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Resumo 

O presente relatório foi realizado no âmbito do 6º ano do Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do 

Porto. Tem como objetivo a apresentação e discussão de cinco casos clínicos recolhidos ao longo 

de 16 semanas de estágio curricular. Este dividiu-se em 9 semanas realizadas no hospital 

ARS Veterinaria, em Barcelona, e 7 semanas realizadas no Hospital Referência Veterinária 

Montenegro (HRVM), no Porto. 

No ARS, tive a oportunidade de acompanhar o serviço hospitalar através de rotações 

semanais distintas, que incluíam cirurgia, consultas e internamento. Assisti a consultas de 

diversas especialidades, nomeadamente medicina interna, oftalmologia, neurologia, 

dermatologia, entre outras. Na componente cirúrgica pude acompanhar vários casos de cirurgia 

de tecidos moles e de neurologia. Para além disso, ajudei na realização de exames imagiológicos, 

em pequenos procedimentos, na discussão de casos clínicos e assisti a várias palestras lecionadas 

pelos especialistas das diversas áreas. Foi uma excelente oportunidade de conhecer uma 

realidade diferente da prática da medicina veterinária noutro país, o que me permitiu alargar os 

horizontes. 

No HRVM estive integrada no serviço de internamento, onde pude realizar exames 

gerais, limpeza de feridas, colheita de sangue, colocação de cateteres e fisioterapia em animais 

hospitalizados. Para além disso, realizei exames radiográficos e assisti e auxiliei na realização de 

ecografias e de TC. Acompanhei consultas de rotina e de urgência e auxiliei na realização de 

procedimentos anestésicos e em várias cirurgias de tecidos moles. Assisti ainda às reuniões de 

discussão dos casos clínicos do internamento, que ocorriam diariamente, onde apresentei alguns 

temas para a equipa hospitalar. 

O estágio permitiu-me cumprir os objetivos inicialmente propostos, que passavam pelo 

desenvolvimento do meu raciocínio e prática clínica, da minha autonomia e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos durante a minha formação. 
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> - Maior  

< - Menor  

= - Igual  

% - Percentagem   

º - Grau  

ºC- Graus Celsius    

μg- Micrograma  

μL- Microlitro  

® - Produto registado  

AB- Antibiótico   

ACTH- Hormona adrenocorticotrópica  

AINE- Antinflamatório não esteróide  

ALP- Alkaline phosphatase  

ALT- Alanine aminotransferase  
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BID- Duas vezes ao dia   

bpm- Batimentos por minuto  

BUN- Blood urea nitrogen  

CID- Coagulação intravascular 

disseminada   

Cm- Centímetros  

cPLI- Teste 

de imunorreatividade da lipase pancreática 

canina   

Crea- Creatinina  

CRH- Hormona libertadora de 

hormona adrenocorticotrópica  

dL- Decilitro  

DOCP- Pivalato de desoxicorticosterona  

e.g.- Exemplo geral 

EV- Endovenoso    

fL- Fentolitro   

GGT- Gamma-glutamil transferase  

GOT- Glutamic oxaloacetic transaminase  

H- Hora  

HAC- Hipoadrenocorticismo  

HACA- Hipoadrenocorticismo atípico  

HACP- Hipoadrenocorticismo primário  

HACS- Hipoadrenocorticismo secundário  

IBD- Inflamatory bowel disease  

IM- Intramuscular  

IRC- Insuficiência renal crónica  

ITU- Infeção do trato urinário  

kg- Quilograma  

L- Litro  

LR- Lactato de ringer  

MAD- Membro anterior direito  

MB- Mucocélio biliar  

MCH- Hemoglobina corpuscular média   

MCHC- Concentração de hemoglobina 

corpuscular média  

MCV- Volume corpuscular médio  

mEq- Miliequivalente  

mg- Miligrama  

Min- Minuto  

mL- Mililitro  

mm- Milímetro 

mmol- Milimole  

Nº- Número  

Na/K- Sódio / potássio  

NaCl- Cloreto de sódio  

OxCa- Oxalato de cálcio  

PA- Pancreatite aguda   
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PAS- Pressão arterial sistólica  

PDW- Platelet distribution width  

pg- Picograma  

PO- Per os  

PU/PD- Poliuria / polidipsia  

Q2h- A cada duas horas   

Q4h- A cada quatro horas  

QID- Quatro vezes ao dia   

RDW- Red cell distribution width  

Rpm- Respirações por minuto   

SC- Subcutânea  

SID- Uma vez ao dia   

SNAP cPL- Teste SNAP de lipase pancreática específica canina  

Spec cPL- Teste da lípase pancreática canina específica  

TC- Tomografia axial computorizada  

TID- Três vezes ao dia  

TLP- Torção do lobo pulmonar  

TRC- Tempo de repleção capilar  

U- Unidades  

VB- Vesícula biliar  

VPM- Volume plaquetário médio 
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Caso clínico nº1: Gastroenterologia – Pancreatite Aguda Canina 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: A Duna é uma cadela inteira, de raça 

Yorkshire, com 9 anos de idade e 4,7 kg de peso e veio à consulta por apatia e anorexia.  

Anamnese: A Duna tinha acesso ao interior e exterior público. Estava vacinada e 

desparasitada interna e externamente. Não realizaram viagens com ela nem coabitava com outros 

animais. Era alimentada com ração seca e húmida. Teve um episódio de vómitos e diarreia há 

uma semana, que os tutores atribuíram a uma mudança de ração. No dia da consulta os tutores 

repararam que a Duna estava mais apática e com alguma fraqueza, escondia-se em casa e tinha 

dificuldade em subir e descer escadas. Nesse dia não quis comer nem beber. Não apresentava 

vómitos nem diarreia, mas havia história de diarreias. Não estava a tomar nenhuma medicação. 

Exame físico geral e dirigido: A Duna apresentava-se alerta. Tinha uma condição 

corporal de 5 em 9, pesando 4,7 kg. A sua frequência cardíaca era de 120 bpm, sendo possível 

auscultar um sopro de grau 3/6 na auscultação cardíaca (já diagnosticado anteriormente), e a 

frequência respiratória era de 24 rpm, com uma auscultação normal. O pulso era forte, regular, 

bilateral e simétrico. As suas mucosas estavam ligeiramente congestionadas e secas, com um 

TRC menor que 2 segundos. Apresentava uma desidratação correspondente a 6-8%. A sua 

temperatura retal era de 39,6ºC. À palpação abdominal notou-se algum desconforto abdominal. 

O restante exame físico encontrava-se dentro da normalidade. 

Lista de problemas: Apatia, anorexia, dor abdominal, pirexia, desidratação, sopro. 

Diagnósticos diferenciais: Pancreatite aguda, corpo estranho abdominal, obstrução 

gastrointestinal, perfuração gastrointestinal, peritonite, IBD, hepatite, neoplasia. 

Exames complementares: Hemograma: ligeiras neutrofilia, leucocitose e monocitose 

(Anexo I, Tabela 1); Bioquímica sérica: hipercolesterolemia, aumento da ALP e hiponatremia 

(Anexo I, Tabela 2); Provas de coagulação: sem alterações; Radiografia abdominal: sem 

alterações; Ecofast abdominal: pâncreas irregular e hipoecogénico; Teste SNAP cPL: resultado 

anormal. 

Diagnóstico presuntivo: Pancreatite aguda. 

Tratamento e acompanhamento: A Duna ficou hospitalizada para monitorização e 

seguimento do protocolo diagnóstico, tendo-se iniciado a fluidoterapia, na taxa de manutenção, 

com Lactato de Ringer® (LR®). Agendou-se uma ecografia de especialista para o dia seguinte e 

iniciou-se o tratamento sintomático, tendo em conta a suspeita de pancreatite, com omeprazol (1 

mg/kg BID EV), maropitant (1 mg/kg SID EV), metamizol (30 mg/kg BID EV) e metadona (0,2 

mg/kg q2h EV). No 2º dia de internamento os parâmetros do exame físico estavam dentro da 



 

2 
 

normalidade. A dor abdominal pareceu diminuir ligeiramente, mas o abdómen manteve-se tenso 

à palpação. Começou a comer com algum apetite uma dieta gastrointestinal low fat e a 

administração de metadona foi alterada para q4h. Neste dia procedeu-se também à realização da 

ecografia de especialista, onde se verificou um aumento do pâncreas, apresentando-se este 

heterogéneo com uma zona mal delimitada hipoecogénica de 3x2cm no ramo direito (Anexo I, 

Imagem 1). Concluiu-se a presença de uma imagem compatível com pancreatite aguda e possível 

abcesso pancreático. No 3º dia a Duna estava a responder bem ao tratamento médico, 

demonstrando uma melhoria do estado geral, apetite normal, temperatura retal dentro dos valores 

desejáveis e dor abdominal controlada. Espaçou-se a administração de metadona para QID. No 

4º dia de internamento a Duna já não aparentava ter dor abdominal e procedeu-se à alta 

hospitalar com indicação para mudança da dieta para uma dieta gastrointestinal low fat e com a 

prescrição de omeprazol 5 mg BID, até controlo e amoxicilina e ácido clavulânico 94 mg BID 

durante 7 dias. Agendou-se um controlo para 3 dias após a alta hospitalar onde os tutores 

referiram que a Duna estava bem disposta, com apetite, sem sinais digestivos nem queixas de dor 

abdominal. Os parâmetros do exame físico estavam dentro do normal. Realizou-se um controlo 

ecográfico onde se verificou que persistia a imagem de pancreatite e possível abcesso, mas a 

lesão central era de menor tamanho que na ecografia anterior (Anexo I, Imagem 2). Em caso de 

retorno dos sinais clínicos recomendou-se voltar ao veterinário para possível laparotomia 

exploratória para eventual drenagem do abcesso.  

Discussão: O pâncreas está localizado no abdómen cranial e é constituído pelo pâncreas 

exócrino, que corresponde a 90% do tecido pancreático, e pelo pâncreas endócrino, que 

corresponde aos restantes 10%. A principal função do pâncreas exócrino é fazer a secreção de 

enzimas digestivas, bicarbonato de sódio e fator intrínseco para o duodeno proximal, sendo estas 

enzimas responsáveis pela digestão inicial de moléculas grandes2.  

A pancreatite é um problema comum na medicina interna canina, sendo a patologia mais 

comum do pâncreas exócrino. Pode ser aguda (PA) ou crónica, sendo a diferença entre ambas a 

nível histológico1,3,4. Resulta de uma excessiva ativação da tripsina e de outras proteases 

pancreáticas o que provoca inflamação pancreática1,4. Isto resulta em inflamação e necrose da 

gordura peripancreática e autodigestão do pâncreas, o que pode causar peritonite estéril focal ou 

generalizada. No entanto, a causa subjacente desta patologia é ainda desconhecida2. A PA afeta 

geralmente cães de meia idade, embora possa surgir em cães de qualquer idade, com uma certa 

predisposição racial para as raças terrier e os Schnauzer Miniatura2,6. É provável que existam 

fatores desencadeantes, que, no caso da Duna, não foram identificados, como por exemplo dietas 

altas em gordura, obesidade, tratamento com alguns fármacos (e.g. brometo de potássio, 



 

3 
 

azatioprina e asparginase) e patologias endócrinas concomitantes (e.g. hipotiroidismo, 

hiperadrenocorticismo e diabetes mellitus)2,6. 

A Duna apresentou-se na consulta apática, com anorexia, desidratação, dor abdominal e 

pirexia, sinais clínicos compatíveis com o diagnóstico de PA. Para além destes, é frequente a 

presença de um quadro agudo de vómitos e, por vezes, icterícia e choque, podendo o paciente 

adotar a posição de reza. Os sinais clínicos variam consoante a severidade da patologia, não 

existindo sinais patognomónicos1,2,6. As análises laboratoriais de rotina (e.g. hemograma, 

bioquímica e urianálise) normalmente não indicam o diagnóstico de PA, mas são uma mais valia 

na avaliação do prognóstico do animal e tratamento2,6. Podem aparecer com quase qualquer tipo 

de alteração hematológica, incluindo anemia, leucocitose, leucopenia, neutrofilia e 

trombocitopenia. Podem apresentar um aumento das enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia 

que, em alguns casos, pode estar associado a obstrução do trato biliar extrahepático, aumento da 

ureia devido à desidratação ou falha renal concomitante, hipoalbuminemia, hiperfosfatemia pela 

diminuição da excreção renal, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hipoglicemia ou 

hiperglicemia. No entanto, as anomalias eletrolíticas mais frequentes são a hipocloremia, 

hipocalemia e hiponatremia2,6. 

