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Resumo  

O estágio curricular por trás deste relatório foi realizado entre outubro de 2019 e fevereiro 

de 2020 no Hospital Veterinário da Trofa. Neste estágio foi possível contactar com a realidade da 

clínica de animais de companhia, presenciar e realizar consultas e participar ativamente em 

investigações diagnósticas. Possibilitou a prática e visualização de vários procedimentos 

complementares, tanto imagiológicos (radiografias, ecografias) como laboratoriais (hemograma, 

bioquímicas sanguíneas, testes rápidos, entre outros). Foi possível a aquisição de conhecimentos 

e experiência através da supervisão dos animais internados. Permitiu melhorar conhecimentos da 

área de anestesiologia tendo existido a oportunidade de realizar a monitorização da anestesia dos 

pacientes durante a realização de procedimentos cirúrgicos. 

Os objetivos propostos no plano de estágio foram alcançados, na medida em que não só se 

consolidaram e foram postos em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, 

como foi possível aprender muito através da prática e do contacto com a realidade clínica. Para 

além disso, durante o estágio foi incitado o estudo de casos clínicos recorrendo às informações 

mais recentes, permitindo o apuramento de sentido crítico e a criação de uma maior vontade de 

exercer uma medicina veterinária baseada em evidências.  

O presente relatório tem como objetivos mostrar a experiência ao longo deste estágio e o 

desenvolvimento de um tema de importância clínica. Assim, este relatório é constituído por uma 

revisão bibliográfica sucinta acerca das principais causas de poliúria/polidipsia encontradas na 

clínica de animais de companhia, seguida da apresentação e discussão de quatro casos clínicos que 

se relacionam com o tema aqui desenvolvido.  

A grande casuística encontrada durante o período de estágio reflete a qualidade do mesmo. 

Assim, encontram-se aqui listados os casos encontrados, organizados por área clínica.  
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Revisão Bibliográfica

O aparelho urinário representa uma parte vital do organismo visto desempenhar funções de 

filtração do sangue circulante permitindo a excreção de resíduos do metabolismo, funções 

endócrinas, sendo responsável pela produção de algumas hormonas como a eritropoietina, assim 

como manutenção do equilíbrio ácido-base, eletrolítico e hídrico. O conhecimento básico sobre o 

funcionamento renal é importante para a compreensão dos processos fisiopatológicos que nos 

podem surgir na prática clínica. A capacidade de manter o equilíbrio hídrico ajustando a 

concentração da urina excretada em função do ambiente e condições em que o animal se encontra 

deve-se a um conjunto de mecanismos que acontecem na unidade básica funcional do rim, o 

nefrónio. Determinadas situações patológicas podem interferir em diferentes níveis desse 

processo, desequilibrando o sistema. Assim, não conseguindo o animal concentrar urina, este irá 

apresentar uma diurese excessiva para as condições em que se encontra, o que resultará em 

desidratação, caso o animal não aumente o abeberamento para compensar o output urinário. 

Define-se como polidipsia um consumo de água superior a 90-100 mL/Kg/dia em cães ou superior 

a 50 mL/Kg/dia no caso dos gatos. Por seu lado, uma situação de poliúria define-se como um 

output urinário superior a 50 mL/Kg/dia em ambas as espécies (Ettinger et al, 2017a). Tanto a 

poliúria como a polidipsia podem ser o fator primário ou secundário, sendo que o mais comum é 

encontrarmos uma poliúria primária com polidipsia secundária como mecanismo de compensação. 

Existem três condições obrigatórias para que seja possível a produção de uma urina concentrada, 

nomeadamente: produção de um fluído tubular hipotónico, um interstício medular hipertónico e a 

existência de uma hormona anti-diurética (ADH) funcional. Após filtração no glomérulo, o fluído 

resultante tem aproximadamente a mesma osmolaridade do plasma. A nível do túbulo contornado 

proximal há absorção ativa e passiva de sódio que cria o gradiente osmótico responsável pela 

absorção de água neste segmento. Um dos transportadores responsáveis pela sua reabsorção ativa 

faz o simporte de sódio e glicose (SGLT1 e SGLT2). A glicose presente no ultrafiltrado é 

totalmente reabsorvida neste segmento, facilitando a absorção de água, uma vez que se trata de 

uma molécula com um grande poder osmótico. Seguidamente, à medida que o segmento 

descendente da ansa de henle se aprofunda na medula, estará em contacto com um interstício cada 

vez mais hiperosmótico, promovendo mais reabsorção de água sem movimento de solutos, uma 

vez que este segmento é impermeável a estes. Contrariamente, a porção mais espessa da ansa de 

henle é impermeável à água, mas permeável a cloreto de sódio (NaCl). Uma vez que esta é a porção 

ascendente, vai progressivamente contactar com um interstício cada vez menos hiperosmolar, 

permitindo a difusão de sódio do lúmen para o interstício, sem arrastamento de água. Isto é ainda 
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facilitado pela disposição em contracorrente destes dois segmentos da ansa de henle. Estas 

condições mantêm-se no túbulo contornado distal, permitindo que chegue ao ducto coletor um 

fluído tubular hiposmolar. Esta movimentação de solutos, principalmente sódio, em conjunto com 

o sistema de recirculação de ureia, contribuem para a manutenção de um interstício medular 

hiperosmótico. A ureia presente no interstício medular entra para o lúmen tubular através de 

transportadores existentes na porção fina descendente da ansa de henle (UT-A2). A porção 

ascendente, túbulo contornado distal e maior parte do ducto coletor são impermeáveis à ureia, pelo 

que esta só é reabsorvida na porção terminal do ducto coletor, profundo na medula, por 

transportadores aí presentes que respondem à ADH (UT-A1 e UT-A3). Esta difunde-se segundo o 

gradiente osmótico para o interior dos vasos sanguíneos, os vasa recta, voltando a difundir-se para 

o interstício quando estes passam mais superficial na medula, num ambiente menos hiperosmolar. 

Os vasa recta têm um outro papel na manutenção da hiperosmolaridade do interstício. Estes vasos 

são permeáveis a água e solutos e caracterizam-se por uma baixa pressão hidrostática e elevada 

pressão oncótica, favorecendo a absorção da água reabsorvida a nível do túbulo contornado 

proximal e porção descendente da ansa de henle que, de outra forma, iria diluir os solutos presentes 

no interstício. Para que a última condição para produção de urina concentrada se verifique, é 

necessário que o hipotálamo seja capaz de produzir uma ADH funcional, a hipófise posterior deve 

ser capaz de libertar esta hormona nas situações indicadas e o ducto coletor deve ser capaz de 

responder a ela, através da fusão de vesículas citoplasmáticas com aquaporinas (AQP-2) na 

membrana apical das células tubulares, permeabilizando o ducto para a absorção de água segundo 

o gradiente osmótico (Klein, 2013). O volume e concentração da urina produzida também são 

afetados por mecanismos reguladores da pressão sistémica, como o sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (RAA). Quando há uma diminuição da pressão de perfusão renal, um conjunto de 

células justaglomerulares produzem renina. A renina promove a transformação de 

angiotensinogénio, produzido no fígado, a angiotensina I. A angiotensina I é convertida a 

angiotensina II pela enzima conversora da angiotensina. Isto acontece principalmente no pulmão, 

mas também a nível de outros órgãos como o rim. A angiotensina II atua como vasoconstritor, 

aumentando a pressão de perfusão renal, e promove a absorção tubular de sódio. Estimula também 

a libertação de aldosterona nas glândulas adrenais, que promove ainda mais a absorção de sódio, 

e libertação de ADH pela hipófise. Este conjunto de mecanismos promovem a absorção de água 

levando à produção de uma urina concentrada (Klein, 2013). Quando estes mecanismos não se 

encontram funcionais a capacidade de concentração de urina fica comprometida, surgindo 

situações de PU/PD. 
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Existem mais de vinte patologias descritas nos animais de companhia como possíveis 

causas de PU/PD (Tabela 1). Assim sendo, é essencial conhecer quais as causas mais comuns para 

nos ajudar a orientar os diagnósticos diferenciais nestas situações. Por este motivo será feita uma 

revisão às principais quatro causas de PU/PD em animais de companhia (Alenza et al, 2018a). 

 

Insuficiência Renal Crónica 

 A insuficiência renal crónica (IRC) é uma das patologias mais comuns em animais de 

companhia, particularmente prevalente em gatos geriátricos. Caracteriza-se por um conjunto de 

alterações estruturais e funcionais dos rins com carácter irreversível e progressivo, presentes por 

um período superior a 3 meses. Surge como consequência de processos degenerativos, podendo 

ser precipitada por anomalias congénitas ou secundária a patologias como glomerulopatias, 

nefrites intersticiais, amiloidose renal, linfomas infiltrativos, urolitíase obstrutiva ou como 

complicação de episódios de insuficiência renal aguda (IRA) (Ettinger et al, 2017b). A perda de 

funcionalidade de nefrónios acontece como consequência da degeneração ou como resultado de 

patologias renais. Para compensar esta perda e manter a taxa de filtração glomerular (TFG) 

acontece um conjunto de alterações adaptativas que levam ao aumento do fluxo glomerular nos 

restantes nefrónios (processo denominado por hiperfiltração glomerular). A arteríola aferente, via 

vasoconstrição ou vasodilatação, é capaz de regular a pressão capilar no glomérulo para que esta 

se mantenha constante. À medida que há perda de nefrónios, o aumento do fluxo nos restantes vai 

ultrapassar esta capacidade de regulação da pressão, resultando em hipertensão glomerular. O dano 

provocado pela hipertensão vai danificar as membranas glomerulares, resultando em proteinúria 

renal e progressiva glomeruloesclerose e fibrose (Elliott et al, 2017b). Estas alterações vão 

progressivamente agravando, resultando em perda de mais nefrónios, perpetuando este ciclo. Os 

sinais clínicos tendem a ser inespecíficos, incluindo PU/PD (pela hiperfiltração glomerular e perda 

de um interstício hipertónico), letargia, desidratação e perda de peso e, em animais azotémicos, 

vómitos, náusea e anorexia. À palpação abdominal poderá ser possível identificar alteração do 

tamanho e forma renal e desconforto abdominal. Como consequência da IRC poderá existir uma 

produção diminuída de eritropoietina, pelo que os animais podem apresentar anemia normocítica 

normocrómica. Na prática clínica, o diagnóstico inicial desta patologia costuma basear-se na 

integração da história e sinais clínicos com os valores de creatinina séricos, a ureia sérica (BUN), 

densidade e tira urinária e alterações estruturais renais encontradas à ecografia. O grau de 

comprometimento da funcionalidade dos nefrónios correlaciona-se com a diminuição da TFG. 

