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Resumo 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito do sexto ano do Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária e tem como objetivo a descrição e discussão de cinco casos clínicos na 

área de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia, recolhidos ao longo de dezasseis 

semanas de estágio curricular. Os estágios extracurricular e curricular foram realizados ao longo 

de sete meses no Hospital Veterinário de Gaia (HVG) e no Hospital ARS Veterinaria, em 

Barcelona. 

Durante o período de estágio no HVG, onde permaneci quatro meses, tive a oportunidade 

de acompanhar consultas de especialidade, rotina e urgência, assim como, integrar o serviço de 

internamento onde realizei exames físicos e participei na discussão e acompanhamento dos 

planos de diagnóstico e terapêuticos. Realizei procedimentos técnicos como, por exemplo, 

recolha de sangue e urina, colocação de cateteres, entubações, citologias, realização de pensos 

e administração de fármacos. Pude também realizar radiografias, auxiliar em ecografias e 

praticar a contenção de animais. Tive ainda a oportunidade de participar em diversas cirurgias 

de tecidos moles e ortopédicas, bem como na anestesia, preparação cirúrgica, monitorização 

anestésica e seguimento pós-operatório dos animais. Adicionalmente, integrei o serviço de 

urgência onde pude adquirir competências na área de emergência e cuidados intensivos. 

O estágio no hospital ARS Veterinaria teve a duração de três meses. Este estágio foi 

muito enriquecedor na aquisição de conhecimentos teóricos. Foi-me dada a oportunidade de 

assistir a consultas das diferentes especialidades, tais como medicina interna, dermatologia, 

neurologia, oftalmologia, comportamento, entre outras, e a cirurgias. Para além disso, pude 

participar na discussão e acompanhamento de casos clínicos, auxiliar na realização de exames 

imagiológicos, auxiliar no internamento/unidade de cuidados intensivos e assistir a palestras 

sobre diversos temas. 

Estes meses de estágio permitiram-me contactar com a prática clínica da medicina e 

cirurgia de animais de companhia, desenvolver o raciocínio clínico e autonomia, crescer a nível 

pessoal, interpessoal (trabalho em equipa) e profissional, bem como integrar e aplicar os 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do meu percurso académico. Desta forma, 

é com grande satisfação que considero que os objetivos a que me propus inicialmente foram 

cumpridos.   



ii 
 

Agradecimentos 

 

À Prof. Doutora Ana Patrícia Fontes de Sousa, minha orientadora e professora, por toda a sua 

ajuda, disponibilidade e apoio na elaboração do presente relatório de estágio e na finalização 

desta etapa. Muito obrigada por tudo e pelo exemplo de profissionalismo! 

Aos meus pais e à minha irmã, os meus maiores pilares. Obrigada por me terem apoiado nesta 

e noutras caminhadas. Por acreditarem em mim, me incentivarem a lutar pelos meus sonhos e 

objetivos, por nunca me deixarem desistir, por me confortarem nos momentos mais difíceis e 

por serem o meu porto seguro. 

Ao meu avô Toninho, a minha maior inspiração, quem mais me transmitiu o amor e o respeito 

pelos animais. Espero que esteja orgulhoso de mim. À minha avó Leninha, o meu anjo da 

guarda, e aos meus avós Helena e Manel. 

À Zé e ao João, os meus avós do coração. Obrigada por todo o carinho, por terem sido pais e 

avós e por acreditarem em mim. 

À Cati, Ju e Catarina, as minhas companheiras de todas as horas. Obrigada por fazerem parte 

desta jornada desde o início, por tornarem as épocas de exames mais leves, por me fazerem rir 

até doer a barriga, por estarem sempre presentes, pelo apoio incondicional e pela amizade que 

levo para a vida. 

À Migui, Marquesa, Joaninha, Kogs, Mariana, Bárbara e Batchelor, as minhas amigas de 

sempre. Obrigada por me proporcionarem as melhores memórias e risadas, pelas consultas 

telefónicas aos meus sobrinhos de quatro patas que me motivam a procurar saber mais, pela 

força, apoio, por estarem sempre presentes e por toda a amizade. 

Ao Dr. Flávio, Dr. Sérgio, Belén e a toda a fantástica equipa do Hospital Veterinária de Gaia. 

Obrigada por me terem dado a oportunidade de estagiar convosco, por toda a simpatia, ajuda, 

aprendizagem, formação, companheirismo e por me mostrarem o verdadeiro espírito de equipa 

e de entrega!  

Ao Hospital ARS Veterinaria pela formação, profissionalismo e oportunidade de aprendizagem.  

Ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e a todo o corpo docente do Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária, pelo exemplo de profissionalismo, por todos os 

conhecimentos transmitidos durante a minha formação académica e por me ajudarem a crescer 

enquanto futura médica veterinária. Um agradecimento especial a toda a equipa da UPvet por 

terem acompanhado os meus primeiros passos na prática clínica e por tudo o que me ensinaram.  



iii 
 

A todos os meus colegas e amigos de curso, por me terem acompanhado nestes seis anos tão 

desafiantes mas tão gratificantes, por todas as amizades que levo comigo, pelas memórias 

incríveis, pelo apoio e espírito de equipa!  

Ao Óscar, Olívia e Aurora, os meus amores de quatro patas e "modelos" de estudo que me 

inspiram, todos os dias, a concretizar o meu sonho. 

Às minhas colegas de estágio, por terem tornado esta experiência ainda mais rica, por todo o 

companheirismo, apoio e amizade.  

A todos aqueles que fizeram parte do meu percurso: o meu muito obrigada! Sem vocês teria 

sido muito mais difícil.  

  



iv 
 

Lista de símbolos, abreviaturas e siglas 

 

°C – grau celsius 

% – percentagem 

< ou > – menor ou maior  

≤ – menor ou igual 

= – igual  

® – produto registado 

µg – micrograma 

µl – microlitro  

 

A 
ACTH – hormona 

adrenocorticotrópica  

ALT – alanina aminotransferase 

aPTT – tempo de tromboplastina 

parcial ativada 

AST – aspartato aminotransferase 

 
B 

BID – duas vezes por dia 

bpm – batimentos por 

minuto 

 

C 

CAAF – citologia aspirativa por 

agulha fina 

CCECAI – Canine Chronic Enteropathy 

Clinical Activity Index 

CEE – carcinoma de células escamosas 

CGEF – complexo granuloma 

eosinofílico felino  

CHCM – concentração de hemoglobina 

corpuscular média 

CIBDAI – Canine IBD Activity Index 

CID – coagulação intravascular 

disseminada 

cm – centímetro  

D 
dl – decilitro 

DOCP – pivalato de 

desoxicorticosterona  

DTM – Dermatophyte Test Medium  

 
E 
ECG – eletrocardiograma 

e.g. – por exemplo 

EHPA – eixo hipotálamo-pituitária 
adrenal 
EPP – enteropatia com perda de 

proteína 

 

F 

FA – fosfatase alcalina 

FeLV – vírus da leucemia felina 

FIV – vírus da imunodeficiência felina 

fl – fentolitro 

Fr – french catheter scale 

 
G 

g – grama 

GE – granuloma eosinofílico 

GGT – gama glutamiltransferase 

GI – gastrointestinal 

 
H 
h – hora 

HOAC – hipoadrenocorticismo 

hpf – campo de maior ampliação 

HVG – Hospital Veterinário de Gaia 

 
 
I 
IBD – doença inflamatória 

intestinal  

IgE – imunoglobulina E 
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IM – via intramuscular 

ITU – infeção do trato 

urinário 

IV – via intravenosa 

 
K 

K+ – potássio  

Kcal – quilocaloria  

Kg – quilograma 

 

L 
l – litro 

LI – linfangiectasia intestinal 

LR® – lactato de ringer 

 

M 
m2 – metro quadrado  

mEq – miliequivalente 

mg – miligrama 

ml – mililitro 

MLK – metadona-lidocaína-ketamina 

mm – milímetro  

mmol – milimol  

 
N 

Na+ – sódio 

NaCl – cloreto de sódio 

ng – nanograma  

 
O 
OxCa – oxalato de cálcio 

 
P 

PDW – amplitude de distribuição das 

plaquetas 

PE – placa eosinofílica 

PO – per os, via oral 

ppm – pulsações por minuto 

 

Q 

q - cada 

QID – quatro vezes por dia 

QOD – cada 48 horas 

 
R 
rpm – respirações por minuto 

 
S 

SC – via subcutânea 

SID – uma vez por dia 

spp. - espécies 

SRAA – sistema renina-

angiotensina-aldosterona 

 

T 
TID – três vezes por dia 

TP – tempo de protrombina  

TRC – tempo de repleção 

capilar 

U 

U - unidade 

UI – unidades internacionais 

UID – úlcera indolente  

UM – milhões de unidades 

USP – United States Pharmacopeia 

 

V 
VB – vesícula biliar 

VCM – volume corpuscular médio 

VPM – volume plaquetário médio 

 

Z 
ZF – zona fasciculada 

ZG – zona glomerulosa 

ZR – zona reticulada
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Caso Clínico nº 1: Gastroenterologia – Enteropatia com perda de proteína  

 

Caracterização do doente e motivo da consulta: A Dana era uma cadela fértil, 

Staffordshire Bull Terrier, com 9 anos de idade e 19,4 Kg de peso. Foi trazida à consulta, para 

uma segunda opinião, por um quadro de diarreia crónica com 2 meses de evolução, bem como 

hiporexia e apatia na última semana.  

Anamnese: Cadela vacinada e desparasitada que habitava num ambiente interior, sem 

coabitantes, com acesso regular ao exterior público para passeios à trela. Era alimentada com 

ração seca hipoalergénica de qualidade superior nas quantidades recomendadas pelo 

fabricante. Não tinha acesso a lixo, tóxicos ou plantas na sua habitação, nem história de viagens 

recentes ou traumatismos. Há 4 anos tinha realizado uma cirurgia para resolução de hérnia 

discal (ventral slot C5-C6) e há um ano apresentou episódios semelhantes de diarreia (que se 

controlaram com antibioterapia e dieta). Os sinais clínicos perduravam há dois meses, de forma 

crónica, com perda progressiva de peso e com agravamento da sintomatologia na última 

semana. Apresentava diarreia muito líquida de coloração acastanhada, sem presença de 

sangue ou muco, episódios de flatulência e prostração. Encontrava-se medicada com tilosina há 

uma semana, não apresentando evolução favorável.  

Exame físico geral e exame digestivo dirigido: Animal alerta e com temperamento 

equilibrado. Condição corporal de 7/9 (moderadamente obesa) e um grau de desidratação 

normal (< 5%). A auscultação cardiorrespiratória, a exploração de gânglios linfáticos e a 

temperatura retal (37,8ºC) encontravam-se normais. As mucosas exibiam um aspeto 

ligeiramente congestivo e o TRC era inferior a dois segundos. A palpação abdominal revelou 

dor, presença de gás e algum grau de distensão abdominal bem como borborigmos à 

auscultação. Prova de ondulação abdominal positiva. Os restantes parâmetros do exame clínico 

geral e dirigido ao aparelho digestivo normais.  

Lista de problemas: Apatia, perda progressiva de condição corporal, hiporexia, 

distensão abdominal provavelmente por ascite, palpação abdominal anormal, diarreia líquida 

crónica. 

Diagnósticos diferenciais: Enteropatia com perda de proteína; enteropatia responsiva 

à dieta; enteropatia responsiva a antibióticos; enteropatia responsiva à imunossupressão; 

síndromes de má digestão/má absorção intestinal (e.g. insuficiência pancreática exócrina; 

linfangiectasia; neoplasia intestinal (e.g. linfoma alimentar)); hepatopatia; nefropatia com perda 

de proteína; hipoadrenocorticismo. 

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

sérica (Anexo I, tabela 2): hipocalcemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipoglobulinemia, 

hipocolesterolemia, enzima hepática FA diminuída, hipocobalaminemia; Ionograma (Anexo I, 

tabela 3): hipercloremia ligeira; Ecografia abdominal (Anexo I, figura 1): imagens compatíveis 
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com enteropatia crónica/linfangiectasia; Análise do líquido ascítico: transudado puro (baixa 

celularidade, proteínas: 1,8 g/dl, densidade: 1,010); Teste de estimulação com ACTH (Anexo I, 

tabela 4): normal; Histopatologia de biópsias gastrointestinais (Anexo I, tabelas 5 e 6): enterite 

linfoplasmocitária com linfangiectasia secundária. 

Diagnóstico definitivo: Enteropatia com perda de proteína por enterite 

linfoplasmocitária. 

Tratamento e acompanhamento: A Dana ficou hospitalizada durante a noite para 

monitorização e realização de enemas de preparação para a endoscopia e colonoscopia com 

recolha de biópsias (450 mg citrato de sódio/45 mg laurilsulfoacetato de sódio, via retal, q4h); 

lactulose (2 ml, PO, QID); enema com 250 ml de água morna). Foi medicada com clopidogrel (2 

mg/Kg, PO, SID) e administraram-se coloides sintéticos (20 ml/Kg/dia, IV). No dia seguinte, e 

após a obtenção das biópsias, iniciou-se o tratamento com omeprazol (1 mg/Kg, IV, BID) e 

cobalamina (2 mg/cão, SC). Teve alta hospitalar ao fim do dia com a seguinte medicação: 

prednisolona (2 mg/Kg, PO, SID), omeprazol (1 mg/Kg, PO, BID), tilosina (10 mg/Kg, PO, SID) 

e clopidogrel (2 mg/Kg, PO, SID). Após 7 dias, a cadela continuava prostrada, sem a vivacidade 

habitual e as suas fezes tinham uma consistência de líquida a pastosa, de forma intermitente. 

Não tinha vómitos e o apetite melhorou; mantinha a hipoalbuminemia e hipoproteinemia (Anexo 

I, tabela 7). Na ecografia abdominal observou-se escasso líquido livre e peritoneu reativo. 

Manteve o tratamento com prednisolona, suspendeu-se a tilosina e iniciou-se metronidazol (13 

mg/Kg, PO, BID), clorambucilo (3 mg/m2, PO, SID) e um probiótico (Vivomixx®, 1 cápsula, PO, 

SID). Doze dias depois da alta, os tutores dirigiram-se de urgência ao hospital pois a Dana 

apresentava há 3 dias diarreias muito abundantes e continuava apática. Verificou-se um 

agravamento da hipoalbuminemia e da hipoproteinemia e o hematócrito era de 34% (Anexo I, 

tabela 7), voltando a apresentar perda de peso (1,4 Kg) e derrame bicavitário à ecografia. 

Manteve o glucocorticoide, o clopidogrel e o probiótico, substituiu-se o metronidazol por tilosina, 

suspendeu-se o clorambucilo e alterou-se a dieta para Hill's Prescription Diet® Gastrointestinal 

Biome Canine. Aos 19 dias após a alta hospitalar, continuava com diarreia, prostrada mas comia 

com apetite. Observou-se ligeira melhoria da hipoalbuminemia e hipoproteinemia (Anexo I, 

tabela 7). Instituiu-se terapia com azatioprina (1 mg/Kg, PO, SID) e manteve-se a medicação 

anteriormente prescrita. Vinte e quatro dias depois da alta hospitalar, a Dana continuava a comer 

com apetite e a consistência das fezes melhorou, contudo, apresentavam sangue fresco nas 

últimas 24 horas. Suspendeu-se o probiótico e a prednisolona e prescreveu-se Ultralevur® (1 

cápsula, PO, SID) e budesonida (0,125 mg/Kg, PO, BID), mantendo-se a azatioprina, a tilosina, 

o clopidogrel e a dieta anteriormente prescrita. Uma semana depois, a cadela continuava 

refratária ao tratamento pelo que os tutores optaram pela eutanásia.  