Vários testes foram desenvolvidos com vista a ajudar no diagnóstico da pancreatite. Os 

ensaios catalíticos da amilase e da lipase medem a atividade destas enzimas no soro e aparentam 

ter um baixo valor diagnóstico em cães, devido à sua baixa especificidade e sensibilidade. Vários 

tecidos para além do pâncreas produzem estas enzimas, tais como a mucosa gástrica e o 

parênquima hepático, pelo que não é possível, com estes testes, diferenciar qual o órgão que está 

a causar o aumento das enzimas. O teste de imunorreatividade semelhante à tripsina canina mede 

as concentrações de tripsinogénio e, em menor grau, de tripsina no soro. No entanto, tem uma 

reduzida sensibilidade devido ao curto tempo de semivida do tripsinogénio no soro, que aumenta 

na presença de pancreatite, mas rapidamente diminui. Tem também uma baixa especificidade, 

uma vez que, apesar de existirem fortes evidências de que o tripsinogénio é de origem exclusiva 

pancreática, este é filtrado pelo glomérulo e, por isso, pode estar aumentado em animais com 

insuficiência renal6. O teste de imunorreatividade da lipase pancreática canina (cPLI) é 

considerado o teste mais sensível e específico para diagnosticar pancreatite em cães. Apresenta a 

vantagem de a lipase pancreática ser exclusivamente de origem pancreática e apresentar uma 

estrutura diferente das outras lipases, sendo, por isso, apenas esta quantificada. Aparenta também 

ter mais sensibilidade para a PA do que para a crónica. Estes testes foram substituídos por testes 

mais facilmente disponíveis e que demonstraram uma qualidade semelhante à do método original 

cPLI, como o teste Spec cPL e o SNAP cPL. O teste Spec cPL pode ter um resultado <200 μg/L 
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de lipase pancreática, o que é bastante sugestivo de que o animal não tenha pancreatite, um 

resultado entre 200-400 μg/L que corresponde à chamada “zona cinzenta” e que indica um teste 

não conclusivo, e um resultado >400 μg/L, que é altamente sugestivo de pancreatite. O teste 

SNAP cPL foi o teste utilizado na Duna e é um teste mais rápido e de interpretação visual que 

estima a quantidade de lipase pancreática canina no soro. O resultado anormal deste teste não é 

diagnóstico e deve ser sempre avaliado em conjunto com a sintomatologia clínica e resposta ao 

tratamento6. O diagnóstico por imagem mais útil é a ecografia abdominal, sendo esta a forma 

mais fácil e sensível de visualizar este órgão de forma não invasiva. É mais sensível para PA do 

que crónica, uma vez que nas primeiras a presença de edema e necrose da gordura 

peripancreática permitem um maior contraste na imagem. As alterações ecográficas mais 

frequentes são a presença de áreas hipoecogénicas no tecido pancreático compatíveis com 

necrose ou acumulação de fluído, aumento e/ou irregularidade do pâncreas, aumento da 

ecogenicidade do mesentério peripancreático por necrose da gordura, dilatação do ducto 

pancreático ou biliar e efusão abdominal. Na ecografia da Duna observou-se também uma área 

hipoecogénica compatível com um abcesso pancreático, que também é uma alteração observada 

com alguma frequência em cães com PA2,6. A radiografia abdominal tem pouco valor 

diagnóstico uma vez que, na maioria dos casos, apresenta-se normal ou com alterações 

inespecíficas, sendo apenas útil para descartar patologias com um quadro clínico semelhante2,6. 

A análise histopatológica de uma biópsia pancreática é considerada o método de eleição para o 

diagnóstico de PA. Contudo, é um procedimento bastante invasivo e raramente realizado2,6. A 

PA caracteriza-se histologicamente pela presença de inflamação neutrofílica ou necrose do 

pâncreas ou tecido peripancreático, sem presença de fibrose e de atrofia exócrina. A presença 

destes últimos é altamente sugestiva de pancreatite crónica4,6. Por fim, é também possível 

realizar-se uma citologia pancreática, ecoguiada ou durante uma laparotomia, sendo que a 

presença de células inflamatórias no aspirado é sugestiva de pancreatite. Contudo, são 

necessários mais estudos para avaliar a sensibilidade e especificidade deste método6. 

O tratamento e prognóstico de cães com PA depende da severidade da patologia e, como 

90% dos casos são idiopáticos, o tratamento é sintomático2,6. Existe uma exceção, que ocorre na 

raça Cocker Spaniel Inglês, em que a patologia é imunomediada, pelo que requer o uso de 

fármacos imunossupressores2. A fluidoterapia EV é importante no controlo da maioria dos casos 

de PA, tanto para reverter a desidratação como para corrigir possíveis alterações eletrolíticas 

causadas pelos vómitos e retenção de líquidos gastrointestinais bem como garantir uma 

circulação pancreática e periférica adequada. A Duna recebeu fluidoterapia com LR®, que é um 

fluído de substituição comummente utilizado nestes casos2. O ionograma deve ser monitorizado, 
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sendo a alteração mais relevante a hipocalemia, por perda de potássio no vómito e diminuição da 

ingestão de comida, podendo haver necessidade de ser suplementado2. A PA é uma patologia 

dolorosa e, por isso, a analgesia ocupa um papel importante no controlo desta. Deve-se evitar o 

uso de AINEs, devido ao aumento do risco de ulceração gastrointestinal e de insuficiência renal 

em pacientes com pancreatite. Assim sendo, a escolha inclina-se para os agonistas totais ou 

parciais da morfina, particularmente a buprenorfina, ou o butorfanol. Em caso de dor aguda 

deve-se optar por opióides agonistas totais, como a morfina, metadona, meperidina ou o fentanil. 

Pode-se ainda optar por uma infusão EV de quetamina em doses baixas, que tem a vantagem de 

ter um efeito mínimo na motilidade gastrointestinal, ou ainda lidocaína EV. No caso da Duna 

optou-se pelo uso de metadona. A escolha da analgesia para prescrição, quando necessária, pode 

representar um desafio, podendo ser usados os AINEs com menor efeito ulcerogénico ou 

acetaminofeno. O tramadol também pode ser útil em cães2. Como a Duna já não aparentava ter 

dor abdominal no momento da alta não foi receitada analgesia para casa. Na nutrição destes 

animais é aconselhada uma dieta baixa em gordura, uma vez que a maioria dos animais 

apresentam hiperlipidemia e, caso necessário, dever-se-á proceder à nutrição enteral nas 

primeiras 48 horas de internamento1,2,4. O prolongamento do jejum tem sido associado a um 

aumento da permeabilidade intestinal, translocação de bactérias e de endotoxinas e a 

imunossupressão em cães com pancreatite, pelo que, nestes casos, é aconselhada inclusivamente 

a colocação de um tubo de alimentação. O início da nutrição enteral durante as primeiras 48 

horas de internamento tem um impacto positivo no retorno à ingestão voluntária e diminui a 

presença de vómitos e regurgitações nestes animais3. O uso de antieméticos é de grande 

importância visto que uma grande parte dos cães com PA apresentam vómitos e náusea, 

associados a alterações hidroeletrolíticas e diminuição do apetite1,2. Mesmo nos casos como o da 

Duna em que não apresentam vómitos ou náusea é aconselhável o seu uso para estimulação do 

apetite4. Existem vários antieméticos com mecanismos de ação diferentes, nomeadamente o 

maropitant, a ondansetrona, a dolasetrona, a metoclopramida e a clorpromazina1,2. Para a Duna 

optou-se pelo maropitant, que deve ser a primeira opção, uma vez que este bloqueia o vómito a 

nível central e periférico1,2,4. A metoclopramida é igualmente uma opção frequentemente 

utilizada, embora estimule a motilidade do trato gastrointestinal o que pode provocar um 

aumento da dor e libertação de enzimas pancreáticas em alguns animais. O butorfanol usado 

como analgésico tem também propriedades antieméticas1,2. A Duna recebeu omeprazol, uma vez 

que existe um risco aumentado de ulceração gastrointestinal em pacientes com PA, 

provavelmente causado pela peritonite local, sendo possível utilizar outra opção, como a 

famotidina1,2,4. A existência de complicações bacterianas é rara em cães com PA mas podem ser 
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graves quando ocorrem. O uso e seleção da antibioterapia são controversos nestes casos, mas 

quando estão presentes complicações bacterianas ou a pancreatite é muito severa deve-se optar 

por um AB de largo espectro, como a amoxicilina e ácido clavulânico, opção utilizada no caso 

da Duna dado que existia a imagem de um possível abcesso pancreático1,2,4. O uso de 

corticosteróides nestes animais apresenta alguma controvérsia, uma vez que este tem sido 

considerado um fator predisponente a pancreatite. Contudo, um estudo recente concluiu que o 

tratamento inicial com prednisolona em cães com PA resultou numa redução precoce da 

concentração da proteína C quinase e num melhoramento precoce dos sinais clínicos5. 

O prognóstico está diretamente relacionado com a severidade da patologia, com a 

extensão da necrose pancreática, com a ocorrência de complicações sistémicas e pancreáticas e 

com a presença de patologias concomitantes. A presença de complicações sistémicas como 

azotemia renal, oligúria, aumento muito marcado das enzimas hepáticas, icterícia, hipocalcemia, 

hipoglicemia, hiperglicemia severa, hipercalemia, leucocitose, choque e CID são considerados 

indicadores de patologia severa e de mau prognóstico1,2,6. A Duna teve uma evolução muito 

favorável, uma vez que não apresentava ainda grandes alterações analíticas. 

 

Bibliografia: 

1. Ruaux CG, (2013) “Treatment of Canine Pancreatitis” in Bonagura JD, Twedt DC (Ed.) Kirk´s Current 

Veterinary Therapy XV, 1ª Ed., Saunders Elsevier, 1587-1592; 

2. Willard MD (2015) “The Exocrine Pancreas” in Nelson RW, Couto CG Small Animal Internal Medicine, 5ª ed, 

Elsevier, 598-622; 

3. Harris, J. P., Parnell, N. K., Griffith, E. H., & Saker, K. E. (2017) “Retrospective evaluation of the impact of early 

enteral nutrition on clinical outcomes in dogs with pancreatitis: 34 cases (2010–2013)” in Journal of Veterinary 

Emergency and Critical Care, 27(4), 425-433; 
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Caso clínico nº2: Endocrinologia – Hipoadrenocorticismo Primário Canino 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: A Kamenka é uma cadela inteira, de 

raça Terrier Preto da Rússia, com 9 anos de idade e 43 kg de peso, que veio à consulta por um 

quadro de debilidade e apatia com evolução de dois dias.  

Anamnese: A Kamenka estava vacinada e desparasitada internamente e externamente. 

Tinha acesso ao exterior público e privado e coabitava com outro cão da mesma raça, que não 

apresentava qualquer tipo de sintomatologia. Era alimentada com uma ração de qualidade 

superior para cuidados gastrointestinais. Para além disso, apresentava um quadro gastrointestinal 

crónico em tratamento com tilosina, estando no momento da consulta a tomar 400 mg de manhã 

e 200 mg à noite. Veio à consulta com um quadro de anorexia e debilidade, mais marcada no 

terço posterior, que tinha começado há dois dias. Apresentava anorexia há uma semana, sem 

diarreia nem vómitos. O seu último cio tinha sido há 2 meses. 

Exame geral e dirigido: A Kamenka apresentou-se na consulta débil e prostrada, com 

um estado mental deprimido. A sua condição corporal era de 4/9 e pesava 43kg. A sua 

frequência cardíaca foi de 120 bpm e a frequência respiratória de 16 rpm, sendo ambas as 

auscultações normais. As membranas mucosas apresentaram-se congestivas e o pulso débil. O 

TRC foi menor que 2 segundos. A sua temperatura retal foi de 38ºC. Os restantes parâmetros do 

exame físico não apresentavam alterações. 

Lista de problemas: Apatia, debilidade principalmente nos membros pélvicos, anorexia, 

pulso débil. 

Diagnósticos diferenciais:  Hipoadrenocorticismo, hipotiroidismo, IRC, insuficiência 

hepática. 

Exames complementares: Hemograma: linfocitose, eosinofilia (Anexo II, Tabela 1); 

Bioquímica sérica: azotemia, hipocolesterolemia, hiperfosfatemia (Anexo II, Tabela 2); 

Ionograma: hipercalemia e um sódio muito perto do limite da hiponatremia (Anexo II, Tabela 3); 

Urianálise e sedimento urinário: densidade urinária de 1.015 (1.015-1.045), tira urinária sem 

alterações e sedimento inativo; Ecografia abdominal: aumento da espessura da camada muscular 

e submucosa do intestino delgado com espessura geral normal (já detetado anteriormente); Prova 

de estimulação de ACTH: cortisol basal <0,5 µg/dL (0,5-5,5), pós-ACTH <0,5 µg/dL.  

Diagnóstico definitivo: Hipoadrenocorticismo primário. 

Tratamento e acompanhamento: A Kamenka ficou hospitalizada 3 dias, tendo recebido 

fluidoterapia EV, inicialmente um bólus de 20 ml/kg de NaCl 0,9% durante 10 minutos, 

passando depois à taxa de manutenção. No 1º dia de internamento realizou-se uma ecografia 
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abdominal onde se observou inflamação do intestino delgado, já previamente detetada, realizou-

se um hemograma, bioquímica sérica, urianálise e o teste de estimulação com ACTH. 

Administrou-se dexametasona (0,2 mg/kg SID EV) e omeprazol (1 mg/kg BID EV) enquanto se 

aguardou pelo resultado. No 2º dia e após a chegada do resultado do teste que permitiu confirmar 

o diagnóstico de HAC, foi administrada uma dose de pivalato de desoxicorticosterona (DOCP) 

(1,5 mg/kg SC). Nesse dia o estado mental da Kamenka melhorou significativamente, começou a 

comer com apetite e substituiu-se a dexametasona por prednisolona 20 mg (1 mg/kg SID PO). O 

ionograma foi monitorizado diariamente durante o período de internamento (Anexo II, Tabela 3), 

sendo que os valores do potássio normalizaram no segundo dia. No 3º dia de internamento 

realizou-se um novo hemograma e bioquímica sérica onde se verificou que os valores estavam 

dentro do normal. Nesse mesmo dia a Kamenka teve alta com prescrição de prednisolona 20mg 

SID até um novo controlo e tilosina 400mg de manhã e 200 mg à noite. A Kamenka voltou para 

um controlo 1 semana após a sua hospitalização. Nesta consulta confirmou-se uma melhoria 

significativa, encontrando-se ativa e alerta. Tinha recuperado o apetite, sem diarreia nem vómitos 

e sem PU/PD. Os parâmetros do exame físico encontravam-se dentro da normalidade. Foi 

realizada uma nova analítica e ionograma onde não se verificaram valores alterados. Reduziu-se 

a dose de prednisolona para 15 mg SID e foi indicado à tutora que continuasse com a tilosina até 

a Kamenka aumentar um pouco de peso. Foi marcado um novo controlo para 25 dias após a 

primeira dose de DOCP, para administração da segunda dose. 