Assim, a avaliação da TFG é o melhor indicador de função renal. Existem vários métodos de 
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medição direta deste parâmetro. Estes testes consistem na administração endovenosa de uma 

substância que se caracterize por não sofrer qualquer tipo de metabolismo, ser exclusivamente 

filtrada a nível do glomérulo (ou seja, secreção e reabsorção tubular negligenciáveis) e a sua 

excreção ser exclusivamente urinária. Assim, esta substância atua como um marcador fidedigno 

da TFG. Existem dois métodos de avaliação: medição da excreção urinária de um marcador de 

filtração ou avaliação da clearence plasmática do marcador utilizado. No primeiro caso, o 

marcador de filtração (por exemplo a inulina) é administrado por via endovenosa e, através de 

algaliação do paciente, é posteriormente feita a recolha da urina formada em tempos definidos e 

feito o doseamento do marcador nessas amostras, estimando assim a taxa de filtração glomerular. 

No segundo caso, o marcador de filtração (por exemplo o ioexol) é administrado por via 

endovenosa e, posteriormente, ao longo de 4 horas, são recolhidas amostras de sangue para 

doseamento do marcador, estimando assim a taxa de filtração glomerular. Estes métodos, apesar 

de se mostrarem úteis ferramentas diagnósticas e bons indicadores do comprometimento da função 

renal, não são utilizados com frequência na prática clínica por obrigarem à colheita de múltiplas 

amostras ao longo de várias horas de teste (McKenna et al, 2020). Um objetivo atual de vários 

estudos tem sido o desenvolvimento de protocolos simplificados que facilitem o seu uso em 

contexto clínico (Pocar, 2019). Assim, são mais frequentemente utilizados doseamentos séricos de 

substâncias endógenas filtradas a nível glomerular como indicadores da função renal como a 

creatinina (CRE), a ureia e a dimetilarginina simétrica (SDMA). No rim a creatinina é filtrada, não 

é reabsorvida e é secretada em quantidade negligenciável, correlacionando-se com a TFG. 

Aumentos do valor de creatinina sérica podem indicar uma diminuição da sua clearence renal. 

Existem, porém, vários fatores que podem interferir com os valores de creatinina como a massa 

muscular e tamanho do animal, presença de estados catabólicos e diferenças entre raças. Assim, 

medições seriadas proporcionam uma melhor noção de quais os valores de creatinina normais para 

esse animal em específico e a tendência desses valores dão-nos informação sobre a progressão da 

patologia. Para além disso, a relação entre os valores de creatinina e a TFG é uma relação 

exponencial, tornando-o um indicador de patologia renal mais tardio. O BUN também pode 

fornecer informação quanto ao estado da função renal, sendo que aumentos do BUN podem 

significar uma diminuição da clearence renal da ureia. À semelhança da creatinina, este valor 

também é influenciado pelo teor proteico da dieta e por estados catabólicos, uma vez que a ureia 

é um produto do metabolismo proteico. O SDMA é um aminoácido que resulta do metabolismo 

proteico intracelular. Este parâmetro não é afetado pela massa muscular do paciente e tem uma 

boa correlação com a TFG. Para além disso, é um indicador de função renal mais precoce que a 
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creatinina, permitindo um diagnóstico em fases mais iniciais da doença (Elliott et al, 2017b). Uma 

desvantagem deste marcador é o facto de ainda serem necessários mais estudos que permitam 

estandardizar os valores de referência para uma avaliação mais precisa, sendo que, até ao 

momento, apenas o teste dos laboratórios IDEXX® se encontra validado. A importância da 

medição da densidade urinária reside no facto de que na IRC há uma perda da capacidade 

concentradora do rim resultando, geralmente, em urina isostenúrica. Contudo, este parâmetro 

depende de muitas variáveis, pelo que a medição da densidade urinária deve ser sempre 

interpretada não como um valor absoluto, mas como adequada ou não para cada caso específico. 

A medição da densidade urinária deve ser feita recorrendo a um refratómetro, uma vez que a tira 

urinária é pouco sensível para este parâmetro. A utilização da tira urinária é, no entanto, importante 

no rastreio de animais proteinúricos, apesar de este método poder dar origem a falsos positivo uma 

vez que esta pode reagir à enzima cauxina presente na urina de gatos, uma enzima secretada pelas 

células tubulares nesta espécie. Urinas muito concentradas (não expectáveis num quadro de IRC) 

e alcalinas também podem dar origem a falsos positivo para proteína (Elliott et al, 2017c). Ainda 

assim, estudos demonstraram que a utilização da tira urinária para identificação de albuminúria 

em gatos com IRC é útil para a exclusão da existência de proteinúria: um resultado negativo indica 

ser improvável tratar-se de uma animal proteinúrico; um resultado +/- ou 1+ sugere a possibilidade 

de proteinúria; +2 ou +3 sugere presença de proteinúria (Hanzlicek et al, 2012). Portanto, na 

presença de um resultado positivo na tira urinária deve-se recorrer a outros métodos mais 

específicos para avaliação de proteinúria, como o rácio proteína:creatinina urinária (PCU). Estes 

animais estão predispostos ao desenvolvimento de infeções do trato urinário (ITU) subclínicas, 

pelo que se recomenda também a colheita de urina para cultura e antibiograma. No processo 

diagnóstico da IRC deve também ser avaliada a homeostase do fósforo e cálcio. No rim existem 

co-transportadores de sódio-fósforo, responsáveis pela reabsorção do fósforo filtrado, e que são 

regulados por hormonas dependentes dos níveis séricos de fósforo. Se existe uma diminuição da 

TFG, o fósforo acumula-se em circulação levando à secreção de fator de crescimento fibroblástico 

23 (FGF-23) no osso. O FGF-23 vai atuar no rim modulando o número desses recetores de modo 

a aumentar a excreção urinária de fósforo e inibindo a produção de calcitriol. Na ausência de 

calcitriol a reabsorção óssea e intestinal de cálcio e fósforo diminuem. Para além disso, o FGF-23 

inibe diretamente a produção e secreção de hormona da paratiroide (PTH). Assim, estes 

mecanismos adaptativos são capazes de manter normofosfatémia em estadios iniciais de IRC. À 

medida que a doença progride, os níveis de FGF-23 aumentam como consequência da diminuição 

da TFG que leva ao acúmulo do próprio FGF-23 e fósforo em circulação, gerando-se uma 
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hiperfosfatémia ligeira a moderada. Os níveis persistentemente elevados de FGF-23 levam a que 

se desenvolva algum grau de resistência à sua inibição direta da PTH ao mesmo tempo que 

continua a inibir a produção de calcitriol. A deficiência prolongada de calcitriol gera hipocalcémia 

que, em conjunto com a perda de inibição da produção de PTH, levam a um hiperparatiroidismo 

renal secundário. Em estadios severos da IRC com comprometimento grave da TFG, são mantidos 

elevados níveis de FGF-23 e PTH associados a hiperfosfatémia evidente. A hipocalcémia surge 

como consequência da deficiência crónica em calcitriol e pela formação de complexos com o 

fósforo circulante em excesso (Elliott et al, 2017b). Clinicamente, este desequilíbrio pode levar a 

desmineralização óssea e a deposição de cálcio em tecidos moles, incluindo os rins, um processo 

denominado osteodistrofia renal. A evidência clínica desta osteodistrofia renal é, contudo, um 

achado pouco comum em animais de companhia (Ettinger et al, 2017b). Isto significa que a 

avaliação do cálcio e fósforo séricos é importante para o diagnóstico e tratamento da IRC mas, 

idealmente, deveria ser feito o doseamento de FGF-23 e PTH, uma vez que são marcadores mais 

precoces. No entanto, ainda não existem laboratórios que façam o doseamento do FGF-23 e os 

valores de referência não estão ainda definidos. 

 Uma vez estabelecido o diagnóstico de IRC e estabilização da patologia, o clínico deve 

fazer o estadiamento da IRC segundo as guidelines publicadas pela International Renal Interest 

Society (IRIS). A análise da creatinina sérica permite classificar o estadio da patologia. A IRIS 

atribui a cada estadio valores de SDMA que podem ser utilizados caso esta análise esteja 

disponível para o clínico. Em caso de discrepância entre os valores de creatinina e SDMA, deve 

ser atribuído o estadio com base nos valores de SDMA, uma vez que este é o parâmetro mais 

precoce. Os pacientes devem depois ser subestadiados quanto à proteinúria e quanto à hipertensão. 

Para avaliação da proteinúria, todas as causas pré e pós-renais de proteinúria devem ser excluídas. 

Após isso, as guidelines da IRIS recomendam a colheita de duas amostras de urina durante um 

período de 2 semanas para análise da PCU, para garantir que existe uma proteinúria persistente. 

Da mesma forma, as medições das pressões arteriais devem ser seriadas e medidas em duas 

ocasiões diferentes no espaço de 2 semanas. O estadiamento completo permite o planeamento do 

protocolo terapêutico. Os objetivos do tratamento devem ser atrasar a progressão da doença e 

permitir qualidade de vida ao animal. Em qualquer estadio, a manutenção da hidratação do 

paciente é crucial. Esta pode ser conseguida garantindo sempre o acesso a água fresca, alteração 

para alimentação húmida ou pela administração parenteral de fluídos (quer por via endovenosa, 

quer subcutânea). Estes animais devem fazer uma mudança gradual para uma dieta renal, com 

restrição de proteína e fósforo. Esta mudança pode ser feita em todos os animais, sendo 
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fundamental em animais com IRIS estadio 3 e 4. Estudos recentes têm mostrado que a alteração 

para uma dieta renal pode também ser benéfica em cães em estadios mais precoces da doença (Hall 

et al, 2018). Em animais proteinúricos a mudança da dieta é essencial e, se necessário, pode ser 

coadjuvada por terapia farmacológica com inibidores da enzima conversora da angiotensina 

(IECAs como enalapril, benazepril) e/ou antagonistas dos recetores da angiotensina (como o 

telmisartan). Estes fármacos só devem ser utilizados em animais estáveis e hidratados. Em animais 

hipertensivos podem ser utilizados em monoterapia ou em combinação IECAs, antagonistas dos 

recetores da angiotensina e bloqueadores de canais de cálcio (como amlodipina). Em animais de 

estadio 3 ou 4 em que a dieta não seja suficiente para atingir níveis aceitáveis de fósforo sérico, 

podem ser associados às refeições quelantes de fósforo. A necessidade de terapia de suporte com 

anti-eméticos, protetores gástricos e estimulantes de apetite deve ser ponderada em cada caso. 