Discussão: A enteropatia com perda de proteína (EPP) é uma síndrome que se 

caracteriza pela perda não seletiva de proteínas séricas, principalmente albumina, através da 
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parede intestinal1,3,5. Pode ser causada por uma perda da função da barreira mucosa que resulta 

no aumento da permeabilidade intestinal (e.g. distúrbios inflamatórios ou erosivos) ou por 

alterações da drenagem linfática intestinal2,3. 

 Existem inúmeras causas subjacentes e mecanismos pelos quais as proteínas 

plasmáticas são perdidas pelo trato gastrointestinal (GI), tais como: (1) linfangiectasia intestinal 

(LI) primária (congénita) e secundária (adquirida), (2) enteropatias inflamatórias crónicas, tais 

como a linfoplasmocitária, a mais comum, eosinofílica, granulomatosa e enteropatia sensível ao 

glúten, (3) neoplasias intestinais (e.g. linfoma alimentar e carcinoma intestinal), (4) doenças 

infeciosas e parasitismo (e.g. histoplasmose, pitiose, parvovirose, tricuríase, 

ancilostomíase),  (5) ulceração GI e (6) intusceções crónicas1,2,3,4,5.  A LI é caracterizada pela 

dilatação dos vasos linfáticos e consequente extravasamento de linfa, rica em proteínas, lípidos 

e linfócitos, pela parede intestinal2,3,4,5. Esta pode ser primária (devido a má formação ou 

insuficiência dos vasos linfáticos resultando numa circulação e drenagem linfática deficientes) 

ou secundária a lesões compressivas ou obstrutivas dos vasos linfáticos (e.g. infiltrados 

inflamatórios da mucosa)2,3,4,5.  As enteropatias crónicas provocam inflamação no tecido GI que 

pode resultar em perda de proteína e LI secundária2,3. As raças mais predispostas à EPP são: 

Yorkshire Terrier, Border Collie, Pastor Alemão e Rottweiler.  A EPP idiopática está descrita no 

Maltês, Shar-pei e Norwegian lundehund2,3,4,5. 

A hipoalbuminemia é patognomónica desta síndrome, porém outras alterações 

laboratoriais podem estar presentes, tais como linfopenia, hipocolesterolemia, hipoglobulinemia, 

hipocalcemia, hipomagnesemia e hipocobalaminemia1,3,4.  

A apresentação clínica clássica da EPP resulta de uma combinação de sinais digestivos 

recorrentes crónicos (principalmente diarreia e, com menos frequência, vómitos) com perda de 

peso (principalmente perda de massa muscular3) e edemas (parede intestinal, membros, 

escroto, face, ascite e derrame pleural - transudado puro) associados à hipoalbuminemia 

crónica2,3,4. Alguns cães afetados apresentam quilotórax3,4. Também está descrita caquexia, 

depressão, dispneia/taquipneia, dor abdominal e fenómenos tromboembólicos2,3,4. A Dana 

apresentava um quadro clínico semelhante ao descrito na literatura, suportado pelas alterações 

laboratoriais. A gravidade dos sinais clínicos (avaliados pelo CIBDAI (Canine IBD Activity Index) 

ou pelo CCECAI (Canine Chronic Enteropathy Clinical Activity Index)), a concentração sérica de 

albumina menor que 2,0 g/dl e a hipocobalaminemia são indicadores de mau prognóstico1; deste 

modo, o prognóstico da Dana foi considerado reservado.  

A apresentação da doença é geralmente aguda e devido às consequências da 

hipoalbuminemia grave5. Assim, perante um animal com hipoalbuminemia e uma vez que nem 

todos os doentes apresentam os sinais clínicos gastrointestinais clássicos, primeiramente, 

devem-se descartar outras causas de hipoalbuminemia, tais como: nefropatia com perda de 

proteína (análise de urina, com razão proteína:creatinina), insuficiência hepática (concentração 
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sérica de bilirrubina e ácidos biliares pré e pós-prandiais), perda crónica de sangue (hemograma 

completo), pleurite e/ou peritonite (pesquisa de acumulação de fluidos inflamatórios no tórax e 

abdómen)3,4,5.  

O diagnóstico definitivo da Dana (EPP por enteropatia linfoplasmocitária com LI 

secundária) foi baseado na avaliação histológica de biópsias intestinais (Anexo I, tabela 

5), recolhidas por endoscopia e colonoscopia1,2,3,4. Na endoscopia observou-se, entre outras 

alterações, dilatação dos vasos linfáticos intestinais, resultante da LI2,4 (Anexo I, figura 2). As 

biópsias podem ser obtidas por endoscopia ou laparotomia (biópsias “full-thickness”), sendo que 

a primeira acarreta menos riscos e permite a visualização da mucosa2,3,4. A laparotomia tem 

como vantagens a avaliação macroscópica de todo o trato intestinal (algumas patologias podem 

ser focais) e de estruturas extra-intestinais2,3,4 Antes da recolha de biópsias, o animal deve fazer 

fluidoterapia com coloides para reduzir o edema intestinal. Adicionalmente, uma refeição rica 

em gordura permite maximizar a dilatação dos vasos linfáticos intestinais, facilitando o 

diagnóstico de LI3,4.  Na biópsia recomenda-se a recolha de amostras gástricas, duodenais e 

ileais, uma vez que o diagnóstico histológico pode ser diferente entre amostras duodenais e 

ileais em até 73% dos casos de enteropatias crónicas. No caso da Dana foi também obtida uma 

amostra de cólon. Os principais achados histológicos incluem LI (primária ou secundária à 

infiltração inflamatória), inflamação, neoplasia e abcessos das criptas2,3,4. A ecografia abdominal 

pode permitir a identificação de lesões intestinais (dilatação das ansas intestinais e 

espessamento da parede intestinal), linfadenopatia,  edema mesentérico grave e ascite, sendo 

útil para distinguir entre causas inflamatórias e neoplásicas1,2,3. A presença de estrias 

hiperecóicas na mucosa pode estar associada à dilatação dos vasos linfáticos, sendo sugestiva 

de EPP1,3,4.  

A taxa de sobrevida de cães com EPP é de 30-40%1. Para além disso, os animais com 

EPP secundária a uma enteropatia crónica apresentam prognóstico reservado pela resposta 

imprevisível ao tratamento e pelo risco de recidiva7. Deste modo, a maioria dos protocolos de 

tratamento incluem uma abordagem multimodal e agressiva que combina alterações dietéticas, 

antibióticos e fármacos imunossupressores1,2,3,4. O objetivo do tratamento é tratar a causa 

subjacente (se possível), reduzir o extravasamento de linfa e proteínas através da parede 

intestinal e prevenir as complicações associadas à EPP (e.g. eventos tromboembólicos)2,3,4. 

Os cães com EPP apresentam muitas vezes um balanço energético e proteico negativo, 

sendo o maneio nutricional fulcral no sucesso do tratamento2,3,4. O maneio dietético tem como 

objetivo repor as proteínas perdidas pelo trato GI, a massa muscular e providenciar uma dieta 

energética pobre em gordura. Para tal, estão indicadas dietas de elevada densidade energética 

(> 3,5 Kcal/g), com baixo teor em gordura (< 10-15%) e em fibra (< 5%) e com proteína de 

elevada digestibilidade (> 25-30%)2,3,4. Ensaios com dieta hidrolisada ou com uma nova proteína 

podem ser testados, durante uma semana, em animais clinicamente estáveis e com apetite 
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conservado6. Porém, são raramente feitos como tratamento único devido ao prognóstico 

reservado e ao risco de rápida deterioração6; no caso da Dana, manteve-se a dieta 

hipoalergénica associando-se terapia antimicrobiana e imunossupressora. Os cães com LI 

primária podem responder apenas a uma dieta com grande restrição em gordura1,2. Na literatura 

está descrito que o uso isolado da dieta é benéfico na raça Yorkshire Terrier, desconhecendo-

se se esta tem um fenótipo da doença responsivo à dieta ou se o tratamento supramencionado 

também pode ser aplicado a uma população maior de cães com EPP1,2. Todavia, o 

extravasamento intestinal de linfa pode despoletar inflamação intestinal e agravar o quadro 

clínico3,6. O uso isolado de antibióticos no tratamento de EPP não está descrito6. Alguns casos 

de EPP responsivos a antibióticos já foram observados, porém é provável que o 

sobrecrescimento bacteriano esteja associado à EPP como causa ou complicação3,4. Desta 

forma, o tratamento empírico com antibióticos como o metronidazol (10-15 mg/Kg, PO, BID) ou 

a tilosina (10-20 mg/Kg, PO, BID) ao iniciar o protocolo terapêutico é razoável3,4,6, pelo que foi 

administrada antibioterapia à Dana. 

Uma vez que a EPP está frequentemente associada a enteropatia crónica, como no caso 

da Dana, o uso de fármacos imunossupressores está recomendado3,4. O tratamento clássico 

inclui corticosteroides em doses imunossupressoras (prednisolona, 2-4 mg/Kg, PO, QOD3). Os 

corticosteroides podem causar vários efeitos adversos (e.g. catabolismo proteico, 

poliúria/polidipsia, trombose e hiperlipidemia)2,3,7; deste modo, podem ser administrados 

isoladamente ou em combinação com fármacos imunossupressores de primeira linha: 

ciclosporina (5 mg/Kg, PO, BID), azatioprina (nos primeiros 5 dias: 1 mg/Kg, PO, BID; depois: 

QOD), clorambucilo (2-4 mg/m2, PO, SID) ou micofenolato (10-15 mg/Kg, PO, BID)1,2,3,4,5,6. Não 

há estudos que comparem a eficácia terapêutica da azatioprina com a ciclosporina ou o 

micofenolato3. Contudo, um estudo retrospetivo comparou a associação prednisolona e 

azatioprina versus prednisolona e clorambucilo, tendo concluído que o grupo medicado com 

clorambucilo apresentou um maior tempo de sobrevida e que os animais com EPP secundária 

a enteropatia crónica podem beneficiar desta associação7. A Dana foi refratária a esta 

associação, pelo que se prescreveu azatioprina em alternativa, embora esta também se tenha 

revelado ineficaz. A azatioprina pode demorar até 6 semanas para atingir níveis terapêuticos, o 

que pode explicar o facto da Dana ter sido refratária a este tratamento2,3. A terapia com 

budesonida (0,125 mg/Kg, PO, BID/TID), um glucocorticoide com atividade tópica no trato GI, 

não avaliado especificamente para o tratamento de EPP, também foi ineficaz2,5. 

 A hipoalbuminemia foi, transitoriamente, corrigida (não há medidas eficazes a longo 

prazo se a causa primária de perda de proteínas para o lúmen GI não for tratada) através da 

administração IV de uma solução de perfusão com hidroxietilamido (20-30 ml/Kg/dia)3,4. Em 

doentes críticos, o suporte oncótico deve ser feito no início do tratamento e/ou antes de os 

submeter a anestesia para recolha de biópsias intestinais3,4,5. Também está descrita a 
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administração de transfusões de plasma e de albumina canina purificada e de soluções 

concentradas de albumina humana (25%)2,4,5. Contudo, as últimas estão associadas a reações 

adversas graves em cães2,4,5. Se houver suspeita de tromboembolismo deve ser administrado 

hidroxietilamido ou albumina canina purificada2.  

Os cães com EPP podem padecer de um estado de hipercoagulabilidade, devido à perda 

de antitrombina, juntamente com outras proteínas séricas, pelo trato GI, sendo o 

tromboembolismo uma das possíveis complicações2,3,4,5. A heparina de baixo peso molecular, o 

clopidogrel (2-4 mg/Kg, PO, SID3, administrado à Dana) e o ácido acetilsalicílico (10 mg/Kg, PO, 

SID), fármacos anti-trombóticos, são opções para a profilaxia2,3,4. Deve também ser feita a 

suplementação com vitamina B12 (por via oral ou parenteral), cálcio (gluconato de cálcio a 10 

mg/Kg/h, IV) e outros iões, de acordo com as necessidades do doente2,3,4,6. O uso de pre e 

probióticos parece prudente e promissor, já que o microbioma tem um papel central em 

diferentes doenças gastrointestinais3,6, o que motivou a sua administração à Dana. O tratamento 

a curto prazo de cães com enteropatia crónica com um probiótico (D-VSL#3®) parece ter um 

efeito anti-inflamatório diferente do observado com a associação metronidazol e prednisolona, 

embora haja resposta ao tratamento em ambos os casos6. Esta evidência reforça a necessidade 

de mais investigação nesta área6.  

A EPP representa, assim, um desafio para os clínicos pela sua complexidade e pela 

resposta imprevisível ao tratamento. O prognóstico da Dana era muito reservado, pela ausência 

de resposta ao tratamento e pela deterioração do seu quadro clínico, ao ponto de ser 

incompatível com o seu bem-estar e o dos tutores, pelo que foi eutanasiada.  
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Caso Clínico nº 2: Endocrinologia – Hipoadrenocorticismo primário 

 

Caracterização do doente e motivo da consulta: A Ayla era uma cadela fértil, sem 

raça definida, com 5 anos de idade e 19,3 Kg de peso, que foi apresentada à consulta por 

manifestar vómitos biliares, hiporexia e fraqueza generalizada com início há cinco dias. 

Anamnese: Vivia numa casa com acesso ao exterior e sem coabitantes. Sem acesso a 

lixo ou tóxicos. Estava devidamente vacinada e desparasitada interna e externamente. Não tinha 

passado médico ou cirúrgico e na altura da consulta não estava a ser medicada. Era alimentada 

com ração comercial seca de marca desconhecida. O tutor referiu que há cinco dias a Ayla 

estava mais prostrada e com menos apetite e teve vários vómitos de cor amarelada. O seu 

estado deteriorara-se significativamente nos últimos dias, especialmente no dia da consulta. 

Exame do estado geral: A Ayla estava deprimida e incapaz de se manter em estação. 

A condição corporal era normal (5/9). As mucosas estavam rosa pálidas, ligeiramente secas e o 

TRC era de 3 segundos. O grau de desidratação era de 6-8%. A frequência respiratória era de 

28 rpm e os movimentos respiratórios eram costoabdominais. O pulso era fraco e a temperatura 

retal era de 35,5 ºC. A frequência cardíaca era de 56 bpm. Verificou-se dor à palpação 

abdominal.  Os restantes parâmetros do exame físico encontravam-se normais. 

Lista de problemas: Hiporexia, vómitos biliares, prostração, fraqueza muscular, pulso 

fraco, hipotermia, desidratação, bradicardia e dor abdominal.  