Discussão: O córtex adrenal é constituído por três camadas distintas: a zona mais exterior 

que é a zona glomerulosa, responsável pela produção de mineralocorticóides, como a 

aldosterona, a zona intermédia que é a zona fasciculada e a zona mais interna, denominada de 

zona reticulada, sendo as duas últimas responsáveis pela produção de androgénios e de cortisol. 

A medula adrenal é responsável pela produção de catecolaminas3. O hipotálamo produz a 

hormona libertadora de hormona adrenocorticotrópica (CRH) que estimula a libertação da 

hormona adrenocorticotrópica (ACTH) pela hipófise anterior. A ACTH em circulação estimula a 

zona fasciculada e a zona reticulada do córtex adrenal a produzir e libertar cortisol1.  

O hipoadrenocorticismo (HAC) é uma endocrinopatia e pode ser: 1) primário (HACP), 

ocorrendo devido a uma falha na glândula adrenal e envolvendo uma deficiência em 

glucocorticoides e mineralocorticóides; 2) secundário (HACS), ocorrendo por uma falha 

hipofisária ou hipotalâmica que impede a libertação da ACTH ou da CRH respetivamente e que 

provoca uma deficiência em glucocorticoides ou 3) atípico (HACA), cuja etiologia ainda não 

está totalmente compreendida mas que também envolve apenas deficiência em 

glucocorticoides1,2,3,4. O HACP é a forma mais comum, representando cerca de 95% dos casos 
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de HAC5. A etiologia pode variar entre a destruição imunomediada bilateral do córtex adrenal, 

que é a causa mais comum, a necrose adrenocortical induzida pelo mitotano, a inibição 

enzimática pelo trilostano, a neoplasia e a infeção fúngica, sendo que, na maioria dos casos, a 

etiologia não é confirmada, pelo que é classificada como idiopática4,5. No HACS a deficiência 

em ACTH causa atrofia das camadas do córtex adrenal com a exceção da camada glomerulosa, 

provocando por isso apenas deficiência de glucocorticoides5. Apesar de o HAC já ter sido 

diagnosticado em cães com idades compreendidas entre os 4 meses e os 14 anos, a idade média 

de diagnóstico é aos 4 anos, sendo mais frequente em fêmeas1,4,5. Existem algumas raças mais 

predispostas, como é o caso do Cão de Água Português, Dogue Alemão, West Highland White 

Terrier, Standard Poodle, Wheaton Terrier e Rottweiler, contudo, os cães de raça indefinida são 

os mais afetados1,4.  

O desenvolvimento da sintomatologia clínica requer a destruição de pelo menos 90% do 

córtex das glândulas adrenais, que é geralmente um processo gradual. Nestes, a sintomatologia 

apenas se manifesta em situações de stress, uma vez que a sua secreção basal de hormonas é 

suficiente para manter concentrações plasmáticas de eletrólitos muito perto dos valores normais5. 

O HAC apresenta um quadro clínico vago, sem sinais patognomónicos e que mimetiza vários 

processos patológicos. A Kamenka apresentava debilidade, principalmente do terço posterior, 

fraca condição corporal, anorexia, fraqueza e pulso fraco, que são sinais muito comuns em 

animais com esta patologia. É também frequente a presença de sintomatologia gastrointestinal 

como vómitos e diarreias, perda de peso, PU/PD, tremores, desidratação, hipotensão, 

bradicardia, hipotermia, dor abdominal, sangramento gastrointestinal e, em casos extremos, 

choque hipovolémico e convulsões1,3,4,5. A Kamenka apresentava um quadro gastrointestinal 

crónico antes de ser diagnosticada com HAC, o que também é comum nestes casos. Alguns cães 

com HAC, principalmente aqueles com deficiência apenas de glucocorticoides, podem 

apresentar-se sem alterações no exame físico5. 

O quadro analítico típico de um cão com HAC consiste em hiponatremia, hipercalemia, 

anemia não regenerativa e linfocitose. A Kamenka apresentava todas estas alterações, com a 

exceção da anemia e da hiponatremia, contudo, os níveis de sódio encontravam-se no limite 

inferior. Apresentava ainda eosinofilia, hipocolesterolemia, azotemia, hiperfosfatemia, 

diminuição do rácio Na/K e uma densidade urinária baixa, sendo todas estas alterações 

frequentes em animais com HAC. Para além destas podemos verificar ainda a presença de 

hipocloremia, hipercalcemia, hipoalbuminemia, hipoglicemia, aumento das enzimas hepáticas e 

acidose metabólica5. A anomalia mais comum no leucograma de um cão com HAC é a ausência 

de leucograma de stress na presença de uma patologia sistémica. A anemia é normalmente 
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causada por uma diminuição da produção de eritrócitos por diminuição do cortisol e eventual 

perda de sangue gastrointestinal5. A presença de azotemia deve-se à hipovolemia, hipotensão e 

diminuição da perfusão renal. A baixa densidade urinária é devida à perda crónica de sódio que 

provoca uma diminuição da capacidade de reabsorção de água a nível renal. A diminuição do 

nível de glucocorticoides provoca uma diminuição da gluconeogénese e um aumento da 

sensibilidade periférica à insulina, o que explica a hipoglicemia5. Animais com HACP podem 

demonstrar alterações radiográficas como microcardia, microhepatia e diminuição da artéria 

pulmonar cranial e veia cava caudal, sendo estas alterações normalmente resultantes da 

hipovolemia1,5. Na ecografia abdominal é frequente detetar-se uma diminuição das glândulas 

adrenais5. Em cães com hipercalemia ou hipovolemia deve ser realizado um eletrocardiograma, 

que poderá revelar ausência completa de ondas P, complexo QRS largo, ondas T altas e, 

possivelmente, algum grau de bloqueio cardíaco1,3.  

O teste de estimulação com ACTH é o método de eleição para o diagnóstico de HAC e o 

realizado na Kamenka. Consiste na administração de uma dose acima da fisiológica de uma 

ACTH sintética (5 µg/kg), sendo o cortisol medido antes da administração e após uma hora. Os 

tipos de ACTH sintética mais utilizados são a cosintropina e o tetracosactido4,5. Em cães normais 

deteta-se um aumento marcado na concentração de cortisol (>2 µg/dL) após a estimulação com 

ACTH, ao contrário do que acontece em cães com HAC, onde o aumento é mínimo ou 

inexistente (<2 µg/dL)4. Os resultados das medições de cortisol da Kamenka foram ambos <0,5 

µg/dL, permitindo chegar ao diagnóstico de HAC. Este teste não permite, no entanto, diferenciar 

entre HACP e HACS4,5. Com o intuito de diminuir os custos, um estudo recente comparou os 

resultados de um teste de estimulação com ACTH em dose standard (5 µg/kg) com um realizado 

com uma dose baixa (1 µg/kg) em cães com sintomatologia ou alterações analíticas consistentes 

com HAC. Concluíram que as concentrações de cortisol obtidas em ambos os casos eram 

semelhantes, pelo que este teste permite confirmar a presença de HAC em cães com 

sintomatologia ou alterações analíticas2. A medição do cortisol basal é um método mais barato 

para descartar HAC, sendo que valores >2 µg/dL permitem descartar HAC, contudo, a obtenção 

de um valor abaixo deste indica a necessidade de realizar um teste de estimulação com ACTH. 

Uma outra alternativa é o rácio cortisol/ACTH, sendo este valor baixo em pacientes com HAC. 

Este método tem a vantagem de só ser necessária uma amostra de sangue, sem o uso de ACTH 

sintética, contudo, necessita da medição da ACTH, que se degrada muito facilmente e, por isso, 

necessita de mão de obra especializada4,5.  

O tratamento do HAC varia consoante o animal se apresente em crise addisoniana ou 

com sintomatologia crónica. O tratamento de animais em crise inclui a correção das alterações 
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presentes, como da hipovolemia, hipotensão, alterações eletrolíticas, acidose metabólica, 

hipoglicemia e anemia. O ionograma deve ser monitorizado a cada 6-12 horas até que os valores 

do potássio e sódio normalizem. Inicialmente podem ser administrados bólus de 20-30 mL/kg de 

um fluído cristaloide, durante cerca de 20 minutos cada. A escolha do fluído pode variar 

consoante o caso, podendo ser utilizado o NaCl 0,9%, uma vez que contém sódio e cloro e não 

contém potássio. No entanto, este tipo de fluído tem tendência a ser acidificante e pode aumentar 

os níveis de sódio demasiado rapidamente, podendo causar mielinólise. Assim sendo, em 

animais com hiponatremia severa, devem ser utilizados fluídos isotónicos, como o LR®, 

Normosol-R® ou Plasma-Lyte A®. Estes fluídos, apesar de terem potássio em doses baixas na 

sua constituição, conseguem diminuir os níveis de potássio por diluição e aumento da perfusão 

renal e, ao mesmo tempo, corrigir a acidose metabólica1,4,5. Como a Kamenka apresentava 

valores de sódio no limite da hiponatremia optou-se pela utilização de NaCl 0,9%. As 

hipercalemias leves a moderadas resolvem-se, normalmente, com a fluidoterapia enquanto que 

hipercalemias severas (>8-9 mEq/L) ou acompanhadas por arritmias requerem tratamento 

específico, que consiste na administração EV de 0,5-1 mL/kg de gluconato de cálcio, como 

cardioprotetor, de insulina (0,2 U/kg) e de dextrose (1-2 g/unidade de insulina)4,5. A acidose 

metabólica normalmente resolve-se com a fluidoterapia, contudo, caso seja severa (pH<7,1) e 

não melhore, pode ser necessária a administração de bicarbonato de sódio5. A presença de 

hipoglicemia é pouco frequente em cães com HAC, mas quando presente, deve ser tratada com a 

administração EV de 1 mL/kg de dextrose a 25%4. Em animais com sintomatologia 

gastrointestinal podem ser administrados protetores gástricos como o omeprazol, pantoprazol 

e/ou sucralfato4. A terapia crónica para o HACP consiste na administração de glucocorticoides e 

mineralocorticoides durante toda a vida do animal. Caso seja necessária a administração de 

glucocorticoides antes da realização do teste de estimulação com ACTH, deve-se optar pela 

dexametasona (0,25 mg/kg EV). No entanto, após a sua realização também pode ser utilizada a 

hidrocortisona (0,5-0,625 mg/kg/h EV) ou a prednisolona (1-2 mg/kg PO). A hidrocortisona tem 

alguma atividade mineralocorticoide, pelo que poderá apresentar alguma vantagem. A dose da 

prednisolona, normalmente, vai sendo reduzida até 0,5 mg/kg/dia, podendo esta ser alterada ao 

longo das semanas seguintes de acordo com a presença ou não de sintomatologia e efeitos 

secundários. Se o cão apresentar sinais gastrointestinais, a dose é aumentada, se por outro lado 

apresentar PU/PD, polifagia ou estiver a arfar frequentemente, a dose é diminuída. Em alturas de 

stress a dose deverá ser duplicada4. A suplementação de mineralocorticoides pode ser feita com 

DOCP ou com fludrocortisona, sendo o primeiro mais eficaz e, por isso, a opção utilizada na 

Kamenka4. O DOCP é inicialmente administrado SC ou IM a cada 25 dias sendo o ionograma 
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avaliado 14 e 25 dias após a primeira injeção. Se se verificar a presença de hipercalemia e/ou 

hiponatremia, a dose é aumentada 10 a 15% ou o intervalo de administração diminuído em 2 

dias. Se estiver presente hipocalemia e/ou hipernatremia, a dose é diminuída 10 a 15%4. Apesar 

de a dose do DOCP tabelada ser 2,2 mg/kg, um estudo recente concluiu que uma dose inicial de 

1,5 mg/kg de DOCP é adequada para a maioria dos cães, sendo que doses acima de 1,5 mg/kg 

podem ser necessárias em animais em crescimento6. A fludrocortisona é um mineralocorticoide 

de curta duração, sendo a dose inicial 0,01-0,02 mg/kg/dia SID PO. O ionograma é avaliado e, 

caso se verifique a presença de hiponatremia e/ou hipercalemia, a dose deverá ser aumentada em 

0,05-0,1 mg/dia. Por outro lado, se estiver presente hipernatremia e/ou hipocalemia a dose 

deverá ser diminuída seguindo a mesma regra. Após a estabilização da dose de DOCP ou de 

fludrocortisona, o ionograma deve ser monitorizado a cada 3-6 meses. A fludrocortisona tem 

algum efeito glucocorticoide, pelo que em alguns casos poderá não ser necessária suplementação 

com outro glucocorticoide a longo prazo. O DOCP não tem atividade glucocorticoide, pelo que 

todos os animais com este mineralocorticoide necessitam de receber também um 

glucocorticoide. A maioria dos cães com HAC respondem numa questão de horas ao 

tratamento4. 

O prognóstico para cães com HAC canino que recebam tratamento e monitorização 

adequados é excelente, sendo o fator mais importante na terapia a longo prazo a educação do 

tutor1,4,5. 
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Caso clínico nº3: Urologia - Urolitíase por Oxalato de Cálcio 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: O Panchito é um cão macho inteiro, 

de raça Chihuahua, com 11 anos de idade e 2kg de peso. Veio à consulta por incapacidade de 

urinar. 