Novas terapias estão a ser estudadas como a utilização de células estaminais mesenquimatosas na 

doença renal, podendo representar novas opções terapêuticas no futuro da medicina veterinária. O 

estabelecimento de protocolos terapêuticos e a demonstração de benefícios a longo prazo 

encontram-se ainda por estudar (Thomson, 2019). Transplantes renais não são ainda realizados em 

animais de companhia na Europa. Contudo, esta é considerada, ocasionalmente, uma opção 

terapêutica na América em gatos IRIS estadio 4, tendo sido registado 60-70% de sucesso a longo 

prazo (1 ano). O sucesso em cães é reduzido (36% aos 100 dias pós cirurgia). A rejeição do 

transplante é prevenida recorrendo a terapia imunossupressora que se mantém para o resto da vida 

do animal (Elliott et al, 2017b).  Após planeamento e instituição do protocolo terapêutico devem 

ser feitos controlos frequentes, avaliando-se a progressão dos sinais clínicos, variação do peso do 

animal, doseamento de creatinina, BUN e fósforo. Também é importante a monitorização dos 

níveis de potássio uma vez que uma diurese aumentada pode levar a excreção excessiva de 

potássio. Para além disso podem haver perdas deste ião em vómitos ou diarreias e uma diminuição 

do seu intake devido a anorexia, sinais que podem estar presentes num paciente com IRC. Apesar 

de as dietas renais serem suplementadas com potássio, a dieta poderá não ser suficiente para a 

manutenção dos seus níveis na presença desses fatores, sendo necessário iniciar suplementação 

oral ou endovenosa (Elliott et al, 2017b). O principal sinal clínico, particularmente evidente em 

gatos, é fraqueza generalizada, podendo levar a plantigradismo, ventroflexão do pescoço, letargia 

e anorexia, pondo em causa a qualidade de vida do animal. Ecografias periódicas devem ser 

realizadas para avaliação das alterações estruturais renais. O tratamento da proteinúria e/ou 

hipertensão deve ser avaliado a cada 4-6 semanas, repetindo-se a PCU e medindo as pressões, 

respetivamente, e os ajustes necessários no protocolo terapêutico devem ser feitos. Após 
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estabilização os controlos devem ser feitos a cada 3-6 meses e, em caso de alterações do quadro 

clínico, deverá proceder-se a um novo estadiamento e reformulação do plano de tratamento. A 

avaliação prognóstica deve ter em conta que a IRC se trata de uma patologia progressiva na qual 

o objetivo de tratamento não é a cura, mas o atraso dessa progressão. Diversos fatores afetam a 

sobrevida do paciente como a espécie, presença de urémia e proteinúria, valores séricos de 

creatinina e fósforo, complicações presentes à data do diagnóstico, irreversibilidade das alterações 

patológicas e, principalmente, o estadio em que o animal se encontra. Maiores valores de creatinina 

(e, portanto, um estadio mais avançado) e fósforo, assim como a presença de proteinúria 

representam fatores de prognóstico negativo (Ettinger et al, 2017b). Estudos recentes indicam que 

o FGF-23 poderá ter utilidade também como fator prognóstico (Geddes et al, 2015; Rudinsky et 

al, 2018). 

Caso Clínico 1 –  Mickey, Insuficiência Renal Crónica 

Identificação do Paciente: O Mickey era um gato castrado Europeu Comum, com 8 anos de idade 

e 4,100 Kg de peso. Foi levado ao HVT em novembro de 2019 para consulta médica sendo os 

principais motivos prostração, dor/desconforto inespecífico tentando-se refugiar e aumento do 

abeberamento. História Clínica: Animal exclusivamente de interior. Não vacinado e não 

desparasitado. Há 3 anos o Mickey fugiu e foi atropelado, tendo ficado internado noutro hospital 

e feito tratamento conservativo com anti-inflamatório. Os proprietários não souberam especificar 

mais detalhes, mas desde então o Mickey não evidenciou nenhum outro problema. Não tomou 

nenhuma medicação recentemente. Não tinha acesso a lixos nem tóxicos. Sem história de vómitos 

nem diarreia e apetite normal. Na última semana apresentava-se menos ativo, tentando-se refugiar 

e queixando-se quando manipulado. Os donos notaram que tem bebido muita água, não sabendo 

caracterizar as micções. Exame Físico: Atitude considerada normal e alerta, embora prostrado. 

Temperamento equilibrado. Condição corporal normal. Movimentos respiratórios do tipo 

costoabdominal, superficiais e de frequência 32 r.p.m. Sem alterações na auscultação 

cardiopulmonar. Frequência cardíaca superior a 200 b.p.m. Atraso na reposição da prega cutânea, 

mucosas rosadas, mas secas, com T.R.C. igual a 2 segundos. Ligeira enoftalmia. Desidratação 

estimada a 7%. Sem linfoadenomegálias palpáveis. Temperatura retal 37,7ºC sem alterações do 

tónus e reflexo anal. Pulso femoral normal, regular, bilateral e simétrico. Sem alterações evidentes 

na palpação abdominal. Não manifestou dor na palpação abdominal nem da coluna. Lista de 

problemas: polidipsia/poliúria, prostração, desidratação. Principais diagnósticos diferenciais: 

patologia urinária (IRC, IRA, pielonefrite, glomerulonefrite, obstrução urinária), DM, patologia 
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hepática, triadite, hipertiroidismo, HAC, acromegalia. Exames Complementares: Hemograma 

completo: Nenhum dos parâmetros se encontravam fora do intervalo de referência. Hematócrito 

com ligeira hemoconcentração. Glicémia: 102 mg/dL. Bioquímicas: Ligeira hipocalemia de 2,8 

mEq/L (3,4-4,6). Aumento do BUN de 77,4 mg/dL (17,6-32,8), CRE a 2,78 mg/dL (0,80-1,80) e 

ALP a 113 U/L (9-53). Valores de GPT e GGT dentro da normalidade. Hiperfosfatémia de 7,4 

mg/dL (2,6-6,0). Urianálise (amostra colhida por cistocentese ecoguiada): densidade urinária 

1,014; não foi realizada tira urinária. Ecografia: Rins diminuídos de tamanho, com contornos 

irregulares e perda da diferenciação corticomedular compatível com IRC. Presença de reatividade 

e pequena quantidade de líquido livre retroperitoneal. Pélvis esquerda dilatada, compatível com 

pielonefrite/nefrite intersticial. Foi realizada pielocentese e enviada amostra para cultura e 

antibiograma (Figura 1). Diagnóstico: IRC complicada com potencial pielonefrite. Tratamento: 

O Mickey permaneceu internado durante 3 dias onde realizou fluidoterapia suplementada com 

cloreto de potássio e iniciou terapia com amoxicilina e ácido clavulânico e ondansetron. 

Previamente à alta foi repetido o ionograma (hipernatrémia de 159 mEq/L (141-152), 

hiperclorémia de 127 mEq/L (102-117) e potássio dentro dos valores normais a 4,6 mEq/L (3,4-

4,6)) e creatinina (2,52 mg/dL, 0,80-1,80). Após alta o animal continuou a antibioterapia, iniciou 

suplementação com IRC-Vet®, recomendou-se que os proprietários realizassem o volume de uma 

taxa de manutenção de soro subcutâneo diariamente e fornecessem exclusivamente ração renal. 

Controlo (1 semana): Continua prostrado e com poliúria. Ligeiro aumento da CRE a 2,63 mg/dL 

(0,80-1,80). Ionograma com hipernatrémia de 158 mEq/L (141-152), hiperclorémia de 123 mEq/L 

(102-117) e hipocalemia de 3,1 mEq/L (3,4-4,6). O Mickey ainda está a comer ração renal 

misturada com a sua ração habitual. Manteve as medicações e soro subcutâneo, iniciou 

suplementação com citrato de potássio (Acalka®) e os proprietários foram instruídos a terminar a 

transição de ração para dieta renal. Ecografia de controlo: Diminuição da inflamação 

retroperitoneal. Pequeno tamanho renal, contorno irregular, perda de diferenciação corticomedular 

e dilatação da pélvis esquerda mantém-se (Figura 2). Controlo (2 semanas): Menos prostrado, 

mas mantém poliúria. Aumento da CRE a 3 mg/dL (0,80-1,80). Controlo (1 mês e 2 semanas): 

Proprietários dizem que o Mickey está mais ativo e acham que já urina menos. Mantem CRE a 

3,02 mg/dL (0,80-1,80). Prognóstico: Reservado sem tratamento adequado. 

Discussão: A patologia renal deve ser sempre considerada um diferencial de PU/PD, 

principalmente em pacientes seniores a geriátricos da espécie felina. Desta forma, a inclusão da 

creatinina no painel básico de bioquímicas sanguíneas permitiu indicar se esse é um diferencial 

mais ou menos provável. De forma geral a abordagem inicial do paciente foi concordante com a 
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sugerida na bibliografia: para além da creatinina incluiu-se a análise do fósforo sérico, ionograma 

e recomendação para ecografia abdominal. O doseamento do SDMA, apesar de poder fornecer 

informação adicional quanto à função renal, não foi realizado uma vez que não se encontrava 

disponível à data. A tira urinária teria sido de utilidade, indicando a existência de possível 

proteinúria (Elliott et al, 2017b). Na ecografia, para além das alterações estruturais sugestivas de 

IRC foi possível a identificação de uma possível pielonefrite. Esta caracteriza-se por uma 

inflamação da pélvis renal devido a uma infeção bacteriana. Esta infeção pode estabelecer-se por 

via ascendente de uma ITU inferior ou, menos frequentemente, por via hematógena descendente. 

A própria pielonefrite pode ser uma causa de PU/PD, tanto pela perda de função de nefrónios, 

inibição da ADH na presença de toxinas bacterianas como pela interferência do processo 

inflamatório na manutenção do gradiente osmótico medular. A pielonefrite pode apresentar-se de 

forma aguda ou crónica. A ausência de leucocitose, pirexia e outros sinais de doença sistémica 

sugerem uma maior probabilidade de se tratar de pielonefrite crónica. A bibliografia indica que, 

em gatos diagnosticados com IRC com azotémia moderada e isostenúria, deve ser ponderada a 

existência de uma pielonefrite secundária. Como recomendado pela bibliografia, foi realizada uma 

pielocentese para recolha de urina para cultura e antibiograma e iniciou-se tratamento com um 

antibiótico de largo espectro (Elliott et al, 2017a). Contudo, os resultados da cultura revelaram 

ausência de crescimento bacteriano. Um possível diferencial da dilatação da pélvis renal é a própria 

poliúria causada pela IRC. A resposta ao tratamento foi avaliada pela imagem ecográfica de 

controlo. Uma vez estabilizado, as medições seriadas de creatinina permitiram estadiar a IRC do 

Mickey como um estadio inicial IRIS 3. Foi proposta ao proprietário a colheita de urina para 

avaliação da PCU, mas este recusou o procedimento. Assim, não foi possível o subestadiamento 

quanto à proteinúria. Durante o internamento e consultas de controlo subsequentes, não foi 

realizada a medição das pressões arteriais. A avaliação deste parâmetro teria sido de utilidade para 

o subestadiamento da IRC. A ausência de um estadiamento completo dificulta o planeamento de 

um protocolo terapêutico adequado, visto que a proteinúria pode atuar como fator de progressão 

da patologia renal e a hipertensão pode agravar o grau de proteinúria (Elliott et al, 2017b). 

