínimo de 3 semanas de reabilitação física7. Por sessão, o Bowie 

fazia crioterapia, massagens, PROM’s, electroestimulação para alívio da dor, e exercícios para 

adquirir consciência proprioceptiva e força muscular como ultrapassar obstáculos com diferentes 

alturas, movimentos circulares, suporte de peso assistido nos membros pélvicos, exercícios de 

perturbação do equilíbrio em superfícies instáveis e adequação da postura em estação e durante 

exercícios de sentar e levantar7. No caso do Bowie a recuperação dos défices neurológicos, 

circunscritos a alterações propriocetivas ligeiras, foi alcançado em 3 semanas mas dependendo 

da gravidade da lesão, o grau de sucesso na reabilitação de uma patologia de disco intervertebral 

toracolombar é muito variável e poderá levar vários meses exigindo uma grande dedicação do 

tutor e do fisioterapeuta7. Este caso também se enquadrava no grupo de pacientes com hérnia 

discal Hansen tipo I sem défices nociceptivos pelo que geralmente um prognóstico bom a 

excelente é esperado em 80 a 95% dos casos1,4. 
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CASO CLÍNICO Nº 2: UROLOGIA – DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR DOS 

FELINOS (FLUTD) OBSTRUTIVA POR URÓLITOS DE OXALATO DE CÁLCIO 

 

Caracterização do paciente: o Tobias era um felídeo de raça Siamês, macho, inteiro, com 14 

anos e 7 meses, que pesava 5,120 kg. Motivo da consulta: dificuldade em urinar. Anamnese 

e história clínica: estava corretamente vacinado e desparasitado interna e externamente. Vivia 

num apartamento sem acesso ao exterior, nunca viajou e não coabitava com outros animais. 

Não tinha o hábito de ingerir tóxicos, lixo ou plantas. A sua dieta consistia em ração seca 

comercial de gama média fornecida ad libitum. A tutora reportou que há cerca de 3 anos teve um 

episódio de obstrução urinária, a partir do qual iniciou ração Urinary S/O® da Royal Canin, 

terminada ao fim de um ano. Não tomava nenhuma medicação, não se conheciam reações 

adversas a fármacos e não tinha passado cirúrgico. Desde o dia anterior que comia pouco e se 

dirigia muitas vezes à caixa de areia demonstrando dificuldade e ineficácia a urinar (apenas gotas 

de urina). Antes deste episódio a tutora não detetou alterações no consumo de água, nem na 

quantidade ou frequência da micção. Sem outras alterações na anamnese. Exame físico geral: 

estava alerta e demonstrava um temperamento equilibrado. Evidenciava uma atitude normal em 

estação, decúbito e em movimento e a condição corporal era de 7/9. Os movimentos respiratórios 

e o pulso estavam normais, com frequência de 40 r.p.m. e 200 p.p.m. respetivamente. A 

temperatura retal era de 38,4 °C e não foram observados sangue, muco nem formas parasitárias 

no termómetro. As mucosas estavam rosadas e ligeiramente secas com TRC inferior a 2 

segundos e a desidratação era de 6%. Sem alterações dos gânglios linfáticos e na auscultação 

cardiorrespiratória. À palpação abdominal detetou-se uma bexiga moderadamente cheia e 

desconforto à palpação do abdómen caudal. Restantes parâmetros normais. Lista de 

problemas: hiporexia, prostração, oligúria, estrangúria, disúria, distensão vesical, dor no 

abdómen caudal, ligeira desidratação e excesso de peso. Principais diagnósticos diferenciais: 

doença do trato urinário inferior dos felinos (FLUTD em inglês) obstrutiva por urolitíase/ tampões 

uretrais ou não obstrutiva [cistite idiopática felina (CIF), infeção do trato urinário (ITU)], neoplasia 

vesical/uretral, prostatite, disfunção neurológica (dissinergia do detrusor-esfincter uretral, atonia 

do detrusor), trauma, estritura ou corpo estranho uretral. Exames Complementares: 1) 

Hemograma: leucocitose com neutrofilia. 2) Bioquímica: azotémia (Tabela 1 – Anexo II). 3) 

Ionograma: sem alterações. 4) Urianálise (colheita de urina por cistocentese): isostenúria, pH 7, 

hematúria, proteinúria, leucocitúria e cristalúria (estruvite); cultura microbiológica negativa 

(Tabela 2 – Anexo II). 5) Radiografias abdominais: estruturas radiopacas na bexiga compatíveis 

com urólitos vesicais (Figura 3 – Anexo II). 6) Eco-FAST: sem evidência de nefrólitos e bexiga 

com conteúdo hiperecóico com sombra acústica, compatível com urólitos. Diagnóstico: FLUTD 

obstrutiva por urolitíase. Prognóstico: Bom. Tratamento e evolução: o Tobias foi internado 
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para colocação de uma algália sob sedação (diazepam 0,2 mg/kg, iv) e após descompressão da 

bexiga por cistocentese. A algaliação foi difícil e a resistência vencida por hidropropulsão 

retrógrada com 40 ml de soro estéril. A algália foi mantida durante 2 dias ligada a um sistema 

fechado, realizaram-se lavagens vesicais TID com 30 ml de soro estéril e foi aferido o débito 

urinário diário (cerca de 4 ml/kg/h). Iniciou fluidoterapia intensiva com LR para corrigir a 

desidratação e aumentar a diurese (taxa de manutenção + taxa de reposição - 22,8 ml/h). Iniciou 

ainda terapia com buprenorfina (20 µg/kg, iv, TID) e alfuzosina (0,5 mg/kg, po, SID). No mesmo 

dia e após o tratamento começou a comer com apetite Urinary S/O® húmida. Ao 2º dia ainda sem 

resultados da urocultura, introduziu-se amoxicilina e ácido clavulânico (8,75 mg/kg, sc, SID), 

assente nos resultados analíticos de leucocitose com neutrofilia e leucocitúria. No 3º dia reduziu-

se a fluidoterapia para a taxa de manutenção (10 ml/h). A ureia e creatinina normalizaram os 

valores (43,9 mg/dl e 1,41 mg/dl, respetivamente) e a urina era clara e transparente tendo sido 

removida a algália. Ao 4º dia dado que já urinava sozinho, estava ativo e a comer bem teve alta 

hospitalar com buprenorfina (20 µg/kg, po, BID) durante 3 dias, ração húmida e seca Urinary 

S/O® e foi recomendado a estimulação do consumo de água e a realização de uma radiografia 

abdominal e uma urianálise de controlo ao fim de um mês. Acompanhamento: o Tobias na 

consulta de reavaliação (3 dias após a alta) evidenciava sinais de um novo quadro obstrutivo, 

demonstrado por radiografia. Foi instituído o tratamento anterior e agendada a cistotomia para 

remoção dos cálculos para o dia seguinte. Todos os urólitos foram removidos e enviados para o 

laboratório de análise. Macroscopicamente os cálculos eram de cor beje, a superfície era rugosa 

e o diâmetro era de aproximadamente 3 mm. Dois dias depois, estando a bioquímica e o 

ionograma normais, teve alta médica com meloxicam (0,05 mg/kg, po, SID) durante 5 dias. A 

análise dos cálculos demonstrou serem compostos por 50% de oxalato de cálcio dihidratado e 

50% de oxalato de cálcio monohidratado.  

Discussão: a doença do trato urinário inferior dos felinos (FLUTD em inglês) é a terminologia 

usada para descrever qualquer disfunção que afete a bexiga ou uretra nos gatos2. Existem vários 

sinais de FLUTD que podem incluir polaquiúria, estrangúria, periúria, disúria e hematúria, não 

sendo estes específicos de presença de urólitos, infeções do trato urinário ou neoplasia2. Quando 

um diagnóstico definitivo não pode ser estabelecido para um animal com sinais de FLUTD esta 

síndrome é designada cistite idiopática felina (CIF)2. No caso do Tobias, os resultados dos 

exames complementares eram indicativos de um quadro de FLUTD obstrutivo por urolitíase.  

A urolitíase é definida como a formação de urólitos (ou cálculos urinários) no interior do trato 

urinário, representando 7 a 28% dos casos de gatos com FLUTD1,4. Os urólitos são concreções 

compostas por minerais altamente organizados e uma pequena quantidade de matriz orgânica4,6. 

Podem variar na sua composição mineral, sendo os tipos mais frequentes nos gatos a estruvite 

(ou fosfato-amoníaco-magnesiano) e o oxalato de cálcio (CaOx), ambos estimados em mais de 
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80% dos urólitos diagnosticados1,4. Os sinais de uropatia obstrutiva, como observados no Tobias, 

variam de acordo com o grau de comprometimento do output de urina, a duração da patologia e 

a presença ou ausência de ITU, sendo mais comum em machos devido à configuração 

anatómica da sua uretra: mais comprida e estreita que nas fêmeas1,2, sendo que o menor calibre 

da uretra peniana a torna o segmento mais comum para a obstrução2. Pacientes com obstrução 

uretral podem exibir sinais clínicos locais como disúria, estrangúria, hematúria, polaquiúria e 

oligoanúria, assim como apresentar sinais sistémicos de urémia e azotémia, como vómito, 

anorexia e prostração, que geralmente ocorrem 24 a 30 horas após uma obstrução uretral 

completa1,4 ou mesmo de hipercalémia, que se traduz em alterações da frequência e do ritmo 

cardíaco1. Também a obstrução uretral pode resultar em atonia do detrusor, lesão uretral ou 

rutura vesical1. Ao exame físico, o Tobias apresentava distensão vesical dolorosa, no entanto 

não evidenciava sinais polissistémicos de comprometimento grave como bradicardia, hipotermia, 

mucosas pálidas com TRC superior a 2 segundos e hiperpneia1. Ainda assim, é fundamental 

monitorizar os eletrólitos, particularmente o potássio, bem como a ureia e a creatinina.6 O perfil 

bioquímico também pode revelar disfunções como hipercalcémia que predispõe à formação de 

urólitos de oxalato de cálcio6,7. Pode-se proceder a cistocentese para descompressão da bexiga 

e recolha de amostras, desde que esta seja executada com cuidado para evitar rutura vesical e 

consequente uroabdómen1. A urianálise, particularmente quando obtida por cistocentese é 

importante a diagnosticar por cultura bacteriológica uma putativa ITU, sendo ainda importante a 

confirmar sinais de inflamação vesical e a determinar presença de cristalúria, apesar da última 

poder não predizer com segurança o tipo de urólito existente, como foi o caso do Tobias e estes 

poderem estar presentes na ausência de cristalúria1,6. A amostra de urina deve ser analisada 

dentro de uma hora após a colheita para minimizar as cristalizações in vitro tempo-dependente 

e por alterações na temperatura1,6. No caso do Tobias a amostra foi armazenada no frigorífico e 

só foi analisada algumas horas depois da colheita, o que poderá justificar a presença dos cristais 

de estruvite na urianálise. A densidade urinária e o pH ajudam a avaliar o ambiente químico da 

urina que, por sua vez, pode fornecer informações sobre o tipo de urólito presente6. Cristais de 

estruvite têm menor solubilidade em urinas básicas (pH> 6,8), enquanto que os de oxalato de 

cálcio são menos solúveis em urinas ácidas1,6. Neste caso foi observado um pH urinário 

consistente com a cristalúria de estruvite observada, mas inconsistente com a natureza dos 

urólitos de oxalato diagnosticados mais tarde. No entanto, vários estudos revelaram resultados 

heterogéneos quanto à influência do pH urinário na formação de urólitos de oxalato de cálcio7. A 

presença de urólitos é confirmada por estudos radiográficos que devem incluir a totalidade do 

aparelho urinário, sendo importante o correto posicionamento dos membros pélvicos1,2. Os 

cálculos mineralizados que são visíveis à radiografia por ordem decrescente de radiopacididade, 

incluem os de oxalato de cálcio, estruvite, apatite e sílica2,4. Os urólitos de estruvite tendem a ser 
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mais radiodensos quando associados a ITU’s contrariamente aos formados em urina estéril4. A 

ecografia abdominal permite diagnosticar tanto variedades de urólitos não mineralizados como 

mineralizados, de grande ou pequena dimensão1. Todavia, como não permite avaliar toda a 

extensão da uretra nos gatos machos deve ser associada a radiografia2. Neste caso clínico os 

urólitos observados no Rx eram moderadamente radiopacos, o que associado à cristalúria e ao 

pH urinário, levou ao diagnóstico presuntivo de urolitíase de estruvite que condicionou parte do 

tratamento instituído na primeira abordagem ao caso. O processo de desobstrução uretral 

consiste em colocar uma algália lubrificada no animal sedado ou anestesiado até ao local de 

obstrução e infundir cerca de 30 ml de uma combinação de soro estéril com lubrificante estéril 

que deve culminar em retropropulsão do material obstrutivo para o interior da bexiga, como foi o 

caso do Tobias1. Fluidoterapia deve ser iniciada em caso de azotémia pós-renal para repor água 

e eletrólitos4. Em caso de sinais de hipercalémia, esta deve ser tratada antes de se iniciar o 

processo de sedação/anestesia para desobstrução4. Administração de antagonistas de recetores 