Anamnese: O Panchito estava vacinado e desparasitado internamente e externamente e 

tinha acesso ao interior e exterior público. Não coabitava com outros animais. Era alimentado 

com ração seca e comida húmida. A tutora referiu que, no dia da consulta, o Panchito tinha 

tentado urinar duas vezes, sendo que em ambas vocalizou e manteve-se na posição de urinar, 

tendo apenas saído umas gotas de urina. Mantinha uma atitude e apetite normais. O Panchito já 

tinha tido um episódio de urolitíase obstrutiva por oxalato de cálcio, há 6 anos, que foram 

retirados por cistotomia. A tutora referiu que o Panchito é um cão que sempre bebeu pouca água 

e referiu ainda que costumava ser alimentado com uma ração para cuidados urinários, mas, por 

motivos financeiros e, uma vez que o Panchito não tinha um episódio de obstrução há vários 

anos, resolveram alterar para uma ração mais económica, tendo esta alteração sido feita há 2 

anos. 

Exame geral e dirigido: O Panchito estava alerta e apresentava um temperamento 

nervoso. A sua condição corporal era de 4 em 9 e pesava 2kg. A sua frequência cardíaca era de 

120 bpm e a frequência respiratória era 36 rpm, sendo ambas as auscultações normais. O pulso 

femoral era forte, bilateral e simétrico. As mucosas encontravam-se rosadas e húmidas e o TRC 

era menor que 2 segundos. A temperatura retal foi de 38,8ºC. Na palpação abdominal sentiu-se 

um abdómen ligeiramente tenso, mas que ainda assim permitiu sentir uma bexiga distendida. O 

restante exame físico encontrava-se dentro da normalidade. 

Lista de problemas: Estrangúria, disúria, polaquiúria, abdómen tenso e bexiga 

distendida. 

Diagnósticos diferenciais: Urolitíase (possivelmente por oxalato de cálcio), cistite, 

uretrite, neoplasia uretral, infeção do trato urinário. 

Exames complementares: Hemograma: sem alterações (Anexo III, Tabela 1); 

Bioquímica sérica: ligeiro aumento da ureia (Anexo III, Tabela 1); Urianálise: densidade 

urinária=1.035 (1.015-1.045), hematúria= 2+, pH= 6,2); Cultura urinária: negativa; Radiografia 

abdominal: presença de cálculos na zona da bexiga e uretra; Ecografia abdominal: bexiga 

distendida, com areia e pequenos cálculos de 3 mm no máximo, não se observaram cálculos na 

uretra prostática; Análise mineral dos urólitos: oxalato de cálcio.   

Diagnóstico definitivo: Urolitíase obstrutiva por oxalato de cálcio. 
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Tratamento e acompanhamento: O Panchito ficou hospitalizado para realização de 

exames complementares e seguimento do plano diagnóstico e terapêutico. Iniciou-se 

fluidoterapia com LR® na taxa de manutenção. No 1º dia de internamento efetuou-se um 

hemograma e bioquímica sérica, onde a única alteração verificada foi um aumento da ureia. 

Realizou-se uma radiografia onde se verificou a presença de cálculos na zona da bexiga e na 

uretra (Anexo III, Imagem 1). De seguida realizou-se também uma ecografia abdominal, onde se 

observou uma bexiga grande, com sedimento e pequenos cálculos (Anexo III, Imagem 2). 

Procedeu-se à recolha de urina por cistocentese para realização de urianálise, onde foi possível 

verificar uma densidade urinária de 1.035, presença de hematúria 2+ e um pH de 6,2. Realizou-

se também uma cultura urinária cujo resultado foi negativo. Procedeu-se à algaliação e 

realização de flushings, onde se encontrou um ponto obstrutivo na uretra peniana (a 2-3cm do 

final da uretra). O cálculo, de 3 mm, foi empurrado para a bexiga, sendo esta de seguida 

esvaziada. Programou-se uma cistotomia para o dia seguinte, 2º dia de internamento. A cirurgia 

consistiu numa cistotomia ventral, onde se realizaram sucessivos flushings retrógrados (Anexo 

III, Imagem 3). Os urólitos retirados foram enviados para realizar a sua análise mineral, cujo 

resultado foi oxalato de cálcio. Iniciou-se medicação com prednisolona (0,5 mg/kg SID EV), 

amoxicilina e ácido clavulânico (8,75 mg/kg SC SID) e metadona (0,2 mg/kg q4h EV). No 3º dia 

espaçou-se a administração de metadona para q6h, uma vez que a dor estava controlada. Nesse 

dia o Panchito começou a urinar. O paciente evoluiu de forma favorável pelo que se decidiu dar 

alta hospitalar no 4º dia de internamento com a seguinte prescrição: prednisolona 1,25 mg SID 

durante 10 dias; amoxicilina e ácido clavulânico 25 mg BID durante 7 dias; omeprazol 5 mg SID 

durante 10 dias; tramadol 5 mg SID durante 5 dias. Recomendou-se mudar a ração para Hill’s 

Prescrition u/d ® húmida e realizar um controlo 7 dias após a alta hospitalar, no qual se verificou 

que o Panchito estava alerta, comia com apetite e urinava normalmente.  

Discussão: O Panchito apresentava disúria, estrangúria e polaquiúria, sinais clínicos estes 

que, juntamente com hematúria, dor e incapacidade de urinar, constituem a sintomatologia 

comum de obstrução uretral. Por vezes, podem apresentar sinais de uremia, tais como vómitos, 

anorexia e obnubilação2. A urolitíase, formação de urólitos no trato urinário, é a causa mais 

frequente de obstrução uretral em cães, sendo menos frequente a presença de neoplasia, estritura 

uretral, coágulos de sangue e fratura peniana2,5. Um urólito é composto primariamente por um ou 

mais minerais e por uma pequena quantidade de matriz orgânica3. Ocorre frequentemente em 

cães, principalmente em machos por terem uma uretra mais comprida e estreita, estando a 

maioria localizados no trato urinário inferior1,3. Dentro destes, 80-90% são constituídos por 

estruvite ou oxalato de cálcio (OxCa)3. A presença de cálculos de OxCa aparenta ser mais 
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frequente em machos castrados e com uma idade avançada. Há uma maior predisposição para o 

aparecimento deste tipo de urólitos em raças pequenas como o Bichon Frise, o Schnauzer 

Miniatura, o Pomeranian, o Cairn Terrier e o Maltês1.  Alguns fatores que aparentam ter vindo a 

aumentar a incidência de urolitíase por oxalato de cálcio incluem dietas mais acidificantes e o 

aumento da obesidade canina1. 

O diagnóstico imagiológico é o método de diagnóstico definitivo de urolitíase, 

permitindo identificar não só a presença dos urólitos, mas também a sua localização, número, 

forma, tamanho e densidade3. A radiografia abdominal permite detetar urólitos radiopacos, como 

os de OxCa, fosfato de cálcio e sílica, e urólitos moderadamente radiopacos, como é o caso dos 

de estruvite1,2,3. A ecografia abdominal e a cistografia de duplo contraste também são utilizadas 

para detetar urólitos, permitindo detetar os radiolucentes, como é o caso dos de urato, de cistina e 

de xantina1,2,3. As radiografias abdominais e a ecografia do Panchito permitiram confirmar o 

diagnóstico de urolitíase. A urianálise pode fornecer informação útil como o pH e a densidade 

urinária2. Uma densidade urinária elevada sugere um aumento da concentração de precursores de 

urólitos na urina. Os urólitos de OxCa, purinas e cistina formam-se, normalmente, em urina com 

um pH ácido, tal como se verificou no caso do Panchito. Por outro lado, urólitos de estruvite 

formam-se tipicamente em urina com um pH alcalino3. A presença de cristais na urina é um 

método pouco eficaz para prever a composição dos urólitos, uma vez que, assim que estes se 

formam, os cristais associados com o tipo de cálculo muitas vezes diminuem ou desaparecem da 

urina2. A urianálise do Panchito revelou a presença de hematúria, possivelmente devido ao 

trauma causado pelo urólito. É indicado realizar-se uma cultura de urina e antibiograma, uma vez 

que podem ocorrer infeções do trato urinário (ITU) secundárias a urolitíase, ou, no caso dos 

urólitos de estruvite, podem ter origem numa ITU3. Em alguns casos, a palpação retal da uretra 

peniana pode permitir detetar urólitos que não sejam visíveis nos métodos de imagem por 

estarem escondidos por outras estruturas, como o osso peniano2.   

O tratamento da obstrução uretral consiste na resolução cirúrgica e na correção dos 

desequilíbrios metabólicos secundários à obstrução3. A dissolução médica não é possível no caso 

da urolitíase por OxCa. Os casos assintomáticos com urólitos pequenos o suficiente para 

passarem pela uretra devem ser removidos por urohidropropulsão miccional. Urólitos maiores 

devem ser monitorizados e retirados caso haja desenvolvimento de sintomatologia2,4. Os urólitos 

podem ser removidos através de métodos mais tradicionais, como a cistotomia após os 

uretrólitos serem impulsionados para a bexiga por urohidropropulsão retrógrada, uretrotomia ou 

uretrostomia ou através de técnicas minimamente invasivas, como a urohidropropulsão 

miccional, a cistolitotomia percutânea e a remoção de urólitos por cistoscopia transuretral com 
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ou sem recurso a litotripsia a laser 1,2,3,4. Estes métodos menos invasivos estão associados a uma 

menor dor pós-operatória, menor infeção, menor tempo de hospitalização, menos complicações 

pós cirúrgicas e menor risco de recorrência induzida pela sutura1,2,3,4. Contudo, cães pequenos 

como o Panchito podem ter uma uretra de diâmetro demasiado reduzido e, por isso, não ser 

possível introduzir um cistoscópio. Para além disso, a utilização destas técnicas depende da 

experiência do operador e da disponibilidade dos equipamentos4. A uretrotomia e a uretrostomia 

são procedimentos agressivos e com efeitos adversos que podem ser graves, como a fuga de 

urina, estrituras, ITU recorrentes e hemorragia, pelo que devem ser utilizados apenas em 

situações que se justifiquem (e.g. contenção de custos em animais com obstruções de elevada 

recorrência)4. No caso do Panchito, uma vez que era um cão de pequeno porte, optou-se pela 

realização de uma cistotomia ventral após a impulsão dos uretrólitos para a bexiga. 

É essencial determinar a composição mineral dos urólitos de modo a prevenir a sua 

recorrência. Em casos de recorrência, os urólitos devem ser novamente submetidos a análise uma 

vez que a sua composição pode alterar-se de um episódio para o outro3. A urolitíase por OxCa 

apresenta uma elevada taxa de recorrência, 57% aos 3 anos, em cães6. Com o intuito de prevenir 

essa recorrência é essencial promover a diluição da urina, de modo a diminuir a concentração 

dos cristais e estimular a micção frequente, diminuindo o tempo de agregação dos cristais4,6. O 

objetivo é manter uma densidade urinária inferior a 1.020 em cães4. Isto pode ser conseguido 

através da alimentação com ração húmida ou, caso isto não seja possível, através da adição de 

água a uma ração seca urinária, devendo a mistura final ter uma percentagem de água superior a 

75%4,6. O Panchito tinha uma densidade urinária de 1.035, tendo-se recomendado a mudança da 

alimentação para uma dieta húmida. Se os valores da densidade urinária não reduzirem o 

suficiente com a mudança para a alimentação húmida, pode-se suplementar a dieta com NaCl, de 

modo a aumentar a diurese. No entanto, este método não promove tanta diluição como a 

alteração da dieta, o efeito é de curta duração (3-6 meses) e é contraindicado em pacientes 

hipertensos, com patologias cardiovasculares ou com doença renal1,4,6. Em animais com urina 

ácida persistente pode ser considerada a administração de citrato de potássio ou de outro sal de 

citrato alcalinizante. A urina alcalina também promove a excreção de citrato, que é um quelante 

do cálcio3.  

Os objetivos da dieta preventiva passam por diminuir as concentrações de cálcio e de 

oxalato na urina, promover a atividade dos inibidores da formação dos urólitos, aumentar o pH 

urinário e promover uma urina diluída3. A hipercalciúria é um fator de risco de elevada 

relevância para a formação de urólitos de OxCa e pode ter origem numa hipercalcemia (e.g. 

hiperparatiroidismo primário), absorção intestinal de cálcio excessiva, diminuição da reabsorção 
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urinária de cálcio, aumento da mobilização óssea, acidose metabólica, dietas acidificantes, 

aumento da ingestão de cálcio, aumento da ingestão de proteína de origem animal, diminuição da 

ingestão de fósforo e administração de glucocorticóides, de diuréticos de ansa, de vitamina D e 

de vitamina C3,6. A hiperoxalúria está associada a deficiência em vitamina B6 e a uma elevada 

ingestão de oxalato e de vitamina C, que é um percursor do oxalato. A hipercalciúria aparenta ter 

um papel mais importante na formação de OxCa do que a hiperoxalúria3. O magnésio, o fosfato 

e o citrato não devem ser restringidos na dieta, uma vez que atuam como inibidores da formação 

de urólitos de OxCa, formando sais solúveis com o cálcio e com o ácido oxálico e, por sua vez, 

diminuindo a sua disponibilidade para formarem OxCa1,3. O magnésio urinário forma complexos 

com o ácido oxálico, reduzindo a quantidade deste disponível para formar OxCa. O citrato de 

potássio é muitas vezes incluído em dietas desenhadas para a prevenção de OxCa, por formar 

complexos solúveis com o cálcio, diminuindo a sua concentração iónica3. Uma diminuição do 

fósforo pode estar associada a ativação da vitamina D3, que promove a absorção intestinal de 

cálcio e, por conseguinte, provoca hipercalciúria, sendo que, por este motivo, a dieta não deve ter 

níveis restritos de fósforo1,3. A proteína de origem animal pode aumentar a excreção de cálcio e 

de ácido oxálico, diminuir a excreção de citrato e promover a mobilização óssea de cálcio3,4. A 

dieta deve ter uma quantidade de vitamina B6 que supra as necessidades do animal, uma vez que 

a sua deficiência promove um aumento da produção e excreção do ácido oxálico3. A acidose 

metabólica provoca um aumento da mobilização óssea de cálcio e promove uma diminuição do 

citrato urinário3,6. A dieta preventiva não deve ter níveis restritos de cálcio, uma vez que isto 

pode aumentar a absorção intestinal de oxalato1. O excesso da ingestão de cálcio e de oxalato 

também devem ser evitados1. No caso do Panchito aconselhou-se a mudança da dieta para a 

Hill’s Prescrition u/d® húmida, que tem demonstrado diminuir a excreção de cálcio e de oxalato 

e a recorrência de urolitíase por OxCa. É uma dieta com baixos níveis de sódio e de proteína e 

promove uma urina neutra a alcalina2. 