Diagnósticos diferenciais: Doença gastrointestinal (indiscrição alimentar, 

gastroenterite, pancreatite aguda, obstrução intestinal, enteropatia inflamatória crónica, 

enteropatia com perda de proteína, neoplasia), hipoadrenocorticismo, insuficiência renal aguda, 

diabetes mellitus cetoacidótica, doença hepatobiliar (hepatite, colecistite), hipotiroidismo.  

Exames complementares: Hemograma e Bioquímica sérica (Anexo II, tabela 1): 

linfocitose, azotemia; Ionograma (Anexo II, tabela 1): hipercalcemia, hiponatremia, hipercalemia 

grave (razão Na+/K+ de 16); ECG: bradicardia, aumento da amplitude da onda T, diminuição da 

amplitude da onda R, depressão do segmento S-T, prolongamento do intervalo P-R e ausência 

de ondas P; Ecografia abdominal (Anexo II, figura 1): glândulas adrenais com dimensões 

normais; Teste de estimulação com ACTH (Anexo II, tabela 2): cortisol basal e pós-ACTH: ˂ 0,2 

μg/dl. 

Diagnóstico definitivo: Hipoadrenocorticismo primário (crise addisoniana). 

Tratamento e acompanhamento: A Ayla foi hospitalizada, tendo iniciado fluidoterapia 

de urgência (NaCl 0,9% a 3,5 ml/Kg/h, IV) e dexametasona (0,25 mg/Kg, IV, QOD). Foram 

usadas placas de aquecimento e soro aquecido para controlar a hipotermia e a função cardíaca 

foi monitorizada com ECG. Administrou-se omeprazol (0,5 mg/Kg, IV, SID) e maropitant (1 

mg/Kg, SC, SID). Após 3 dias de internamento, a Ayla teve alta médica (devido a contenção de 

custos). Nesse mesmo dia, estava alerta e ambulatória, as frequências cardíaca e respiratória 
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estavam normais e comia com apetite; os valores de ionograma, creatinina e ureia 

apresentavam ligeiras melhorias, apesar de ainda não serem normais (Anexo II, tabelas 3 e 4). 

No dia seguinte iniciou terapia com prednisolona (0,25 mg/Kg PO, BID) e administrou-se pivalato 

de desoxicorticosterona (DOCP) (2,2 mg/Kg SC, q25 dias).  Ao 12º dia após a toma de DOCP, 

os tutores referiram que a Ayla comia com apetite, contudo apresentava poliúria/polidipsia e 

ligeira hipocalemia (Anexo II, tabela 3 e 4). Ao 25º dia, os valores de ionograma, creatinina e 

ureia estavam normais (Anexo II, tabela 3 e 4) e foi administrada a segunda toma de DOCP (2 

mg/Kg SC). Passados 50 dias, o ionograma permaneceu normal (Anexo II, tabela 3), 

administrou-se a terceira toma de DOCP (2 mg/Kg) e reduziu-se a prednisolona para 0,25 mg/Kg 

PO, SID, até à consulta seguinte, 12 dias depois. 

Discussão: O hipoadrenocorticismo (HOAC) é uma endocrinopatia incomum que se 

caracteriza pela deficiente produção de glucocorticoides e, na maioria dos casos, de 

mineralocorticoides. É classificado como primário, secundário ou atípico1,3,4,5. O córtex adrenal 

é composto por 3 camadas histológicas: a zona glomerulosa (ZG) que sintetiza e secreta 

mineralocorticoides (e.g. aldosterona) e a zona fasciculada (ZF) e reticulada (ZR) responsáveis 

pela secreção de glucocorticoides (e.g. cortisol)3. 

A síntese e secreção do cortisol é regulada pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal 

(EHPA)3. A deficiência em glucocorticoides resulta em hipotensão, hipoglicemia, anorexia, 

vómitos, diarreia, perda de peso, fraqueza muscular, aumento da suscetibilidade ao stress, 

incapacidade para manter o tónus vascular e a integridade endotelial3. 

 A aldosterona, regulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), pela 

concentração plasmática de potássio e, em menor extensão, pelas concentrações plasmáticas 

de sódio e ACTH3, promove a reabsorção tubular de sódio e cloro e a excreção de potássio e 

iões hidrogénio. Desta forma, a sua deficiência culmina em hiponatremia, hipocloremia, 

hipercalemia, acidose metabólica, poliúria e polidipsia (compensatória)3. A perda renal de sódio 

e cloro acarreta a perda concomitante de água, provocando uma diminuição do volume do 

líquido extracelular que resulta em hipovolemia, hipotensão, redução do débito cardíaco e 

diminuição da taxa de filtração glomerular3. 

O HOAC primário é o mais comum (mais de 95% dos casos3) e caracteriza-se pela 

produção deficiente de mineralocorticoides e glucocorticoides1,3,5. Este é frequentemente 

classificado como idiopático1,3,5; porém, acredita-se que a destruição imunomediada bilateral do 

córtex adrenal seja a sua causa mais comum1,3,5. Outras causas, menos comuns, são neoplasias 

(e.g. linfoma ou infiltração metastática), doença granulomatosa (blastomicose, histoplasmose, 

criptococose), amiloidose, enfarte hemorrágico ou iatrogénica, pela administração de fármacos, 

como o mitotano e trilostano (HOAC primário iatrogénico)1,3,5. A doença manifesta-se 

clinicamente quando há pelo menos 90% de destruição dos córtices adrenais3,5. Afeta mais 

fêmeas (64 a 70% dos casos) do que machos e a idade da apresentação é em média de 4 a 6 
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anos1,3,5. O Caniche e o Cão de Água Português são algumas das raças predispostas1,3,5. 

Aproximadamente 30% dos cães com HOAC primário não apresentam alterações eletrolíticas 

aquando o diagnóstico, sendo classificados como HOAC atípico. Pensa-se que ao contrário da 

ZF e ZR, a ZG não sofre destruição imunomediada, motivo pelo qual estes animais não 

apresentam deficiência em mineralocorticoides1,3. 

 O HOAC secundário resulta da deficiência em ACTH, por disfunção hipofisária ou 

hipotalâmica e, por conseguinte, da diminuição da produção de glucocorticoides1,3,5. 

Normalmente deve-se à suspensão abrupta de corticoterapia crónica (que suprime o EHPA e 

provoca atrofia da ZF e ZR) - HOAC secundário iatrogénico -, mas também pode ser 

idiopático1,3,5. Uma vez que a ACTH tem um papel menos relevante na estimulação da produção 

de aldosterona, não são expectáveis alterações eletrolíticas nestes doentes; contudo, podem 

apresentar hiponatremia ligeira3. O hipoaldosteronismo isolado espontâneo é raro em cães e 

gatos3,5. 

Os sinais clínicos do HOAC são não específicos, não patognomónicos e podem ser 

agudos ou crónicos (por vezes episódicos)1,3,5. Frequentemente, a manifestação clínica do 

HOAC é despoletada por situações de stress3,5. A Ayla apresentava sintomatologia GI (vómitos, 

anorexia e dor abdominal), sendo estes sinais, a par da diarreia, perda de peso, depressão, 

fraqueza, tremores musculares, poliúria e polidipsia, manifestações clínicas muito comuns desta 

doença3,5. Os animais com HOAC primário tendem a exibir poliúria e polidipsia exacerbadas, 

choque hipovolémico e desidratação3. Ao exame físico podem apresentar fraca condição 

corporal, desidratação, dor abdominal, bradicardia, pulso fraco, hipotermia, aumento do TRC, 

bem como outros sinais de choque hipovolémico3,5. A Ayla manifestava todas as alterações do 

exame físico referidas anteriormente. No momento do diagnóstico, aproximadamente 30% dos 

animais apresentam anemia (ligeira a moderada) não regenerativa, normocítica e 

normocrómica1,3, muitas vezes mascarada pela desidratação (após fluidoterapia o número de 

casos aumenta para 70%)1. À exceção da linfocitose, o hemograma da Ayla encontrava-se 

normal. Porém, a eosinofilia e a neutrofilia (juntamente com a linfocitose) também podem estar 

presentes3. A ausência de leucograma de stress (neutrofilia, linfopenia, monocitose e 

eosinopenia), num animal com doença sistémica, é um achado muito comum e sugestivo de 

HOAC1,3,5. No que diz respeito à bioquímica sérica, a azotemia (pré-renal) - devido a uma 

diminuição da perfusão renal - é comum1,3,5, tal como verificado no presente caso clínico; de 

facto, a ureia encontrava-se bastante mais elevada do que a creatinina. Uma possível explicação 

para esta discrepância é a possibilidade de existir hemorragia GI3,5. A hipercalemia e 

hiponatremia são as alterações eletrolíticas clássicas de animais com insuficiência adrenal3,5. A 

Ayla apresentava uma razão Na+/K+ inicial de 16, sendo que uma razão inferior a 27 é compatível 

com HOAC1,5. Os eletrólitos podem estar dentro dos valores de referência nos (1) estadios 

iniciais da doença (destruição mais lenta da ZG), (2) quando os sinais clínicos resultam de 
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deficiência em glucocorticoides isolada (HOAC atípico) e (3) na insuficiência adrenal secundária 

causada por insuficiência hipofisária (HOAC secundário)3,5. A hipocloremia, hiperfosfatemia, 

hipercalcemia, hipoglicemia, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, acidose metabólica e 

aumento das enzimas hepáticas (ALT e FA) também podem ocorrer1,3,5. A densidade urinária 

pode ser inferior a 1,030 (urina mais diluída do que o expectável para uma azotemia pré-renal 

isolada), devido à perda renal de sódio e consequente perda do gradiente de concentração 

medular e incapacidade de reabsorção tubular de água1,3,5. 

A ecografia abdominal geralmente é realizada na avaliação inicial de doentes com 

sintomatologia GI, sendo que pode revelar diminuição do tamanho das glândulas adrenais - uma 

espessura inferior a 3,2 mm da adrenal esquerda é muito sugestiva de HOAC1,3,5. No caso da 

Ayla, na avaliação ecográfica, as glândulas adrenais apresentavam  um tamanho normal (Anexo 

II, figura 1), o que, contudo, não permite excluir o diagnóstico de HOAC3,5. As radiografias 

torácicas e abdominais, principalmente nos casos de HOAC primário, podem revelar sinais não 

específicos de hipovolemia, tais como microcardia e microhepatia1,3,5; menos frequentemente 

observa-se megaesófago1,3,5. A monitorização eletrocardiográfica é importante devido à 

hipercalemia, pois pode causar diminuição da condução cardíaca e da excitabilidade 

miocárdica3. O ECG da Ayla revelou bradicardia e outras alterações compatíveis com 

hipercalemia3. 

O teste de estimulação com ACTH é a prova de eleição para o diagnóstico definitivo de 

HOAC, porém não permite diferenciar entre HOAC primário e secundário1,3,4,5. O diagnóstico de 

HOAC requer uma concentração plasmática de cortisol pré e pós-ACTH, i.e. 1 hora após 

administração de ACTH sintética (5  µg/Kg; IM ou IV), inferior a 2 µg/dl1,3,4,5. No caso da Ayla 

administrou-se ACTH depot (tetracosactido depot, 250 µg/cão, IM3) e os níveis de cortisol (pré 

e pós-estimulação) foram inferiores a 0,2 µg/dl, confirmando o diagnóstico de HOAC. Um estudo 

recente comparou a utilização de doses baixas de ACTH (cosintropina,1 µg/Kg, IV) com a dose 

convencional (5 µg/Kg), tendo obtido resultados idênticos no diagnóstico de HOAC, permitindo 

reduzir os custos associados ao diagnóstico desta doença4. Por apresentar alterações 

eletrolíticas e sinais clínicos compatíveis com uma crise addisoniana, a Ayla foi diagnosticada 

com HOAC primário. 

A medição da concentração basal de cortisol pode ser usada para excluir o HOAC, já 

que valores de cortisol inferiores a 2 µg/dl têm 100% de sensibilidade para o diagnóstico da 

doença. Contudo, este teste não permite um diagnóstico definitivo de HOAC, pois cães sem a 

doença podem apresentar diminuição dos valores de cortisol e responder adequadamente ao 

teste de estimulação com ACTH. Assim, os valores inferiores a 2 µg/dl requerem confirmação 

do diagnóstico através de um teste de estimulação com ACTH1,3,5.  

Nos cães diagnosticados com HOAC que apresentam concentrações normais de 

eletrólitos está indicada a medição da concentração endógena de ACTH para distinguir entre 
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HOAC atípico e secundário. Os valores de ACTH acima do intervalo de valores de referência 

confirmam o diagnóstico de HOAC atípico, enquanto que valores que estejam dentro ou abaixo 

desse mesmo intervalo são consistentes com HOAC secundário3.  

O tratamento do HOAC varia consoante a presença de uma crise adrenal aguda, a qual 

requer tratamento agressivo imediato, ou a presença de sinais clínicos de doença crónica 

(HOAC atípico ou secundário)3,5.  

O tratamento de emergência visa corrigir a hipotensão, a hipovolemia, as alterações 

eletrolíticas, a acidose metabólica, a hipoglicemia, a anemia e providenciar a suplementação 

com glucocorticoides3,5. O fluido de eleição é o soro fisiológico (NaCl 0,9%) devendo ser 

administrado em bólus de 20-30 ml/Kg  (máximo de 90 ml/Kg), em aproximadamente 20 minutos 

cada, até o animal se encontrar hemodinamicamente estável1,3. A concentração de sódio não 

deve aumentar mais que 0,5 mEq/Kg/h, sob pena de ocorrer mielinólise (motivo pelo qual o uso 

de solução salina hipertónica está contraindicado)1,3. Alguns clínicos preferem administrar 

cristaloides com concentrações baixas de potássio (e.g. Lactato de Ringer®), uma vez que são 

mais alcalinizantes, corrigindo a acidose com mais eficácia, e não aumentam a concentração 

sérica de sódio tão rapidamente como a solução salina a 0,9%1,3. Embora contenham uma 

pequena quantidade de potássio permitem a correção da hipercalemia por diluição e aumento 

da perfusão renal1,3. A hipercalemia grave (> 6,5 mEq/l) requer tratamento específico: pelos seus 

efeitos cardioprotetores, administra-se gluconato de cálcio a 10% (0,5 ml/Kg, IV); para estimular 

o transporte intracelular de potássio administra-se insulina regular (0,2-0,5 UI/Kg, IV) e um bólus 

de dextrose diluída a 25% num cristaloide isotónico (1-2 g/UI de insulina), seguidos de infusão 

contínua de fluidos suplementados com dextrose a 5% e controlo da glicemia a cada 30-60 

minutos, até se atingir a normoglicemia1,3. Poderá ser necessária a suplementação dos fluidos 

com bicarbonato para corrigir a acidose metabólica3,5. A Ayla fez fluidoterapia com NaCl a 0,9% 

(3,5 ml/Kg/h, IV). Teria beneficiado da suplementação com gluconato de cálcio pela bradicardia 

e alterações do ECG e de insulina juntamente com um bólus de dextrose para auxiliar na 

correção da hipercalemia. A administração de glucocorticoides está indicada no tratamento da 

crise adrenal aguda se o animal estiver hemodinamicamente instável1,3,5. A dexametasona (0,1-

2,0 mg/Kg, IV) é o fármaco de eleição, já que não interfere com o teste de estimulação com 