α1, como a prazosina ou fenoxibenzamina, estão aconselhadas para diminuir o espasmo uretral 

secundário à algaliação1. Os urólitos mineralizados moderadamente radiopacos que respondem 

a dietas de dissolução confirmam o diagnóstico de urolitíase por estruvite, estando 

completamente dissolvidos em 2 a 5 semanas5. A realização de urocultura e antibiograma está 

sempre indicada, pois as ITU’s podem ocorrer secundariamente a urolitíase, quer seja por dano 

na mucosa, esvaziamento incompleto da bexiga ou por aprisionamento de microorganismos nos 

cálculos4,6. O tratamento apresentado foi o instituído no caso do Tobias, tendo sido assente no 

diagnóstico presuntivo de FLUTD obstrutiva por urolitíase de estruvite. No entanto, a recidiva da 

obstrução levou a que fosse sugerida a remoção cirúrgica dos urólitos (ou cistolitotomia), mesmo 

que o tempo decorrido para a sua dissolução dietética fosse ainda insuficiente, tendo permitido 

a identificação dos cálculos de oxalato de cálcio. Efetivamente a análise dos cálculos deve ser 

sempre que possível realizada, para adequar o tratamento e a sua prevenção1,4,6. Não existem 

atualmente protocolos para dissolver urólitos de oxalato de cálcio pelo que o único tratamento 

efetivo é a remoção cirúrgica2,4,7 aplicada no presente caso clínico. Assim, após a celiotomia 

mediana caudal, a bexiga foi exteriorizada e colocadas suturas de retenção nos polos vesicais3. 

Seguiu-se o esvaziamento por cistocentese, a incisão na face ventral da bexiga, uma vez que 

providencia uma melhor visualização do trígono vesical e a aplicação de mais duas suturas de 

retenção lateralmente à incisão3. Os cálculos foram removidos com uma pinça e a bexiga e a 

algália lavadas com soro fisiológico estéril3. No encerramento da parede vesical utilizou-se uma 

sutura invaginante de cushing, com fio absorvível e com o cuidado de incorporar a submucosa, 

sem penetrar o lúmen vesical3. Testou-se a sutura para possíveis vazamentos, através da injeção 

de solução salina estéril para distender a bexiga, terminando-se com o encerramento da parede 

abdominal3. Embora a maioria dos urólitos vesicais sejam removidos cirurgicamente por 
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cistotomia como a descrita, existem contudo novas técnicas minimamente invasivas que podem 

ser usadas dependendo do número e dimensão dos urólitos5. A cistolitotomia assistida por 

laparoscopia é menos invasiva mas inviável para a maioria dos gatos pequenos1,2. A cistoscopia 

transuretral pode ser utilizada em fêmeas com cálculos menores que 3 mm1, associada ou não 

a litotripsia a laser2,6. Existe ainda, um método não invasivo que consiste em esvaziamento 

vesical por hidropropulsão1,2,6. Em todas as circunstâncias deve ser realizado o controlo 

radiográfico ou ecográfico 4 semanas após a intervenção, seguida de vigilância a cada 6 

meses1,6.  

A urolitíase por oxalato de cálcio afeta tipicamente gatos machos castrados de meia-idade a 

geriátricos, sendo as raças de maior risco os Persa e Himalaya1,2. A utilização de dietas 

acidificantes pode ter influenciado o aumento da sua prevalência face aos urólitos de estruvite2,4, 

todavia a supersaturação de cálcio e oxalato na urina são um dos principais fatores para a 

formação de urólitos deste tipo1,4,6,7. A excreção urinária de oxalato e cálcio depende da ingestão 

dietética, absorção intestinal, secreção tubular renal e da taxa de síntese endógena1. A absorção 

intestinal destes minerais é maior quando estes não estão a formar complexos1,4, embora 

bactérias acido-lácticas e Oxalobacter formigenes, comuns da flora intestinal, consigam degradar 

o oxalato, podendo desempenhar um papel protetor na patofisiologia desta doença1,6. A 

hiperoxalúria primária devido a sobreprodução endógena de origem genética foi reportada em 

alguns casos1,6. A hipercalciúria pode resultar de hipercalcémia (ex. hipercalcémia idiopática ou 

adenocarcinoma da paratiroide) ou do comprometimento da reabsorção tubular renal de cálcio4,6. 

Um decréscimo na concentração de inibidores da cristalização de oxalato de cálcio na urina como 

o magnésio, citrato e pirofosfato que formam complexos solúveis com o cálcio, e proteínas como 

a nefrocalcina e a glicoproteína Tamm-Horsfall podem contribuir para a sua formação4,6. O citrato 

promove ainda a alcalinização da urina traduzindo um efeito protetor contra a formação de 

oxalato de cálcio1. Existe controvérsia sobre o envolvimento do pH da urina nesta condição, no 

entanto acidúria persistente está associada a acidose metabólica de baixo grau que, por sua vez, 

induz mobilização do cálcio ósseo e diminui a sua reabsorção tubular renal, aumentando assim 

a excreção de cálcio na urina1,6. A acidificação da urina diminui ainda os efeitos inibitórios do 

citrato e pirofosfato1,6. Dietas acidificantes que produzem um pH urinário entre 5,99 e 6,15 

produzem um risco 3 vezes maior para a formação de oxalato de cálcio quando comparadas com 

dietas produzindo um pH de 6,5 a 6,91,4. Existem duas formas de urólitos de oxalato de cálcio, 

monohidratados e os dihidratados, diagnosticados no Tobias em igual proporção e para os quais 

o maneio dietético profilático é idêntico1. A primeira modificação a fazer é aumentar o consumo 

de água e o volume de urina para diminuir a saturação destes constituintes na urina, o que pode 

ser conseguido através da humidificação da dieta (>70%), ou através de colocação de fontes de 

água em casa1,2,7. Idealmente a urina deverá ter uma densidade inferior a 1.0252. Existem várias 
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formulações preventivas no mercado, entre elas a Urinary S/O® prescrita para o Tobias, que 

contêm valores ligeiramente maiores de cloreto de sódio e restrições proteicas discretas1. 

Estudos prospetivos verificaram que apesar de um aumento de consumo de sódio produzir uma 

maior excreção de cálcio na urina, este efeito é suplantado pelo maior consumo de água e pelo 

maior volume de urina que impedem a saturação destes elementos1,7. No entanto, devem ser 

tomadas precauções na ingestão de sal em doentes com hipertensão ou com IRC, estando 

contraindicado em pacientes cardíacos1,2. Estas dietas não devem ser restritas em cálcio, pois 

podem levar a um aumento da absorção intestinal de oxalato2,6. Outros nutrientes que devem ser 

considerados no maneio dietético de urólitos de oxalato de cálcio são o fosfato, citrato e 

magnésio que se pensa terem um efeito inibitório na formação de oxalato de cálcio1,2. Também 

o fosforo dietético não deve ser limitado, pois níveis séricos reduzidos de fósforo ativam a 

paratiróide, resultando na conversão de vitamina D3 em calcitriol e consequente aumento da 

absorção de cálcio intestinal1,6. Dado que o controlo do pH urinário tem maior importância na 

dissolução e prevenção de urólitos de estruvite do que no tratamento de urólitos de oxalato de 

cálcio, estas dietas têm como objetivo uma acidificação ligeira da urina, com uma meta de pH 

entre 6,6 e 7,51,6. A terapia farmacológica inclui a hidroclorotiazida (1 mg/kg, po, q12h) e o citrato 

de potássio (50-75 mg/kg, po, q12h) e pode estar indicada caso as formulações dietéticas sejam 

insuficientes na prevenção urólitos de oxalato de cálcio2. O uso de diuréticos tiazídicos diminui a 

excreção de cálcio na urina, pelo que o cálcio sérico deve ser prontamente vigiado2. A taxa de 

recorrência de urólitos de oxalato de cálcio varia entre os estudos, mas pode atingir os 7%, com 

um período de reaparecimento de 1 a 5 anos, pelo que estes pacientes devem ser 

periodicamente monitorizados1,4,6.  
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CASO CLÍNICO Nº 3: ENDOCRINOLOGIA – HIPERTIROIDISMO FELINO 

 

Caracterização do paciente: a Maggie era um felídeo Europeu comum, fêmea, castrada, de 12 

anos de idade, que pesava 2,670 kg. Motivo da consulta: apresentou-se à consulta de urgência 

por dificuldade respiratória. Anamnese e história clínica: vacinação e desparasitações em 

atraso. Vivia numa moradia com acesso ao exterior e não coabitava com mais animais. A sua 

dieta consistia em ração seca de boa qualidade fornecida ad libitum. Não tinha o hábito de ingerir 

lixo, plantas ou tóxicos. Foi submetida a uma ovariohisterectomia e mastectomia parcial no 

passado para remover tumores mamários. Não se encontrava a fazer medicação e não tinha 

história de reações medicamentosas. A tutora relatou que a Maggie comia com bastante apetite 

e que sempre foi magra, contudo há cerca de uma semana o apetite tinha vindo a diminuir. No 

dia da consulta de urgência notaram que estava muito parada e com dificuldade a respirar. Na 

anamnese dirigida aos restantes sistemas não relataram alterações. Exame físico geral: estava 

alerta, mas letárgica e demonstrava um temperamento linfático. A atitude era adequada e 

apresentava um score de condição corporal de 3/9. Estava dispneica com componente 

respiratória abdominal marcada e com uma frequência de 56 r.p.m.. À auscultação 

cardiorrespiratória, denotava-se um abafamento dos ruídos com a perceção de um ritmo 

cardíaco de galope. A temperatura rectal era de 37,8 °C e a frequência de pulso 260 p.p.m.. As 

mucosas estavam rosadas e húmidas, o TRC era menor que 2 segundos e a desidratação inferior 

a 5%. Sem alterações ao nível de gânglios linfáticos e palpação abdominal. Lista de problemas: 

dispneia, taquipneia, taquicardia, ritmo cardíaco de galope, magreza, hiporexia, mas história 

prévia de polifagia, abafamento dos ruídos cardiorrespiratórios. Principais diagnósticos 

diferenciais: hipertiroidismo, cardiomiopatia, diabetes mellitus, insuficiência renal crónica, 

síndrome de má absorção intestinal, linfossarcoma gastrointestinal, parasitismo, patologia 

pulmonar. Exames Complementares: 1) Hemograma: linfopenia, neutrofilia, trombocitopenia e 

anemia ligeira. 2) Bioquímica: aumento da fosfatase alcalina. 3) Concentração sérica de T4: 

hipertiroidismo. 4) Ionograma: diminuição ligeira dos eletrólitos (Tabela 3 – Anexo III). 5) 

Radiografias torácicas: efusão pleural e edema pulmonar (Figura 4 – Anexo III). 6) 

Ecocardiografia: insuficiência valvular mitral e tricúspide severa; insuficiência valvular aórtica 

moderada e pulmonar ligeira; dilatação severa de ambos os átrios e ligeira dos respetivos 

ventrículos. 7) Eletrocardiograma (ECG): taquiarritmia supraventricular com complexos 

supraventriculares prematuros. 8) Toracocentese: 72 ml de líquido com aspeto sero-

sanguinolento. 9) Pressão arterial: hipertensão sistémica (PS – 168 mmHg e PD – 81 mmHg). 