Medições de controlo do fósforo sérico após 4-6 semanas da instituição da dieta renal são 

aconselhadas pela bibliografia, embora não tenham sido realizadas nas consultas de controlo. O 

plano para melhorar a estabilização deste paciente incluiria continuar as medições seriadas de 

creatinina e fazer o completo subestadiamento relativamente à proteinúria e pressões arteriais. 

Caso se revelasse um animal proteinúrico e/ou hipertensivo, ponderar-se-ia a instituição de terapia 

farmacológica. Se a PCU se revelasse borderline proteinúrico, era recomendada a repetição do 
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rácio dentro de 1 mês. Animais persistentemente borderline proteinúricos, após exclusão de causas 

pré e pós renais de proteinúria, podem beneficiar de tratamento. Após instituição e ajuste de terapia 

anti-proteinúrica e/ou anti-hipertensiva, será recomendada a sua monitorização a cada 3 meses. O 

plano incluiria também um novo doseamento do fósforo sérico para verificar se este diminuiu para 

valores aceitáveis, verificando os efeitos da instituição de uma dieta renal. Segundo as guidelines 

de tratamento da IRIS, valores aceitáveis de fósforo sérico em gatos com estadio 3 de IRC são 

inferiores a 5 mg/dL. Um valor significativamente superior a este indica que uma dieta restrita em 

fósforo não é suficiente para controlar a fosfatémia e que o animal poderá beneficiar da adição de 

quelantes de fósforo à dieta. Caso o valor de fósforo se revele dentro dos limites aceitáveis, deve 

iniciar-se a monitorização dos valores de cálcio sérico, uma vez que há maior probabilidade de 

hipercalcemia (Elliott et al, 2017b). Em hipercalcemias superiores a 12 mg/dL poderá justificar-

se a mistura de ração sénior com a dieta renal ou mesmo a alimentação exclusiva com dieta sénior 

(IRIS, 2019). As rações do tipo sénior contêm um teor de fósforo intermédio entre as rações de 

manutenção (mais elevado) e as rações renais (mais baixo). No plano manteria a realização de 

ionogramas de controlo a cada 3-4 semanas para verificação dos níveis de potássio e avaliação da 

necessidade de manter a suplementação. 

Tendo em conta os objetivos terapêuticos (atraso da progressão da doença) o prognóstico 

do Mickey poderá ser reservado sem uma terapêutica adequada. A possibilidade de existência de 

proteinúria representa um fator de prognóstico negativo. Um estudo estimou uma sobrevida média 

de 679 dias após o diagnóstico (range de 445 a 910 dias) em gatos com IRIS estadio 3 (Boyd et 

al, 2008). 

 

Hiperadrenocorticismo 

 O hiperadrenocorticismo (HAC) caracteriza-se por uma produção excessiva de cortisol 

levando a um estado de hipercortisolémia persistente. Surge em animais mais velhos com idade 

média entre os 10 e os 11 anos. Existem dois principais tipos de HAC: 85% dos casos são do tipo 

pituitário-dependente (HAC-PD) em que existe uma massa hipofisária produtora de hormona 

adrenocorticotrófica (ACTH) que estimula permanentemente a produção de cortisol, e 15% do 

tipo adrenal-dependente (HAC-AD) em que existe uma massa adrenal produtora de cortisol. No 

HAC-PD, 60% dos casos deve-se a adenomas hipofisários. A caracterização entre adenoma e 

adenocarcinoma, assim como o tamanho e localização vão condicionar os sinais clínicos e o 

prognóstico. No HAC-AD, a distribuição de adenomas e adenocarcinomas é de 50:50 (Ettinger et 
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al, 2017c). Existe um terceiro tipo descrito, ainda que muito raro em espécies veterinárias, no qual 

a produção de cortisol é estimulada pela secreção ectópica de ACTH em tumores distintos (Galac 

et al, 2005). Existe uma predisposição para fêmeas e animais castrados (Carotenuto et al, 2019). 

O peso do animal pode também fornecer informações num caso sugestivo de HAC, sendo que o 

HAC-AD é mais comum em animais com mais de 20 Kg, enquanto o HAC-PD é mais comum em 

animais com peso inferior a 20 Kg (Alenza et al, 2018c). Os sinais relacionam-se com os efeitos 

do cortisol, sendo os mais frequentes PU/PD (pela supressão da ADH pelos glucocorticoides 

endógenos), polifagia, distensão abdominal, perda de massa muscular, e sinais dermatológicos 

como alopecia/hipotricose dos flancos, pele fina e pouco elástica, comedões, hiperpigmentação e 

calcinose cutânea (Bennaim et al, 2019). Em gatos a PU/PD pode ser menos evidente nos estadios 

iniciais, ocorrendo mais tarde quando se desenvolve diabetes mellitus (DM) concomitante. Nesta 

espécie os principais sinais são a distensão abdominal, pele fina e frágil, apresentando crostas e 

feridas (Boland & Barrs, 2017). O diagnóstico passa por uma boa anamnese e exame físico, para 

identificar os sinais sugestivos da patologia, e ecografia abdominal para avaliação das glândulas 

adrenais e exclusão de doença não adrenal. Análises sanguíneas podem apresentar policitémia e 

trombocitose, leucograma de stress e aumento das transaminases hepáticas, principalmente a 

fosfatase alcalina (ALP). Uma vez que o cortisol induz a lipólise, 60-70% dos animais apresentam 

aumento do colesterol e triglicéridos séricos. A urianálise tende a apresentar densidades urinárias 

inferiores a 1,020 e deve incluir tira, sedimento, cultura e antibiograma uma vez que ITU e cálculos 

podem ser achados comuns em animais com HAC. Outras complicações poderão ser proteinúria e 

hipertensão. A glicémia e glicosúria devem ser avaliadas para averiguar uma possível DM 

concomitante, comorbidade particularmente frequente nos gatos (80%) (Alenza et al, 2018c). O 

diagnóstico definitivo requer a realização de provas endócrinas. O gold standard é o teste de 

supressão com dexametasona a doses baixas (TSDDB) pois é um teste bastante sensível (90-

100%). Uma vez que a especificidade deste é de apenas 60%, recomenda-se a confirmação com o 

teste de dexametasona a doses altas (TSDDA) ou teste de estimulação com ACTH que apresenta 

sensibilidade de 80-85% e de 60% para o HAC-PD e HAC-AD, respetivamente, e uma 

especificidade de 80%. Este último é também o único teste para diagnóstico de HAC iatrogénico 

ou em animais que foram sujeitos a terapia com corticosteroides. A medição do ratio 

cortisol:creatinina urinários pode ser utilizado para excluir HAC, pois tem sensibilidade de 90-

100%, mas não como diagnóstico pela sua fraca especificidade (Bennaim et al, 2019; Alenza et al, 

2018c). Técnicas de imagiologia avançadas (tomografia axial computorizada (TAC) ou 

ressonância magnética (RM)) são recomendadas para identificação de tumores hipofisários ou 
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adrenais, determinação do seu tamanho, localização e invasividade (Ettinger et al, 2017c). O 

tratamento cirúrgico coadjuvado com radioterapia é raramente a abordagem escolhida. A 

hipofisectomia é uma técnica que requer um cirurgião especialista e está associada a muitos efeitos 

secundários. A adrenalectomia relaciona-se com mortalidade peri-operatória de até 25% e, caso 

seja total, requer corticoterapia para o resto da vida do animal (Alenza et al, 2018c). A abordagem 

de eleição é o tratamento médico com trilostano, que inibe uma enzima envolvida na produção do 

cortisol, em duas tomas diárias. Apenas na impossibilidade de o proprietário administrar o 

medicamento duas vezes ao dia se deve recorrer a protocolos com maiores doses em uma única 

toma diária, uma vez que se associa a menor eficácia e mais efeitos secundários. Melhorias do 

estado geral devem ser visíveis 10 dias após início do tratamento e a resolução dos sinais 

dermatológicos é expectável dentro de 2-4 meses. Após início do tratamento recomenda-se a 

realização de controlos ao 10º-15º dia, 1º e 3º mês de tratamento e, posteriormente, a cada 3 meses. 

A anamnese e exame físico devem avaliar a progressão dos sinais clínicos ou identificação de 

efeitos adversos da medicação. Deve ser feito um hemograma e bioquímicas sanguíneas com 

ionograma e um teste de estimulação com ACTH iniciado 2-4 horas após a toma de trilostano. 

Para ajuste da dose de trilostano podem ser utilizados estes testes de estimulação com ACTH ou, 

como alternativa, a medição do cortisol pré administração do trilostano e 3 horas após trilostano 

(Macfarlane et al, 2016). Alternativamente, pode-se recorrer ao uso de mitotano (com a mesma 

eficácia, mas com maiores efeitos secundários e maior risco de Addison iatrogénico) e cetoconazol 

(que pode baixar os níveis de cortisol, embora ineficaz em 1/3 a 1/2 dos animais). Outras moléculas 

foram descritas no tratamento de HAC, mas com resultados variáveis (Ettinger et al, 2017c). O 

prognóstico é dependente de vários fatores. É reservado a mau em animais sem tratamento, em 

animais com tumores malignos ou animais com HAC-PD com macroadenoma (>1 cm) e sinais 

neurológicos concomitantes. O prognóstico pode ser bom em animais com HAC-AD com 

adenoma benigno e HAC-PD com microadenoma (Alenza et al, 2018c). 