ACTH, devendo ser administrada a cada 12 horas (0,05-0,1 mg/Kg) até se iniciar terapia por via 

oral1,3,5. À semelhança da Ayla, alguns animais requerem tratamento de suporte com protetores 

gastrointestinais (e.g. omeprazol, pantoprazol, sucralfato), antieméticos (e.g. metoclopramida, 

maropitant), antibióticos profiláticos e transfusões de sangue, caso exista hemorragia GI 

grave1,3. Deve repetir-se o ionograma após a estabilização inicial e a cada 6-12 horas, bem como 

outros exames considerados necessários1. A fluidoterapia deve ser mantida até o doente 

conseguir alimentar-se e hidratar-se sozinho1. 
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Assim que há um diagnóstico definitivo e uma resposta positiva ao tratamento agudo 

deve ser iniciada a suplementação crónica de mineralocorticoides (apenas em doentes com 

HOAC primário) e glucocorticoides. O DOCP (2,2 mg/Kg, IM/SC, q25 dias) é o mineralocorticoide 

de eleição1,2,3,5. Durante os primeiros 1 a 3 meses de tratamento, ao 12º e 25º dias após 

administração de DOCP deve-se realizar ionograma de controlo para ajuste da dose e 

frequência de administração, respetivamente1,3,5. Se às 2 semanas existir hipercalemia e/ou 

hiponatremia, a dose deve ser aumentada em 10-15%; se pelo contrário há hipocalemia e/ou 

hipernatremia a dose deve ser diminuída em 10-15%; se o perfil eletrolítico do dia 12 for normal, 

mas o do dia 25 estiver alterado, o intervalo entre as administrações deve ser diminuído em 48 

horas; se ambos forem normais o intervalo pode ser gradualmente aumentado para cada 30 

dias1,3,5. Um estudo recente concluiu que uma dose inicial de DOCP mais baixa (1,5 mg/Kg) é 

suficiente para a maioria dos cães2. No dia 12, a Ayla apresentou ligeira hipocalemia (3,4 

mEq/l)  pelo que se diminuiu a dose da segunda toma de DOCP em 10%. Assim que a dose é 

acertada, os controlos devem ser feitos a cada 3-6 meses3. O DOCP tem como efeitos adversos 

a poliúria e polidipsia que tendem a melhorar com o ajuste da dose1,3. O DOCP não tem atividade 

glucocorticoide pelo que requer suplementação adicional1,3,5.  

A prednisolona (0,1-0,25 mg/Kg, PO, SID/BID) é o glucocorticoide de eleição, devendo 

ser reduzida progressivamente até à dose mínima eficaz. Aproximadamente 10% dos cães não 

precisam de suplementação permanente, exceto em situações de stress (a dose deve ser 

duplicada)1,3,5.  O acetato de fludrocortisona (0,02 mg/Kg, PO, BID) é uma alternativa terapêutica 

ao DOCP1,3,5. Este fármaco possui alguma atividade glucocorticoide intrínseca pelo que a 

suplementação adicional de prednisolona pode não ser necessária a longo prazo1,3,5.  

O prognóstico do HOAC primário, como o do presente caso, e secundário são geralmente 

excelentes e os animais apresentam uma esperança média de vida normal1,3,5.  
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Caso Clínico nº 3: Dermatologia – Complexo granuloma eosinofílico felino 

 

Caracterização do doente e motivo da consulta: A Rita era um felídeo, europeu 

comum, fértil, com 2 anos de idade e 3,4 Kg de peso. Foi trazida à consulta por apresentar 

prurido na região perivulvar e úlcera no lábio superior direito com início há cerca de 1 mês, bem 

como alopécia e eritema na região caudal dos membros posteriores que surgiu nas últimas duas 

semanas. 

Anamnese: A Rita era uma gata indoor, vacinada, desparasitada interna e externamente 

com selamectina (mensalmente). Era alimentada com dieta seca de qualidade superior. Não 

tinha acesso a lixo, tóxicos ou plantas. Coabitava com um gato que tinha sido recentemente 

diagnosticado com dermatofitose. Não tinha passado médico ou cirúrgico e na altura da consulta 

não estava a ser medicada. A tutora referiu que o prurido perivulvar tinha vindo a exacerbar-se 

e por isso dirigiu-se ao hospital. 

Exame de estado geral: A Rita apresentava estado mental alerta e temperamento 

equilibrado. A sua condição corporal era de 6/9. Os movimentos respiratórios eram regulares, 

ritmados, costoabdominais e com 35 rpm. O pulso era regular, ritmado, bilateral e simétrico, 

sincrónico e forte. A temperatura rectal era de 38,7 ºC. As mucosas oral e anal encontravam-se 

rosadas, húmidas, com TRC menor que 2 segundos e apresentava um grau de desidratação 

inferior a 5%. Gânglios linfáticos sem alterações e restantes parâmetros do exame físico geral 

normais. 

Exame dermatológico: À distância: úlcera no lábio superior unilateralmente do lado 

direito e zonas de alopécia  com eritema na região caudal dos membros posteriores; Pelo: 

brilhante, depilação dificultada em todos os locais (afetados e não afetados); Pele: sem 

alterações na elasticidade e na espessura, exceto na região perivulvar; Zonas-alvo afetadas: 

lábio superior do lado direito, região perivulvar e região caudal dos membros posteriores; 

Lesões: lesão ulcerada no lábio superior unilateralmente do lado direito, com bordos elevados 

de coloração rosa-amarelada, compatível com úlcera indolente; lesão eritematosa com pele 

espessada e diminuição da elasticidade, alopécia, erosão, crostas e exsudação na zona 

perivulvar; lesões alopécicas e eritematosas na região caudal dos membros posteriores (Anexo 

III, figura 1).  

Lista de problemas: Úlcera indolente no lábio superior unilateralmente do lado direito, 

lesão eritematosa com pele espessada, alopécia, crostas e exsudação na região perivulvar 

(placa eosinofílica), lesões alopécicas e eritematosas na região caudal dos membros posteriores 

(granulomas lineares eosinofílicos). 

Diagnósticos diferenciais: Complexo granuloma eosinofílico felino: reação de 

hipersensibilidade a picada de inseto, reação de hipersensibilidade ao alimento, dermatite 

atópica, idiopático; úlcera indolente: neoplasia (carcinoma de células escamosas (CCE)), 
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traumatismo, doenças víricas (herpesvírus, calicivírus); placa eosinofílica: dermatofitose, 

neoplasia (linfoma, mastocitoma, adenocarcinoma mamário metastático); granuloma linear 

eosinofílico: dermatofitose, granuloma bacteriano ou fúngico, neoplasia (linfoma, mastocitoma). 

Exames complementares: Citologia por aposição da região perivulvar: neutrófilos 

degenerados, eosinófilos e cocos intracelulares; Cultura fúngica (Dermatophyte Test Medium- 

DTM): negativa. 

Diagnóstico definitivo: Complexo granuloma eosinofílico felino. 

Tratamento e acompanhamento: A Rita foi medicada com amoxicilina e ácido 

clavulânico (18,5 mg/Kg, PO, BID, durante 10 dias), prednisolona (1,5 mg/Kg, PO, SID), banhos 

com clorexidina a cada 48 horas e uma pomada com betametasona (1 mg/g) e gentamicina (1 

mg/g) para aplicar na região perivulvar. Dez dias depois, na consulta de acompanhamento 

apresentava melhoria das lesões (Anexo III, figura 2). Manteve-se a prednisolona, os banhos 

com clorexidina a cada 48 horas e a aplicação da pomada na região perivulvar. Após 25 dias 

continuava a evoluir favoravelmente, pois já não apresentava a úlcera indolente no lábio superior 

nem os granulomas lineares e a lesão perivulvar estava em processo de cicatrização (Anexo III, 

figura 3), mantendo-se o tratamento anteriormente prescrito. Quarenta dias após a primeira 

consulta, a Rita não apresentava nenhuma lesão dermatológica, pelo que se suspenderam os 

banhos terapêuticos e se iniciou o desmame do glucocorticoide (1 mg/Kg, PO, SID, 15 dias e 

posteriormente 0,5 mg/Kg, PO, SID, 15 dias). Um mês após o término da prednisolona, a Rita 

continuava sem lesões.  

Discussão: O complexo granuloma eosinofílico felino (CGEF) é um padrão de reação 

dermatológica comum que afeta a pele, as junções mucocutâneas e a cavidade oral dos 

gatos1,2,5,6. As lesões que compreendem o CGEF são as úlceras indolentes (UID), as placas 

eosinofílicas (PE) e os granulomas eosinofílicos (GE), podendo manifestar-se isoladamente ou 

em conjunto1,2,5,6.  

A etiologia do CGEF não está totalmente elucidada; porém, as lesões são 

frequentemente secundárias a reações de hipersensibilidade a insetos (particularmente pulgas 

e mosquitos), alergénios ambientais (dermatite atópica) e alimentos (reação adversa ao 

alimento), podendo também ser idiopáticas2,5,6. Contudo, outras etiologias para as lesões do 

CGEF foram sugeridas, tais como granulomas eosinofílicos na cavidade oral devido a partes de 

insetos incorporadas na mucosa, secundários a infeções virais (herpesvírus felino, FIV e FeLV), 

outros agentes infeciosos (bactérias e fungos) e ao auto-alergénio Felis domesticus 11,2,5. Desta 

forma, o termo CGEF não deve ser utilizado como um diagnóstico dermatológico final já que 

pode haver uma causa primária1,2.  

Este complexo não apresenta uma predisposição associada à idade nem à raça, porém 

alguns estudos descrevem a possibilidade das fêmeas estarem predispostas2.  
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As PE, apresentada pela Rita na região perivulvar, são lesões bem circunscritas, 

elevadas, alopécicas, eritematosas, exsudativas, erosivas e por vezes ulceradas e com focos 

de necrose1,2,3,5,6. Podem ser únicas ou múltiplas, de formato linear ou oval (eixo maior de 0,5 a 

7 cm). As lesões causam frequentemente muito prurido e são exacerbadas por traumatismo 

autoinfligido1,2,3,5,6. A maioria manifesta-se no abdómen ventral e na região medial das coxas, 

mas podem ser encontradas em qualquer parte do corpo do animal1,2,3,5,6. A infeção bacteriana 

secundária das lesões é comum5.  

Os GE são as lesões mais variáveis na sua apresentação e mais comumente 

classificadas como idiopáticas5. Podem apresentar-se como nódulos, pápulas ou placas ovais a 

lineares elevadas, com ligeiro eritema e alopécia, não pruríticas, firmes e de cor variável 

(avermelhadas a amarelo-alaranjadas e cor de salmão)1,2,3,5,6. A apresentação clássica do GE é 

o granuloma linear na região caudal da coxa (como a lesão apresentada pela Rita), contudo 

também surge com frequência na cavidade oral, especialmente na língua, palato e no lábio 

inferior (“edema do queixo”) e menos frequentemente nas almofadas plantares e 

conjuntiva1,2,3,5,6. Alguns gatos com menos de um ano de idade apresentam granulomas lineares 

que podem resolver-se espontaneamente em 3 a 5 meses1,3,5,6. 

 Numa fase inicial, as UID apresentam crostas, eritema e depressão à superfície. 

Posteriormente, à semelhança da úlcera da Rita, aumentam de tamanho e tornam-se bem 

circunscritas, com cor vermelho-acastanhada, alopécicas, brilhantes, com elevação dos bordos 

e com áreas amarelo-esbranquiçadas de necrose1,2,3,5,6. Por vezes podem apresentar infeção 

bacteriana secundária e por conseguinte exsudação purulenta5. Estas lesões não são dolorosas 

nem pruríticas e localizam-se mais frequentemente no lábio superior, perto do filtro ou 

adjacentes aos dentes caninos, uni ou bilateralmente1,2,3,5,6. 

O diagnóstico do CGEF é, frequentemente, feito com base na história e apresentação 

clínica, na citologia das lesões e na resposta positiva ao tratamento, como no presente caso2,3,6. 

Devem ser feitas citologias (coradas com Diff Quik) de todas as lesões para confirmar a presença 

de infiltrado celular inflamatório com eosinófilos e investigar a presença de infeção bacteriana 

secundária2. Na citologia da Rita observaram-se neutrófilos degenerados, eosinófilos e alguns 

cocos intracelulares. De facto, nas citologias, observam-se, tipicamente, infiltrados mistos de 

células inflamatórias (neutrófilos, eosinófilos e macrófagos) e, quando há infeção bacteriana 

secundária, cocos intra e/ou extracelulares e neutrófilos degenerados2,3,6. A cultura bacteriana e 

o antibiograma devem ser realizados, especialmente se forem observados bacilos2,3,6.  Em 

lesões com erosão ou úlceras devem ser feitas citologias por aposição e em placas e nódulos 

deve fazer-se citologia aspirativa por agulha fina (CAAF)3. Embora a apresentação clínica do 

CGEF seja bastante característica, existem outras doenças que o podem mimetizar. Assim, 

devem fazer-se exames complementares para as descartar, tais como: raspagem de pele 

profunda (Demodex spp.), “prova da fita-cola” e pente fino (Cheyletiella spp. e pulgas) e lâmpada 
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de Wood e cultura fúngica (dermatofitose)1,2,3,6. Na presença de lesões atípicas, suspeita de 

neoplasia ou quando o animal não responde ao tratamento sintomático, a avaliação histológica 

de biópsias das lesões está indicada1,2,3. Os principais achados histopatológicos são a 

hiperplasia da epiderme (grau variável) com erosão ou ulceração, infiltrado eosinofílico dérmico 

severo e “figuras de chama” (pequenos focos, na derme, nos quais as fibras de colagénio estão 

rodeadas por eosinófilos desgranulados). Estes achados variam de acordo com a cronicidade 

das lesões1,2,3. As infeções bacterianas secundárias devem ser tratadas antes da recolha de 

biópsias para histopatologia uma vez que a inflamação pode mascarar causas subjacentes3. À 

exceção da eosinofilia, que nem sempre está presente e não é diagnóstica, os gatos não 

apresentam, geralmente, alterações analíticas2,3. Pode observar-se linfadenopatia periférica 

(geralmente reativa) em associação com quaisquer lesões de CGEF, sendo prudente realizar 

CAAF para garantir que os linfonodos afetados não têm infiltração neoplásica. A serologia de 

FIV, FeLV e toxoplasma deve ser considerada antes do tratamento com fármacos 

imunomoduladores2.  