Diagnóstico: cardiomiopatia não classificada e hipertensão concomitantes a hipertiroidismo. 

Tratamento e evolução: a Maggie foi admitida de urgência e iniciada oxigenoterapia com 

máscara e fluidoterapia com LR a metade da taxa de manutenção (1ml/kg/h). Após os achados 
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radiográficos apontarem para um quadro de efusão pleural, a Maggie foi sedada com propofol (4 

mg/kg, iv) e procedeu-se à toracocentese em ambos os lados do tórax, ao nível do 7º espaço 

intercostal, com recurso a um cateter butterfly de 21G ligado a uma válvula de 3 vias e a uma 

seringa de 20 ml. Foram drenados 72 ml de líquido de aspeto sero-sanguinolento, para o qual 

não foi realizada análise citológica. Foi instituída furosemida (2 mg/kg, iv) q2h até estabilização 

da frequência respiratória, sendo que ao fim de 3 administrações normalizou para 40 r.p.m. e, 

como tal, a frequência do diurético foi ajustada para TID. Ao 2º dia, após realização da 

ecocardiografia, foi adicionado à terapêutica benazepril (0,5 mg/kg, po, SID), pimobendan (0,25 

mg/kg, po, BID) e clopidogrel (18,75mg, po, SID). Foi ainda efetuada uma radiografia torácica de 

controlo, que evidenciava claras melhorias no padrão pulmonar e na efusão pleural (Figura 4 – 

Anexo III). No 3º dia teve alta hospitalar com a medicação supracitada, sendo que a furosemida 

seria reduzida posteriormente a BID e foi recomendado a monitorização da frequência 

respiratória em repouso e um controlo ecocardiográfico dentro de 1 a 2 meses. Prognóstico: 

reservado.  

Discussão: o hipertiroidismo é uma condição clínica que resulta da produção e secreção 

excessiva de tiroxina ou tetraiodotironina (T4) e triiodotironina (T3) pela glândula tiroide resultando 

em alterações multissistemicas6, sendo a endocrinopatia felina mais comum com uma 

prevalência de cerca de 10% em gatos com mais de 10 anos1,3,4. Aproximadamente 95% dos 

gatos diagnosticados com hipertiroidismo têm idade superior a 8 anos1,5. As raças puras, em 

particular os siameses, himalaias e birmaneses, têm uma menor predisposição genética para o 

desenvolvimento desta patologia1,5. O hipertiroidismo felino resulta na maioria dos casos de 

hiperplasia adenomatosa ou de um adenoma primário da glândula tiroide, sendo a hiperplasia 

adenomatosa multinodular a alteração patológica mais frequente1,5. Ambas as anomalias 

histológicas são alterações benignas, em que o crescimento e o funcionamento das células 

foliculares são autónomos, independente da ação da hormona estimuladora da tiroide (TSH) e 

podem coexistir na mesma glândula tiroide, com ocorrência bilateral em 70% dos casos1,3. O 

adenocarcinoma folicular da tiroide é reconhecido em 1 a 3% dos gatos diagnosticados com 

hipertiroidismo, podendo afetar um ou ambos os lobos da tiróide1,3,6. Os critérios para diagnóstico 

de um carcinoma folicular incluem evidência de invasão capsular e vascular, pleomorfismo 

celular, extensão extracapsular e presença de metástases distantes1. Diversos estudos 

epidemiológicos apontam para uma origem multifatorial do hipertiroidismo, com enfase em 

causas nutricionais e ambientais que atuam como potenciais desreguladores da glândula tiróide5. 

Entre as causas nutricionais avaliadas estão a excessiva ingestão de iodo e de isoflavonas de 

soja na dieta e a exposição a bisfenol A presente nas latas de alimento húmido5,6. Já a exposição 

a éteres de difenila polibromados (PBDE’s) é apontada como a principal causa ambiental de 

hipertiroidismo5,6.  
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O hipertiroidismo é uma patologia crónica progressiva insidiosa e a apresentação clínica de um 

gato com hipertiroidismo pode incluir uma variedade de sinais, moderados a severos, dado a 

ação multissistémica das hormonas tiroideias1,3. Os sinais clínicos clássicos de hipertiroidismo 

são perda de peso, polifagia, polidipsia/poliúria, aumento da vocalização, agitação, aumento da 

atividade, taquipneia, taquicardia, vómito, diarreia, intolerância ao calor/stress e alterações na 

pelagem1,3,6. A Maggie apresentou-se à consulta de urgência com dispneia, letargia e hiporexia 

devido a complicações de uma insuficiência cardíaca esquerda concorrente. No entanto, pela 

história foi possível apurar sinais, não valorizados pela tutora, de perda de peso associado a 

polifagia indicativos de um possível hipertiroidismo concomitante1. O hipertiroidismo está 

associado invariavelmente ao aumento de tamanho de um ou ambos os lobos da tiroide1,3, 

ocorrência que não foi avaliada no caso da Maggie. A palpação de uma massa cervical não é 

patognomónico de hipertiroidismo, pelo que os diagnósticos diferenciais incluem mucocelo 

salivar, massas ou quistos na paratiroide ou quistos faríngeos1,3. Dada a sensibilidade cardíaca 

às hormonas tiroideias, muitos gatos com hipertiroidismo desenvolvem patologia cardíaca 

secundária1. As anomalias cardiovasculares encontradas incluem arritmias, sopros cardíacos, 

ritmo de galope e taquicardia3, sendo esta última reportada em cerca de 30% dos casos de 

hipertiroidismo felino devido a um aumento no tónus simpático em conjunto com uma diminuição 

do tónus parassimpático1,6. A taquicardia em conjunto com um aumento das necessidades 

periféricas de oxigénio devido a uma maior taxa metabólica nestes animais produz um aumento 

do débito cardíaco, gerando um maior volume sanguíneo1,6. Por outro lado, o efeito direto de T3 

no relaxamento do músculo liso diminui a resistência vascular periférica o que ativa o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) culminando num aumento ainda maior do aporte 

sanguíneo1,6. As hormonas T3 e T4 ativam ainda genes que codificam proteínas regulatórias e 

estruturais cardíacas, o qual resulta no aumento da contratilidade cardíaca1,6. Estas alterações 

ativam mecanismos compensatórios cardíacos que resultam em hipertrofia e dilatação 

cardíaca1,6. Aproximadamente 50% dos gatos com hipertiroidismo têm concentrações séricas 

detetáveis de troponina I, um marcador sensível e específico de lesão dos cardiomiócitos1.  

A avaliação diagnóstica de hipertiroidismo deve incluir hemograma, perfil bioquímico, urianálise, 

concentração sérica de T4, medição indireta da pressão sanguínea e, em casos de suspeita de 

patologia cardíaca, devem ser realizadas radiografias torácicas, ECG e ecocardiografia1,3,6. Estes 

exames foram todos realizados no caso da Maggie com exceção da urianálise. 

Aproximadamente 50% dos gatos com hipertiroidismo têm eritrocitose devido a uma maior 

estimulação da produção de eritropoietina pelas hormonas tiroideias1. A Maggie, no entanto, 

apresentava uma anemia ligeira, possivelmente devido a extravasamento sanguíneo para a 

cavidade pleural. Mais de 90% dos casos de hipertiroidismo felino têm alterações moderadas em 

pelo menos uma das enzimas hepáticas, pelo que o aumento da fosfatase alcalina presume um 
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aumento no turnover ósseo destes animais1. A hipertensão sistólica é observada em 

aproximadamente 10 a 20% dos gatos com hipertiroidismo aquando do diagnóstico1, pelo que a 

monitorização da pressão arterial e um exame do fundo do olho para averiguar retinopatia 

hipertensiva devem ser realizados nestes pacientes ao longo do tratamento3. Os achados 

eletrocardiográficos mais frequentes em gatos com hipertiroidismo são taquicardia sinusal e 

aumento da amplitude da onda R em derivação II1. O ritmo cardíaco da Maggie era compatível 

com taquicardia sinusal associada com frequentes complexos supraventriculares prematuros 

isolados ou agrupados em dupletos. A nível ecocardiográfico, é frequentemente identificada 

hipertrofia do ventrículo esquerdo e do septo interventricular, aumento do diâmetro do átrio 

esquerdo e da porção inicial da aorta e hipercontratilidade do miocárdio1. A cintigrafia permite 

obter informação anatómica e funcional da tiroide e estabelecer um diagnóstico definitivo3, 

estando indicada na determinação de alterações com um envolvimento unilateral ou bilateral, na 

identificação de tecido ectópico ou metastático e na avaliação de eficácia de um tratamento1,6. 

Este método de diagnóstico é particularmente útil em gatos que apresentam sinais clínicos de 

hipertiroidismo mas com concentração sérica de T4 normal ou no limite superior, sendo o 

tecnécio-99m pertecnetato o radionuclídeo mais usado na sua execução, uma vez que mimetiza 

o iodo, sendo incorporado pelas células foliculares da tiróide1,6.  

Existem várias modalidades de tratamento para o hipertiroidismo felino que incluem tratamento 

farmacológico, dietas restritas em iodo, tiroidectomia ou administração de iodo radioativo1,3. O 

objetivo do tratamento é repor o estado de eutiroide, evitar o hipotiroidismo e minimizar os efeitos 

secundários3.Os fármacos utilizados no tratamento médico de gatos com hipertiroidismo são o 

metimazol e o carbimazol, sendo este último rapidamente metabolizado em metimazol após 

administração oral1,3,4. Este composto atua reduzindo a síntese de hormonas tiroideias através 

da inibição da peroxidade tiroideia responsável pela oxidação do iodo1,3,4. O tratamento 

farmacológico pode ser utilizado a longo prazo como único tratamento ou a curto prazo para 

estabilização previamente à cirurgia1,3. O metimazol é relativamente seguro e de fácil 

administração, podendo ser administrado em gatos geriátricos e não acarreta risco de 

desenvolvimento de hipotiroidismo permanente, uma vez que atua de forma reversível1. A dose 

inicial de metimazol para controlo do hipertiroidismo varia entre 1,25 e 2,5 mg por gato, a cada 

12 horas1,3. Esta dose poderá ser reduzida posteriormente a uma única administração diária1,3. 