Se as alterações dietéticas não forem suficientes para prevenir a recorrência de 

urololitíase por OxCa pode ser considerada a administração de diuréticos tiazídicos, como a 

hidroclorotiazida (2 mg/kg PO BID). Estes fármacos aumentam a reabsorção tubular de cálcio o 

que provoca uma diminuição da calciúria1,4. Os diuréticos tiazídicos promovem a acidificação da 

urina, podendo ser necessária a administração concomitante de citrato de potássio (50-75 mg/kg 

BID PO)1,4. 

O prognóstico de cães com urolitíase por OxCa é reservado, uma vez que esta é 

recorrente e, por isso, estes devem ser monitorizados, devendo ser realizada periodicamente uma 

urianálise para avaliar o pH, densidade urinária e presença de cristalúria de OxCa. Idealmente, a 
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urina deve ser diluída, com um pH neutro a alcalino e sem cristais de OxCa. Deve ser realizada 

uma radiografia abdominal de controlo a cada 6 meses3. O Panchito não realizou essa 

monitorização nem acompanhamento dietético, motivo pela qual pode ter surgido o presente 

episódio de recidiva. 
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Caso clínico nº4: Cirurgia de Tecidos Moles – Colecistectomia 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: O Nemo é um cão macho inteiro, de 

raça Maltês, de 11 anos de idade e 6,3 kg de peso. Veio à consulta por vómitos e apatia, com um 

quadro de evolução de 24 horas. 

Anamnese: O Nemo tinha acesso ao interior e exterior privado e não coabitava com 

outros animais. Estava vacinado e desparasitado internamente e externamente. Era alimentado 

com uma ração de qualidade superior para cuidados urinários. No dia anterior à consulta 

apresentou um vómito biliar de manhã, em jejum e à tarde um vómito alimentar pós prandial. No 

dia da consulta teve dois episódios de vómitos sem conteúdo alimentar, uma vez que nesse dia 

não quis comer. Estava apático, nauseado, com anorexia e sialorreia. A tutora disse que era 

improvável que tivesse ingerido algum corpo estranho. No dia anterior à consulta os tutores 

administraram 75 mg de amoxicilina e ácido clavulânico. 

Exame físico geral e dirigido: O Nemo apresentava-se alerta, com uma condição 

corporal de 5 em 9. Apresentava uma frequência cardíaca de 160 bpm e uma frequência 

respiratória de 30 rpm, sendo as respetivas auscultações normais. O pulso era forte, bilateral e 

simétrico. As mucosas estavam rosadas e húmidas e o TRC era menor que 2 segundos. 

Apresentava algum desconforto à palpação abdominal e a temperatura retal era de 39,4ºC. 

Lista de problemas: Vómitos, sialorreia, dor abdominal, apatia, anorexia e pirexia. 

Diagnósticos Diferenciais: Mucocélio biliar, colecistite, colangiohepatite, pancreatite, 

hepatite, gastrite, peritonite, neoplasia abdominal. 

Exames complementares: Hemograma: leucocitose, neutrofilia, monocitose, 

eosinopenia (Anexo IV, Tabela 1); Bioquímica sérica: aumento marcado da ALP e da bilirrubina 

total (Anexo IV, Tabela 2); Provas de coagulação: sem alterações; Radiografia abdominal: 

presença de urólitos na bexiga, sem sinais clínicos (Anexo IV, Imagem 1); Ecografia abdominal: 

abundante conteúdo biliar ecodenso com padrão estrelado e dilatação do conduto biliar até 

chegar à papila duodenal, compatível com mucocélio biliar, pâncreas hipoecogénico e 

engrossado, compatível com pancreatite, peritoneu hiperecogénico e reativo ao redor da vesícula 

biliar e do pâncreas, sugestivo de rotura do mucocélio e presença de pequena quantidade de 

sedimento urinário na bexiga (Anexo IV, Imagem 2); Urianálise: densidade urinária = 1.015, tira 

urinária sem alterações; Cultura urinária: negativa; Biópsia da VB: achados na vesícula biliar 

compatíveis com mucocélio biliar, as alterações no fígado, que incluíam hiperplasia ductal 

moderada, fibrose peribiliar/periportal e hepatite periportal moderada, foram secundárias à 

presença do mucocélio;  Microbiologia do conteúdo da VB: não se obteve crescimento. 
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Diagnóstico Definitivo: Mucocélio biliar. 

Tratamento: O Nemo foi hospitalizado e iniciou-se fluidoterapia EV com LR® na taxa 

de manutenção. Realizou-se um hemograma, bioquímica sérica, provas de coagulação e 

radiografia abdominal e iniciou-se analgesia com metadona (0,3 mg/kg q4h EV) e administração 

de maropitant (1 mg/kg SID EV), omeprazol (1 mg/kg BID EV) e amoxicilina e ácido 

clavulânico (20 mg/kg TID EV). No dia seguinte realizou-se uma ecografia abdominal onde se 

suspeitou da presença de um mucocélio biliar e possível rotura deste. Colheu-se urina por 

cistocentese para realização de urianálise e cultura urinária. As alterações ecográficas, associadas 

à sintomatologia clínica e à bioquímica sérica foram sugestivas de mucocélio biliar, pelo que se 

planeou uma colecistectomia por laparotomia e possível remoção de cistólitos para esse dia.  

Protocolo anestésico e medicações: Pré-medicação: metadona (0,3 mg/kg EV), 

quetamina (0,5 mg/kg EV); Indução: propofol (4 mg/kg EV) ad effectum; Manutenção: 

isoflurano a 2%, quetamina em infusão contínua (10 μg/kg/min) e fluidoterapia com LR® (5 

mL/kg/h EV). 

Protocolo cirúrgico: O Nemo foi posicionado em decúbito dorsal. Realizou-se a assépsia 

local com clorexidina a 5% e álcool a 70%. Preparou-se o campo cirúrgico e iniciou-se a 

laparotomia, realizando-se uma incisão na pele, pela linha média do abdómen, entre o processo 

xifóide e a cicatriz umbilical. De seguida, estendeu-se a incisão ao tecido subcutâneo e, com uma 

tesoura de Metzenbaum, fez-se disseção romba até se visualizar a linha branca. Abriu-se a 

cavidade abdominal e procedeu-se à sua exploração cuidada, onde se observou a VB aderida, 

escura, aumentada e com conteúdo biliar mucoso, contudo, não se observou rotura da VB. Com a 

ajuda de uma zaragatoa e de uma tesoura de Metzenbaum removeram-se as adesões da VB, com 

cuidado, evitando a rotura da mesma, dissecando também o ducto cístico até à sua junção com o 

ducto biliar comum. Utilizou-se o bisturi elétrico bipolar para promover a hemostase de 

pequenos vasos. Realizaram-se duas laqueações da artéria e do ducto cístico com fio absorvível 

Monosyn® 2-0 redondo e agrafos vasculares. Colocaram-se duas pinças hemostáticas entre a VB 

e as ligaduras e o ducto foi seccionado entre as pinças, extirpando a VB. Colocou-se esponja de 

fibrina na fossa (lyostypt®). Realizou-se uma biópsia de fígado, posicionando uma pinça 

hemostática na zona a biopsar e seccionando com um bisturi distalmente à pinça. Realizaram-se 

lavagens da cavidade abdominal com NaCl 0,9% estéril e aspirou-se o líquido de lavagem. 

Enviou-se a VB para análise histopatológica e microbiológica. O resto do abdómen encontrava-

se dentro da normalidade pelo que se procedeu ao encerramento da cavidade abdominal. 

Utilizou-se um padrão de sutura simples interrompido com fio Dáfilon® 2-0 triangular na linha 

branca, sutura simples contínua com fio Monosyn® 2-0 no tecido subcutâneo e agrafos de aço 
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inoxidável na pele. Durante a anestesia, o Nemo sofreu uma hipotensão moderada, que 

respondeu bem ao tratamento médico, mas por esse motivo não se avançou para a cistotomia 

para remoção dos urólitos. Colocou-se uma sonda de alimentação nasogástrica, uma vez que o 

Nemo não estava a comer. 

Procedimentos pós-cirúrgicos: Após a cirurgia, manteve-se a metadona (0,3 mg/kg q4h 

EV), o maropitant (1 mg/kg SID EV), o omeprazol (1 mg/kg BID EV) e a amoxicilina e ácido 

clavulânico (20 mg/kg TID EV) e iniciou-se a administração de ácido ursodesoxicólico (15 

mg/kg SID PO) e metamizol (25 mg/kg TID EV). Manteve-se a fluidoterapia com LR® na taxa 

de manutenção. Durante o 2º e 3º dia de internamento o Nemo foi alimentado pela sonda 

nasogástrica e mantinha algum desconforto à palpação abdominal. No 4º dia de internamento, 

começou a comer com algum apetite, e a dor abdominal aparentava estar controlada pelo que se 

substituiu a metadona por buprenorfina (10 mg/kg TID EV). Avaliou-se a bilirrubina sérica, cujo 

resultado tinha diminuído para 2,7 mg/dL, uma vez que no 1º dia de internamento apresentou um 

resultado de 5 mg/dL. No 5º dia de internamento retirou-se a sonda nasogástrica, uma vez que o 

Nemo já demonstrava um bom apetite. No 6º dia de internamento foi dada alta hospitalar com a 

seguinte prescrição: amoxicilina e ácido clavulânico 150 mg SID PO durante 5 dias; ácido 

ursodesoxicólico 75 mg BID PO durante 5 dias; maropitant 16 mg SID PO durante 5 dias e 

tramadol 20 mg TID PO durante 4 dias. Recomendou-se ainda a introdução de uma dieta 

intestinal e repouso durante 15 dias. No dia da alta fez-se uma ecografia de controlo pós-

cirúrgico onde se verificou um aumento da ecogenicidade do peritoneu no abdómen cranial, sem 

líquido livre, compatível com uma evolução pós-cirúrgica normal. Procedeu-se ainda a uma nova 

medição da bilirrubina sérica, que continuava a baixar, apresentando um valor de 1,3 mg/dL.  

Acompanhamento: O Nemo apresentou-se à consulta de controlo 5 dias após a alta, 

onde se mostrou alerta, a comer com bastante apetite, sem dor abdominal e apresentou uma 

sutura limpa e com uma boa cicatrização. Cinco dias depois voltou para um novo controlo no 

qual se confirmou a ótima evolução e se comunicou o resultado da biópsia aos tutores. 

Discussão:  A vesícula biliar (VB) localiza-se na fossa hepática, entre os lobos hepáticos 

caudado e medial direito. O colo da VB liga-se ao ducto biliar comum através do ducto cístico. 

Apresenta como principais funções o armazenamento da bílis e a sua concentração, acidificação 

e modificação antes de ser excretada no duodeno1,2,3. No entanto, estas funções não são 

essenciais, pelo que a colecistectomia é bem tolerada em cães3. O sistema biliar extrahepático é 

constituído pela VB, ductos hepáticos, ducto cístico, ducto biliar comum e papila duodenal 

maior1,2,7. O mucocélio biliar é uma dilatação ou distensão da VB com conteúdo mucoso, 

associado a uma disfunção das células secretoras de muco na mucosa, o que pode resultar em 
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colestase, obstrução do trato biliar extra-hepático, necrose da parede da VB e rotura da mesma, 

podendo causar peritonite1,2,3,4. O mucocélio biliar é a indicação mais comum para cirurgia 

biliar2,5. A etiologia da patologia permanece desconhecida mas suspeita-se que seja 

multifactorial1,2,3,4,5. Animais de idade avançada e de raças pequenas a médias, tal como o Nemo, 

aparentam estar mais predispostos ao desenvolvimento desta patologia, com uma idade média de 

9,1 anos3. Há uma certa predisposição racial para Shetland sheepdogs, Cocker spaniels e 

Schnauzers miniatura2,3,4. A presença de hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, hiperlipidémia, 

excesso de androgéneos e/ou de hipomotilidade da VB aparentam ser fatores de risco para o 

desenvolvimento de mucocélio biliar, embora a patofisiologia desta associação seja ainda 

desconhecida1,2,3,6.  