Caso Clínico 2 – Emy, Hiperadrenocorticismo pituitário-dependente 

Identificação do Paciente: A Emy era uma cadela castrada de raça Yorkshire, com 10 anos de 

idade e 3,100 Kg de peso. Foi levada ao HVT em janeiro de 2020 para consulta médica sendo o 

principal motivo “falta de pelo”. História Clínica: A Emy era exclusivamente de interior, 

corretamente vacinada e desparasitada. Sem antecedentes médicos de relevo. Não lhe foi 

administrada qualquer medicação recentemente. Não tinha acesso a lixos ou tóxicos. Sem história 

de vómitos, diarreias, tosse ou espirros. Não houve alterações no apetite ou no nível de atividade. 
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Já há muito tempo notaram que ela urina e bebe muito, mas não o identificaram como um 

problema. Já alguns anos que a Emy tem pouco pelo no corpo e cabeça. Os donos nunca notaram 

que ela tivesse prurido. Não convive com outros animais. Exame Físico: Atitude considerada 

normal e alerta. Temperamento equilibrado. Condição corporal normal a magro. Movimentos 

respiratórios do tipo costoabdominal, superficiais e de frequência 16 r.p.m. Sem alterações na 

auscultação cardiopulmonar. Frequência cardíaca de 128 b.p.m. Sem alteração na reposição da 

prega cutânea e mucosas rosadas e húmidas, com T.R.C. inferior a 2 segundos. Desidratação 

inferior a 5%. Sem linfoadenomegálias palpáveis. Temperatura retal 38,8ºC sem alterações do 

tónus e reflexo anal. Pulso femoral forte, regular, bilateral e simétrico. Abdómen sem alterações 

evidentes à palpação. Apresentava um padrão de lesões dermatológicas compatíveis com alopecia 

de origem endócrina, como hipotricose na região dorsal do tronco e cabeça, pele fina e pouco 

elástica e existência de comedões (Figura 3). As massas musculares dos membros pélvicos 

encontravam-se pouco desenvolvidas. Lista de problemas: polidipsia/poliúria, alterações 

dermatológicas (hipotricose, pele fina, comedões). Principais diagnósticos diferenciais: HAC, 

hipotiroidismo. Exames Complementares: Glicémia: 112 mg/dL. Bioquímicas: ALP aumentada 

a 105 U/L (13-83), com GPT normal (52 U/L, 17-78). BUN aumentado a 34,7 mg/dL (9,2 – 29,2) 

e CRE normal a 0,84 mg/dL (0,4-1,4). Urianálise (amostra colhida por cistocentese ecoguiada): 

densidade urinária 1,020, não foi realizada tira urinária. Ecografia abdominal: Ambas as glândulas 

adrenais encontravam-se aumentadas de tamanho (Figura 4). Fígado com padrão sugestivo de 

hepatopatia endócrina (hiperecogenicidade e padrão grosseiro). TSDDA: compatível com 

hiperadrenocorticismo pituitário-dependente (Tabela 2). Teste de estimulação com ACTH: 

Sugestivo de HAC pituitário-dependente (Tabela 3). Diagnóstico: HAC pituitário-dependente. 

Tratamento: Foi dada alta ao animal iniciando-se tratamento com trilostano (Vetoryl®) 5 mg, 

uma vez por dia. Prognóstico: Bom com tratamento, caso se tratar de um microadenoma 

hipofisário. 

Discussão: A caracterização do paciente (fêmea castrada com 10 anos) e os sinais clínicos 

apresentados eram muito compatíveis com HAC. Na ecografia abdominal o aumento de ambas as 

glândulas adrenais era sugestivo de HAC-PD. O teste diagnóstico inicialmente proposto aos 

proprietários foi o TSDDB, contudo o animal não tinha peso suficiente para realizar esse teste. Isto 

é, não havia material capaz de medir um volume tão pequeno da formulação de dexametasona 

existente no hospital. Por este motivo, em vez do TSDDB, teste de primeira linha recomendado 

pela literatura (Bennaim et al, 2019; Ettinger et al, 2017c; Alenza et al, 2018c), optou-se pelo 

TSDDA, confirmando-se os resultados com o teste de estimulação com ACTH. A possibilidade 
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de avançar para TAC ou RM para caracterizar as alterações hipofisárias não foi aceite pelos 

proprietários, apesar de recomendada. Após diagnóstico e decisão de avançar com terapia médica 

com trilostano, foi realizado um ionograma, que se revelou sem alterações, para comparação dos 

valores de ionograma nas próximas consultas de controlo (para avaliação de risco de Addison 

iatrogénico). Segundo a literatura, a dose recomendada para início de tratamento da Emy 

correspondia a 1,5 mg a 3 mg a cada 12 horas (Ettinger et al, 2017c). Uma vez que o Vetoryl® é 

comercializado na dosagem mínima de 5mg em cápsulas indivisíveis não foi possível seguir estas 

recomendações, optando-se por um protocolo com maior dose em toma única (5 mg, uma vez por 

dia. Embora o fim do período de estágio não me tenha permitido fazer o seguimento das consultas 

de controlo, o plano de monitorização consistia na realização de consultas para avaliação dos sinais 

clínicos, ionograma e novos testes de estimulação com ACTH após 15 dias e após 1 mês do início 

do tratamento para ajustes de dose, assim como recomendado pela bibliografia (Ettinger et al, 

2017c, Alenza et al, 2018c). Este caso não sugere a presença de macroadenomas ou 

adenocarcinoma hipofisário pela ausência de sinais neurológicos ou alterações da frequência 

cardíaca e temperatura retal. Contudo, a distinção destas situações só pode ser feita recorrendo a 

imagiologia avançada. Assim, o prognóstico poderá ser bom, caso se trate de um microadenoma, 

com uma sobrevida média de 2-2,5 anos, sendo que 10% dos animais atinge os 4 anos após 

diagnóstico (Alenza et al, 2018c). 

Diabetes Mellitus 

 Esta é uma das endocrinopatias mais comuns em animais de companhia (Feldman et al, 

2015). A nomenclatura que classifica as diferentes apresentações da DM foi transposta da 

medicina humana para a veterinária, e inclui quatro principais tipos. O tipo I surge com mais 

frequência em cães e caracteriza-se por um estado de hiperglicemia associado a baixas 

concentrações séricas de insulina e péptido-C devido à destruição imunomediada das células beta 

pancreáticas. O tipo II, tipo mais comum em gatos, pode apresentar hiperglicemia associada a 

variáveis níveis de insulinémia. Esta produção endógena de insulina é incapaz de fazer diminuir 

os níveis de glicémia devido a mecanismos de insulinorresistência. A glucotoxicidade provocada 

por uma hiperglicemia persistente associada a um estímulo contínuo das células beta pancreáticas 

poderá levar à sua disfunção e à deposição de complexos de substância amiloide, que pode afetar 

a própria capacidade de produção de insulina. Um terceiro tipo é a diabetes gestacional, apenas 

descrita em cães (Alenza et al, 2018b), devido aos efeitos da hormona de crescimento induzida na 

glândula mamária pelos elevados níveis de progesterona.  Um quarto tipo foi designado como 
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“outros tipos específicos” de DM, onde se enquadram casos de DM por alterações genéticas ou 

secundária a patologias sistémicas. Assim, a etiologia da DM é reconhecidamente multifatorial, 

podendo acarretar uma componente genética (Ettinger et al, 2017d) ou ser secundária a patologias 

do pâncreas exócrino ou pancreatite, infeções sistémicas, patologia renal ou cardíaca, alterações 

hormonais como as encontradas em HAC, fêmeas em diestro (ou, da mesma forma, por 

administrações de glucocorticoides ou progestagénios exógenos), desordens da glândula tiroide ou 

da hormona de crescimento (Feldman et al, 2015). Em gatos está também descrita a obesidade 

como causa de insulinorresistência. A idade média ao diagnóstico é de 8 anos em ambas as 

espécies, havendo maior predisposição em fêmeas nos cães e em machos nos gatos (Alenza et al, 

2018b). No entanto, foi descrita uma variante de diabetes mellitus juvenil mais rara, e normalmente 

diagnosticada antes do primeiro ano de idade, relacionando-se com hipoplasia/aplasia congénita 

pancreática (Feldman et al, 2015).  

Os sinais clínicos surgem quando a hiperglicemia é suficiente para exceder o limiar de 

reabsorção renal de glicose (180-220 mg/dL), existindo glicosúria que leva a uma diurese 

osmótica, responsável pela poliúria/polidipsia, possível perda de peso e polifagia. Outros sinais 

como letargia, fraqueza e vómitos podem surgir em casos complicados com cetoacidose ou 

hipoglicémia. Sinais relacionados com complicações da hiperglicemia persistente como formação 

de cataratas, neuropatia e nefropatia diabética podem estar presentes (Ettinger et al, 2017d). Um 

correto diagnóstico da DM deve incluir uma anamnese e exame físico completo para identificação 

dos sinais sugestivos da patologia e de outras comorbidades. A confirmação do diagnóstico exige 

a identificação, num caso com sinais compatíveis com DM, de hiperglicemia persistente em jejum 

associada a glicosúria. A realização de um hemograma completo e perfil sanguíneo bioquímico 

alargado é essencial para a identificação da diabetes e de uma possível causa. O teste da 

imunorreatividade da lipase pancreática (PLI) e/ou imunorreatividade tipo tripsina (TLI) é 

particularmente importante em cães diagnosticados com DM, uma vez que é comum esta estar 

associada a alterações pancreáticas (15% a 41%) (Alenza et al, 2018b). Estudos anteriores 

indicavam que este poderia ser um fator de mau prognóstico mas um estudo mais recente falhou 

em demonstrar essa correlação (Mattin et al, 2014; Tardo, 2019).  Aumentos moderados das 

enzimas hepáticas podem ser notadas caso se desenvolva hepatopatia endócrina. A urianálise deve 

incluir cultura e antibiograma, uma vez que animais que apresentem glicosúria estão predispostos 

a infeção do trato urinário (Alenza et al, 2018b), e tira urinária para identificação de glicosúria, 

cetonúria, alterações do pH e ajudar a descartar patologia renal como causa primária de PU/PD. A 

ecografia abdominal poderá ser de utilidade para identificar alterações dos órgãos abdominais, 
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com ênfase no pâncreas. A medição da frutosamina sérica traduz os níveis de glicémia médios das 

2-3 semanas anteriores. Valores elevados confirmam hiperglicemia persistente, mas valores dentro 

da normalidade não excluem essa possibilidade. Por outro lado, valores abaixo do limite inferior 

podem sugerir crises de hipoglicémia. Estudos recentes indicam que a medição de hemoglobina 

glicada, teste utilizado em pacientes humanos, poderá ter utilidade no diagnóstico da DM canina 

uma vez que traduz os níveis de glicémia dos últimos 120 dias e, contrariamente à frutosamina, 

não é influenciada pela presença de lipémia (Kim et al, 2019). Em casos com hiperglicemia 

moderada persistente deve ser iniciado um processo diagnóstico dirigido a possíveis causas de 

insulinorresistência (Feldman et al, 2015). 