O tratamento do CGEF depende da causa subjacente (idealmente deve ser identificada 

antes do tratamento), porém se esta não for identificada o tratamento sintomático com 

glucocorticoides e antibióticos pode ser eficaz2,3,5. Os glucocorticoides são o tratamento de 

primeira linha4,6; de facto, as lesões são frequentemente manifestações de uma reação de 

hipersensibilidade e tendem a responder favoravelmente ao tratamento sistémico com 

prednisolona (1-2 mg/Kg, PO, SID)1,2,3,6. No entanto, podem ser necessárias doses mais 

elevadas (4 mg/Kg, PO, SID) para se atingir a remissão2,3. Os animais devem ser reavaliados a 

cada 7-14 dias para se avaliar a evolução e a possibilidade de redução da dose e/ou frequência 

de administração da prednisolona, de forma a minimizar os efeitos adversos2. O uso de outros 

fármacos como a triamcinolona (0,1-0,3 mg/Kg, PO, SID), a dexametasona (0,1-0,2 mg/Kg, PO, 

SID) e o acetato de metilprednisolona (5 mg/Kg, SC, q2-3 semanas) também está descrito na 

literatura1,2,3,5,6. Se houver evidência citológica de infeção bacteriana, como era o caso da Rita, 

está indicada a administração de antibiótico, tais como a amoxicilina e ácido clavulânico (62,5 

mg/gato <7 Kg ou 125 mg/gato >7 Kg, PO, BID), a cefovecina (8 mg/Kg, SC, q14 dias), a 

clindamicina (11-22 mg/Kg, PO, SID) e a marbofloxacina (2,75-5 mg/Kg, PO, SID)3,5. Geralmente 

as lesões do CGEF requerem tratamento sistémico mas o uso de terapia tópica deverá ser 

considerado sempre que possível3,4. Também está descrito o uso de anti-histamínicos, contudo 

estes parecem ser pouco eficazes1,6. A par da abordagem terapêutica supramencionada os 

animais devem ser desparasitados externamente com um adulticida tópico (e.g. selamectina ou 

imidacloprida com moxidectina2), mesmo que não se observem ectoparasitas, durante 6-8 

semanas. Todos os coabitantes devem também ser desparasitados1,2,3,6.  

A Rita era desparasitada mensalmente com selamectina, respondeu ao tratamento 

sintomático (sistémico e tópico) com antibiótico e glucocorticoide e não apresentou recidiva das 
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lesões, pelo que foi diagnosticado um complexo granuloma eosinofílico felino. No entanto, se 

houver recorrência das lesões ou se os animais forem refratários ao tratamento sintomático de 

primeira linha e à desparasitação externa, a causa subjacente deve ser investigada1,4,6. Para 

diagnosticar a reação cutânea adversa ao alimento os animais devem ser submetidos a uma 

dieta de eliminação com uma duração mínima de 6 a 8 semanas2,4,6. As opções incluem dieta 

com uma nova fonte proteica (caseira ou comercial) ou dieta comercial hipoalergénica (proteína 

hidrolisada)2,4,6. Pode ser necessário tratamento sintomático concomitante com prednisolona 

(e.g. controlar o prurido e estimular o apetite) durante o ensaio dietético, para manter o animal 

mais confortável2,6. O diagnóstico é feito com base na resolução dos sinais clínicos durante a 

dieta de eliminação e na recorrência dos mesmos quando retomam a dieta habitual2,6. Quando 

as reações de hipersensibilidade a insetos e ao alimento e as doenças sistémicas são excluídas 

a causa subjacente mais provável é a dermatite atópica2,4,6. Para suportar o diagnóstico de 

dermatite atópica e identificar possíveis alergénios devem ser realizados testes serológicos ou 

intradérmicos2,4,6. A presença de títulos positivos de IgE específicos para alergénios ou reações 

intradérmicas positivas são sugestivos de dermatite atópica, embora existam dúvidas sobre a 

fiabilidade destes testes2,4. Uma das possíveis opções terapêuticas na dermatite atópica, a longo 

prazo, é a imunoterapia alergénio-específica2,4. Os poucos estudos que existem sobre esta 

abordagem em gatos suportam uma taxa de melhoria de 60%4. Nos gatos em que os testes 

serológicos ou intradérmicos são negativos não é possível determinar se apresentam CGEF 

idiopático ou um distúrbio semelhante à dermatite canina atopic-like2.  

A suplementação com ácidos gordos essenciais (ómega 3 e ómega 6), para melhorar a 

função barreira da pele, é sugerida por alguns autores1,2,4,6. Todavia, não há recomendações 

acerca da razão e combinações ideais dos vários ómegas que devem ser ministradas4.  

Alguns casos de CGEF requerem tratamento a longo prazo e outros não respondem à 

terapia sintomática de primeira linha2. As alternativas terapêuticas aos glucocorticoides 

sistémicos, que pelos seus efeitos adversos (e.g. polidipsia, polifagia, ganho de peso, infeções 

do trato urinário, diabetes mellitus, maior risco de demodicose e síndrome de fragilidade cutânea 

felina) devem ser usados com prudência, são a ciclosporina, o aceponato de hidrocortisona e o 

clorambucilo2,4,6. O tratamento com ciclosporina (7-7,5 mg/Kg, PO, SID) demonstra ser muito 

eficaz, devendo ser feito durante 4 semanas2,4,6. Se houver resposta positiva deve ser iniciado 

o desmame (administração em dias alternados e, em seguida, duas vezes por semana), com o 

objetivo de a reduzir à dose mínima eficaz2. Este fármaco imunomodulador pode aumentar o 

risco de ativação de infeções latentes de toxoplasmose, pelo que a sua associação com a 

prednisolona deve ser feita com ponderação2,6. Pode provocar efeitos adversos 

gastrointestinais, sendo recomendada a administração junto com a comida2,4,6. As preparações 

tópicas com aceponato de hidrocortisona podem ser usadas no tratamento do CGEF a curto e 

longo prazo e ao contrário dos glucocorticoides das preparações tópicas convencionais, o 
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aceponato de hidrocortisona é metabolizado na pele numa forma inativa, apresentando menos 

efeitos secundários sistémicos2,4. O clorambucilo (0,1-0,2 mg/Kg, PO, SID) é uma opção 

terapêutica para casos refratários aos glucocorticoides e à ciclosporina2,6. Por norma, numa fase 

inicial é administrado juntamente com glucocorticoides2,6. Logo que haja uma resposta clínica 

deve-se iniciar o desmame do glucocorticoide e posteriormente do clorambucilo até à dose que 

mantem a remissão2,6. Os efeitos adversos deste fármaco incluem vómitos, diarreias, anorexia, 

mielossupressão e hepatotoxicidade, pelo que se deve monitorizar o hemograma e a bioquímica 

sérica periodicamente2,6.  Alguns estudos sugerem que o interferão ómega (2,5 UM, SC) uma a 

duas vezes por semana pode ser eficaz e bem tolerado em alguns gatos com CGEF2. Contudo, 

não foram relatados ensaios clínicos e a sua segurança e eficácia a longo prazo são 

desconhecidas2. Desta forma, o interferão ómega não deve ser utilizado como um tratamento 

de primeira linha2. Está também descrito o acetato de megestrol mas devido aos seus efeitos 

adversos (e.g. ganho de peso, diabetes mellitus, supressão adrenocortical, piómetra e 

hiperplasia mamária) o seu uso é controverso, devendo ser reservado para último recurso em 

casos recidivantes2,4. Para tratar lesões focais, nomeadamente UID, pode recorrer-se à excisão 

cirúrgica, criocirurgia e à terapia com laser4,5  

O diagnóstico e o maneio do CGEF representam, muitas vezes, um desafio para os 

clínicos. É importante identificar a causa primária, particularmente reações alérgicas. O 

prognóstico da Rita foi considerado favorável uma vez que respondeu à terapia sintomática 

instituída e não apresentou recidiva das lesões. Porém, é importante reforçar e informar os 

tutores que as lesões do CGEF podem recidivar e que pode ser necessário um tratamento a 

longo prazo. 
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Caso Clínico nº 4: Urinário – Urolitíase por oxalato de cálcio 

 

Caracterização do doente e motivo da consulta: O Stuart era um cão Yorkshire 

Terrier, esterilizado, com 3 anos de idade e 2,2 Kg de peso corporal. Foi apresentado à consulta 

por dificuldade e vocalização durante a micção, aumento da frequência e diminuição do volume 

das micções.  

Anamnese: Cão vacinado e desparasitado que habitava num ambiente interior, sem 

coabitantes, com acesso regular ao exterior público para passeios à trela. Era alimentado com 

uma ração de marca desconhecida. Não tinha acesso a lixo, tóxicos ou plantas, nem história de 

viagens recentes ou possibilidade de vivência de episódios traumáticos. Ausência de passado 

médico ou cirúrgico, à exceção da orquiectomia. Segundo os tutores, os sinais clínicos iniciaram-

se de forma aguda no dia da consulta.  

Exame de estado geral e exame dirigido (urinário): O Stuart estava alerta e exibia um 

temperamento nervoso. A sua condição corporal era normal (5/9). As mucosas estavam rosadas 

e húmidas e o grau de desidratação era inferior a 5%. A auscultação cardiorrespiratória estava 

normal e a frequência de pulso e respiratória eram 120 ppm e 39 rpm, respetivamente. A 

temperatura retal era de 38,6 ºC. A palpação abdominal foi normal, tal como os restantes 

parâmetros do exame físico e dirigido. 

Lista de problemas: Disúria, estrangúria e polaquiúria. 

Diagnósticos diferenciais: Infeção do trato urinário (ITU); urolitíase; obstrução uretral 

parcial; neoplasia (carcinoma das células de transição). 

Exames complementares: Hemograma, bioquímica sérica e ionograma (Anexo IV, 

tabela 1): sem alterações; Análise de urina (recolhida por cistocentese) (Anexo IV, tabela 2): 

hiperestenúria, urina turva, pH ácido, proteinúria ligeira e sedimento com hematúria; Urocultura: 

ausência de crescimento microbiano; Ecografia abdominal: sem alterações; Radiografia 

abdominal (Anexo IV, figura 1): uretrólito na base do osso peniano; Estudo analítico dos cálculos: 

95% de oxalato de cálcio monohidratado e 5% de ácido úrico. 

Diagnóstico definitivo: Urolitíase por oxalato de cálcio (OxCa). 

Tratamento e Acompanhamento: O Stuart ficou hospitalizado e foi sedado com 

metadona (0,2 mg/Kg, IM) e medetomidina (10 µg/Kg, IM) para ser algaliado. A algaliação foi 

dificultada pela presença do uretrólito, pelo que se realizou urohidropropulsão retrógrada com 

soro fisiológico. Para controlo da dor e inflamação foi-lhe administrado meloxicam (0,2 mg/Kg, 

SC, SID) e iniciou fluidoterapia com LR® (5,7 ml/h, IV). Repetiu-se a radiografia abdominal, 

verificando-se a presença de um cálculo vesical (que anteriormente estava na uretra) (Anexo IV, 

figura 2). Durante a hospitalização foi alimentado com Royal Canin®
 Urinary S/O, dieta húmida, 

adequada para o maneio alimentar de urólitos de OxCa e estruvite. O Stuart foi mantido com a 

algália durante 48 horas, mantendo um débito urinário normal (40 ml/Kg/dia) durante esse 
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período. Após a sua remoção, urinava sem dificuldades pelo que, ao fim de 3 dias de 

internamento, teve alta médica com indicação para manter a dieta húmida Royal Canin®
 Urinary 

S/O e implementação de estratégias para estimular a ingestão de água. Para além disso, foi 

recomendado que os tutores estivessem atentos a possíveis sinais de obstrução urinária. 

Passados 6 dias, na consulta de acompanhamento, o Stuart não apresentava sintomatologia 

urinária. Um mês depois, um novo urocistólito foi detetado no exame radiográfico (Anexo IV, 

figura 3), pelo que, no dia seguinte, se avançou para cistotomia para remoção dos cálculos, de 

forma a prevenir uma possível obstrução uretral. No internamento pós-cirúrgico administrou-se 

buprenorfina (0,02 mg/Kg, SC, TID), meloxicam (0,2 mg/Kg, SC, SID) e amoxicilina e ácido 

clavulânico (8,75 mg/Kg, SC, SID). O Stuart urinou 8 horas após a cirurgia, apresentando 

hematúria ligeira no primeiro dia de internamento. Teve alta médica ao 3º dia, medicado com 

amoxicilina e ácido clavulânico (20 mg/Kg, PO, BID) durante 7 dias e meloxicam (0,2 mg/Kg, 

PO, SID) durante 5 dias e com recomendação para manter a dieta húmida Royal Canin®
 Urinary 

S/O enquanto se aguardavam os resultados da análise qualitativa dos cálculos. Na consulta de 

acompanhamento, 10 dias após a cirurgia, a tutora referiu que o Stuart não tinha dificuldades 

na micção. A análise qualitativa dos cálculos revelou urólitos de OxCa, pelo que se recomendou 

alterar a dieta para Hill's® Prescription Diet® u/d® (húmida), indicada para a prevenção de urólitos 

de OxCa. Agendou-se uma consulta de acompanhamento para o mês seguinte. 

Discussão: A urolitíase é um termo geral que se refere às causas e efeitos da formação 

de cálculos em qualquer parte do trato urinário1. Esta resulta da interação de diversos fatores 

fisiopatológicos congénitos e adquiridos que aumentam o risco de precipitação de metabolitos 

excretados na urina, promovendo a formação de urólitos1,2.  

Os sinais clínicos da urolitíase dependem da localização dos urólitos3. Os urólitos 

localizados no trato urinário superior provocam sinais clínicos variáveis, tais como hematúria ou 

sintomatologia compatível com insuficiência renal aguda secundária a obstrução ureteral. Por 

outro lado, quando estes se localizam no trato urinário inferior, como o caso do Stuart, podem 

resultar em polaquiúria, estrangúria, disúria e hematúria3. Uma das complicações da urolitíase 

no trato urinário inferior é a obstrução uretral3. A obstrução com uretrólitos é mais comum em 

cães machos pelas características anatómicas da sua uretra (mais longa e estreita)3. O Stuart 

apresentava obstrução parcial da uretra que foi resolvida com recurso à urohidropropulsão 

retrógrada com soro fisiológico. 

Os urólitos são compostos por um ou mais minerais associados a uma matriz orgânica. 

A maioria tem na sua composição predominantemente um mineral mas podem ser de origem 

mista2. Os urólitos de OxCa e os de estruvite são os mais prevalentes em cães2,3,4. Nos últimos 

anos, a incidência de urólitos de OxCa tem vindo a aumentar e os urólitos de estruvite têm vindo 

a diminuir proporcionalmente3. Pensa-se que algumas das razões para o aumento da 
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prevalência de urólitos de OxCa são alterações nutricionais (dietas mais ácidas e alterações do 

conteúdo mineral) e o aumento da obesidade canina3. 

 Os mecanismos exatos subjacentes à formação dos urólitos de OxCa não são bem 

compreendidos1,5,6. Contudo, alguns fatores implicados na formação dos mesmos são a 

sobressaturação da urina com cálcio e oxalato, a acidúria e a alteração da atividade de 

substâncias, tais como a nefrocalcina, a uropontina e a glicoproteína de Tamm-Horsfall, que 

inibem a formação destes cálculos2. A hipercalciúria é um fator de risco significativo para a 

formação de urólitos de OxCa, sendo a alteração urinária mais frequentemente detetada1,2,4. A 

hipercalciúria pode ser secundária a hipercalcemia (e.g. hiperparatiroidismo primário), absorção 

intestinal excessiva de cálcio, diminuição da reabsorção renal de cálcio, mobilização excessiva 

de cálcio esquelético, ingestão excessiva de cálcio, proteína, vitamina D, vitamina C, dietas 

acidificantes, administração de diuréticos da ansa e glucocorticoides2,3,4. A hiperoxalúria está 

associada a uma ingestão excessiva de precursores de oxalato (e.g. vitamina C, glicina e serina) 

e a uma deficiência em vitamina B62. Comparativamente à hipercalciúria, a hiperoxalúria não 

aparenta ser um fator de risco relevante2,3,4. 