O diagnóstico de mucocélio biliar combina a avaliação dos sinais clínicos presentes, 

parâmetros laboratoriais e imagiologia1. A sintomatologia clínica, na maioria dos casos, não é 

específica e pode mesmo estar ausente. O Nemo apresentava vómitos, letargia, anorexia, dor 

abdominal e pirexia, sendo estes sinais clínicos frequentes em cães com mucocélio biliar. Alguns 

casos podem apresentar também icterícia, PU/PD, taquipneia e/ou taquicardia2,3,5. As alterações 

analíticas mais frequentes incluem leucocitose, neutrofilia, monocitose, aumento das enzimas 

hepáticas (ALT, ALP, GGT e AST), hiperbilirrubinémia, hipercolesterolémia e aumento da 

lipase e amilase2,3. A imagem ecográfica é bastante específica, caracterizando-se pela presença 

de conteúdo ecogénico no lúmen da VB com um padrão estrelado que se assemelha ao interior 

de um kiwi, como observado na ecografia do Nemo, sendo também comum observar-se fluido 

peritoneal ecogénico, espessamento da parede da VB e reação ecogénica na fossa da VB1,2,3,5. Se 

houver rotura da VB os achados ecográficos mais frequentes incluem a descontinuidade da 

parede da VB, hiperecogenicidade da gordura abdominal cranial, líquido livre peritoneal e/ou um 

mucocélio bem organizado livre na cavidade abdominal2,3. A radiografia abdominal apresenta 

pouca utilidade diagnóstica1,2. A cintigrafia hepatobiliar permite avaliar a permeabilidade do 

ducto biliar3.  

A intervenção cirúrgica é o tratamento de eleição1,3. No entanto, o tratamento médico 

pode ser considerado em animais assintomáticos apesar de não existirem estudos que 

fundamentem a sua eficácia2,3. Este inclui o uso de cloréticos e hepatoprotetores, tais como o 

ácido ursodesoxicólico (10-15 mg/kg PO SID) e s-adenosilmetionina (18-20 mg/kg PO SID), e 

uma dieta baixa em gordura3. Os animais submetidos a este tipo de tratamento devem ser 

monitorizados a cada 2-4 semanas, através de ecografia abdominal, hemograma e bioquímica 

sérica. A progressão da patologia requer intervenção cirúrgica3.  
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A colecistotomia é consideravelmente menos aconselhada, dado que implica a realização 

de uma sutura na VB, o que é tecnicamente exigente e apresenta uma taxa de mortalidade mais 

elevada2. A maioria dos cães com mucocélio biliar não apresentam uma VB saudável o 

suficiente de modo a permitir a realização de uma colecistoduodenostomia1. Assim sendo, a 

colecistectomia é a cirurgia de eleição e consiste na remoção da VB, sendo o procedimento mais 

indicado na presença de colelitíase, mucocélio biliar, trauma da VB ou neoplasia da VB1,3. Pode 

ser realizada por laparoscopia em casos sem obstrução do trato biliar, coledocolitíase sem rotura 

da VB, ou por laparotomia1,3. No caso do Nemo optou-se pela realização da colecistectomia por 

laparotomia. Após a laparotomia, inspeciona-se a cavidade abdominal e localiza-se a VB 

procedendo à sua dissecação na fossa hepática com uma tesoura de Metzenbaum. Disseca-se até 

à junção do ducto cístico com o ducto biliar comum, tendo o cuidado de não o danificar durante 

o procedimento2. É comum a ocorrência de alguma hemorragia durante este procedimento, dado 

que as aderências podem ser muito vascularizadas1. Apesar de não ter sido avaliada a 

permeabilidade do ducto biliar comum na cirurgia do Nemo, é recomendado fazê-lo antes de se 

realizar a colecistectomia, de modo a garantir a drenagem biliar para o intestino e reduzir o risco 

de obstrução biliar extra-hepática pós-cirúrgica1,2. Isto deve ser feito através de uma pequena 

colecistotomia após remoção do conteúdo da VB ou através de uma duodenotomia proximal, 

com posterior localização da papila duodenal, colocação de um cateter (3.5 ou 5-Fr) no sentido 

do ducto biliar e flushing deste1,2,7. Posteriormente devem realizar-se ligaduras duplas do ducto 

cístico e da artéria cística com material de sutura não absorvível (2-0 a 4-0) e secção do ducto 

distalmente às ligaduras. O encerramento da incisão duodenal deve ser realizado através de um 

padrão simples interrompido com material de sutura absorvível (2-0 a 4-0)1,2. Durante este 

procedimento está indicada a realização de biópsia hepática em todos os casos de mucocélio 

biliar2,3. Uma porção de bílis e da parede da vesícula biliar devem ser submetidas para cultura e a 

restante VB para análise histopatológica1,2. É frequente a presença de hemorragia, podendo esta 

ocorrer por falha na ligadura da artéria cística, deslizamento da ligadura e/ou lesão iatrogénica no 

parênquima hepático durante a dissecação da VB, pelo que pode ser utilizada a 

eletrocauterização bipolar ou ligaduras de transfixação, com o intuito de reforçar a hemostase7. A 

hemorragia da fossa hepática pode ser controlada através da aplicação de pressão diretamente no 

local ou através da aplicação de agentes hemostáticos, como utilizado no caso do Nemo onde se 

optou pelo uso de uma esponja de fibrina7.  

Os cuidados peri-operatórios devem incluir o uso de protetores hepáticos, antibióticos de 

largo espectro e dieta com um baixo teor de gordura3. É recomendado o uso profilático de 

antibióticos em pacientes sujeitos a cirurgia da VB, sendo que se deve dar preferência a 
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antibióticos de largo espectro e excretados na bílis, como é o caso da amoxicilina, cefazolina e 

enrofloxacina, enquanto se aguarda o resultado da cultura e do antibiograma1,2. As estirpes 

bacterianas mais comummente isoladas em cães com mucocélio biliar são Enterococcus spp. e 

E.coli1.  A fluidoterapia deve ser mantida até que o paciente consiga manter a sua hidratação 

sozinho. Animais com tempos de coagulação aumentados deverão ser suplementados com 

vitamina K1 ou plasma fresco congelado1. 

O prognóstico geralmente é excelente para os animais que sobrevivam às primeiras 2 

semanas pós-cirúrgicas2,3. Nas complicações pós-cirúrgicas mais frequentes encontram-se a 

septicémia, peritonite, choque, CID e deiscência de sutura2,3. A presença de sintomatologia 

clínica, de hiperbilirrubinemia, de pancreatite, de aumento da concentração sérica de lactato e de 

hipotensão pós-cirúrgica aparentam ser fatores de prognóstico negativo3,6. A presença de rotura 

da VB ou de cultura bacteriana positiva não parecem afetar o prognóstico2,5. Os animais sujeitos 

apenas a tratamento médico apresentam um prognóstico mais reservado, com um tempo médio 

de sobrevivência mais baixo4. Um estudo recente concluiu que a taxa de mortalidade em 

pacientes submetidos a colecistectomia eletiva era bastante menor (2%) comparativamente à taxa 

em pacientes submetidos a colecistectomia de urgência (22-40%)5. Assim sendo, a cirurgia 

eletiva demonstra ser uma boa recomendação em cães com sintomatologia inicial de patologia 

biliar, de modo a evitar a maior taxa de mortalidade que a cirurgia apresenta quando é realizada 

em contexto de urgência, com uma patologia mais avançada5. 
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Caso clínico nº5: Cirurgia Cardiotorácica – Lobectomia Pulmonar 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: A Luna é uma cadela castrada de 

raça indeterminada, com 8 anos de idade e 18 kg de peso. Veio à consulta com um quadro agudo 

de dor, tosse, anorexia e apatia, com 24 horas de evolução. 

Anamnese: A Luna tinha acesso ao interior e exterior privado e público e não coabitava 

com outros animais. Estava vacinada e desparasitada internamente e externamente. Era 

alimentada com ração e comida caseira. Veio à consulta porque estava prostrada, aparentava ter 

bastante dor uma vez que gania sempre que os tutores a tentavam manipular, apresentava tosse 

ocasional e não queria comer desde o dia anterior. Não tinha história anterior de dificuldade 

respiratória. 

Exame físico geral e dirigido: A Luna apresentava-se deprimida, com uma condição 

corporal de 5 em 9 e um peso de 18 kg. Apresentava uma frequência cardíaca de 130 bpm e uma 

frequência respiratória de 54 rpm, sendo as respetivas auscultações normais. O pulso era forte, 

bilateral e simétrico. As mucosas estavam rosadas e húmidas e o TRC era menor que 2 segundos. 

A temperatura retal era de 38,8ºC. Durante a palpação torácica a Luna queixou-se bastante.  

Lista de problemas: Apatia, anorexia, taquipneia, dor à palpação torácica e tosse. 

Diagnósticos Diferenciais: Pneumonia bacteriana, vírica, fúngica, parasitária ou por 

aspiração, torção de lobo pulmonar, tromboembolismo pulmonar, neoplasia intratorácica, hérnia 

diafragmática, contusão pulmonar. 

Exames complementares: Hemograma: neutrofilia, monocitose e linfopenia (Anexo V, 

Tabela 1); Bioquímica sérica: sem alterações (Anexo V, Tabela 2); Radiografia torácica: área de 

consolidação pulmonar cranial direita (Anexo V, Imagem 1); Radiografia abdominal: sem 

alterações; Ecografia torácica: sem alterações; TC: imagens compatíveis com torsão dos lobos 

pulmonares médio e cranial direitos e lesão inflamatória associada do lado contralateral (Anexo 

V, Imagem 3); Biópsia pulmonar: lesões compatíveis com a suspeita de torção de lobo pulmonar, 

com consequente reação inflamatória, sem agentes etiológicos. 

Diagnóstico Definitivo: Torção dos lobos pulmonares médio e cranial direitos. 

Tratamento:  A Luna ficou hospitalizada e iniciou-se a fluidoterapia com LR® na taxa 

de manutenção. No 1º dia de internamento realizou-se um hemograma, bioquímica sérica, 

radiografia torácica e abdominal e ecografia torácica, que levou a suspeitar de uma pneumonia. 

Iniciou-se a medicação com meloxicam (0,2 mg/kg SID SC), tramadol (2 mg/kg TID EV), 

cefazolina (20 mg/kg TID EV), omeprazol (1 mg/kg BID EV) e maropitant (1 mg/kg SID EV) e 

nebulizações com 4,5 mL de NaCl 0,9% + 0,5 mL de dexametasona BID. Nesse dia a 
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alimentação da Luna teve de ser forçada. No 2º dia de internamento realizou-se uma nova 

radiografia torácica, onde se verificou uma ligeira pioria comparativamente à imagem 

radiográfica do dia anterior, estando mais marcada a consolidação pulmonar cranial (Anexo V, 

Imagem 2). Optou-se pela realização de um TC, que confirmou a presença de torção dos lobos 

pulmonares médio e cranial direitos e conseguinte programação de uma lobectomia pulmonar 

para o dia seguinte. 

Protocolo anestésico e medicações: Pré-medicação: metadona (0,2 mg/kg EV), 

alfaxalona (2 mg/kg EV), bloqueio intercostal com bupivacaína no 3º, 5º e 7º espaço intercostal 

(0,2 mg/kg); Indução: alfaxalona (3 mg/kg EV); Manutenção: isoflurano a 2% e fluidoterapia 

com LR® (5 mL/kg/h EV). 

Protocolo cirúrgico: A Luna foi posicionada em decúbito lateral esquerdo e realizou-se 

a assepsia da parede torácica direita com clorexidina a 5% e álcool a 70%. Preparou-se o campo 

cirúrgico e iniciou-se a toracotomia no 5º espaço intercostal direito, através da incisão da pele, 

tecido subcutâneo e musculo cutâneo do tronco com um bisturi, desde imediatamente ventral aos 

corpos vertebrais até perto do esterno. Aprofundou-se a incisão pelo músculo grande dorsal com 

uma tesoura. Depois de se palpar a primeira costela e confirmar o espaço intercostal desejado, 

seccionaram-se os músculos escaleno e peitoral com uma tesoura, perpendicular às suas fibras, e 

posteriormente o músculo serrado ventral, os músculos intercostais e, por fim, a pleura. 

Estendeu-se a incisão dorsalmente e ventralmente de modo a permitir a exposição desejada e, 

com auxílio de um afastador de Finochietto, afastaram-se as costelas de modo a permitir a 

visualização do pulmão. Constatou-se que os lobos pulmonares cranial e médio direitos 

encontravam-se escuros e firmes, apresentando uma torção de 360º (Anexo V, Imagem 4). 

Isolaram-se os vasos de ambos os lobos, colocaram-se duas pinças hemostáticas e realizaram-se 

duas ligaduras e uma transfixação em cada vaso sanguíneo com fio Monosyn® (2-0), e posterior 

secção do vaso. De seguida isolaram-se os brônquios, posicionaram-se duas pinças hemostáticas 

perto da sua origem e seccionou-se entre as pinças. Com um padrão de sutura de colchoeiro 

horizontal com fio de sutura Prolene® (2-0), encerrou-se o brônquio. Reforçou-se a sutura com 

um padrão contínuo simples. Reposicionaram--se os restantes lobos pulmonares na cavidade 

torácica e confirmou-se a ausência de fugas de ar através da colocação de NaCl 0,9% estéril 

aquecido na cavidade torácica e posterior remoção do fluído com um aspirador.  Colocou-se um 

tubo de toracostomia e, de seguida, encerrou-se a cavidade torácica utilizando um padrão de 

sutura interrompida em “x” (aproximação das costelas), dois padrões de sutura contínua simples 

(um para os músculos serrado ventral, escaleno e peitorais e outro para o tecido subcutâneo) e 
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um padrão interrompido em “x” (pele). Por fim, fez-se um penso e enviaram-se os lobos 

pulmonares removidos para análise histopatológica.    