A compreensão dos mecanismos patofisiológicos que levaram à DM vão oferecer 

informações relevantes para o planeamento da terapêutica e uma perspetiva prognóstica. Isto é, a 

patofisiologia da DM tipo I não favorece a expectativa de alcançar remissão. Por outro lado, a DM 

tipo II em gatos apresenta taxas de remissão de 15% e, em alguns casos com controlo ótimo, poderá 

chegar aos 84% (Alenza et al, 2018b). Ainda, se a DM for secundária a uma outra patologia, o 

tratamento direcionado para a causa subjacente poderá ser capaz de reverter o quadro. Os pilares 

do tratamento da DM são a educação do dono, dieta e insulinoterapia (Ettinger et al, 2017d). O 

dono deverá ser instruído sobre a necessidade de realizar insulinoterapia e da possibilidade de esta 

ter de ser feita para a vida. Devem ser esclarecidos quanto às condições de conservação e maneio 

da insulina, como realizar as administrações e instruídos a fazê-las sempre após as refeições. O 

veterinário deve ensinar o dono a reconhecer sinais de hipoglicémia e de cetoacidose, informando 

que estas são situações em que deverá trazer de imediato o seu animal ao veterinário. Existem 

descritas várias insulinas exógenas utilizadas em animais de companhia. Cães com DM tipo I são 

dependentes da administração de insulina exógena. Em cães, os melhores resultados são obtidos 

com insulinas de ação intermédia de origem porcina a cada doze horas (Behrend et al, 2018). Em 

gatos com DM tipo II, a insulina de primeira escolha é uma insulina de ação longa administrada 

uma vez por dia, a glargina, sendo a que apresenta as maiores taxas de remissão (Roomp & Rand, 

2013). O tipo de insulina utilizado pode ser alterado caso se mostre necessário para se atingir um 

melhor controlo. Boas taxas de remissão também foram descritas com o uso de detemir. 

Hipoglicemiantes orais não são utilizados com frequência na medicina veterinária. Podem ser 

utilizados como tratamento adjuvante da insulinoterapia, mas o seu uso isolado não é 

recomendado, excetuando-se casos em que o tratamento com insulina seja recusado pelo 

proprietário. Existem 5 principais grupos de hipoglicemiantes orais: as sulfonilureias, as 

meglitinidas, as biguanidas, as tiazolidinedionas e os inibidores da alpha glicosidase. Os fármacos 
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dos grupos das sulfonilureias (como a glipizida) e das meglitinidas (como a nateglinida) estimulam 

a produção de insulina diretamente nas células beta pancreáticas. Os fármacos dos grupos das 

biguanidas (como a metformina) e das tiazolidinedionas (como a darglitazona) aumentam a 

sensibilidade dos recetores à insulina, implicando que haja células beta funcionais. Os fármacos 

do grupo dos inibidores da alfa glucosidase (como a ascarbose) atrasam a absorção intestinal de 

glicose ao longo de 12 horas, atenuando o pico de hiperglicemia pós-prandial (Ettinger et al, 

2017d). O uso de incretinas em gatos diabéticos tem sido alvo de estudos. Incretinas, como o 

glucagon-like peptide-1 (GLP-1), são péptidos produzidos a nível das células intestinais em 

resposta à absorção de glicose. Estas substâncias vão atuar nas células beta e alpha pancreáticas e 

então estimular a produção e libertação de insulina e inibir a produção de glucagon, respetivamente 

(Ettinger et al, 2017d). Um agonista do GLP-1, o exenatide, demonstrou poder ser benéfico no 

controlo da DM felina ao promover perda de peso e diminuir a dose necessária de insulina glargina 

utilizada (Scuderi et al, 2018). Uma desvantagem do tratamento com esta incretina é que requer a 

sua administração por via subcutânea duas vezes ao dia. Um projeto recente desenvolveu um 

injetável subcutâneo do exenatide em protocolo mensal que poderá representar uma opção mais 

prática (Schneider et al, 2020). Relativamente à alimentação, deve ser recomendada uma dieta que 

supra as necessidades calóricas do animal, pobre em hidratos de carbono simples e gorduras e rica 

em proteínas, uma vez que estas mostram os melhores resultados, principalmente em gatos. 

Contudo, caso o animal tenha alguma comorbidade ou necessite de aumentar ou perder peso, a 

escolha da dieta deve privilegiar essas necessidades. A alimentação deve ser sempre associada à 

administração de insulina (Behrend et al, 2018). Manter uma rotina de exercício físico moderado 

pode ser benéfico ao aumentar a absorção de insulina e ao favorecer a manutenção de um peso 

ideal (Ettinger et al, 2017d). Após instituição do tratamento recomendam-se controlos frequentes 

onde se avalie o peso, progressão dos sinais clínicos, surgimento ou não de novos sinais, colheita 

de sangue para medição da glicémia e, ocasionalmente, frutosamina, e colheita de urina para 

urianálise. Recomenda-se, uma semana após início da insulinoterapia, a realização de uma curva 

de glicose para avaliar a eficácia, duração e nadir atingidos pelo protocolo atual, e assim fazer os 

ajustes necessários. Este procedimento poderá ser impossível em gatos mais suscetíveis a stress 

durante internamento. Na impossibilidade de se instruir o dono a fazer uma curva de glicose em 

casa, os doseamentos de frutosamina sérica podem fornecer informações, ainda que menos 

precisas, quanto ao controlo da glicémia. Devem ser realizadas consultas de controlo frequentes e 

realizar uma curva de glicose 1-2 semanas após qualquer ajuste de protocolo. Após conseguir um 

bom controlo da DM, curvas devem ser feitas a cada 3 meses (Behrend et al, 2018).  
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Caso Clínico 3 – Sissi, Diabetes Mellitus/IPE/Nanismo hipofisário 

Identificação do Paciente: A Sissi era uma cadela inteira Cocker Spaniel, com 2 anos de idade e 

6 Kg de peso. Foi levada ao HVT em dezembro de 2019 para consulta médica referida de uma 

clínica veterinária devido a diabetes mellitus incontrolável. História Clínica: A Sissi foi 

diagnosticada há 2 meses, na clínica de onde foi referida, com diabetes mellitus. A queixa inicial 

era de poliúria/polidipsia, perda de peso e polifagia. O diagnóstico da diabetes mellitus foi baseado 

nos achados clínicos como hiperglicemia persistente (398 mg/dL) e aumento dos valores de 

frutosamina (520,1 micromol/L, (225,0-365,0)). Animal vive em exterior privado. Estado vacinal 

e de desparasitação desconhecidos. Não tem acesso a lixos ou tóxicos. Sem história de vómitos 

nem diarreia. Sempre teve dificuldade em ganhar peso e um irmão da mesma ninhada morreu com 

história de emaciação progressiva. A Sissi iniciou protocolo de insulina a 7,6 UI de caninsulin® 

uma vez ao dia com alimentação diabética ad libitum ao longo do dia. Posteriormente passou a 

fazer 4,8 UI. Os donos notam que às vezes, após a administração de insulina, a Sissi apresenta 

fraqueza dos membros pélvicos. Sem aconselhamento veterinário os donos passaram a administrar 

metade da dose de insulina, a qual têm mantido até ao dia da consulta. A última toma de insulina 

tinha sido há 4 horas. Os proprietários nunca se aperceberam de cio. Exame Físico: Atitude 

considerada normal e alerta. Temperamento equilibrado. Condição corporal caquética. 

Movimentos respiratórios do tipo costoabdominal, superficiais e de frequência 32 r.p.m. Sem 

alterações na auscultação cardiopulmonar. Frequência cardíaca de 136 b.p.m. Sem sinais evidentes 

de desidratação (<5%). Mucosas ligeiramente pálidas e húmidas, com T.R.C. inferior a 2 

segundos. Sem linfoadenomegálias palpáveis. Temperatura retal 36,8ºC sem alterações do tónus e 

reflexo anal. Pulso femoral forte, regular, bilateral e simétrico. Apresenta dor na palpação 

abdominal cranial. Pelagem desalinhada com aspeto quebradiço. Durante a consulta a Sissi 

defecou um grande volume de fezes com consistência um pouco pastosa, mas de coloração 

“normal”. Lista de problemas: polidipsia/poliúria, perda de peso polifágica, fraqueza dos 

membros pélvicos, caquexia, mucosas pálidas, dor abdominal cranial, diarreia, hipotermia, 

hiperglicemia persistente (análises). Principais diagnósticos diferenciais: pancreatite, 

insuficiência pancreática exócrina (IPE), nefropatia, hepatopatia, shunt portossistémico, 

hipertiroidismo, feocromocitoma, diestro persistente, acromegalia, HAC, nanismo hipofisário, 

DM primária/juvenil. Exames Complementares: Hemograma completo: Ligeira leucopenia de 

5,8 x109/L (6,0-17,0). Anemia de 35,3% (39-56). Restantes valores dentro do intervalo de 

referência. Glicémia: 52 mg/dL. Bioquímicas: Aumento do valor da GPT (134 U/L, 17-78). 

Restantes parâmetros dentro da normalidade, incluindo CRE a 1,33 mg/dL (0,40-1,40). Urianálise 
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(amostra colhida por cistocentese ecoguiada): densidade urinária 1,038; tira urinária revelou pH 

de 5, sangue 3+, glicose +/- e restantes parâmetros normais. Ecografia abdominal: Aparente 

diminuição do tamanho pancreático e hepático, mas não foram encontradas evidências de shunts 

portossistémicos. Rins e adrenais sem alterações. O diagnóstico por imagem foi dificultado pela 

presença marcada de gás intestinal, sugestivo de má absorção intestinal. Prova de ácidos biliares: 

Os valores de ácidos biliares encontravam-se aumentados nos dois tempos de teste (Tabela 4). 

Curva de glicémia (03/Dez): Gráfico 1. Doseamento tiroxina (T4) e hormona estimuladora da 

tiroide (TSH): ambos os valores dentro dos intervalos de referência, mas mais próximos dos limites 

inferiores (Tabela 5). TLI canino: <1 micrograma/L (valores inferiores a 2,5 são diagnósticos de 

IPE). Insuline-like growth factor-1 (IGF-1): <15.0 ng/mL (compatível com Dwarfismo se <57 

ng/ml). Diagnóstico: DM e IPE secundários a nanismo hipofisário/ Dwarfismo. Tratamento: Foi 

iniciado um protocolo de insulinoterapia com a dose de 1,6 UI de caninsulin®, de doze em doze 

horas, associada a duas refeições de alimentação diabética, que já fazia. Recomendou-se 

exclusivamente esta ração, sem oferecer qualquer tipo de alimento entre as duas refeições diárias. 