Os cães de raças pequenas como os Yorkshire Terrier (raça do Stuart), Schnauzer 

miniatura, Bichon Frise, Chihuahua, Caniche, Maltês e Shih Tzu, com idade superior a 5-8 anos, 

machos e castrados, estão mais predispostos a desenvolver urólitos de OxCa1,3,4. 

O diagnóstico imagiológico é o método de eleição, permitindo detetar a presença de 

urólitos e a sua localização, número, tamanho, forma e densidade1,2. A radiografia simples 

permite visualizar cálculos mineralizados (radiopacos), como o caso dos de OxCa, contudo os 

urólitos radiopacos com tamanho inferior a 2 mm podem ser difíceis de visualizar1,2,3. A ecografia 

e a cistografia de duplo contraste permitem a visualização de cálculos radiopacos e 

radiolucentes1,2,3. Por vezes, os uretrólitos podem não ser detetados na ecografia, como no caso 

do Stuart, sendo importante radiografar todo o trato urinário1.  

Em animais com suspeita de doença do trato urinário a análise de urina reveste-se de 

extrema importância2. A análise do sedimento pode revelar cristalúria (presente em menos de 

50% dos casos), um achado importante que sugere a sobressaturação de cristais na urina, 

contudo não confirma a presença de urolitíase2. A ausência de cristalúria, como no caso do 

Stuart, também não exclui este diagnóstico. Isto acontece, pois quando há formação de um 

cálculo, é termodinamicamente mais favorável a deposição dos minerais na sua superfície ao 

invés da formação de novos cristais1,2,3. A urina deve ser analisada imediatamente após a 

colheita já que as mudanças de temperatura podem promover a formação de cristais, resultando 

em falsos positivos2. O pH urinário é útil para prever o tipo de urólitos; os urólitos de OxCa, 

purinas e cistina formam-se tipicamente em meios ácidos, enquanto os meios alcalinos 

favorecem a formação de cálculos de estruvite2. O Stuart apresentava um pH urinário ácido (pH 

= 6), favorável à formação de urólitos de OxCa, pois afeta diretamente a sua solubilidade2,6. A 
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densidade urinária elevada, como a do Stuart (> 1,050), sugere um aumento dos precursores 

dos urólitos2,6. O sedimento urinário do Stuart revelou também a presença de eritrócitos, 

possivelmente devido ao traumatismo local exercido pelo urólito3. A urolitíase pode predispor a 

ITU secundária pelo que se deve realizar urocultura e antibiograma2. Para além disso, as ITU 

(por bactérias produtoras de urease) podem predispor à formação de urólitos de estruvite2. Os 

urólitos de estruvite são mais frequentes em fêmeas, uma vez que estas apresentam uma maior 

predisposição para o desenvolvimento de ITU2. Este tipo de urólitos podem ser dissolvidos 

medicamente, com recurso a uma dieta acidificante, e antibioterapia (para o controlo da 

ITU)1,2,3,5,6. 

Para identificar possíveis causas subjacentes (e.g. hipercalcemia) deve-se realizar um 

painel de análises (incluir cálcio total e ionizado)2,6. O hemograma e a bioquímica sérica do 

Stuart não revelaram alterações. O Stuart apresentava uma obstrução uretral parcial que, como 

foi detetada precocemente, não causou lesão renal significativa. Porém, em animais com 

suspeita de obstrução uretral completa os níveis séricos de ureia, creatinina e eletrólitos devem 

ser monitorizados2.  

No caso do Stuart, numa primeira abordagem, apesar da anamnese (raça predisposta e 

sexo), exame físico, análise de urina (urina com pH ácido) e imagiologia (urólito radiopaco), 

suportarem o diagnóstico de urolitíase por OxCa, foi implementada uma dieta médica para 

promover a dissolução de cálculos de estruvite e prevenir a formação de cálculos de OxCa e 

estratégias para aumentar a ingestão de água. Contudo, estas medidas não se revelaram 

eficazes pois veio a desenvolver-se um novo urocistólito. 

As indicações para a remoção dos urólitos são: a obstrução urinária, a persistência dos 

sinais clínicos e um aumento do número e/ou tamanho dos cálculos2. Os cálculos de OxCa não 

são dissolúveis medicamente e, como tal, a sua remoção física está indicada quando existem 

sinais clínicos2,6. O Stuart foi submetido a uma cistotomia para remoção dos urocistólitos para 

prevenir uma nova obstrução. Outras opções cirúrgicas são a uretrotomia e a uretrostomia1,2,3,6. 

A cirurgia uretral está frequentemente associada a complicações (e.g. estenose uretral, ITUs 

recorrentes e hemorragia) pelo que deve ser realizada apenas em circunstâncias especiais (e.g. 

obstruções recorrentes)1,2,6. Sempre que possível, os uretrólitos devem ser reposicionados para 

a bexiga através de urohidropropulsão retrógrada6.  

Apesar da cistotomia ser a abordagem mais comum para a remoção de urólitos, existem 

técnicas menos invasivas como a urohidropropulsão miccional, a cistolitotomia percutânea e a 

remoção de urólitos por cistoscopia transuretral com ou sem recurso a litotrícia a laser1,2,3,6. 

Estas técnicas minimamente invasivas estão associadas a hospitalizações mais curtas, a 

recuperações mais rápidas, a menos efeitos adversos e a uma menor recorrência da urolitíase 

(diminuem o risco de formação de urólitos induzidos pela sutura)6. Contudo, a uretra de cães 

pequenos, como o Stuart, pode ser demasiado estreita para permitir a introdução de um 
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cistoscópio e a utilização destas técnicas depende da experiência do operador e da 

disponibilidade dos equipamentos6. A remoção dos urólitos permite determinar a sua 

composição mineral, essencial para orientar a abordagem médica e prevenir a recorrência da 

urolitíase2,3. A urolitíase por OxCa é uma doença crónica com uma elevada taxa de recorrência 

(10% aos 6 meses e 35% aos 12 meses)1,2,3,6. 

Como a etiologia não está bem esclarecida não há tratamentos que sejam 

completamente eficazes. A abordagem terapêutica tem como objetivo reduzir a concentração 

de oxalato e cálcio na urina, promover a diluição da urina, reduzir a acidez da urina e evitar 

dietas com excesso de proteína e, consequentemente, limitar a formação de novos urólitos ou 

o crescimento de urólitos que não tenham sido removidos1,2,3,5,6. Independentemente do tipo de 

urólito, o aumento da diurese é uma medida essencial na prevenção da urolitíase2,3,5,6. O 

aumento do consumo de água diminui a concentração dos precursores dos minerais na urina. 

Por outro lado, o aumento do volume e frequência urinária reduz o tempo de permanência da 

urina na bexiga e a formação de cristais. O objetivo é que a urina mantenha uma densidade ≤ 

1,020. Desta forma, as dietas húmidas (humidade > 75%) estão recomendadas. Em alternativa, 

pode adicionar-se água à ração seca2,3,5,6. A dieta prescrita ao Stuart (Hill's® Prescription Diet® 

u/d® húmida) foi uma boa opção visto que as dietas húmidas contêm aproximadamente 85% de 

água. Outra opção para promover a ingestão de água é a suplementação da dieta com cloreto 

de sódio (algumas dietas comerciais já se encontram suplementadas). Esta suplementação está 

contraindicada em animais com hipertensão arterial, doença cardíaca e renal2,3,5,6. 

As dietas e fármacos que promovem a acidificação da urina devem ser evitadas já que 

estão associadas à formação de urólitos de OxCa; a acidúria persistente pode estar associada 

a uma acidose metabólica ligeira que promove a reabsorção óssea de cálcio e a sua excreção 

urinária. As dietas muito ricas em proteína (> 10 g/100 Kcal) devem ser evitadas pois contribuem 

para a acidificação da urina. Contudo, há autores que referem que as dietas ricas em proteína 

parecem ter um papel na prevenção dos cálculos de OxCa2,3,5,6. Se a dieta médica não for 

suficiente para o pH urinário atingir valores neutros ou ligeiramente alcalinos, pode ser 

administrado citrato de potássio (75 mg/Kg, PO, BID; ajustar a dose até se atingir um pH urinário 

= 7-7,5). A urina alcalina promove um aumento da excreção de citrato endógeno. 

Adicionalmente, o citrato de potássio é um quelante do cálcio, liga-se a este ião para formar 

complexos solúveis na urina, diminuindo a concentração de OxCa na urina2,3,6. O pH urinário do 

Stuart era de 6, pelo que poderia ter beneficiado da suplementação com citrato de potássio. 

As dietas para prevenção de urólitos de OxCa não devem ser restritas em cálcio, já que 

esta restrição pode aumentar a absorção intestinal de oxalato e vice-versa. O consumo 

excessivo de cálcio e oxalato também deve ser evitado. Da mesma forma, a dieta não deve ser 

restrita em fósforo, já que uma diminuição da ingestão do fósforo promove o aumento da 
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ativação da vitamina D3 a calcitriol (por ação da paratormona), resultando num aumento da 

absorção intestinal de cálcio e, consequentemente, em hipercalciúria2,3,5,6. 

O magnésio forma um complexo com o oxalato, diminuindo, assim, a sua disponibilidade 

para formar OxCa na urina. Os benefícios e riscos da suplementação com magnésio não estão 

estudados, pelo que esta não é recomendada. Porém, uma pequena quantidade de magnésio 

na dieta parece ser benéfica2,3. 

A dieta deve também ser suplementada com vitamina B6 pois, como referido 

anteriormente, a sua deficiência promove a excreção urinária de oxalato2. 

Se o maneio dietético não for suficiente para prevenir a recorrência da urolitíase por 

OxCa, o tratamento farmacológico está indicado. A hidroclorotiazida (2 mg/Kg, PO, BID), um 

diurético tiazídico, pode ser administrada já que promove a diurese e estimula a reabsorção 

tubular de cálcio. Os diuréticos tiazídicos promovem a acidificação da urina, podendo ser 

necessária a administração concomitante de citrato de potássio. A concentração sérica de cálcio 

deve ser monitorizada para garantir que não ocorre hipercalcemia3,6. 

No caso de obstruções uretrais recorrentes, pode considerar-se a uretrostomia escrotal; 

como referido anteriormente, este procedimento cirúrgico está associado a um aumento do risco 

de ITUs e outras complicações2. 

O prognóstico da urolitíase por OxCa é reservado pois, apesar do maneio dietético, a 

taxa de recidiva é elevada. Devem fazer-se análises de urina periodicamente para monitorizar a 

densidade urinária, o pH urinário e a presença de cristalúria. É também recomendado fazer 

controlo radiográfico a cada 6 meses2.  
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Caso clínico nº 5: Cirurgia de tecidos moles – Colecistectomia 

 

Caracterização do doente e motivo da consulta: O Buddy era um cão Beagle, 

esterilizado, com 6 anos de idade e 18,5 Kg de peso corporal. Foi apresentado à consulta por 

vómitos, hiporexia e prostração com início há dois dias. 

Anamnese: O Buddy vivia num apartamento e tinha acesso ao exterior público. Estava 

devidamente vacinado e desparasitado interna e externamente. Era alimentado com dieta 

comercial de marca desconhecida. Sem acesso a lixo, plantas ou tóxicos. Sem historial de 

viagens. Não tinha passado médico-cirúrgico, à exceção da orquiectomia, e não estava a ser 

medicado. O tutor referiu que o Buddy, nos últimos dois dias, se encontrava mais prostrado e 

que tinha vomitado duas vezes na noite anterior. O seu estado tinha vindo a agravar-se pelo que 

os tutores se dirigiram ao hospital. 

Exame de estado geral e dirigido ao sistema digestivo: O Buddy estava alerta e exibia 

um temperamento linfático. Apresentava uma condição corporal de 8/9 (obeso) e um grau de 

desidratação inferior a 5%. A auscultação cardiorrespiratória, a exploração de gânglios linfáticos 

e a temperatura retal (38,1ºC) encontravam-se normais. As mucosas estavam rosadas e 

húmidas e o TRC era menor que dois segundos. Revelou dor à palpação abdominal. Os 

restantes parâmetros do exame físico e dirigido ao aparelho digestivo estavam normais. 

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

Diagnósticos diferenciais: Pancreatite; doença hepatobiliar (hepatite, colangiohepatite, 

colecistite, mucocélio biliar); gastrite; peritonite (asséptica, séptica ou biliar); neoplasia 

abdominal. 

Exames complementares: Hemograma e Bioquímica sérica (Anexo V, tabela 1): 

enzimas FA e ALT aumentadas; Provas de coagulação (TP e aPTT): normais; Ecografia 

abdominal (Anexo V, figura 1): vesícula biliar moderadamente distendida com conteúdo 

hiperecóico imóvel com padrão estrelado, compatível com mucocélio biliar. 

Diagnóstico final: Mucocélio biliar. 

Tratamento: O Buddy ficou hospitalizado. De forma a estabilizar o doente, iniciou-se 

fluidoterapia com NaCl a 0,9% (27 ml/h), administrou-se metadona (0,1 mg/Kg, IV, q4h) para o 

controlo da dor e maropitant (1 mg/Kg, SC, SID) pelo seu efeito anti-emético e analgésico 

visceral. Não apresentou vómitos durante o internamento. Foi programada uma colecistectomia 

para a manhã seguinte. 

Protocolo anestésico e medicações: Pré-medicação: metadona (0,3 mg/Kg, IM) e 

medetomidina (10 µg/Kg, IM); Indução: propofol (4 mg/Kg, IV) ad effectum e diazepam (0,4 

mg/Kg, IV); Manutenção: Isoflurano a 2%. Perioperatoriamente, administrou-se ampicilina (10 

mg/Kg, IV) e fluidoterapia com NaCl a 0,9% (5 ml/Kg/h, IV).  
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Protocolo cirúrgico: Após a tricotomia e a preparação do campo cirúrgico, o Buddy foi 

posicionado em decúbito dorsal. Procedeu-se à celiotomia através de incisão cutânea na linha 

média do abdómen, da cicatriz umbilical até ao processo xifóide. Em seguida, estendeu-se a 

incisão ao tecido subcutâneo e gordura e fez-se disseção romba, com tesoura de Metzenbaum, 

até se observar a linha branca. A linha branca foi visualizada e com a ajuda de uma pinça dente 

de rato foi feita uma pequena incisão com um bisturi, posteriormente alargada cranial e 

caudalmente com uma tesoura de Mayo. O ligamento falciforme foi desbridado digitalmente de 

forma a permitir a visualização das estruturas abdominais craniais. Procedeu-se à exploração 

da cavidade abdominal, localizando-se o fígado e a vesícula biliar no quadrante cranial direito 

do abdómen (Anexo V, figura 2). Inspecionou-se todo o trato digestivo, o pâncreas e o fígado, 

não se visualizando anomalias, à exceção da vesícula biliar que se encontrava espessada e 

com adesões ao fígado. A vesícula biliar foi tracionada com o auxilio de uma pinça de Allis e as 

suas aderências ao parênquima da fossa hepática foram cuidadosamente dissecadas com uma 

tesoura de Metzenbaum (Anexo V, figura 2). Dissecou-se o ducto cístico dos tecidos 

circundantes até à sua junção com o ducto biliar comum. Em seguida, a artéria e o ducto cístico 

foram laqueados simultaneamente com recurso a três clips cirúrgicos de titânio (dois justapostos 

e um mais próximo da VB), tendo o cuidado de preservar o ducto biliar. Colocaram-se duas 

pinças hemostáticas no ducto cístico, entre a vesícula biliar e os clips cirúrgicos e seccionou-se 

o ducto cístico distalmente aos clips, de forma a extirpar a vesícula bilar (Anexo V, figura 2). A 

parede abdominal foi encerrada com sutura simples interrompida (fio de sutura monofilamentar 

absorvível sintético (gliconato), USP 0/0, agulha triangular). De seguida, fez-se a aproximação 

do tecido subcutâneo com uma sutura simples contínua (fio de sutura monofilamentar absorvível 

sintético (gliconato), USP 0/0, agulha triangular) e por fim, a sutura da pele com pontos simples 

interrompidos (fio de sutura pseudo-monofilamentar não absorvível sintético (poliamida), USP 

0/0, agulha triangular). 