A maioria dos gatos hipertiroides sujeitos a tratamento médico torna-se eutiroide num período de 

2 a 3 semanas, pelo que devem ser monitorizados os níveis séricos de T4 após este período3. O 

metimazol pode ainda ser administrado por via transdérmica em gatos pouco cooperativos, na 

mesma frequência de administração que a alternativa oral, através da aplicação de formulações 

tópicas de 2,5 ou 5 mg/0,1 ml na região glabra do pavilhão auricular alternando de orelha entre 

administrações1,6. Esta fórmula tem um início de controlo mais lento e uma eficácia ligeiramente 
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inferior à formulação oral1,6. O tratamento com metimazol pode resultar em efeitos secundários, 

embora incomuns, a nível hepático, hematológico (leucopenia, anemia e trombocitopenia), 

dermatológico (prurido facial) e gastrointestinal, sendo estes últimos significativamente menores 

na administração transdérmica1,3,6. A função renal deve ser monitorizada durante o tratamento, 

especialmente em gatos geriátricos1,3. O hipertiroidismo ao induzir uma maior perfusão renal 

poderá mascarar uma insuficiência renal crónica, que poderá sofrer uma descompensação após 

reversão do quadro hipertiroide1,3. A tiroidectomia unilateral ou bilateral, embora seja uma 

solução permanente e eficaz para o tratamento de hipertiroidismo felino e permitir a análise 

histopatológica do tecido tiroideu, acarreta um risco de consequências clínicas adversas no pós-

operatório como hipotiroidismo e hipoparatiroidismo iatrogénicos1,3,4. Outras complicações 

incluem a síndrome de Horner, a paralisia dos nervos laríngeos e a recorrência devido a tecido 

ectópico3. O tratamento cirúrgico seria inviável no caso da Maggie dado o diagnóstico de uma 

insuficiência cardíaca esquerda grave concomitante, o que agravava o risco anestésico de uma 

potencial cirurgia. A utilização de iodo radioativo é considerada o tratamento de eleição3,4,6. Este 

comporta uma taxa de sucesso de aproximadamente 95% com uma única administração1,3. No 

entanto, o custo associado, a necessidade de quarentena e a escassa oferta de instalações 

licenciadas para o tratamento limitam a sua utilização4. Após administração iv ou sc, o iodo 

radioativo é transportado para o interior das células foliculares hiperplásicas ou neoplásicas da 

tiroide e é incorporado na tiroglobulina, sendo que o restante iodo que não é incorporado é 

excretado na urina e nas fezes1. O isótopo 131I emite radiações gama e partículas beta, sendo os 

efeitos ionizantes destas ultimas os principais responsáveis pela morte celular folicular1,3. Dado 

que o tecido tiroideu atrófico não tem a capacidade de concentrar iodo, este tratamento afeta 

apenas tecido folicular funcional hiperativo, pelo que após resolução do hipertiroidismo e 

reestabelecido os mecanismos de feedback, o tecido anteriormente atrófico retoma o 

funcionamento, evitando assim uma situação de hipotiroidismo1,3. Os tecidos envolventes, como 

a glândulas paratiroides, não são afetados por estes efeitos ionizantes uma vez que as partículas 

beta apenas viajam pequenas distâncias (1 a 2 mm)1,3. Menos de 3% dos gatos sujeitos a 

tratamento com iodo radioativo sofrem recorrências num período médio de 3 anos após 

tratamento1. Gatos que sofrem de patologias concomitantes como é o caso da insuficiência 

cardiovascular da Maggie, não são bons candidatos para este tratamento, dado a necessidade 

de isolamento após administração, variando de 3 dias a 4 semanas3. A utilização de dietas com 

restrições de iodo, como a Hill’s Prescription Diet y/d Feline® com concentrações de 0,2mg/kg, 

provaram ser benéficas na redução dos níveis séricos de T4  em gatos com elevações moderadas 

a severas3,4,6. Num estudo que decorreu durante 1 ano, 83% dos gatos com hipertiroidismo 

entraram em remissão, apenas com tratamento dietético, pelo que uma dieta veterinária restrita 

em iodo pode ser considerada uma alternativa viável aos tratamentos já existentes4.  
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A Maggie foi simultaneamente diagnosticada por ecocardiografia com uma cardiomiopatia não 

classificada, uma categoria de classificação de cardiomiopatias que inclui gatos com aumento 

significativo do átrio esquerdo ou biatrial2. A ecocardiografia revelou um aumento marcado na 

proporção diâmetro atrial esquerdo e diâmetro da aorta de 2,40 (N ≤ 1,5), sem alterações 

significativas a nível ventricular2. Evidenciava ainda insuficiência severa de ambas as válvulas 

atrioventriculares, embora o mais comum seja a presença de uma insuficiência moderada2. A 

efusão pleural, edema pulmonar e arritmias como complexos supraventriculares prematuros 

estão comummente associados a este tipo de cardiomiopatia2. Os sinais clínicos associados 

cursam com dispneia, taquipneia e sinais inespecíficos como letargia, anorexia ou perda de 

peso2. Embora não existam critérios específicos para estabelecer o diagnóstico de 

cardiomiopatia não classificada, neste inserem-se gatos com anomalias cardíacas que podem 

cursar com insuficiência cardíaca mas que não encaixam nas classificações de cardiomiopatia 

hipertrófica ou dilatada, representando 10% dos gatos diagnosticados com cardiomiopatia2. 

Pacientes como a Maggie, com insuficiência cardíaca esquerda com risco de vida, necessitam 

de tratamento imediato com uma combinação apropriada de oxigénio, toracocentese e 

furosemida parenteral2. O tratamento de manutenção da insuficiência cardíaca crónica com 

dilatação atrial severa inclui furosemida, inibidores da enzima conversora da angiotensina como 

o benazepril, agentes inotrópicos positivos como o pimobendan e antiagregantes plaquetários 

como o clopidogrel2. Optou-se por não se iniciar tratamento médico para o hipertiroidismo da 

Maggie até reavaliação ecocardiográfica, embora as guidelines aconselhem o tratamento 

simultâneo de hipertiroidismo e concorrente insuficiência cardíaca, uma vez que a correção da 

tirotoxicose e da hipertensão sistémica podem promover melhorias na patologia cardíaca3. O 

prognóstico da Maggie era desfavorável devido à co-morbilidade de uma insuficiência cardíaca 

severa3. 
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CASO CLÍNICO Nº 4: GASTROENTEROLOGIA – OBSTRUÇÃO PILÓRICA POR 

PROLIFERAÇÃO INFLAMATÓRIA DA MUCOSA GÁSTRICA ANTRAL 

 

Caracterização do paciente: a Kikas era um canídeo de raça Yorkshire Terrier, fêmea castrada, 

de 6 anos e 10 meses de idade que pesava 4,500 kg. Motivo da consulta: vómitos e anorexia. 

Anamnese e história clínica: encontrava-se corretamente vacinada e desparasitada, vivia num 

apartamento e tinha acesso ao exterior. Não coabitava com outros animais e nunca viajou. A sua 

dieta consistia em ração seca de boa qualidade. Teve uma gastroenterite aguda no passado por 

indiscrição alimentar e o único procedimento cirúrgico a que foi submetida foi a 

ovariohisterectomia. Há 3 dias iniciou um quadro de vómitos, precedidos de contrações 

abdominais e náusea, o conteúdo era alimento não digerido e ocorria algum tempo após as 

refeições. A tutora relatou que a Kikas nos dois últimos dias parecia ter apetite mas não 

conseguia comer, apenas bebia água. Não tinha o hábito de ingerir lixo ou corpos estranhos mas 

essa hipótese não foi descartada pela tutora. Sem história de reações medicamentosas e sem 

alterações na anamnese dirigida aos restantes sistemas. Exame físico geral: a atitude era 

adequada e o temperamento nervoso. Exibia uma condição corporal ideal com um score de 5/9. 

Os movimentos respiratórios e o pulso estavam normais, com frequências de 24 r.p.m. e 86 

p.p.m, respetivamente. A temperatura retal era de 38,5 °C e não eram observados sangue, muco 

nem formas parasitárias no termómetro. As mucosas estavam rosadas, brilhantes e húmidas 

com TRC inferior a 2 segundos e o grau de desidratação inferior a 5%. Dor à palpação no 

abdómen cranial. Sem alterações ao nível da auscultação cardiorrespiratória, gânglios linfáticos 

e restantes parâmetros. Lista de problemas: vómitos, anorexia, dor no abdómen cranial. 

Principais diagnósticos diferenciais: intolerância ou indiscrição alimentar, corpo estranho 

gástrico, úlcera gástrica, intussusceção intestinal, estenose pilórica, obstrução pilórica por 

proliferação inflamatória da mucosa gástrica antral, neoplasia gástrica 

(adenoma/adenocarcinoma gástrico, gastrinoma), dismotilidade gastrointestinal, pancreatite 

aguda e colangiohepatite. Exames Complementares: 1) Hemograma: eritrocitose. 2) 

Bioquímica: hiperglobulinemia. 3) Ionograma: hiponatrémia, hipoclorémia e hipocalémia ligeiras 

(Tabela 4 – Anexo IV). 4) Urianálise: sem alterações. 5) Radiografias abdominais: sem 

alterações. 6) Ecografia abdominal: aumento da espessura da parede gástrica mais marcado na 

região do antro pilórico, compatível com gastrite e sinais de hipomotilidade gastrointestinal 

(Figura 5 – Anexo IV). 7) Endoscopia digestiva alta: crescimento inflamatório/neoplásico na 

região do antro pilórico causando estenose pilórica e consequente atraso do esvaziamento 

gástrico (Figura 6 – Anexo IV). 8) Biópsias da mucosa gástrica das regiões do antro pilórico e 

piloro: edema com hiperplasia das glândulas gástricas na lâmina própria. Presença de infiltrado 

inflamatório ligeiro composto por linfócitos, macrófagos e neutrófilos. Sem sinais de atipia 
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citológica ou histológica. Foram identificados escassos organismos bacterianos espiralados de 

morfologia compatível com Helicobacter spp. Diagnóstico: obstrução pilórica por proliferação 

inflamatória da mucosa gástrica antral. Tratamento e evolução: a Kikas ficou internada e após 

evidências ecográficas de gastrite foi iniciado tratamento sintomático com fluidoterapia com LR 

suplementado com glicose a 2,5% e 20 mEq de KCl/l, a uma taxa de 8,5 ml/h, maropitant (1 

mg/kg, iv, SID), omeprazol (1 mg/kg, iv, BID), sucralfato (2,5 ml suspensão, po, TID), buprenorfina 

(0,02 mg/kg, iv, TID) e metronidazol (10 mg/kg, iv, BID). Ao final de 24h sem reversão do quadro 

de anorexia foi colocada uma sonda nasogástrica e iniciou-se a alimentação a 1/5 das 

necessidades energéticas em repouso, repartida por 5 refeições diárias com Convalescence 

Support da Royal Canin®, sujeito a um aumento gradual durante os 4 dias seguintes até perfazer 

o total das necessidades, correspondente a 400 ml/dia. Ao 3º dia voltou a ter dois episódios de 

vómito e foi realizada uma nova ecografia que evidenciava um estômago marcadamente 

distendido com conteúdo líquido e alimentar e mantinha o mesmo espessamento da parede na 

região do antro pilórico visualizado na primeira ecografia. No 4º dia de internamento foi realizada 

uma endoscopia digestiva alta após lavagem gástrica, que identificou um crescimento anormal 

da mucosa ao nível do antro pilórico causando estenose pilórica e consequente atraso do 

esvaziamento gástrico. Foram realizadas biópsias e enviadas para o laboratório. Ao 7º dia a 

Kikas apresentou apetite (comeu Recovery da Royal Canin®), tendo sido removida a sonda de 

alimentação e introduzida uma ração gastrointestinal húmida no dia seguinte. Não voltou a 

apresentar mais vómitos, estava ativa, com apetite e a dor abdominal diminuiu. Ao 9º dia cessou 

a medicação e realizou uma ecografia de controlo que mostrava uma evolução positiva do quadro 

de gastrite com uma diminuição do espessamento da parede gástrica antral. Teve alta hospitalar 

ao 10º dia de internamento, após os resultados da biópsia revelarem um quadro de gastrite sub-

aguda, tendo sido recomendada a continuação do sucralfato e da dieta húmida gastrointestinal 

repartida por 5 refeições diárias. Acompanhamento: veio para consulta de reavaliação ao final 

de 7 dias, na qual a tutora relatou que estava bastante bem, ativa e a comer com apetite. Foi 

introduzida ração seca humedecida, a qual foi bem aceite e o sucralfato posteriormente 

descontinuado. Prognóstico: favorável. 