Controlo (1 semana): Os sinais clínicos e peso mantinham-se. Dado os resultados do TLI, foi 

recomendada a mudança gradual para ração gastrointestinal e, às refeições, foram associadas 

enzimas pancreáticas exógenas (WeNzyme®). Controlo (3 semanas): A Sissi perdeu 150 g de 

peso, pesando 5,850 Kg. Os sinais clínicos de PU/PD e diarreia mantinham-se. Uma vez que não 

havia nenhuma melhora no quadro clínico, foi iniciada terapia adjuvante com omeprazol e 

metronidazol oral, e iniciada suplementação com cobalamina injetável, num protocolo semanal 

durante 6 semanas. Controlo (1 mês e 1 semana): Voltou a perder peso em relação à última 

consulta, pesando 5,750 Kg. Os donos notam que a poliúria/polidipsia de mantém e continua a 

defecar quatro a seis vezes ao dia, em grande volume. Contudo, notam-na mais ativa. Realizou-se 

uma nova curva de glicémia (Gráfico 2). Na anamnese os donos admitiram oferecer comida 

“extra” à Sissi ao longo do dia, sempre que achavam que ela estava com fome, o que pode ter 

contribuído para o fraco controlo da hiperglicemia verificado na curva. Foi novamente 

recomendado o fornecimento exclusivo das duas refeições de ração gastrointestinal, sem qualquer 

alimento extra. Controlo (1 mês e 3 semanas): A Sissi apresentou o primeiro aumento de peso 

desde o início do protocolo terapêutico, pesando 6,005 Kg. Tem defecado apenas duas vezes por 

dia e agora come exclusivamente a ração recomendada repartida em duas refeições associadas à 

insulina e WeNzyme®, sem “extras” ao longo do dia. Donos acham que a PU/PD está menos 

intensa mas, ainda assim, presente. Prognóstico: O prognóstico geral é reservado, uma vez que 

animais com nanismo hipofisário têm uma curta espectativa de vida (Ettinger et al, 2017e). A IPE, 
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se controlada por tratamento continuado ao longo da vida do animal, poderá ter um bom 

prognóstico (Washabau & Day, 2012). A remissão da DM poderá ser possível com o controlo da 

IPE. 

Discussão: Com recurso a uma anamnese completa foi possível identificar pontos a 

melhorar na abordagem à DM, como ajuste à dose de insulina, evitando as crises hipoglicémicas 

descritas pelos proprietários, e iniciando um protocolo de duas alimentações iguais diárias e 

associadas à administração de insulina, como recomendado na literatura (Behrend et al, 2018; 

Alenza et al, 2018b). Por não haver história de polaquiúria, disúria ou hematúria não foi feita 

cultura urinária, apesar das guidelines atuais recomendarem sempre a sua realização. As guidelines 

também recomendam a OVH de fêmeas inteiras com DM o mais cedo possível. No caso da Sissi 

isto não foi proposto, visto que se encontrava com fraca condição corporal, sendo a recuperação 

desta um objetivo primário. A frequência de consultas de controlo e realização de curvas de glicose 

são concordantes com as guidelines atuais. A ausência de eficácia da insulinoterapia observada na 

curva de glicose a 10 de janeiro dever-se-á, muito provavelmente, ao fraco controlo da glicémia 

uma vez que o protocolo dietético recomendado não estava a ser seguido. Isto salienta a 

importância da educação e cooperação dos proprietários no tratamento da DM. Recomenda-se a 

realização de uma nova curva de glicose dentro de 7-14 dias, contando que o protocolo terapêutico 

seja seguido (Behrend et al, 2018). Um quadro de DM num paciente jovem indica, geralmente, a 

existência de uma patologia subjacente. Assim, um processo diagnóstico alargado foi iniciado 

explorando-se causas de hiperglicemia e causas de PU/PD. No hemograma não se encontraram 

sinais inflamatórios como leucocitose, não corroborando com o diferencial de pancreatite, mas não 

sendo suficiente para o descartar. As análises bioquímicas sugerem que poderá haver alteração 

hepática pelo aumento da GPT. A não alteração dos valores de creatinina, densidade urinária de 

1,038 e a ausência de proteína na tira urinária descartam o diferencial de nefropatia. Na ecografia 

não foram encontradas alterações das glândulas adrenais, não existindo indicação para a realização 

de um TSDDB e, portanto, descartando os diferenciais de HAC e feocromocitoma. A idade do 

paciente também não é sugestiva destes diagnósticos. Apesar de não terem sido encontrados shunts 

portossistémicos, o fígado encontrava-se pequeno. Ao realizar o teste de ácidos biliares, o valor 

pré-prandial encontrava-se muito aumentado, podendo significar alguma disfunção hepática ou 

que o jejum prévio não teria sido feito. Os proprietários, contudo, confirmaram ter realizado o 

jejum. O valor pós-prandial encontrava-se aumentado, não se podendo descartar a existência de 

um shunt. O doseamento da T4 e TSH excluíram o hipertiroidismo como diferencial. As alterações 

ecográficas do pâncreas indicavam a possibilidade de pancreatite ou IPE. O gás intestinal 



22 
 

observado na ecografia era sugestivo de uma digestão e absorção deficiente, compatível com IPE. 

Após realização do TLI, que confirmou a IPE, foi feita a alteração da dieta para uma formulação 

mais caloricamente densa e com maior teor de gordura, associada a enzimas exógenas. A resposta 

ao tratamento foi melhorada após introdução de metronidazol para controlo do sobrecrescimento 

bacteriano no intestino delgado (SIBO), frequente em cães com IPE, e omeprazol, para diminuição 

da acidez gástrica, aumentando a viabilidade da suplementação enzimática, como descrito na 

bibliografia (Washabau & Day, 2012). O protocolo de suplementação com cobalamina também 

foi suportado pela bibliografia. Contudo, um doseamento da cobalamina e folato sérico deveria ter 

sido feito previamente, não só para avaliar a necessidade de suplementação mas também para 

avaliação prognóstica (presença de hipocobalaminémia é um fator de prognóstico negativo) 

(Soetart et al, 2019). Para investigar a possibilidade de acromegalia ou nanismo hipofisário foi 

feito o doseamento de IGF-1. Segundo a bibliografia, um doseamento baixo de IGF-1 não é 

suficiente para um diagnóstico definitivo de nanismo pituitário, uma vez que pode ser influenciada 

por baixos níveis de insulina causados pela DM. Este poderia ser complementado com um teste de 

estimulação com grelina, com um estudo genético para identificação de alterações genéticas 

associadas à patologia ou recorrendo a imagiologia avançada. Existem descritos tratamentos com 

suplementação de hormona de crescimento porcina, contudo esta seria de pouca utilidade num 

animal cujas placas de crescimento ósseas já encerraram. Recomenda-se a monitorização do estado 

renal e valores de tiroide pelo resto da vida do animal, alterações comuns nestes pacientes. A 

remissão da DM é um objetivo razoável uma vez que se consiga o controlo da IPE, a qual obrigará 

a suplementação para toda a vida. Por outro lado, na hipótese de se tratar de um real caso de 

nanismo hipofisário, o prognóstico é reservado uma vez que a sobrevida destes pacientes se estima 

entre os 3 e 5 anos de idade (Ettinger et al, 2017e). 

 

Piómetra 

Piómetra é uma patologia frequente em animais de companhia, particularmente em cadelas, 

devendo sempre ser um diferencial considerado em fêmeas inteiras. Surge mais frequentemente 

em animais de meia idade, sendo que se estima que cerca de 25% das cadelas inteiras tenham 

piómetra até aos 10 anos de idade. Caracteriza-se pela acumulação de exsudado purulento no 

interior do útero e a sua patogénese tem em conta fatores bacterianos (geralmente infeções 

bacterianas ascendentes) e fatores hormonais (principalmente progesterona). Durante o período de 

diestro, o útero fica sujeito a níveis elevados de progesterona produzidos pelo corpo lúteo 
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existente. Assim, a piómetra tende a surgir entre 1 a 4 meses após o último cio. A progesterona é 

responsável pela estimulação do desenvolvimento das glândulas do endométrio, diminuição da 

contratilidade do miométrio, diminuição da imunidade local e fecho do cérvix, o que cria 

condições ideais para o desenvolvimento de infeções bacterianas oportunistas. A bactéria mais 

frequentemente isolada é a E. coli, mas muitas outras estão descritas como streptococcus spp. e 

enterobacter (Ettinger et al, 2017f). Alguns fatores predisponentes são história de administração 

de estrogénios ou progestagénios exógenos e a presença de hiperplasia endometrial quística. O 

sinal clínico mais comum é a observação de um corrimento vaginal purulento ou sanguinolento, 

podendo estar ausente em situações com fecho completo do cérvix ou caso o animal limpe 

continuamente a zona perivulvar. A PU/PD poderá surgir quando há endotoxémia, uma vez que 

as endotoxinas bacterianas interferem com a capacidade de concentração de urina do rim, inibindo 

a absorção de NaCl na ansa de henle e insensibilizando os túbulos à ação da ADH (Ettinger et al, 

2017f). Outros sinais incluem prostração, distensão e desconforto abdominal e a deterioração do 

estado geral do animal pode ser rápida, apresentando já sinais de choque. Em 70% dos casos 

podem apresentar anemia normocítica e normocrómica e leucocitose com neutrofilia e monocitose. 

Em alguns casos, devido à acumulação de células brancas no útero, poderão apresentar 

neutropenia. Nas análises bioquímicas é comum aumentos evidentes da ALP pela indução da 

isoenzima uterina e aumento das globulinas. Radiografias abdominais podem evidenciar uma 

estrutura tubular aumentada no abdómen caudal, contudo a ecografia abdominal é o exame 

imagiológico mais sensível e específico para o diagnóstico da piómetra. A avaliação da 

ecogenicidade do fluído intrauterino pode auxiliar na distinção de outros processos como 

hidrometra, mucometra ou hemometra, apesar de não permitir uma distinção definitiva (Ettinger 

et al, 2017f). A realização de cistocentese está contraindicada pelo risco de perfuração do útero e 

extravasamento de conteúdo purulento para o peritoneu. A colheita de urina deve ser feita 

intraoperatória ou por micção espontânea. A densidade urinária pode ser variável, dependendo se 

há endotoxémia com PU/PD e/ou desidratação. Poderá surgir proteinúria, quer por dano tubular 

secundário à toxémia, quer por presença de ITU concomitante, que geralmente resolve após 

correção da piómetra. O primeiro objetivo deverá ser estabilizar o paciente, corrigindo os 

desequilíbrios hemodinâmicos e hidroeletrolíticos presentes. O tratamento cirúrgico é o 

recomendado uma vez que a ovariohisterectomia (OVH) apresenta maiores taxas de sucesso e 

elimina a possibilidade de recorrência. Em caso de sinais de peritonite ou extravasamento de 

conteúdo uterino recomenda-se a realização de lavagens peritoneais intraoperatórias agressivas 

(Ettinger et al, 2017f). A manipulação de um útero dilatado deve ser particularmente cuidada, pois 
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este pode encontrar-se mais friável, com risco de rutura uterina. No pós-operatório o estado geral 

do paciente deve ser monitorizado e incluir a realização de eletrocardiogramas nas primeiras 48h 

após cirurgia, para identificação de arritmias ventriculares e correção das mesmas (Hagman, 

2018). Deve ser iniciada antibioterapia com ampicilina ou amoxicilina, uma vez que o agente mais 

frequentemente isolado é sensível a estes antibióticos em 90% dos casos, sendo mais tarde 

ajustada, caso necessário, segundo os resultados da cultura e antibiograma do exsudado uterino. 