Procedimentos pós-cirúrgicos: Após a cirurgia, o Buddy fez fluidoterapia com NaCl a 

0,9% (27 ml/h, IV), mantida durante todo o internamento, e foi medicado com enrofloxacina (5 

mg/Kg, SC, SID), ampicilina (10 mg/Kg, IV, TID), maropitant (1 mg/Kg, SC, SID), meloxicam (0,2 

mg/Kg, SC, SID) e metadona (0,3 mg/Kg, IV, q4h). Ao final do dia comeu com apetite e defecou. 

Durante a noite, o Buddy apresentou dor abdominal severa pelo que se suspendeu a metadona 

e se iniciou uma infusão IV contínua de metadona (0,2 mg/Kg/h), lidocaína (2 mg/Kg/h) e 

ketamina (0,24 mg/Kg/h) [MLK] a uma taxa de 37 ml/h. No 2º dia de pós-operatório, pela manhã, 

estava deprimido e teve um vómito alimentar e, por esse motivo, associou-se metronidazol (10 

mg/Kg, IV lento, BID) ao seu plano de tratamento; a alimentação teve que ser forçada ao longo 

do dia. Nessa noite apresentou oito episódios de vómito, pelo que se associou omeprazol (1 

mg/Kg, IV, SID) e ondansetron (0,5 mg/Kg, IV, SID), tendo-se suspendido o maropitant. Não 

apresentava desconforto abdominal pelo que a taxa da infusão contínua de MLK foi reduzida 
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para 18,5 ml/h. Ao 3º dia, estava clinicamente estável, alerta, com boa atitude, contudo mantinha 

alguns vómitos e a alimentação continuava a ter que ser forçada. Suspendeu-se a infusão 

contínua de MLK e associou-se metadona (0,3 mg/Kg, IV, QID) e mirtazapina (0,6 mg/Kg, PO, 

toma única). A bioquímica sérica revelou aumento da enzima hepática ALT (Anexo V, tabela 2).  

Ao 4º dia, o Buddy comia com apetite, não tinha dor abdominal nem vómitos e o seu exame 

físico estava normal. Suspendeu-se a metadona e o ondansetron e associou-se buprenorfina 

(0,02 mg/Kg, SC, BID) e maropitant. Ao 5º dia, além da buprenorfina e enrofloxacina, 

administrou-se amoxicilina depot (15 mg/Kg, SC); teve alta médica (com colar isabelino) sendo 

medicado com metronidazol (20 mg/Kg, PO, BID) durante 5 dias, maropitant (2 mg/Kg, PO, SID) 

durante 4 dias, meloxicam (0,1 mg/Kg, PO, SID) durante 2 dias, indicação de repouso e limpeza 

da sutura. 

Acompanhamento: Dois dias após a alta, o Buddy estava bem disposto, comia com 

apetite, não tinha dor abdominal e a sutura apresentava-se limpa e com boa cicatrização. Duas 

semanas após a cirurgia, removeram-se os pontos da sutura e agendou-se uma consulta de 

controlo para o mês seguinte. 

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

mais especificamente, na fossa hepática (entre os lobos hepáticos caudado e medial direito)1,2,3. 

A sua principal função é servir de reservatório para a bílis, onde esta é concentrada e, 

posteriormente, excretada para o duodeno1,2,3. Os ductos hepáticos, o ducto cístico, o ducto 

biliar comum e a VB constituem o sistema biliar extrahepático3,7. O ducto cístico estende-se do 

colo da VB até à sua junção com o primeiro ducto hepático; deste ponto até à abertura do 

sistema biliar no duodeno, é designado de ducto biliar comum1,2,3,6,7. O ducto biliar comum 

termina na papila duodenal maior (formada pela união do ducto pancreático menor com o ducto 

biliar comum)2,3,6,7. A VB é vascularizada apenas pela artéria cística (um ramo da artéria 

hepática), o que a torna muito suscetível à isquémia1,2,6. 

O mucocélio biliar é uma das causas mais frequentes de doença biliar extrahepática em 

cães e a que mais frequentemente tem indicação cirúrgica, sendo definido como a acumulação 

anormal de bílis espessada, semissólida e/ou mucóide, no lúmen da VB1,2,3,4. A hipersecreção 

de muco provoca distensão do órgão com material gelatinoso, de cor preta esverdeada, que se 

pode estender através da árvore biliar, causando graus variáveis de obstrução biliar 

extrahepática. Quando se desenvolve obstrução pode ocorrer colestase extrahepática e necrose 

isquémica da parede da VB, rutura e, consequentemente, peritonite biliar1,2,3,4,5.  

A etiopatogenia do mucocélio biliar não é clara e supõe-se que seja multifatorial1,2,3,4,5. 

No entanto, algumas endocrinopatias (e.g. hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo), a 

hiperlipidémia (idiopática ou secundária), as alterações da motilidade da VB, as alterações da 

composição e do fluxo biliar e a hiperplasia quística mucóide da mucosa da VB são descritas 

como fatores predisponentes para o desenvolvimento da doença. Os animais com mucocélio 
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biliar apresentam uma probabilidade 3 e 29 vezes superior de serem diagnosticados com 

hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo, respetivamente1,2,3,4,5.  

Os cães idosos (média de 9,1 anos), de raça pequena a média e, particularmente, os 

Pastores de Shetland, os Cocker Spaniels e os Schnauzers miniatura estão mais predispostos 

ao desenvolvimento de mucocélio biliar1,2,3,4,5. 

Os sinais clínicos desta doença são inespecíficos, como no caso do Buddy, e podem não 

estar presentes. Contudo, os mais frequentemente descritos são prostração, anorexia, vómitos, 

diarreia, dor abdominal, poliúria/polidipsia e pirexia e estão, geralmente, associados à obstrução 

biliar extrahepática ou à rutura da VB1,3,4,5. A pirexia é, normalmente, secundária ao 

desenvolvimento de colecistite bacteriana ou peritonite biliar séptica3. O hemograma do Buddy 

não se encontrava alterado, contudo, em 50% dos casos, observa-se leucocitose neutrofílica 

com desvio à esquerda. A sua bioquímica sérica revelou aumento das enzimas hepáticas FA e 

ALT. O aumento da GGT, da AST, a hiperbilirrubinemia e a hipercolesterolemia também são 

alterações analíticas frequentes1,2,3. 

O método de diagnóstico imagiológico mais útil para a deteção do mucocélio biliar é a 

ecografia abdominal. Neste exame, a VB pode apresentar-se distendida, com espessamento da 

parede e com conteúdo hiperecóico com padrão estrelado, como observado na ecografia do 

Buddy, ou finamente estriado (padrão tipo “kiwi”) que difere da lama biliar pela ausência de 

movimento dependente da gravidade. Os sinais ecográficos de rutura da VB incluem a 

descontinuidade da parede, a hiperecogenicidade da gordura abdominal cranial e a presença 

de líquido peritoneal livre no abdómen1,2,3,6. A cintigrafia hepatobiliar permite determinar a 

permeabilidade do ducto biliar comum1,2.  

O tratamento de eleição do mucocélio biliar é a colecistectomia1,2,3,4,5,6. Contudo, o 

tratamento médico pode ser tentado em animais assintomáticos apesar de não existirem estudos 

que fundamentem a sua eficácia. Este consiste na administração de coleréticos e 

hepatoprotetores - ácido ursodesoxicólico (10-15 mg/Kg, PO, SID) e S-adenosilmetionina (18-

20 mg/Kg, PO, SID) - e dieta restrita em gordura. Os animais submetidos a tratamento médico 

devem ser monitorizados a cada 2-4 semanas, sendo que a progressão da doença justifica a 

intervenção cirúrgica imediata1,2,3,5,6.  

A colecistectomia consiste na remoção da VB e, como dito anteriormente, é o tratamento 

de eleição, tanto em animais sintomáticos como assintomáticos. A necrose isquémica e rutura 

da parede da VB com peritonite biliar secundária e a colestase extrahepática estão associadas 

a uma elevada taxa de morbilidade e mortalidade, pelo que a cirurgia deve ser realizada o mais 

prontamente possível1,2,3,5,6. A colecistotomia não está recomendada, mesmo quando não há 

sinais de necrose da parede da VB, já que esta pode ser microscópica e resultar em rutura pós-

operatória da VB. Para além disso, a parede da VB é responsável pela produção anormal de 

muco pelo que a colecistectomia, por remover a causa subjacente, é a técnica cirúrgica mais 
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indicada1,2,3,5,6.  A colecistectomia por via laparoscópica está indicada apenas em animais nos 

quais foi descartada obstrução e rutura biliar1,2,3,5,6.  

O maneio pré-cirúrgico deve ter em consideração o estado clínico do doente; assim,  é 

recomendada a realização de um painel pré-anestésico com hemograma, bioquímica sérica, 

análise de urina e perfil de coagulação1,2,3,5. Se os animais não estiverem deprimidos podem ser 

pré-medicados com benzodiazepinas e opióides, induzidos com propofol, o agente de indução 

de eleição, e a manutenção deve ser feita com isoflurano ou sevoflurano, os agentes de 

manutenção mais indicados3.  

A colecistectomia, por celiotomia, é realizada com o animal em decúbito dorsal através 

da incisão cranial da linha média ventral do abdómen, do processo xifóide à cicatriz umbilical, 

podendo ser necessário prolongar a incisão caudalmente2,3,6. Quando se atinge a cavidade 

abdominal e após a inspeção da mesma, expõe-se e traciona-se a VB e procede-se, à sua 

dissecação cuidadosa da fossa hepática (como no caso do Buddy, a VB pode estar aderente à 

cápsula de Glisson), para não danificar o ducto biliar comum e a artéria cística. Aquando da 

disseção da vesícula biliar pode ocorrer hemorragia da cápsula do fígado, geralmente controlada 

com pressão local. No caso de hemorragia grave pode recorrer-se à aplicação de agentes 

hemostáticos tópicos (e.g. Gelfoam® ou Surgicel®)3,7. A disseção deve ser continuada pelo ducto 

cístico até à sua união com o ducto biliar comum. Apesar de na cirurgia do Buddy a 

permeabilidade do ducto biliar comum não ter sido avaliada, é recomendável fazê-lo já que reduz 

o risco de obstrução biliar extrahepática pós-operatória persistente1,2,3,6,7. Para esse efeito, o 

ducto biliar comum deve ser cateterizado (cateter 3,5 ou 5-Fr) e irrigado através de 

duodenostomia (pela papila duodenal maior) ou de colecistotomia1,2,3,6,7. Posteriormente, 

realizam-se ligaduras duplas da artéria e ducto cístico com material de sutura não absorvível (0 

a 4-0) e faz-se a secção da VB distalmente às ligaduras. Na cirurgia do Buddy ao invés de 

ligaduras duplas utilizaram-se clips cirúrgicos. Na presença de peritonite biliar, secundária a 

rutura da VB, a cavidade abdominal deve ser lavada abundantemente com fluídos tépidos e 

estéreis. Por fim, encerra-se a cavidade abdominal por planos2,3,6.  

A vesícula biliar e o seu conteúdo devem ser enviados para análise histopatológica, 

cultura e antibiograma1,2,3,6. É também recomendada a recolha, intraoperatória, de uma biópsia 

hepática1,6. A bílis, por norma, é estéril, contudo 17 a 39% dos cães apresentam culturas 

bacterianas positivas. As bactérias mais frequentemente isoladas incluem E. coli, Enterococcus 

spp., Enterobacter spp., Clostridium spp. e Streptococcus spp.2,3. Assim, a administração 

empírica e profilática de antibióticos com espetro para bactérias entéricas gram-negativas e 

anaeróbias, como a ampicilina e a enrofloxacina administradas ao Buddy, está indicada no 

período peri e pós-operatório (7 a 10 dias), enquanto se aguardam os resultados da cultura biliar 

e antibiograma2,3,6.  
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Além da antibioterapia, o maneio pós-operatório da colecistectomia deve incluir 

fluidoterapia (se necessário suplementada com glucose) até o animal ser capaz de manter a 

hidratação por via oral, monitorização dos eletrólitos e do equilíbrio ácido-base, monitorização 

da ocorrência de uma possível pancreatite e analgesia (para dor severa está indicada uma 

infusão contínua com fentanil-lidocaína-ketamina)2,3,6. 

As principais complicações pós-operatórias da colecistectomia são o extravasamento de 

bílis, a peritonite biliar, a pancreatite, a obstrução do ducto biliar comum, a CID e a deiscência 

das suturas1,2,6,7. O extravasamento de bílis pode ocorrer devido a falha da laqueação do ducto 

cístico com consequente extravasamento de bílis para a cavidade abdominal e peritonite biliar7. 

A obstrução do ducto biliar comum acontece, geralmente, por laqueação inadvertida do mesmo, 

por material mucóide não removido durante a cirurgia ou devido ao desenvolvimento de 

pancreatite pós-operatória7.  

O tratamento da doença por colecistectomia está associado a melhor prognóstico a longo 

prazo, principalmente se o mucocélio biliar for diagnosticado precocemente5. A taxa de 

mortalidade peri-operatória de animais sujeitos a colecistectomia varia entre os 21,7 e 40%, 

sendo que as mortes ocorrem predominantemente nas primeiras duas semanas após a 

cirurgia1,2,6. A hipotensão e a concentração elevada de lactato sérico no pós-operatório e a 

peritonite biliar grave (secundária a rutura da VB) estão associadas a um pior prognóstico1,3,6. 

Os animais que sobrevivem ao período pós-operatório, como o Buddy, têm um prognóstico 

favorável1,2,3,6. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Enteropatia com perda de proteína   
 

Tabela 1 – Hemograma realizado no dia da primeira consulta. 
 

Tabela 2 – Bioquímica sérica realizada no dia da primeira consulta. 

 
Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/l) 150 144 - 160 

Potássio (mmol/l) 5,1 3,5 - 5,8  

Cloro (mmol/l) 125 109 - 122 
Tabela 3 – Ionograma realizado no dia da primeira consulta. 