Discussão: a gastrite aguda é o termo médico aplicado à síndrome de vómito com início súbito 

associado a uma lesão ou inflamação da mucosa gástrica1,2,4. A gastrite pode ser de natureza 

primária ou pode ocorrer em associação a uma resposta inflamatória no trato digestivo1. Pode 

ter uma etiologia definida, identificada pela história ou exame físico, como intolerância ou 

indiscrição alimentar, corpo estranho, administração prolongada de certos fármacos, toxinas, 

pode ser secundária a uma patologia metabólica ou pode ser classificada como idiopática2,3. 

Existem poucas evidências que suportem o papel de um agente infecioso na gastrite aguda4. 

Embora haja uma prevalência elevada de gastrite em cães, a causa raramente é identificada3.  
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O diagnóstico de patologias gástricas inicia-se pela recolha exaustiva da história clínica e através 

do exame físico1,2. Um dos principais objetivos da história clínica consiste em distinguir vómito 

de regurgitação, pelo que deve ser obtida informação relacionada com frequência, conteúdo, cor 

do vómito e relação temporal com a refeição1,2. No caso da Kikas embora o conteúdo fosse 

alimento não digerido e ocorresse algum tempo após as refeições, eram precedidos de 

contrações abdominais e náusea, sendo estes sinais indicativos de vómito e não de regurgitação. 

Todavia, em caso de dúvida, a identificação do pH do vómito poderia permitir diferenciar vómito 

de regurgitação1. São necessários exames complementares para diferenciar uma patologia 

gástrica primária de outras patologias, uma vez que podem cursar com os mesmos sinais 

clínicos2. A realização de hemograma, perfil bioquímico, urianálise e exame parasitológico de 

fezes devem ser considerados em animais com vómito persistente ou se existirem sinais de 

patologia sistémica1. A avaliação eletrolítica e o equilíbrio ácido-base são parâmetro importantes 

a ter em consideração para otimizar o tratamento sintomático de um animal com vómitos, pelo 

que perdas ligeiras a moderadas de cloro, potássio, sódio e bicarbonato e acidose metabólica 

são consistentes com patologia gástrica primária1,2. Em caso de obstrução gastrointestinal, a 

perda de cloro excede a de bicarbonato, originando diminuição dos valores de cloro e potássio 

no sangue e o estabelecimento de alcalose metabólica2. O ionograma realizado à Kikas 

demonstrou diminuição ligeira dos iões sódio, potássio e cloro, tendo-se iniciado fluidoterapia 

com LR suplementada com cloreto de potássio. O hemograma demonstrava eritrocitose que, 

juntamente com o valor das proteínas totais perto do valor máximo de referência, poderá ser 

justificada por um estado de desidratação, não percetível ao exame físico. A ausência de 

alterações no restante perfil bioquímico permitiu descartar uma patologia hepática primária, 

embora não tivesse permitido descartar um quadro de pancreatite1. 

A radiografia abdominal é normalmente o primeiro teste de diagnóstico realizado para avaliação 

de animais com sinais de vómito, dor ou distensão abdominal e pode ajudar na identificação de 

corpos estranhos, obstrução gastrointestinal, massas gástricas, dilatação gástrica e síndrome 

dilatação-volvo gástrica (DVG)1,2. O estudo radiográfico contrastado com sulfato de bário líquido 

ou misturado com alimento é útil na inspeção do tamanho, forma, posição e motilidade gástrica 

e na identificação de corpos estranhos radiolucentes ou atrasos no esvaziamento gástrico2. 

Atualmente, a utilização de estudos contrastados com bário tem vindo a ser substituída por uma 

combinação de ecografia e endoscopia, que proporcionam uma maior eficácia na deteção de 

alterações na mucosa gástrica1,2. Uma vez que as radiografias abdominais simples realizadas à 

Kikas não permitiram identificar nenhuma das alterações descritas, tendo-se excluído a 

possibilidade de um corpo estranho radiopaco, avançou-se para um estudo ecográfico. A 

alteração ecográfica compatível com inflamação gástrica é um espessamento difuso da parede 

gástrica sem perda de diferenciação das camadas1,3, tal como foi descrito na ecografia da Kikas. 
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O estômago encontra-se, na maioria das vezes, distendido com acumulação de líquido, as 

pregas gástricas podem estar aumentadas e a atividade peristáltica diminuída1,3. Embora a 

ecografia seja sensível na deteção de espessamentos da parede gástrica, é pouco específica 

pelo que é necessário a realização de uma biópsia gástrica para estabelecer um diagnóstico 

definitivo1. A gastroscopia é a melhor ferramenta diagnóstica para avaliar patologias da mucosa 

gástrica, ao permitir uma visualização direta do lúmen gástrico e providenciar um método não 

invasivo para obter amostras de biopsia para avaliação histopatológica1,2,3. No entanto, a 

endoscopia não permite diagnosticar lesões da submucosa e desordens funcionais, assim como 

realizar biópsias profundas o suficiente em casos de massas gástricas ou espessamento mural2. 

A avaliação endoscópica deve ser apenas realizada após avaliação exaustiva da história, exame 

físico e após insucesso da utilização de outros métodos de diagnóstico na identificação da causa 

das anomalias clínicas1. Cães e gatos sujeitos a endoscopia deverão iniciar jejum entre as 12 e 

18 horas prévias ao exame1,2. Animais com alterações que cursam com atraso no esvaziamento 

gástrico, como era o caso da Kikas, podem ainda conter líquido e alimento no estômago, apesar 

do cumprimento adequado do jejum prévio, pelo que uma aspiração gástrica cuidada está 

indicada para permitir uma melhor visualização da mucosa gástrica e colheita de amostras1. Para 

a realização da gastroscopia a Kikas foi submetida a uma anestesia geral e posicionada em 

decúbito lateral esquerdo para facilitar a passagem do endoscópio pelo antro e piloro1. Foram 

realizadas 4 biópsias de um crescimento anormal focal na mucosa gástrica antral e colocadas 

numa solução de formol tamponado a 10%, para fixação dos tecidos e posterior avaliação 

histopatológica. Este exame permitiu estabelecer um diagnóstico de gastrite subaguda, na qual 

foi identificado edema com hiperplasia das glândulas gástricas na lâmina própria, presença de 

infiltrado inflamatório ligeiro composto por linfócitos, macrófagos e neutrófilos e escassos 

organismos bacterianos espiralados de morfologia compatível com Helicobacter spp.. A 

categorização e graduação da inflamação gástrica é feita de forma subjetiva de acordo com tipo 

predominante de células infiltrativas e da presença de anomalias na microarquitectura como 

atrofia ou hipertrofia, edema, metaplasia ou fibrose4. A inflamação linfoplasmocitária é a alteração 

inflamatória mais comuns da mucosa gástrica canina1,4. A infiltração leucocitária na lâmina 

própria pode ser acompanhada de alterações a nível do epitélio superficial, epitélio profundo 

(alterações degenerativas do fundo ou hiperplasia no antro) ou tecido glandular1. As guidelines 

internacionais ditam que os neutrófilos não estão presentes na mucosa gástrica de cães 

saudáveis, pelo que a sua identificação sugere um processo inflamatório agudo4. O papel de 

Helicobacter spp. na indução de gastrite é alvo de controvérsia1, pelo que está presente em 67 

a 86% dos cães clinicamente saudáveis4. Estes organismos são frequentemente identificado ao 

nível do epitélio de superfície e das glândulas gástricas em biópsias gástricas1. Resultados de 

diversas investigações clínicas e experimentais propuseram este microrganismo como um fator 
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etiológico na inflamação da mucosa gástrica, no entanto, existe pouca evidência definitiva que 

indique que Helicobacter spp. tem um papel significativo no desenvolvimento da gastrite canina 

ou felina1,4. Um estudo conduzido por Amorim et al verificou que infeções por Helicobacter spp 

excluindo H. pylori estão significativamente associadas a infiltração intraepitelial de linfócitos e a 

lesão do epitélio gástrico ligeira a moderada6. No entanto não foi possível estabelecer uma 

relação clara entre infeção por Helicobacter spp e gastrite6. 

A Kikas, aquando do internamento, iniciou tratamento sintomático para gastrite aguda que incluía 

fluidoterapia intravenosa com uma solução isotónica para corrigir desidratação, repor equilíbrio 

eletrolítico e preservar a perfusão da mucosa gástrica3. Iniciou ainda tratamento farmacológico 

com um protetor da mucosa gástrica, um inibidor da bomba de protões, um anti-emético, um 

analgésico e um antibacteriano3. A utilização de um antibiótico de largo espetro pode estar 

indicada para diminuir a formação de colónias bacterianas na mucosa gástrica lesionada, 

contudo devem ser sempre realizadas culturas de amostras e antibiograma previamente à 

administração de um antibiótico3. Ao 2º dia, sem reversão do quadro da anorexia, foi colocada 

uma sonda nasogástrica para nutrição entérica. As vantagens de uma alimentação entérica 

precoce incluem a preservação da integridade da barreira gastrointestinal, melhorias na função 

imunológica, redução da translocação bacteriana e libertação de mediadores inflamatórios5. As 

sondas nasogástricas e nasoesofágicas são uma escolha simples e eficiente para o suporte 

nutricional a curto prazo (inferior a 10 dias) de pacientes hospitalizados com anorexia que 

apresentam integridade do trato gastrointestinal1,5. As complicações mais comuns associadas à 

utilização de sondas de alimentação incluem epistaxis, rinite, dacriocistite, entubação traqueal e 

pneumonia secundária5. O comprimento da sonda nasogástrica a introduzir deve ser aferido pela 

distância que vai da ponta do nariz à 13ª costela5. Para evitar complicações de uma potencial 

entubação traqueal, deve ser aferido um segundo comprimento desde a narina até à entrada do 

tórax5. Quando a sonda alcança a entrada do tórax, é testada a pressão negativa do esófago 

com recurso a uma seringa de 15 ml5. Neste caso, após introdução da sonda, foi realizada uma 

radiografia torácica à Kikas para verificar o seu correto posicionamento e de seguida a sonda foi 

fixada à asa lateral da narina com recurso a suturas. A aferição dos requerimentos de energia 

em repouso (RER) é necessária para determinar a quantidade mínima de alimento necessária 

para suster os processos fisiológicos críticos1. Existem formulações dietéticas líquidas 

específicas para alimentação enteral com concentração energética elevada e alta 

digestibilidade2, entre elas a Convalescence Support da Royal Canin®. O volume diário de 

alimento deve ser dividido em 4 a 6 refeições, com início da alimentação com aproximadamente 

25% dos requerimentos calóricos no primeiro dia, isto é seguido de um aumento gradual de 25% 

a cada dia, pelo que a maioria dos animais atinge os seus requerimentos de energia ao 5º ou 6º 

dia de alimentação1. O alimento deve ser aquecido à temperatura ambiente e administrado 
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lentamente para prevenir o vómito e devem-se proceder a lavagens do tubo com 15 a 20 ml de 

água morna, antes e depois da alimentação para precaver a obstrução da sonda1. Antes de cada 

alimentação o tubo deve ser aspirado com uma seringa para averiguar a existência de alimento 

residual no estômago da última alimentação1. Caso mais de metade da alimentação anterior seja 

aspirada, a alimentação deve ser suspensa e a existência de alimento residual verificada na 

próxima refeição1.  