Procedimentos pós-cirúrgicos: Iniciou-se uma infusão contínua de fentanil (4 µg/kg/h) 

para analgesia. No dia seguinte (4º dia de internamento) a Luna estava ligeiramente sedada, sem 

apetite e com drenagens pulmonares de aproximadamente 15 ml por recolha. No 5º dia de 

internamento a Luna continuava sem apetite e teve uma temperatura retal de 39,7ºC, tendo 

começado a drenar cerca de 40/50ml. Realizou-se citologia do líquido drenado do tórax, onde se 

observaram bacilos e neutrófilos. Terminou-se a administração de cefazolina e iniciou-se a 

administração de enrofloxacina (5 mg/kg SID EV), metronidazol (10 mg/kg BID EV) e de 

ampicilina (20 mg/kg TID EV). Durante os 3 dias seguintes a Luna drenou entre 70 a 120 ml de 

cada vez, e apresentou uma temperatura retal de 39,3ºC, que baixou de seguida. No 9º dia de 

internamento a Luna estava mais ativa, começou a comer com apetite, sem apresentar febre e as 

drenagens começaram a ser de menor quantidade (15-20 ml). No 10º dia de internamento 

realizou-se uma ecografia torácica onde não se observou presença de líquido livre.  As drenagens 

tinham aproximadamente 5-7 ml e nesse dia realizou-se uma nova citologia do fluído de 

drenagem onde apenas se observou um número reduzido de neutrófilos. Foi removido o tubo 

torácico. No 11º dia de internamento a Luna teve alta com prescrição de: omeprazol 20 mg SID 

durante 15 dias, enrofloxacina 100 mg SID durante 5 dias, amoxicilina e ácido clavulânico 375 

mg BID durante 5 dias, metronidazol 375 mg BID durante 5 dias, tramadol 40 mg BID durante 5 

dias e prednisolona 10 mg SID durante 5 dias. 

Acompanhamento: A Luna veio à consulta de controlo 5 dias após o fim do 

internamento. Estava bastante animada, a comer com apetite, sem tosse, apenas algum cansaço 

após o exercício. Realizou-se um hemograma de controlo onde não se verificaram alterações, e 

uma ecografia torácica onde se observou inflamação, mas sem presença de líquido livre.  

Discussão:  O pulmão esquerdo dos cães está dividido num lobo cranial e num lobo 

caudal, sendo que o primeiro, por sua vez, se divide numa porção cranial e numa porção caudal 

que partilham o mesmo brônquio lobar. O pulmão direito está dividido em 4 lobos distintos, o 

lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório2. A torção do lobo pulmonar (TLP) é uma 

patologia rara em cães e define-se como a rotação do pulmão ao longo do seu eixo maior com 

torção dos brônquios e vasos pulmonares no hilo1,3. Embora a etiologia seja ainda pouco 

compreendida, a TLP pode ser idiopática ou secundária a qualquer mecanismo que aumente a 

mobilidade dos lobos pulmonares, nomeadamente pneumonia, trauma, pneumotórax, efusão 

pleural, manipulação cirúrgica ou incorreto posicionamento do pulmão na sua posição fisiológica 

após uma cirurgia1,2,3. A maioria das TLP provocam obstrução brônquica, venosa e linfática do 
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lobo afetado, no entanto, as artérias podem permanecer parcialmente permeáveis permitindo a 

entrada de sangue, o que vai provocar edema, hemorragia, necrose e consequente consolidação 

pulmonar, observando-se um pulmão escuro e firme, de aparência semelhante ao fígado1,2. A 

forma do lobo afetado também pode estar alterada, e, frequentemente, existe acumulação de 

fluído pleural devido à congestão venosa1. A efusão pleural crónica é considerada um fator de 

risco para o desenvolvimento da TLP, embora a própria torção possa por sua vez provocar o 

aparecimento de efusão pleural associada à necrose e à inflamação4. 

Existe uma certa predisposição para raças grandes de peito profundo, como os Afghan 

Hound, e para raças pequenas a miniatura, como os Pug1,3. Em Afghan Hounds a TLP ocorre 

frequentemente associada a quilotórax, nas restantes raças grandes e em Pugs normalmente 

ocorre de forma espontânea e em raças pequenas ocorre com maior frequência associado a 

efusão pleural, cirurgia ou trauma1. Em cães de raças grandes há uma tendência para a torção ser 

do lobo médio direito, enquanto que em Pugs é mais frequente a torção do lobo cranial 

esquerdo2,4. Esta predisposição não está ainda totalmente compreendida, mas pensa-se que pode 

estar relacionada com a conformação da raça ou com a causa da torção4. Os machos aparentam 

estar mais predispostos, com uma idade média de 4,5 anos2.  

A sintomatologia clínica não é específica e os cães afetados podem apresentar um quadro 

agudo ou crónico. A Luna apresentava tosse, taquipneia, anorexia e letargia, sendo comum a 

presença destes sinais em animais com TLP. Podem manifestar também hemoptise, dispneia, 

pirexia, dor à palpação abdominal e/ou vómitos1,2,3. A presença de efusão pleural é frequente e, 

por isso, é comum auscultarem-se sons cardíacos e pulmonares abafados1. As alterações 

analíticas incluem frequentemente neutrofilia, tal como ocorreu no caso da Luna, e menos 

frequentemente anemia, aumento da ALP, hipoalbuminémia e diminuição das proteínas totais2. 

A citologia do fluído pleural revela normalmente eritrócitos e leucócitos2. 

Os achados radiográficos mais frequentes incluem a presença de efusão pleural e a 

opacificação de um ou mais lobos pulmonares, como verificado na radiografia da Luna, que 

pode apenas ser visível após a remoção do líquido pleural. Em alguns casos observa-se ainda 

uma traqueia curvada e deslocada dorsalmente, um desvio do mediastino e/ou uma rotação axial 

da carina1,2. Na ecografia torácica é comum observar o lobo afetado aumentado e hipoecóico1. 

Os achados radiográficos e ecográficos não são específicos, pelo que está indicada a realização 

de uma TC antes da cirurgia1. Na TC é frequente a presença de efusão pleural, aumento, 

consolidação e enfisema do lobo pulmonar afetado e término abrupto do respetivo brônquio1,3. O 

mau posicionamento e falta de captação do contraste do brônquio afetado é diagnóstico de TLP3. 

A TC da Luna permitiu diagnosticar a TLP. O diagnóstico também pode ser feito ou confirmado 
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através de visualização direta da TLP durante a cirurgia3. A broncoscopia normalmente revela 

um brônquio ocluído e que aparenta estar torcido1.  

A correção espontânea de uma TLP é extremamente rara, devido ao inchaço do lobo 

pulmonar afetado e à rápida formação de aderências com as estruturas adjacentes, pelo que o 

tratamento consiste na lobectomia dos lobos afetados1,2,3,4. A lobectomia total pode ser realizada 

por toracotomia intercostal, idealmente, ou por esternotomia, sendo esta última a abordagem 

ideal nos casos em que não é possível confirmar o lado da torção ou na presença de torção 

bilateral, uma vez que permite a exploração de toda a cavidade torácica1,4. Um estudo recente 

concluiu que, apesar de ambas as abordagens serem bem toleradas em cães, a toracotomia 

intercostal aparenta ter vantagens a nível da dor, oxigenação e complicações pós-cirúrgicas5.O 

paciente deve ser estabilizado antes da cirurgia, iniciando-se a fluidoterapia e o stress 

respiratório deve ser aliviado através da drenagem da efusão pleural por toracocentese e/ou do 

uso de oxigenoterapia1,2. É aconselhado o uso profilático de antibióticos em animais com TLP 

submetidos a cirurgia1. Deve ser evitado o uso de fármacos depressores da ventilação como 

agentes de pré-medicação, devendo-se optar pelo midazolam, diazepam, buprenorfina ou 

butorfanol2. Apesar de os opióides serem depressores respiratórios, o seu poder analgésico pode 

justificar o seu uso, como no caso da Luna em que se optou pelo uso da metadona1. A 

toracotomia é um procedimento bastante doloroso, pelo que está indicado o uso de analgesia 

multimodal, nomeadamente bloqueios intercostais com bupivacaína ou lidocaína, analgésicos 

injetáveis e epidurais com morfina2. É recomendado o uso de uma infusão contínua de fentanil 

ou de fentanil e lidocaína após a cirurgia, uma vez que permite ajustar facilmente a dose e a 

taxa2. Os animais com insuficiência respiratória devem ser mantidos com anestésicos inalatórios, 

como o isoflurano ou sevoflurano, uma vez que permitem um controlo mais preciso de 

profundidade da anestesia1.  Se não houver dúvida da localização do lobo afetado, este deve ser 

abordado através de uma toracotomia intercostal realizada no 4º, 5º ou 6º espaço intercostal, 

dependendo da localização do lobo afetado1,2. Na dúvida entre dois espaços intercostais deve-se 

optar pelo mais caudal, uma vez que a costela cranial é mais facilmente retraída1. No caso da 

Luna, uma vez que ambos os lobos afetados encontravam-se no lado direito, optou-se pela 

realização de uma toracotomia direita no 5º espaço intercostal. Após a toracotomia realiza-se 

uma inspeção da cavidade torácica e identificam-se os lobos afetados e a respetiva vasculatura e 

brônquio, confirmando-se a presença de TLP. Os lobos pulmonares torcidos não devem ser 

destorcidos devido ao risco de libertação de citocinas inflamatórias e de endotoxinas1,4. Isola-se a 

artéria pulmonar com a ajuda de disseção romba e realizam-se duas ligaduras deste vaso, uma 

transfixação e uma simples distalmente, utilizando material de sutura absorvível ou não 
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absorvível (2-0 ou 3-0), procedendo de seguida à secção da artéria entre a ligadura distal e a 

transfixação. De seguida realiza-se o mesmo procedimento com a veia pulmonar1,2. Isola-se o 

brônquio que supre o lobo afetado e posicionam-se duas pinças hemostáticas no local de secção, 

seccionando o brônquio entre eles e removendo assim o lobo pulmonar1,2. Encerra-se o brônquio 

proximal à pinça remanescente, utilizando um padrão de sutura de colchoeiro horizontal com 

material de sutura monofilamentar, de preferência não absorvível (2-0 ou 3-0), e secciona-se o 

brônquio distalmente a esta. Reforça-se a sutura do brônquio com um padrão de sutura contínuo 

simples1,2. Posteriormente verifica-se se existem fugas de ar enchendo-se a cavidade torácica 

com soro salino estéril aquecido, ventila-se e observa-se a possível saída de ar, removendo de 

seguida o soro com um aspirador. Coloca-se um tubo de toracostomia de modo a poder-se 

monitorizar o espaço pleural no período pós-cirúrgico e procede-se de seguida ao encerramento 

da cavidade torácica1,2. Um cão pode sobreviver à perda de 50% do volume pulmonar de forma 

aguda, contudo, pode manifestar intolerância ao exercício e acidose metabólica transitória1. As 

principais complicações pós-cirúrgicas incluem a presença de fuga de ar e/ou hemorragia, que, se 

forem muito extensas, requerem uma nova cirurgia1. Após múltiplas lobectomias ou lobectomia 

de vários lobos pulmonares pode ocorrer expansão do restante tecido pulmonar numa tentativa 

de restaurar o volume pulmonar normal, o que pode causar intolerância ao exercício1. Após a 

cirurgia deve-se monitorizar a função cardíaca e respiratória e é aconselhada a medição da 

gasometria de modo a avaliar a ventilação2. A recorrência da TLP é rara, mas já foi reportada, 

sendo mais frequente surgir 6 meses após a cirurgia3.  

 Os cães com TLP submetidos a lobectomia pulmonar têm um bom prognóstico, com 

uma taxa de sobrevivência à alta hospitalar de 90%3,4. A presença concomitante de torção dos 

lobos cranial e médio direito, como ocorreu no caso da Luna, aparenta ser um fator de pior 

prognóstico3. Apesar disto a Luna estava a recuperar bem.   

Bibliografia:  

1. Fossum, TW. (2019) “Surgery of the Lower Respiratory System: Lungs and Thoracic Wall” in Fossum, TW. (Ed) 

Small Animal Surgery 5ª Ed., Elsevier, 884-915; 

2. Monnet, E. (2012) “Lungs” in Tobias KM., Johnston SA (Ed) Veterinary Surgery: Small Animal, Elsevier, 

Volume 2, 1603,1752-1768; 

3.  Park, K. M., Grimes, J. A., Wallace, M. L., Sterman, A. A., Thieman Mankin, K. M., Campbell, B. G., ... & 

Schmiedt, C. W. (2018) “Lung lobe torsion in dogs: 52 cases (2005–2017)” in Veterinary surgery, 47(8), 1002-

1008; 

4. Benavides, K. L., Rozanski, E. A., & Oura, T. J. (2019) “Lung lobe torsion in 35 dogs and 4 cats” in The 

Canadian Veterinary Journal, 60(1), 60; 

5. Bleakley, S., Phipps, K., Petrovsky, B., & Monnet, E. (2018) “Median sternotomy versus intercostal thoracotomy 

for lung lobectomy: A comparison of short‐term outcome in 134 dogs” in Veterinary Surgery, 47(1), 104-113. 