 

 
Parâmetro Resultado Valores de referência 

Cortisol basal 
(μg/dl) <0,5 < 2 μg/dl: na presença de sinais clínicos concordantes com o diagnóstico, os 

resultados são compatíveis com hipoadrenocorticismo 
2 - 6 μg/dl: inconclusivo 
6 - 18 μg/dl: normal 
18 - 22 μg/dl: possível hiperadrenocorticismo. 
> 18 μg/dl: na presença de sinais clínicos que apoiem o diagnóstico, os 
resultados são compatíveis com hiperadrenocorticismo 

Cortisol pós-
ACTH (μg/dl) 8,9 

Tabela 4 – Teste de estimulação com ACTH. 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Eritrócitos (x 106 /μl) 7,67 5,50 - 8,50 

Hematócrito (%) 49,6 37,0 - 55,0  
Hemoglobina (g/dl) 17,8 12,0 - 18,0  

Leucócitos  (x 103 /μl) 13,32 5,50 - 16,90 

Neutrófilos  (x 103 /μl) 11,16 2,0 - 12,0 

Linfócitos (x 103 /μl) 1,61 0,50 - 4,90 

Monócitos  (x 103 /μl) 0,47 0,30 - 2,00 

Eosinófilos  (x 103 /μl) 0,07 0,10 - 1,49 

Basófilos  (x 103 /μl) 0,01 0,00 - 0,10 

Plaquetas  (x 103 /μl) 677 175 - 500 

PDW (fl) 8,4 9,1 – 19,4 

VPM (fl) 8,7 8,7 – 13,2 

Plaquetócrito (%) 0,59 0,14 – 0,46 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Glucose (mg/dl) 106 70 - 143 

Creatinina (mg/dl) 0,8  0,5 - 1,8 

Ureia (mg/dl) 10  7 - 27 

Cálcio (mg/dl) 6,7  7,9 - 12,0  

Colesterol (mg/dl) 88 110 - 320 

Proteínas totais (g/dl) 3,0  5,2 - 8,2 

Albumina (g/dl) 1,4  2,2 - 3,9 

Globulina (g/dl) 1,6  2,5 - 4,5 

ALT (U/l) 60 10 -125 

Fosfatase Alcalina (U/l) <10  23 - 212 

Ácido fólico (Folato) (ng/ml) 9,94 8,2 - 13,5 

Cianocobalamina (vitamina B12) (ng/l) <150 275 - 590 



 

32 
 

 

 

Figura 1 – Ecografia abdominal realizada no dia da primeira consulta: intestino delgado ligeiramente espessado com 

conservação da estratificação, abundante quantidade de líquido livre na cavidade peritoneal (ascite) com aumento da 

ecogenicidade do epíplon, moderada quantidade de líquido livre na cavidade pleural (derrame pleural). Imagens 

compatíveis com enteropatia crónica/linfangiectasia, pouco provável neoplasia (linfoma). (Imagens gentilmente 

cedidas pelo Hospital ARS Veterinaria) 
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Endoscopia Descrição 

 
 

 

Figura 2 – Imagem endoscópica do duodeno. Visualiza-se a  
dilatação dos vasos linfáticos (pequenos e numerosos focos 
brancos na mucosa), compatíveis com linfangiectasia 
secundária. (Imagem gentilmente cedida pelo Hospital ARS 
Veterinaria) 

 

 
 
 
 
 
Não se registam lesões esofágicas. 
O estômago apresenta engrossamento da 

curvatura maior com mucosa edemaciada sem 

alterações.  

Duodeno muito afetado com múltiplas úlceras de 

pequeno tamanho que sangram ligeiramente e 

também se aprecia friabilidade e dilatação linfática. 

Cólon engrossado e sem lesões aparentes. 

Íleo com aspeto ligeiramente irregular com ligeira 

dilatação dos vasos linfáticos, mas sem úlceras 

visíveis. Recolhem-se amostras de estômago, 

duodeno, íleo e cólon.  

Tabela 5 – Relatório da endoscopia. 
 

 
 

Relatório de histopatologia 
O exame microscópico revela infiltrados mistos, mais acentuados no duodeno, seguidos pelo íleo e mais leves no 
estômago e cólon. O infiltrado permanece misto com presença de linfócitos e células plasmáticas. No duodeno, e 
especialmente no íleo, observa-se aumento moderado e marcado dos linfócitos intraepiteliais nas vilosidades, 
ocasionalmente acompanhados de pequenos agregados ricos em linfócitos de pequeno tamanho, na lâmina própria 
subjacente a essas vilosidades. Em cães, a presença de linfócitos intraepitelais não está diretamente associada à 
presença de linfoma e, em geral, o linfoma alimentar de baixo grau é considerado raro (Carrasco et al., 2015). No 
duodeno observam-se abundantes abscessos criptais, uma lesão associada a alterações relacionadas com má 
absorção. A dilatação de alguns vasos linfáticos é observada, embora leve e multifocal, tendo em conta o restante 
infiltrado é considerada uma dilatação secundária à inflamação. 

Tabela 6 – Relatório de histopatologia (estômago, duodeno, íleo e cólon). 
 
 
 
 
 
 

Parâmetro 

Resultados 
Valores de 
referência Dia 0 Dia 7 

Dia 12 
(urgência) 

Dia 19 Dia 24 

Albumina (g/dl) 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 2,2 – 3,9 

Proteínas totais 
(g/dl) 

3,0 4,8 2,8 3,0 3,8 5,2 - 8,2 

Hematócrito 
(%) 

49,6 38 34 34 34 37,0 - 55,0 

Tabela 7 – Monitorização dos valores do hematócrito, albumina e proteínas totais séricas. 
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Anexo II – Hipoadrenocorticismo primário 

 

Tabela 1 – Resultados do hemograma, bioquímica sérica e ionograma realizados na primeira consulta. 

 

 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Cortisol basal (μg/dl) < 0,2 1,0 - 6,0 

Cortisol pós-estimulação (μg/dl) < 0,2 6,0 - 17,0 

Tabela 2 – Teste de estimulação com ACTH. 

 

 
Parâmetro Na+ (mEq/l) K+ (mEq/l) Na+/K+ Cl- (mEq/l) 

Valores de referência 141 - 152 3,8 - 5,0 27 - 40 102 - 117 

2º dia de hospitalização 136 7 19 113 

3º dia de hospitalização 136 6,3 22 105 

12º dia pós-DOCP 151 3,4 44 107 

25º dia pós-DOCP 153 4 38 105 

50º dia pós-DOCP 145 3,9 37 102 
Tabela 3 – Evolução dos valores do ionograma. 

 

 

 

Parâmetro Creatinina (mg/dl) Ureia (mg/dl) 

Valores de referência 0,4 - 1,4 9,2 - 29,2 

2º dia de hospitalização 2,4 84,6 

3º dia de hospitalização 2,5 - 

12º dia pós-DOCP 0,6 14,5 
Tabela 4 – Evolução dos valores séricos de creatinina e ureia. 

 

 

Hemograma Bioquímica sérica + ionograma 

Parâmetro Resultado Valores de 
referência Parâmetro Resultado 

Valores de 
referência 

Eritrócitos totais (x 
1012 /l) 6,24 5,10 - 8,50 Glucose (mg/dl) 81 75 - 128 

Hematócrito (%) 41,3 33,0 - 56,0 Ureia (mg/dl) >140 9,2 - 29,2 

Hemoglobina (g/dl) 16,2 11,0 - 19,0 Creatinina 
(mg/dl) 

6,8 0,4 - 1,4 

VCM (fl) 66,2 60,0 - 76,0 ALT (U/l) 72 17 - 78 

CHCM (g/l) 380 300 - 380 FA (U/l) 28 13 - 83 

Leucócitos (x 109 /l) 10,92 6,00 - 17,00 Proteínas totais 
(g/dl) 

6,7 5,0 - 7,2 

Neutrófilos (x 109 /l) 3,88 3,62 - 12,30 Albumina (g/dl) 3,4 2,6 - 4,0 

Linfócitos (x 109 /l) 5,12 0,83 - 4,91 Cálcio (mmol/l) 13,3 9,3 - 12,1 

Monócitos (x 109 /l) 1,19 0,14 - 1,97 Sódio (mmol/l) 133 141 - 152 

Eosinófilos (x 109 /l) 0,73 0,04 - 1,62 
Potássio 
(mmol/l) 

8,3 3,8 - 5,0 

Basófilos (x 109 /l) 0,00 0,00 - 0,12 
Cloro 

(mmol/l) 
103 102 - 117 

Plaquetas (x 109 /l) 329 117 - 490 

VPM (fl) 9,3 8,0 - 14,1 
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Figura 1 – Ecografia abdominal realizada na primeira consulta: glândula adrenal esquerda em corte sagital com 

espessura de 4,2 mm (normal). Ambas as adrenais apresentavam uma espessura dentro dos limites de referência e 
ecogenicidade normal. (Imagem gentilmente cedida pelo HVG) 
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Anexo III – Complexo granuloma eosinofílico felino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Lesões observadas na primeira consulta. À esquerda: úlcera indolente unilateral direita no lábio superior; 
à direita: placa eosinofílica na região perivulvar e granulomas lineares na região caudal dos membros posteriores. 
(Fotografias gentilmente cedidas pelo HVG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aspeto das lesões 10 dias após o início do tratamento. À esquerda: úlcera indolente unilateral direita no 
lábio superior; à direita: placa eosinofílica na região perivulvar. (Fotografias gentilmente cedidas pelo HVG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aspeto da placa eosinofílica 25 dias após o início do tratamento. (Fotografia gentilmente cedida pelo HVG) 
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Anexo IV – Urolitíase por oxalato de cálcio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados do hemograma, bioquímica sérica e ionograma realizados na primeira consulta. 

 

 

 

 

Parâmetros Resultado Referência 

Exame Físico 

Cor Amarela Amarela - Âmbar 

Turbidez Turva Límpida 

Densidade > 1,050 1,015 – 1,045 

Exame Químico 

Sangue +4 Negativo 

Proteínas +1 Negativo 

pH 6,0 5,5 – 7,5 

Sedimento urinário 

Eritrócitos > 100 /hpf (imensos) < 5 /hpf 

Tabela 2 – Análise de urina recolhida por cistocentese. 

Hemograma Bioquímica sérica + ionograma 

Parâmetro Resultado Valores de 
referência Parâmetro Resultado 

Valores de 
referência 

Eritrócitos totais (x 
1012 /l) 5,90 5,10 - 8,50 Glucose (mg/dl) 87 75 - 128 

Hematócrito (%) 40,5 33,0 - 56,0 Ureia (mg/dl) 24,1 9,2 - 29,2 

Hemoglobina (g/dl) 13,8 11,0 - 19,0 Creatinina 
(mg/dl) 

1,20 0,4 - 1,4 

VCM (fl) 69,2 60,0 - 76,0 ALT (U/l) 61 17 - 78 

CHCM (g/l) 365 300 - 380 FA (U/l) 33 13 - 83 

Leucócitos (x 109 /l) 8,79 6,00 - 17,00 Proteínas 
totais (g/dl) 

5,9 5,0 - 7,2 

Neutrófilos (x 109 /l) 7,50 3,62 - 12,30 Albumina (g/dl) 3,4 2,6 - 4,0 

Linfócitos (x 109 /) 1,70 0,83 - 4,91 Cálcio (mmol/l) 13,3 9,3 - 12,1 

Monócitos (x 109 /l) 1,19 0,14 - 1,97 Sódio (mmol/l) 143 141 - 152 

Eosinófilos (x 109 /l) 0,68 0,04 - 1,62 
Potássio 
(mmol/l) 

4,1 3,8 - 5,0 

Basófilos (x 109 /l) 0,00 0,00 - 0,12 
Cloro 

(mmol/l) 
109 102 - 117 

Plaquetas (x 109 /l) 346 117 - 490 

VPM (fl) 8,5 8,0 - 14,1 
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Figura 1 – Radiografias abdominais numa projeção latero-lateral direita, realizadas no dia da primeira consulta. (A) 

Visualiza-se um uretrólito na base do osso peniano (seta). (B) Radiografia realizada após a urohidropropulsão 

retrógrada, onde se verifica que o urólito se deslocou para a bexiga (seta). (Imagens gentilmente cedidas pelo HVG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Radiografia abdominal numa projeção latero-lateral direita, realizada 1 mês após a primeira consulta. 

Visualiza-se o urocistólito anteriormente detetado (seta) e um recém-formado (cabeça de seta). (Imagem gentilmente 

cedida pelo HVG) 
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Anexo V – Colecistectomia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados do hemograma e bioquímica sérica realizados na primeira consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Resultados da bioquímica sérica realizada no 3º dia de pós-operatório. 

 

 

Hemograma Bioquímica sérica 

Parâmetro Resultado 
Valores de 
referência 

Parâmetro Resultado 
Valores de 
referência 

Eritrócitos totais (x 
1012 /l) 

5,35 5,10 - 8,50 Glucose (mg/dl) 120 75 - 128 

Hematócrito (%) 39,8 33,0 - 56,0 Ureia (mg/dl) 9,8 9,2 - 29,2 

Hemoglobina (g/dl) 13,5 11,0 - 19,0 
Creatinina 

(mg/dl) 
0,62 0,4 - 1,4 

VCM (fl) 74,3 60,0 - 76,0 ALT (U/l) 138 17 - 78 

CHCM (g/l) 341 300 - 380 FA (U/l) 126 13 - 83 

Leucócitos (x 109 /l) 8,44 6,00 - 17,00 
Proteínas 

totais (g/dl) 
6,0 5,0 - 7,2 

Neutrófilos (x 109 /l) 6,15 3,62 - 12,30 Albumina (g/dl) 3,7 2,6 - 4,0 

Linfócitos (x 109 /l) 1,80 0,83 - 4,91 

Monócitos (x 109 /l) 0,25 0,14 - 1,97 

Eosinófilos (x 109 /l) 0,24 0,04 - 1,62 

Basófilos (x 109 /l) 0,00 0,00 - 0,12 

Plaquetas (x 109 /l) 227 117 - 490 

VPM (fl) 11 8,0 - 14,1 

Bioquímica sérica 

Parâmetro 
Resultado 

Valores de 
referência 

Creatinina 
(mg/dl) 

0,51 0,4 - 1,4 

ALT (U/l) 224 17 - 78 

Proteínas 
totais (g/dl) 

5,7 5,0 - 7,2 

Bilirrubina 
(mg/dl) 

0,5 0,1 – 0,5 
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Figura 1 - Ecografia abdominal realizada na véspera da cirurgia: VB, em corte sagital, moderadamente distendida 

com conteúdo hiperecóico imóvel com padrão estrelado, compatível com mucocélio biliar. (Imagem gentilmente 

cedida pelo HVG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cirurgia do Buddy: (A) Identificação da VB na fossa hepática; (B) VB após disseção romba das 

aderências ao fígado; (C) Ducto cístico remanescente, após colecistectomia (observam-se os clips cirúrgicos);     

(D) Conteúdo biliar mucóide de cor preta esverdeada (mucocélio). (Fotografias gentilmente cedidas pelo HVG) 

 