A suspeita de atraso no esvaziamento gástrico ocorre quando a comida é retida no estômago 

por mais de 8 horas1,4. Existem 4 causas principais de obstrução mecânica à saída do conteúdo 

alimentar a nível do piloro, sendo elas (a) a presença da massas intraluminais e/ou corpos 

estranhos, (b) doença infiltrativa e/ou proliferação da mucosa ou camada muscular, (c) 

compressão externa por massas e/ou órgãos, ou (d) malposicionamento do estômago1,4. A Kikas 

apresentava uma obstrução resultante de uma proliferação inflamatória da mucosa gástrica 

antral. A hipertrofia da mucosa antral pilórica afeta predominantemente cães machos de raça 

pequena, de meia-idade a geriátricos1,4. A sua patogénese é desconhecida, no entanto foram 

especulados fatores etiológicos como a hipergastrinémia e o stress1,4. Causas como stress 

agudo, doença inflamatória ou trauma podem estimular a inervação simpática, reduzindo a 

motilidade gástrica e assim provocar retênção1. A distensão gástrica associada ao atraso no 

esvaziamento gástrico pode originar um aumento na produção de gastrina e subsequente 

hipertrofia1. A cirurgia é o tratamento de eleição para estas alterações benignas, permitindo 

remover a obstrução e reestabelecer o esvaziamento gástrico normal, com um prognóstico 

excelente1. Habitualmente consiste na ressecção do tecido anómalo em combinação com uma 

piloroplastia ou piloromiotomia1,2. Neste caso da Kikas, ao fim de 9 dias de internamento 

observaram-se melhorias, com evidências ecográficas de reversão do quadro obstrutivo 

associada à diminuição do espessamento da parede gástrica antral. Assim, optou-se pela 

alimentação em pequenas refeições, várias vezes ao dia, tendo sido excluída naquela altura a 

opção de tratamento cirúrgico. 

 

Referências bibliográficas:  

1- Simpson KW (2013) “Chapter 56: Stomach” em Washabau RJ, Day MJ Canine & Feline Gastroenterology, 1ª 

Ed, 606-637. 

2- Simpson KW (2017) “Chapter 275: Disease of the Stomach” em Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E Textbook of 

Veterinary Internal Medicine, 8ª Ed., 1495-1516. 

3- Patel PK et al (2018) “Gastritis and Peptic Ulcer Diseases in Dogs: A Review” em International Journal of 

Current Microbiology and Applied Sciences, 2475-2501. 

4- Amorim et al (2015) “Canine Gastric Pathology: a Review” em Journal of Comparative Pathology, 1-29. 

5- Herring JM (2016) “A novel placement technique for nasogastric and nasoesophageal tubes” em Journal of 

Veterinary Emergency and Critical Care, 593-597. 

6- Amorim et al (2015) “Presence and significance of Helicobacter spp. in the gastric mucosa of Portuguese dogs” 

em Gut Pathogens, 1-8.   



  

25 
 

CASO CLÍNICO Nº 5: CARDIOLOGIA – DOENÇA DEGENERATIVA VALVULAR MITRAL 

 

Caracterização do paciente: o Scotty era um canídeo de raça Yorkshire Terrier, macho inteiro, 

de 14 anos e 5 meses que pesava 5,520 kg. Motivo da consulta: dificuldade respiratória. 

Anamnese e história clínica: encontrava-se corretamente vacinado e desparasitado, vivia num 

apartamento e tinha acesso ao exterior. Não coabitava com outros animais e nunca viajou. A sua 

dieta consistia em ração seca de boa qualidade e arroz com frango cozido. O Scotty teve 

problemas nas glândulas anais no passado e não tinha passado cirúrgico. Não tinha o hábito de 

ingerir tóxicos, lixo ou corpos estranhos. A tutora relatou que o Scotty estava mais prostrado, a 

comer pouco e com uma respiração dolorosa há um dia e meio. Sem história de reações a 

fármacos e sem alterações na restante anamnese. Exame físico geral: a atitude era adequada 

e o temperamento nervoso. A condição corporal era normal com um score de 5/9. Evidenciava 

dispneia expiratória, taquipneia (frequência de 76 r.p.m.) e taquicardia ligeira (frequência de 188 

p.p.m.), com um pulso forte, simétrico, regular e rítmico. A temperatura retal era de 38 °C e não 

foram observados sangue, muco nem formas parasitárias no termómetro. As mucosas estavam 

rosadas, brilhantes e húmidas com TRC inferior a 2 segundos e o grau de desidratação era 

inferior a 5%. À auscultação cardiorrespiratória eram audíveis crepitações pulmonares e um 

sopro cardíaco grau IV/VI. Sem alterações na palpação abdominal, gânglios linfáticos e restantes 

parâmetros do exame geral. Lista de problemas: dispneia expiratória, taquipneia, taquicardia 

ligeira, hiporexia, crepitações pulmonares, sopro cardíaco grau IV/VI. Principais diagnósticos 

diferenciais: edema pulmonar cardiogénico por doença degenerativa valvular mitral, 

insuficiência valvular tricúspide, cardiomiopatia dilatada, endocardite bacteriana da válvula mitral 

e bronquite crónica. Exames Complementares: 1) Hemograma: eritrocitose. 2) Bioquímica: 

aumento da ALT/GPT e FA, hipoalbuminémia, hiperglobulinémia, hiperproteinémia e urémia. 3) 

Ionograma: sem alterações (Tabela 5 – Anexo V). 4) Radiografias torácicas: aumento da silhueta 

cardíaca com consequente desvio dorsal da traqueia e compressão dos brônquios principais, 

compatível com dilatação atrial esquerda; padrão intersticial difuso e alveolar no parênquima 

pulmonar, mais marcado ao nível dos lobos caudodorsais, compatível com edema pulmonar 

(Figura 7 – Anexo V). 5) Ecocardiografia: dilatação severa do átrio esquerdo, espessamento da 

válvula mitral associado a rutura de corda tendinosa da cúspide anterior e insuficiência valvular 

severa. Disfunção diastólica ligeira. Restantes câmaras cardíacas normodimensionadas (Figura 

8 – Anexo V). Diagnóstico: edema pulmonar cardiogénico secundário a insuficiência cardíaca 

congestiva esquerda por doença degenerativa valvular mitral estadio C. Tratamento e 

evolução: após achados radiográficos evidenciarem um quadro de edema pulmonar, o Scotty 

foi internado e iniciou tratamento com fluidoterapia com LR a metade da taxa de manutenção 

(1ml/kg/h) e furosemida (2 mg/kg, iv, BID) até estabelecimento do diagnóstico definitivo. Após 
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realização da ecocardiografia foi preconizado o tratamento com pimobendan (1,875 mg, po, BID), 

benazepril (2,5 mg, po, SID), espironolactona (12,5 mg, po, SID) e furosemida (10 mg, po, BID a 

TID), sendo esta última posteriormente reduzida para a dose mínima efetiva. O Scotty ficou 

internado durante dois dias, sendo que ao 2º dia já evidenciava claras melhorias no padrão 

pulmonar e uma frequência respiratória de 40 r.p.m., sem utilização da prensa abdominal. Ao 3º 

dia após total estabilização do quadro clínico teve alta com o tratamento médico supracitado e 

foi aconselhada uma dieta com baixo teor de sal e uma reavaliação ecocardiográfica dentro de 

3 meses. Prognóstico: Reservado. 

Discussão: a degeneração mixomatosa da válvula mitral, com subsequente dilatação ventricular 

e atrial esquerda, é a patologia cardíaca mais comum no cão1,2,3. Apesar da degeneração da 

válvula mitral ser a mais frequente, estimada em 75% a 80% dos casos de patologia cardíaca3, 

qualquer uma das válvulas cardíacas pode ser afetada por esta condição, embora as válvulas 

semilunares raramente desenvolvam alterações pronunciadas2. A doença degenerativa valvular 

é uma patologia progressiva e lenta detetada em aproximadamente 30% dos cães com idade 

igual ou superior a 13 anos1. A doença degenerativa valvular mitral (doravante designada por 

DDVM) tem uma maior prevalência em cães de raças médias a pequenas, como Poodles 

miniatura, Lulu da Pomerânia, Chihuahuas, Yorkshire Terriers, sendo particularmente elevada 

em Cavaliers King Charles Spaniels1,2 e aproximadamente 1,5 vezes mais comum em cães 

machos3. A DDVM carateriza-se por deformação nodular e espessamento das cúspides e, por 

vezes, alongamento das cordas tendinosas1. A alteração valvular inicial consiste na formação de 

pequenos nódulos na área de aposição das cúspides que, à medida que a patologia progride, 

aumentam de número e tamanho e formam agregados1,2. Em casos severos, as cúspides estão 

contraídas e os bordos livres, anteriormente finos e translúcidos, tornam-se espessos, irregulares 

e dobram em direção ao endocárdio ventricular, gerando incompetência valvular mitral por falha 

na coaptação das cúspides1,2,3. A nível histológico, a DDVM caracteriza-se por deposição de 

mucopolissacarídeos e glicosaminoglicanos no interior das camadas esponjosa e fibrosa das 

cúspides, com perda e distorção da estrutura do colagénio que compõe a válvula1,2. A ativação 

de miofibroblastos aumenta a produção de enzimas proteolíticas que degradam o colagénio e a 

elastina a uma taxa superior à da sua produção3. A lesão endotelial pode desempenhar um papel 

importante na progressão desta patologia, ao induzir a libertação de péptidos vasoativos como a 

endotelina-1, potencialmente envolvida na alteração do fenótipo dos fibroblastos2. Trata-se de 

uma patologia estéril, na qual não são encontrados infiltrados inflamatórios, pelo que não existe 

uma associação conhecida com endocardite1,3. A causa de DDVM é desconhecida, mas é 

possível que haja uma predisposição genética e hereditária, dada a maior suscetibilidade de 

certas raças1,2,3. Estudos demonstraram uma associação entre dois loci localizados nos 

cromossomas 13 e 14 de Cavaliers King Charles e o desenvolvimento precoce de DDVM2. Na 
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incompetência valvular mitral, uma fração do volume sistólico ventricular esquerdo sofre ejeção 

retrógrada (designada fração regurgitante) através do orifício valvular em direção ao átrio 

esquerdo1,2. A severidade da regurgitação mitral depende da dimensão do orifício regurgitante e 

da relação entre as pressões sistólicas do átrio e ventrículo esquerdos1,2. O aumento da pressão 

atrial esquerda gerada por regurgitação mitral culmina em dilatação do átrio esquerdo1,2. O 

retorno venoso pulmonar juntamente com a fração regurgitante aumentam a pressão sistólica 

final no ventrículo, que se manifesta de forma retrógrada, gerando congestão venosa e edema 

pulmonar por aumento da pressão na veia pulmonar1, como observado no caso do Scotty. A 

insuficiência cardíaca refere-se aos sinais clínicos de disfunção cardíaca3. O Scotty evidenciava 

uma insuficiência cardíaca congestiva (ICC) esquerda definida pela presença de edema 

pulmonar cardiogénico1,3. No geral, a regurgitação mitral é relativamente bem tolerada pelo 

miocárdio, uma vez que o átrio esquerdo funciona como um reservatório de baixa pressão para 

o qual o ventrículo pode ejetar sangue, sendo que cães com ICC conseguem manter-se estáveis 

enquanto a contratilidade do miocárdio estiver normal ou ligeiramente diminuída1,2. A 

remodelação cardíaca ocorre devido à ativação de mecanismos compensatórios que têm como 

objetivo fornecer o suporte hemodinâmico para um output cardíaco normal, no entanto com a 

progressão da patologia estes mecanismos tornam-se eles próprios fatores determinantes da 

falência cardíaca2,3. O Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária (ACVIM, em inglês) 

estabeleceu um sistema de classificação para pacientes com DDVM, sendo o estadio A aplicado 

a pacientes predispostos ao desenvolvimento de DDVM ou a insuficiência cardíaca sem 

alterações na estrutura cardíaca, o estadio B1 para pacientes com DDVM subclínica sem 

remodelação cardíaca, o estadio B2 para animais com remodelação cardíaca mas sem 

sintomatologia, o estadio C para pacientes como o Scotty que evidenciam sinais clínicos de 

insuficiência cardíaca causada por DDVM e, finalmente, o estadio D que engloba os pacientes 

em estado terminal de DDVM com insuficiência cardíaca refratária ao tratamento3.  

A DDVM pode permanecer clinicamente silenciosa até um estadio avançado, sendo em muitos 

casos diagnosticada acidentalmente pela deteção de um sopro cardíaco em consultas de rotina1. 