 

31 
 

Anexos 

Anexo I 

 

Figura 1- Ecografia abdominal que revela um pâncreas aumentado, heterogéneo com uma zona mal delimitada 

hipoecogénica de 3x2cm no ramo direito, compatível com pancreatite e possível abcesso pancreático. (Imagens 

gentilmente cedidas pelo hospital ARS) 

 

Figura 2- Ecografia abdominal de controlo onde se verificou que persistia a imagem de pancreatite e possível 

abcesso, mas com uma lesão central de menor tamanho que na ecografia anterior. (Imagens gentilmente cedidas pelo 

hospital ARS) 

PARÂMETRO VALOR 

OBTIDO 

INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Eritrócitos (M/μL) 8,5 5,65 – 8,87 

Hematócrito (%) 56,3 37,3-61,7 

Hemoglobina (g/dL) 20,3 13,1 – 20,5 

MCV (fL) 66,2 61,6 – 73,5 

MCH (pg) 23,9 21,2 – 25,9 

MCHC (g/dL) 36,1 32 – 37,9 

RDW (%) 17,2 13,6 – 21,7 

Reticulócitos (K/μL) 28,9 10 – 110 

Leucocitos (K/μL) 16,97 5,5 – 16,76 

Neutrófilos (K/μL) 11,78 2,95 – 11,64 

Basófilos (K/μL) 0,00 0,0 – 0,10 

Linfócitos (K/μL) 3,66 1,05 – 5,10 

Monócitos (K/μL) 1,44 0,16 – 1,12 

Eosinófilos (K/μL) 0,09 0,06 – 1,23 

Plaquetas (K/μL) 249 148 – 484 

Tabela 1– Hemograma realizado no 1º dia de internamento, onde se detetou ligeiras leucocitose, neutrofilia e 

monocitose. 
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PARÂMETRO VALOR OBTIDO INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Glicose (mg/dL) 110 60 - 120 
Ureia (mg/dL) 23,8 18 - 60 
Triglicerídeos (mg/L) 182 20 - 200 
Proteínas Totais (g/dL) 6,98 5,2 – 7,6 
Fósforo (mg/dL) 4,4 0 - 11 
GPT – ALT (U/L) 49 0 - 100 

GOT – AST (U/L) 37 0 - 109 

Albumina (g/dL) 3,50 2,3 – 4.5 

Globulinas (g/dL) 3,48 2,1 – 4,4 

Creatinina (mg/dL) 0,65 0,5 – 1,9 
Colesterol (mg/dL) 346 125 - 280 
Cálcio total (mg/dL) 11,1 8 – 12,1 
Bilirrubina total (mg/dL) 0,2 0 – 0,6 
Fosfatase alcalina (U/L) 256 0 - 200 
Sódio (mEq/L) 132 140 - 155 
Potássio (mEq/L) 3,8 3,7 – 5,8 
Cloro (mmol/L) 109 105 – 123 

Tabela 2- Bioquímica sérica realizada no 1º dia de internamento, onde se detetou um aumento da ALP, 

hipercolesterolemia e hiponatremia. 

Anexo II 

PARÂMETRO VALOR OBTIDO INTERVALO 

DE 

REFERÊNCIA 

Eritrócitos (M/μL) 6,37 5,65 – 8,87 

Hematócrito (%) 40,3 37,3-61,7 

Hemoglobina (g/dL) 13,6 13,1 – 20,5 

Reticulócitos (K/μL) 40 10 - 110 

MCV (fL) 62,9 61,6 – 73,5 

RDW (%) 21 13,6 – 21,7 

MCHC (g/dL) 36,8 32 – 37,9 

MCH (pg) 21,4 21,2 – 25,9 

Plaquetas (K/μL) 268 148 – 484 

Leucocitos (K/μL) 14,56 5,5 – 16,76 

Neutrófilos (K/μL) 6,89 2,95 – 11,64 

Basófilos (K/μL) 0,02 0,0 – 0,10 

Linfócitos (K/μL) 5,46 1,05 – 5,10 

Monócitos (K/μL) 0,49 0,16 – 1,12 

Eosinófilos (K/μL) 1,70 0,06 – 1,23 

Tabela 1: Hemograma realizado no dia de entrada da Kamenka no hospital. 

 

PARÂMETRO VALOR 

OBTIDO 

INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

PARÂMETRO VALOR 

OBTIDO 
INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 
Glicose (mg/dL) 84 60 - 120 Creatinina (mg/dL) 2,57 0,5 – 1,9 
Ureia (mg/dL) 127,8 18 - 60 Colesterol (mg/dL) 22 125 - 320 
Proteínas Totais 

(g/dL) 

6,6 5,2 – 8,2 Cálcio total 

(mg/dL) 
10,2 7,9 – 12,0 

Albumina (g/dL) 2,6 2,3 - 4 Bilirrubina total 

(mg/dL) 
0,13 0 – 0,6 

Globulinas (g/dL) 4 2,5 – 4,5 Fosfatase alcalina 

(U/L) 
125 0 - 180 

Fósforo (mg/dL) 7,9 2,9 – 6,5 ALT (U/L) 62 0 - 100 
Tabela 2: Bioquímica sérica realizada no dia de entrada da Kamenka no hospital. 
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PARÂMETRO 1ºDIA 2ºDIA 3ºDIA 9º DIA INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Sódio 145 146 148 150 144-160 mmol/L 

Potássio 6,3 5,8 5,1 4,4 3,5-5,8 mmol/L 

Cloro 119 119 120 117 109-122 mmol/L 

Tabela 3: Ionograma realizado no 1º, 2º e 3º dia de internamento e no controlo. 

 

Anexo III 

PARÂMETRO VALOR 

OBTIDO 

INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Eritrócitos 

(M/μL) 

7,8 5,5 – 8,5 

Hematócrito (%) 48,2 37 - 55 

Hemoglobina 

(g/dL) 

16,2 12 – 18 

Leucocitos 

(K/μL) 

7,7 5,5 – 16,9 

Neutrófilos 

(K/μL) 

3,71 2 – 12 

Basófilos (K/μL) 0,05 0,0 – 0,10 

Linfócitos (K/μL) 2,48 0,5 – 4,9 

Monócitos 

(K/μL) 

1,24 0,30 – 2 

Eosinófilos 

(K/μL) 

0,18 0,1 – 1,49 

Plaquetas (K/μL) 450 175 – 500 

 Tabela 1: Hemograma e bioquímica sérica realizados no 1º dia de internamento. 

 

 

Imagem 1: Radiografia abdominal lateral onde se observa a presença de cálculos na zona da bexiga e da uretra. 

(Imagens gentilmente cedidas pelo hospital ARS) 

 

PARÂMETRO VALOR 

OBTIDO 

INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Glicose (mg/dL) 105 70 - 143 

Ureia (mg/dL) 33 7 - 27 

Triglicerideos 

(mg/L) 

182 20 - 200 

Proteínas Totais 

(g/dL) 

7,3 5,2 – 8,2 

Albumina (g/dL) 2,9 2,2 – 3,9 

Globulinas (g/dL) 4,4 2,5 – 4,5 

Creatinina 

(mg/dL) 

1 0,5 – 1,8 

ALT (U/L) 32 10 – 125 

Fosfatase alcalina 

(U/L) 

3,5 23 - 212 

Cálcio (mg/dL) 8,8 7,9 - 12 
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Imagem 2: Ecografia abdominal na qual se observou uma bexiga distendida, com areia e pequenos urólitos de 3 

milímetros no máximo. (Imagens gentilmente cedidas pelo hospital ARS) 

 

Imagem 3: Urólito de OxCa retirado por cistotomia de 3mm de diâmetro. (Imagens gentilmente cedidas pelo 

hospital ARS) 

 

Anexo IV 

PARÂMETRO VALOR OBTIDO INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Eritrócitos (M/μL) 6,59 5,65 – 8,87 

Hematócrito (%) 43 37,3 – 61,7 

Hemoglobina (g/dL) 16 13,1 – 20,5 

MCV (fL) 65,3 61,6 – 73,5 

MCH (pg) 24,3 21,2 – 25,9 

MCHC (g/dL) 37,2 32,0 – 37,9 

RDW (%) 15,7 13,6 – 21,7 

Reticulócitos (K/μL) 12,5 10 – 110 

Leucocitos (K/μL) 24,35 5,05 – 16,76 

Neutrófilos (K/μL) 21,36 2,95 – 11,64 

Basófilos (K/μL) 0,02 0,0 – 0,10 

Linfócitos (K/μL) 1,44 1,05 – 5,1 

Monócitos (K/μL) 1,52 0,16 – 1,12 

Eosinófilos (K/μL) 0,01 0,06 – 1,23 

Plaquetas (K/μL) 418 148 – 484 

PDW (fL) 11,9 9,1 – 19,4 

VPM (fL) 11,9 8,7 – 13,2 

Tabela 1: Hemograma realizado no 1º dia de internamento. 

PARÂMETRO VALOR OBTIDO INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Glicose (mg/dL) 75 70 – 143 

Ureia (mg/dL) 14 7 – 27 

Proteínas Totais (g/dL) 6,4 5,2 – 8,2 

Albumina (g/dL) 3,1 2,2 – 3,9 

Globulinas (g/dL) 3,3 2,5 – 4,5 

Creatinina (mg/dL) 0,5 0,5 – 1,8 

ALP (U/L) >2000 10 – 125 

Cálcio (mg/dL) 9,9 7,9 – 12 

Sódio (mmol/L) 147 144 – 160 

Potássio (mmol/L) 4,5 3,5 – 5,8 

Cloro (mmol/L) 111 109 – 122 

Bilirrubina total (mg/dL) 5 0 – 0,9 

Tabela 2: Bioquímica sérica realizada no 1º dia de internamento. 
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Imagem 1: Radiografia lateral onde apenas se observou a presença de urolitíase vesical. (Imagens gentilmente 

cedidas pelo hospital ARS) 

 

 

 

Imagem 2: Ecografia abdominal onde se detetou: A e B- um abundante conteúdo biliar ecodenso com padrão 

estrelado e dilatação do conduto biliar até chegar à papila duodenal, compatível com mucocélio biliar; C- pâncreas 

hipoecogénico e engrossado, compatível com pancreatite; peritoneu hiperecogénico e reativo ao redor da vesícula 

biliar e do pâncreas, sugestivo de rotura do mucocélio; D- presença de pequena quantidade de sedimento urinário. 

(Imagens gentilmente cedidas pelo hospital ARS) 

 

 

A B 

D C 

A B C 
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Imagem 3: A- Identificação da vesícula biliar na fossa hepática, apresentando-se aderida, escura e aumentada. B- 

Retração e dissecação da vesícula biliar da fossa hepática. C- Abertura da vesícula biliar após a colescistectomia 

onde foi possível observar um conteúdo escuro e com uma densidade acima da normal. (Imagens gentilmente 

cedidas pelo hospital ARS) 

 

Anexo V 

PARÂMETRO VALOR OBTIDO INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Eritrócitos (M/μL) 5,9 5,4 – 8,5 

Hematócrito (%) 40,6 37 – 55 

Hemoglobina (g/dL) 13,7 12 – 18 

MCV (fL) 68,6 60 – 77 

HDW (g/dL) 1,8 1,4 – 2,1 

MCHC (g/dL) 33,7 31 – 36 

RDW (%) 14,2 11,9 – 14,5 

Leucocitos (K/μL) 15,4 5,8 – 20,3 

Neutrófilos (K/μL) 13,4 3,7– 13,3 

Basófilos (K/μL) 0,1 0,0 – 0,2 

Linfócitos (K/μL) 0,8 1 – 3,6 

Monócitos (K/μL) 1 0,2 – 0,7 

Eosinófilos (K/μL) 0,1 0,1 – 1,3 

Plaquetas (K/μL) 250 173 – 486,5 

VPM (fL) 13,6 8,6 – 14,4 

Tabela 1: Hemograma realizado no 1º dia de internamento. 

 

PARÂMETRO VALOR OBTIDO INTERVALO DE 

REFERÊNCIA 

Glicose (mg/dL) 83 60 – 120 

Proteínas Totais (g/dL) 7,6 5 – 7 

Albumina (g/dL) 3,9 3,4 – 4,5 

Creatinina (mg/dL) 0,87 0,6 – 1,4 

ALT (U/L) 29 9 – 90 

Sódio (mmol/L) 144 138 – 162 

Potássio (mmol/L) 3,6 4 – 6 

Cloro (mmol/L) 106 95 – 120 

BUN/CREA 22,4  

Na/K 40  

Tabela 2: Bioquímica sérica realizada no 1º dia de internamento. 
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Imagem 1: Radiografia torácica em projeção latero-lateral e ventrodorsal realizada no 1º dia de internamento, onde 

se observou a presença de uma área de consolidação pulmonar cranial direita. (Imagens gentilmente cedidas pelo 

HRVM) 

 

 

Imagem 2: Radiografia torácica em projeção latero-lateral, realizada no 2º dia de internamento, onde se observou 

uma ligeira pioria comparativamente à radiografia do dia anterior, estando a consolidação pulmonar cranial mais 

marcada. (Imagens gentilmente cedidas pelo HRVM) 
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Imagem 3: Imagens da TC realizada à Luna. 1- Identificada consolidação parenquimatosa severa do lobo pulmonar 

médio direito (1a), associado à presença de enfisema central no mesmo lobo e no lobo pulmonar cranial direito (1b). 

Identifica-se ainda terminação abrupta do brônquio médio direito, não sendo percetível a sua continuação e posterior 

divisão para as porções cranial e caudal do lobo pulmonar cranial direito (1c). Também foi verificado um aumento 

da densidade parenquimatosa e alveolar nestes dois lobos, associada à presença de múltiplas bolhas de ar 

disseminadas pelo parênquima. 

2- Identificado infiltrado hiperatenuante parenquimatoso de aspeto difuso no lobo cranial e médio esquerdo, sendo 

compatível com lesão inflamatória pulmonar inespecífica. 

As imagens descritas são compatíveis com torsão dos lobos pulmonares médio e cranial direitos, e lesão 

inflamatória associada do lado contralateral. (Imagens gentilmente cedidas pelo HRVM) 

 

 

Imagem 4: A- Lobos pulmonares cranial e médio direitos com um aspeto hepatizado; B- Confirmação da torção de 

360º dos lobos pulmonares; C- Remoção dos lobos pulmonares afetados e envio para histopatologia. (Imagens 

gentilmente cedidas pelo HRVM) 