Sinais clínicos de insuficiência cardíaca incluem fraqueza, sincope, tosse e dispneia3. Em casos 

de edema pulmonar outros sinais podem estar presentes como taquipneia e intolerância ao 

exercício1. O achado mais evidente do exame físico consiste na deteção de um sopro cardíaco 

sistólico, ouvido melhor ao nível do ápice cardíaco esquerdo1. A regurgitação valvular severa 

causa, comummente, um som alto que tem início no primeiro som cardíaco (S1) e é evidente 

durante a sístole com abafamento do segundo som cardíaco (S2)1. O sopro cardíaco do Scotty 

foi graduado como IV/VI, um sopro audível em ambos os lados do tórax mas que não gera 

vibração à palpação do choque pré-cordial1. A auscultação de crepitações é frequente no caso 

de edema pulmonar1. Uma vez que a maioria dos cães com DDVM são geriátricos, deve ser 
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realizado um perfil geriátrico com análises sanguíneas e urinárias e avaliada a pressão arterial, 

especialmente se é antecipado um tratamento para ICC3. Na maioria dos casos, a radiografia 

torácica é o elemento mais importante na aproximação diagnóstica da DDVM, permitindo uma 

avaliação indireta da performance cardíaca e é a única via amplamente disponível para o 

diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico1,2. Em animais com regurgitação valvular severa, 

como era o caso do Scotty, é possível identificar um aumento da silhueta cardíaca e dilatação 

atrial esquerda com consequente estreitamento do brônquio principal esquerdo e desvio dorsal 

da traqueia que adota uma posição paralela às vertebras torácicas1,2. Na ausência de evidências 

radiográficas de dilatação atrial esquerda, raramente pode ser estabelecido um diagnóstico de 

edema pulmonar cardiogénico secundário a DDVM, sendo este caracterizado por um padrão 

intersticial que evolui para um padrão alveolar focal e assimétrico com predileção para os lobos 

pulmonares caudais1. A opacidade pulmonar alveolar juntamente com a evidência radiográfica 

de dilatação atrial esquerda são critérios suficientes para estabelecer um diagnóstico de ICC 

esquerda1. Estes animais estão geralmente dispneicos e taquipneicos com frequências entre 40 

a 90 r.p.m.2. A ecocardiografia providencia um meio não invasivo para avaliar as estruturas 

valvulares, aferir a dimensão das câmaras cardíacas, avaliar o desempenho sistólico ventricular 

esquerdo e, com recurso a estudos com Doppler, confirmar o diagnóstico clínico de regurgitação 

mitral1,3. O exame ecocardiográfico do Scotty em modo 2D permitiu diagnosticar uma dilatação 

severa do átrio esquerdo pela aferição da proporção diâmetro da aorta e átrio esquerdo de 2,37 

(N: <1,6)1,2 e identificar um espessamento nodular difuso da válvula mitral com rutura da corda 

tendinosa da cúspide anterior e consequente prolapso atrial da mesma, sendo este último um 

achado comum em cães com DDVM3. Em modo M, foi verificado um desempenho hiperdinâmico 

do ventrículo esquerdo com uma fração de encurtamento de 72% (N: 25-40), explicado por um 

maior estiramento ventricular no final da diástole associado a regurgitação mitral1. No modo 

Doppler foi visível um padrão em mosaico criado pelo jato regurgitante que preenchia a totalidade 

do átrio esquerdo, o que confirmou a severidade da regurgitação mitral1. Finalmente, foi avaliado 

o modo Doppler espectral de onda contínua que é um meio alternativo de avaliação 

semiquantitativa da severidade da regurgitação1,2, onde foi visível um fluxo sanguíneo positivo 

regurgitante denso através da válvula mitral durante a sístole, corroborando o diagnóstico de 

DDVM severa estadio C. Na eletrocardiografia o aparecimento de uma onda P mitrale, 

apresentando-se com dois ápices e mais larga, é também uma evidência de dilatação atrial1. As 

arritmias mais frequentes em DDVM são as taquiarritmias supraventriculares que refletem a 

dilatação atrial1. Ocasionalmente desenvolve-se fibrilação atrial, inidicativo de doença avançada 

e dilatação atrial marcada1,2. O doseamento sanguíneo de biomarcadores de lesão nos 

cardiomiócitos, como a porção N-terminal do péptido natriurético tipo B (NT-proBNP, em inglês), 

permite descartar uma patologia pulmonar primária como causa dos sinais clínicos, avaliar a 
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progressão da doença cardíaca, assim como a resposta ao tratamento e estabelecer um valor 

prognóstico3,6.  

A insuficiência cardíaca causada por DDVM é uma síndrome terminal, pelo que o tratamento 

médico tem como objetivo aliviar os sinais clínicos e prolongar a vida1. O tratamento 

farmacológico consiste em intervenções que manipulam os determinantes do output cardíaco e 

insensibilizam a resposta neuroendócrina mal adaptada à disfunção cardíaca1,3. Os pilares do 

tratamento médico são os fármacos que reduzem o volume intravascular, como os diuréticos, ou 

que aumentam a capacitância venosa, como a nitroglicerina, reduzindo assim a pré-carga 

ventricular esquerda e consequentemente a pressão venosa pulmonar1,2,3. A furosemida é o 

diurético mais comummente usado na veterinária, reduzindo o edema pulmonar cardiogénico 

secundário a ICC esquerda de forma rápida e eficaz1,3, como foi o caso do Scotty. No entanto, a 

diurese excessiva pode resultar em hipotensão, azotémia pré-renal e desequilíbrios eletrolíticos, 

pelo que a dose ideal de furosemida é a dose mais baixa possível que consegue controlar os 

sinais congestivos1,2. Pacientes como o Scotty requerem terapia diurética vitalícia, pelo que serão 

necessários incrementos na dose, devido à progressão inevitável da insuficiência cardíaca e 

adaptação dos túbulos renais1,2. As guidelines da ACVIM recomendam a utilização de uma 

terapia tripla padrão no tratamento da DDVM estadio C que inclui furosemida, pimobendan e um 

inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA), como o benazepril3. O pimobendan é um 

“inodilatador”, capaz de induzir vasodilatação e aumento do estado inotrópico através da inibição 

da fosfodiesterase tipo III1. O pimobendan aumenta ainda a sensibilidade dos miofilamentos 

cardíacos ao cálcio, o que contribui para o seu efeito inotrópico positivo, gerando um menor 

consumo de oxigénio pelo miocárdio1. Os IECAs, para além de induzirem vasodilatação, têm 

ainda um efeito protetor cardíaco contra o efeito prejudicial da ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA)6. Neste caso clínico foi ainda adicionado ao tratamento médico 

espironolactona, um diurético fraco que, ao antagonizar os efeitos da aldosterona, potencia uma 

maior supressão do SRAA, impedindo a deposição de fibrose no miocárdio6. A utilização de uma 

terapia diurética tripla, que combina furosemida, tiazida e espironolactona, pode ser considerada 

em animais que necessitem de doses elevadas de furosemida para se manterem estáveis sem 

sinais congestivos1. Os três diuréticos interferem com a função do nefrónio em três locais 

anatómicos e funcionais distintos, que ao serem combinados atuam em sinergismo permitindo o 

uso de uma menor dose individual1. O uso concomitante de um diurético poupador de potássio, 

como a espironolactona, ajuda ainda a prevenir a hipocalémia induzida por doses elevadas de 

diuréticos de ansa como a furosemida1. Em alguns casos de insuficiência cardíaca causada por 

DDVM, o recurso a amlodipina a doses baixas, um bloqueador dos canais de cálcio vasoseletivo, 

pode ser benéfico para complementar o efeito vasodilatador fraco dos IECAs1,2. A monitorização 

da função renal é particularmente importante em pacientes estadio C que estão medicados com 
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IECAs e diuréticos1,3. Os IECAS induzem dilatação das arteríolas eferentes dos nefrónios, o que 

pode predispor ao desenvolvimento de azotémia pré-renal por diminuição da fração de filtração 

glomerular1. Os diuréticos, por outro lado, ao diminuíram a pré-carga diminuem a perfusão renal, 

o que também poderá resultar em azotémia, quando usados em doses elevadas1. A rutura de 

uma corda tendinosa primária é uma das complicações comuns da DDVM , podendo resultar em 

regurgitação mitral catastrófica, elevações marcadas na pressão de enchimento ventricular e 

edema pulmonar fulminante1,2. Tal pode justificar os sinais agudos do Scotty, no qual foi 

identificado à ecocardiografia uma rutura de uma corda tendinosa. Cães com DDVM têm 

comummente um jato regurgitante com direção lateral, uma vez que a cúspide anterior é mais 

longa e mais móvel que a cúspide posterior tendo, consequentemente, maior probabilidade de 

prolapsar2. No maneio médico destes casos agudos de ICC está indicado a administração 

intravenosa de nitroprussiato de sódio para além da administração parenteral do diurético, com 

o intuito de reduzir o pós-carga1,2. Atualmente o maneio dietético é parte integrante do tratamento 

médico geral da patologia cardíaca canina e felina, pelo que as preocupações nutricionais devem 

ser adequadas a cada caso individualmente e incluem a manutenção do apetite e de uma boa 

condição corporal através da ingestão calórica e proteica ideal e a restrição moderada dos 

valores de sódio na dieta1,3. Um estudo conduzido por Li et al demonstrou que a suplementação 

dietética com ómega 3, vitaminas do complexo B, antioxidantes, percursores de carnitina, taurina 

e magnésio é benéfica no retardamento e reversão das alterações cardíacas em cães com 

DDVM em fase inicial4.  

Dado tratar-se de uma síndrome terminal, a insuficiência cardíaca gerada por DDVM avançada 

tem um prognóstico reservado e depende de inúmeros fatores, sendo o fator mais importante a 

resposta ao tratamento médico e a existência de complicações associadas1 como era o caso da 

rutura da corda tendinosa da cúspide anterior no caso do Scotty. Pacientes com DDVM estadio 

C com ICC têm um período de sobrevivência média inferior a 12 meses4. 
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Figura 1 – Radiografias em projeção ventro-dorsal (1) laterolateral direita (2) da região toracolombar. Observa-se 

a diminuição do espaço articular intervertebral entre L1-L2 (seta) sugestiva de herniação discal (Imagens 
gentilmente cedidas pelo HVANIMALcare). 

Figura 2 – Imagens de Ressonância Magnética em plano transversal com ponderação T2 (A) Identifica-se no canal 

vertebral a presença de uma pequena quantidade de material discal hipointenso (1) comparativamente à medula 

espinal, proveniente do espaço intervertebral L1-L2. O material apresenta-se em posição mediana, ocupando 

pouco espaço no canal vertebral, e exercendo compressão medular ligeira – Protusão discal L1-L2 mediana. (B) 

Identifica-se no canal vertebral a presença de material discal hipointenso (2) comparativamente à medula espinal, 

proveniente do espaço intervertebral L2-L3. Este material apresenta projeção caudal sobre o corpo vertebral de L3 

e lateralização esquerda no canal, ocupando aproximadamente 50% deste e exercendo compressão medular grave 

– Hérnia discal extrusiva L2-L3 paramediana esquerda. (Imagens produzidas no Centro de Imagem Montenegro e 

gentilmente cedidas pelo HVANIMALcare). 
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ANEXO I: NEUROLOGIA 

CASO CLÍNICO Nº 1: HÉRNIA DISCAL EXTRUSIVA TORACOLOMBAR L2-L3 
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Figura 3 – Radiografia latero-lateral direita (1) e ventro-dorsal (2) do abdómen, onde é possível observar distensão 
vesical e estruturas radiopacas intravesicais (círculo), compatíveis com urólitos. (Imagens gentilmente cedidas pelo 
HVANIMALcare). 

Tabela 1 – Hemograma e perfil bioquímico realizados no primeiro dia de hospitalização (A – valor aumentado). 

ANEXO II: UROLOGIA 

CASO CLÍNICO Nº 2: DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR DOS FELINOS (FLUTD) 

OBSTRUTIVA POR URÓLITOS DE OXALATO DE CÁLCIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hemograma Perfil bioquímico 

Parâmetro Valor Valor de referência Parâmetro Valor Valor de referência 

Leucócitos 26,34 (A) 5,5-19,5 (x103/µl) ALT/ GPT 39,5 29-145 (UI/l) 

Neutrófilos 22,62 (A) 2,5-12,5 (x103/µl) Albumina 2,4 2,4-3,7 (g/dl) 

Eosinófilos 0,06 0-1,5 (x103/µl) Creatinina 2,96 (A) 0,5-1,9 (mg/dl) 

Basófilos 0,08 Raro (x103/µl) Fosfatase alcalina 34,5 12-65,1 (UI/l) 

Monócitos 0,17 0-0,85 (x103/µl) Globulinas totais 3,2 2,4-4,7 (g/dl) 

Linfócitos 3,39 1,5-7 (x103/µl) Proteínas totais 5,7 5,7-8 (g/dl) 

CTE 7,68 5-10 (x106/µl)       Ureia 153,9 (A) 33-66,9 (mg/dl) 

Hemoglobina 12,4 8-15 (g/dl)    

Hematócrito 38,5 30-45 (%)    

VCM 50,1 39-55 (fl)    

HCM 16,1 13-17 (pg)    

CHCM 32,1 30-36 (g/dl)    

Reticulócitos 15,8 0-19,8 (%)    

Plaquetas 300 300-800 (x103/µl)    

VPM 12 12-17 (fl)    

1 2 
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Tabela 2 – Urianálise e ionograma realizados no primeiro dia de hospitalização.  

 

 

 

  

Urianálise (colheita por cistocentese) Ionograma 

Parâmetro Valor 
Valor de 

referência 
Parâmetro Valor Valor de referência 

Densidade 1.016 1.015-1.060 Sódio 150 147-156 (mEq/l) 

pH 7 5,5-7,5 Potássio 3,7 3,4-4,6 (mEq/l) 

cor Amarela turva Cloro 118 107-120 (mEq/l) 

Nitritos Negativo Negativo Na/K 40,5  

Urobilinogénio 0,2 0,2-1 (mg/dl)    

Eritrócitos 3+ Negativo    

Glucose Negativo Negativo (mg/dl)    

Bilirrubina Negativo Negativo    

Corpos 

cetónicos 
Negativo Negativo (mg/dl)    

Proteínas 100 Negativo (mg/dl)    

Sedimento    

Leucócitos >7 <7 /campo    

Eritrócitos >7 <7 /campo    

Células 

epiteliais 
<3     

Cilindros ausente     

Cristais estruvite     

Cultura microbiológica    

negativa    
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Figura 4 – (1) Radiografia latero-lateral direita do tórax, onde é possível visualizar aumento generalizado da 
radiopacidade da cavidade torácica e um padrão intersticial difuso nos lobos pulmonares caudodorsais, 
compatível com efusão pleural e edema pulmonar, respetivamente. (2) Radiografia latero-lateral direita do tórax 
obtida 24h após drenagem pleural de 72 ml de líquido sero-sanguinolento, onde é possível verificar uma 
recuperação moderada da radiolucência do parênquima pulmonar, em especial dos lobos cranioventrais e 
delinear uma silhueta cardíaca atípica, compatível com dilatação atrial. (Imagens gentilmente cedidas pelo 
HVANIMALcare).  

Tabela 3 – Hemograma, perfil bioquímico e ionograma realizados no primeiro dia de hospitalização (A – valor 

aumentado; D – valor diminuído). 

ANEXO III: ENDOCRINOLOGIA 

CASO CLÍNICO Nº 3: HIPERTIROIDISMO FELINO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hemograma Perfil bioquímico 

Parâmetro Valor Valor de referência Parâmetro Valor Valor de referência 

Leucócitos 19,15 5,5-19,5 (x103/µl) ALT/ GPT 77,5 29-145 (UI/l) 

Neutrófilos 17,5 (A) 2,5-12,5 (x103/µl) Albumina 2,40 2,4-3,7 (g/dl) 

Eosinófilos 0 0-1,5 (x103/µl) Creatinina 0,85 0,5-1,9 (mg/dl) 

Basófilos 0,02 Raro (x103/µl) Fosfatase alcalina 120,6 (A) 12-65,1 (UI/l) 

Monócitos 0,24 0-0,85 (x103/µl) Globulinas totais 3,25 2,4-4,7 (g/dl) 

Linfócitos 1,36 (D) 1,5-7 (x103/µl) Proteínas totais 5,7 5,7-8 (g/dl) 

CTE 7,59 5-10 (x106/µl)       Ureia 66,1 33-66,9 (mg/dl) 

Hemoglobina 8,6 8-15 (g/dl)    

Hematócrito 29 (D) 30-45 (%) T4 livre >6 (A) 1-4 (ng/dl) 

VCM 39,3 39-55 (fl) Ionograma 

HCM 11,3 (D) 13-17 (pg) Parâmetro Valor Valor de referência 

CHCM 28,8 (D) 30-36 (g/dl) Sódio 143 (D) 147-156 (mEq/l) 

Reticulócitos 15,6 0-19,8 (%) Potássio 3,2 (D) 3,4-4,6 (mEq/l) 

Plaquetas 65 (D) 300-800 (x103/µl) Cloro 96 (D) 107-120 (mEq/l) 

VPM 21,5 (A) 12-17 (fl) Na/K 44,7  

1 2 



  

35 
 

Figura 5 – Ecografias abdominais (A) ao nível do fundo gástrico evidenciando aumento difuso da espessura 

da parede gástrica, compatível com gastrite e (2) ao nível da transição gastroduodenal evidenciando 
espessamento marcado na região do antro pilórico com presença de gás. (Imagens gentilmente cedidas pelo 
HVANIMALcare).  

Figura 6 – Imagens de endoscopia digestiva alta (A) e (B) onde foi visível um crescimento inflamatório/ 

neoplásico na zona do antro pilórico causando estenose pilórica e consequente atraso do esvaziamento 
gástrico. (Imagens gentilmente cedidas pelo HVANIMALcare).  

 

ANEXO IV: GASTROENTEROLOGIA 

CASO CLÍNICO Nº 4: OBSTRUÇÃO PILÓRICA POR PROLIFERAÇÃO INFLAMATÓRIA DA 

MUCOSA GÁSTRICA ANTRAL 
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Tabela 4 – Hemograma, perfil bioquímico e ionograma realizados no primeiro dia de hospitalização (A – valor 

aumentado; D – valor diminuído). 

 

 

 

  

Hemograma Perfil bioquímico 

Parâmetro Valor Valor de referência Parâmetro Valor Valor de referência 

Leucócitos 12,32 6-17 (x103/µl) ALT/ GPT 57,9 18-86 (UI/l) 

Neutrófilos 9,33 3-11 (x103/µl) Albumina 2,8 2,8-3,9 (g/dl) 

Eosinófilos 0,53 0,1-1,25 (x103/µl) Creatinina 1,55 0,5-1,6 (mg/dl) 

Basófilos 0,07 Raro (x103/µl) Fosfatase alcalina 33,8 10,6-100,7 (UI/l) 

Monócitos 0,83 0,15-1,35 (x103/µl) Globulinas totais 4,45 (A) 2,1-3,7 (g/dl) 

Linfócitos 1,52 1-4,8 (x103/µl) Proteínas totais 7,4 5,5-7,5 (g/dl) 

CTE 8,23 5,5-8,5 (x106/µl)       Ureia 45 18,9-55,5 (mg/dl) 

Hemoglobina 18,6 (A) 12-18 (g/dl)    

Hematócrito 58,1 (A) 37-55 (%)    

VCM 70,6 60,6-77 (fl) Ionograma 

HCM 22,6 19,5-24,5 (pg) Parâmetro Valor Valor de referência 

CHCM 32 32-36 (g/dl) Sódio 117 (D) 141-152 (mEq/l) 

Reticulócitos 13,7 0-14,5 (%) Potássio 2,8 (D) 3,8-5 (mEq/l) 

Plaquetas 200 200-500 (x103/µl) Cloro 85 (D) 102-117 (mEq/l) 

VPM 11 6,7-11,1 (fl)    
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Tabela 5 – Hemograma, perfil bioquímico e ionograma realizados no primeiro dia de hospitalização (A – valor 

aumentado; D – valor diminuído). 

Figura 7 – Radiografias torácicas latero-lateral direita (1) e ventrodorsal (2), onde é possível visualizar um 
aumento da silhueta cardíaca com consequente desvio dorsal da traqueia e compressão dos brônquios 
principais (*), compatível com dilatação atrial esquerda; é ainda possível identificar um padrão intersticial difuso 
e alveolar no parênquima pulmonar mais marcado ao nível dos lobos caudodorsais, compatível com edema 
pulmonar. (Imagens gentilmente cedidas pelo HVANIMALcare). 

ANEXO V: CARDIOLOGIA 

CASO CLÍNICO Nº 5: DOENÇA DEGENERATIVA VALVULAR MITRAL 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hemograma Perfil bioquímico 

Parâmetro Valor Valor de referência Parâmetro Valor Valor de referência 

Leucócitos 11,04 6-17 (x103/µl) ALT/ GPT 147,3 (A) 18-86 (UI/l) 

Neutrófilos 7,88 3-11 (x103/µl) Albumina 2,71 (D) 2,8-3,9 (g/dl) 

Eosinófilos 0,1 0,1-1,25 (x103/µl) Creatinina 1,04 0,5-1,6 (mg/dl) 

Basófilos 0,03 Raro (x103/µl) Fosfatase alcalina 222,8 (A) 10,6-100,7 (UI/l) 

Monócitos 0,9 0,15-1,35 (x103/µl) Globulinas totais 5,09 (A) 2,1-3,7 (g/dl) 

Linfócitos 2,07 1-4,8 (x103/µl) Proteínas totais 7,8 (A) 5,5-7,5 (g/dl) 

CTE 8,76 (A) 5,5-8,5 (x106/µl)       Ureia 113,4 (A) 18,9-55,5 (mg/dl) 

Hemoglobina 19,4 (A) 12-18 (g/dl)    

Hematócrito 61,4 (A) 37-55 (%)    

VCM 70,1 60,6-77 (fl) Ionograma 

HCM 22,1 19,5-24,5 (pg) Parâmetro Valor Valor de referência 

CHCM 31,6 (D) 32-36 (g/dl) Sódio 150 140,3-153,9 (mEq/l) 

Reticulócitos 13,7 0-14,5 (%) Potássio 5 3,8-5,6 (mEq/l) 

Plaquetas 200 200-500 (x103/µl) Cloro 117,2 102,1-117.4 (mEq/l) 

VPM 11,1 6,7-11,1 (fl)    

1 2 

* 
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Figura 8 – Ecocardiografia (A) Modo 2D: aumento marcado na proporção diâmetro do átrio esquerdo (AE) e diâmetro 
da aorta (Ao), igual a 2,37 (N ≤ 1,6), compatível com dilatação severa do átrio esquerdo; (B) Doppler de cor: fluxo 
de regurgitação que produz um padrão em mosaico (várias cores) no AE devido ao fluxo turbulento gerado pelo jato 
regurgitante, compatível com insuficiência valvular mitral severa (C) Modo M: hipercinesia ventricular esquerda ao 
nível dos músculos papilares do VE; fração de encurtamento aumentada, igual a 72% (N: 25-40%). (D) Doppler 
espectral de onda contínua: fluxo sanguíneo regurgitante através da válvula mitral durante a sístole com um pico 
máximo de velocidade de 5,10 m/s, compatível com insuficiência valvular mitral severa. (Imagens gentilmente 
cedidas pelo HVANIMALcare). Ao, aorta; AE, átrio esquerdo; SIV, septo interventricular; PLVE, parede livre do 
ventrículo esquerdo. 
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