Em situações sem deterioração do estado geral do paciente, sem sinais de endotoxémia ou sépsis, 

a OVH remove completamente a fonte de infeção, não sendo necessária antibioterapia pós-

operatória (Ettinger et al, 2017f). O tratamento médico deve ser uma opção apenas em animais 

cujos proprietários os queiram reproduzir, sendo desaconselhado em animais com mais de 6 anos 

e com hiperplasia endometrial quística (HEQ) concomitante. O tratamento farmacológico só deve 

ser tentado em pacientes estáveis, uma vez que algumas medicações podem demorar até 48 horas 

a fazer efeito. Os melhores resultados em monoterapia são conseguidos com prostaglandina F2α 

que, ao abrir o cérvix, aumentar a contratilidade uterina e promover luteólise resolve a piómetra 

em 64-100% dos casos. Outros fármacos utilizados como coadjuvantes das prostaglandinas são os 

antagonistas da progesterona (aglepristona), que inibem a ação da progesterona sobre os recetores 

presentes no endométrio, e os agonistas da dopamina (bromocriptina e cabergolina) que 

indiretamente inibem os efeitos luteotróficos da prolactina. (Ettinger et al, 2017f). Existem vários 

protocolos de combinações de fármacos que permitem diminuir as doses de cada um, diminuindo 

a probabilidade de efeitos adversos. Um estudo recente avaliou um protocolo combinado de 

aglepristona com cloprostenol que evidenciou uma eficácia de 100% com taxa de recorrência de 

8,6% (Melandri et al, 2019). Qualquer protocolo deve ser associado a antibioterapia profilática 

ajustada aos resultados de cultura e antibiograma do exsudado vaginal. Está ainda descrito 

drenagem transcervical do conteúdo uterino. É aconselhável promover a cruza no 1º ou 2º cio 

subsequente, uma vez que a gestação tem um efeito protetor, diminuindo a taxa de recorrência 

(Ettinger et al, 2017f). O prognóstico com tratamento cirúrgico é bom, sem possibilidade de 

recorrência, ou reservado em casos com sinais sistémicos de choque. As percentagens de sucesso 

do tratamento médico são altamente variáveis, entre 46-100%, com taxas de recorrência entre os 

0-85% e manutenção da fertilidade entre os 14-100% (Hagman, 2018). 

Caso Clínico 4 - Teca, Piómetra 

Identificação do Paciente: A Teca era uma cadela inteira cruzada de Labrador Retrivier, com 5 

anos de idade e 27,200 Kg de peso. Foi levada ao HVT em dezembro de 2019 para consulta médica 
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sendo os principais motivos prostração e aumento do abeberamento. História Clínica: Animal de 

interior com acesso a exterior privado. Devidamente vacinada e desparasitada interna e 

externamente e sem antecedentes médicos ou cirúrgicos. Não tinha acesso a lixos ou tóxicos na 

sua área de residência, contudo roeu um cobertor há uma semana.  Sem história de vómitos. Fezes 

com muco, mas sem diarreia. A Teca apresentava-se mais prostrada há dois dias e tinha um ligeiro 

corrimento vaginal intermitente há duas semanas, o qual os donos associaram ser sinal de cio. Nos 

últimos dias tem bebido mais água do que o costume e urinado mais vezes. Os donos não sabiam 

precisar quando foi o último cio. Exame Físico: Atitude considerada normal e alerta, embora 

prostrada. Temperamento equilibrado. Condição corporal normal. Movimentos respiratórios do 

tipo costoabdominal, superficiais e de frequência 24 r.p.m. Sem alterações na auscultação 

cardiopulmonar. Frequência cardíaca de 104 b.p.m. Sem sinais evidentes de desidratação (<5%). 

Mucosas rosadas e húmidas, com T.R.C. igual a 2 segundos. Sem linfoadenomegálias palpáveis. 

Temperatura retal 38,3ºC sem alterações do tónus e reflexo anal. Pulso femoral forte, regular, 

bilateral e simétrico. Desconforto/dor abdominal evidenciado pela palpação. O abdómen 

encontrava-se dilatado e rígido, podendo-se palpar uma estrutura tubular engorgitada. A vulva não 

se encontrava túrgida e não havia corrimento presente à data da consulta. Lista de problemas: 

polidipsia/poliúria, prostração, dor e distensão abdominal e corrimento vaginal (história). 

Principais diagnósticos diferenciais: Piómetra, hidrometra, mucometra, hemometra, 

dilatação/torção intestinal, obstrução/corpo estranho intestinal, vaginite, neoplasia abdominal. 

Exames Complementares: Hemograma completo: Reação leucemoide de 49,2 x109/L (6,0-17,0) 

com aumento de todas as linhagens leucocitárias. Restantes valores dentro do intervalo de 

referência. Glicémia: 110 mg/dL. Bioquímicas: Ligeira hiponatrémia de 139 mEq/L (141-152) e 

hipoclorémica de 101 mEq/L (102-117) e valor de potássio no limite inferior a 3,9 mEq/L (3,8-

5,0). Aumento das TP a 7,5 mg/dL (5,0-7,2) por hiperglobulinémia de 5,0 g/dL (2,7-4,4) com ALB 

a 3,0 g/dL (2,6-4,0). ALP a 111 U/L (13-83) com normalidade dos valores da GPT (18 U/L, 17-

78). BUN de 19,7 mg/dL (9,2-29,2) e CRE a 0,83 mg/dL (0,40-1,40), dentro da normalidade. 

Urianálise (amostra colhida por cistocentese ecoguiada): densidade urinária 1,008; não foi feita 

tira nem sedimento urinário. Radiografia abdominal: estrutura sacular dilatada presente no 

abdómen caudal com densidade de líquidos e tecidos moles, compatível com útero aumentado 

(Figura 5). “Ecofast”: Estrutura quística dorsal à bexiga com conteúdo hipoecoico, compatível 

com piómetra (Figura 6). Diagnóstico: Piómetra fechada. Tratamento: Foi feita a OVH de 

urgência e enviada amostra do conteúdo uterino para cultura e antibiograma. Foi iniciada 

antibioterapia profilática com ampicilina e enrofloxacina endovenosas. No pós-operatório iniciou 
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terapia anti-inflamatória (meloxicam) e controlo de dor (metadona). A Teca permaneceu internada 

até estabilização do estado clínico. Recebeu alta 3 dias depois, sendo receitada antibioterapia com 

amoxicilina e ácido clavulânico, enrofloxacina e meloxicam. Controlo (10 dias): Houve resolução 

de todos os sinais clínicos e a pele estava a cicatrizar devidamente. A cultura do exsudado uterino 

isolou E. coli sensível à amoxicilina e enrofloxacina que coaduna com o protocolo terapêutico 

realizado. Prognóstico: Ótimo prognóstico. 

Discussão: A anamnese realizada permitiu a recolha de uma história muito compatível 

com piómetra. No entanto, uma vez que havia história de ter roído um cobertor, não se pôde 

descartar a possibilidade de corpo estranho. As alterações encontradas nos exames 

complementares evidenciaram patologia uterina, e o diagnóstico definitivo foi feito por ecografia 

abdominal, o teste mais sensível e específico para diagnóstico desta patologia (Ettinger et al, 

2017f). Apesar de desaconselhado pela bibliografia, a colheita de urina foi realizada por 

cistocentese ecoguiada, recorrendo a uma agulha de 27 G, minimizando a probabilidade de punção 

de útero com extravasamento do conteúdo. A densidade urinária era compatível com um quadro 

de poliúria. Não se realizou tira urinária apesar de esta ser recomendável, para identificação de 

possível proteinúria. Não foi enviada urina para cultura e antibiograma uma vez que, mesmo 

havendo ITU concomitante, o agente etiológico tende a ser o mesmo isolado no exsudado uterino 

(Ettinger et al, 2017f). Apesar de haver indicadores de endotoxémia (presença de PU/PD) o estado 

geral da Teca e exame físico à consulta não estava significativamente alterado. O tratamento 

recomendado foi OVH de urgência não tendo sido proposta a hipótese de maneio médico. No pós-

operatório não foram identificadas anomalias de eletrocardiograma, manteve-se a fluidoterapia 

para maneio da endotoxémia e iniciou-se antibioterapia profilática com ampicilina e enrofloxacina. 

A literatura evidenciou que em 90% dos casos de piómetra por infeção com estirpes de E. coli o 

tratamento com um único antibiótico (ampicilina/amoxicilina) é suficiente, no entanto a adição da 

enrofloxacina permite aumentar o espectro de ação e prevenir o desenvolvimento de 

microrganismos resistentes à ampicilina. Tendo havido a completa resolução de todos os sinais 

clínicos e eliminação da possibilidade de recorrência, o prognóstico é ótimo. 
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Conclusão 

 O tema aqui desenvolvido é de grande importância para a medicina veterinária de animais 

de companhia visto que situações de PU/PD são frequentemente apresentadas ao veterinário, 

tratando-se de um sinal clínico que pode ter um vasto leque de diferenciais. Apesar das definições 

de PU/PD em cães e gatos se basearem no volume de urina produzida e/ou água consumida, a 

quantificação destes parâmetros é raramente realizada pelos proprietários ou pelos clínicos. Assim, 

estas definições não devem se utilizadas como critério absoluto, e a identificação de PU/PD tende 

a basear-se na opinião do dono, que conhece o seu animal, e é capaz de identificar quando este 

urina ou bebe mais do que o usual, e verificando se o animal apresenta uma densidade urinária 

compatível com poliúria. Uma vez que a queixa do proprietário costuma ser que o animal “urina 

mais do que o costume”, uma anamnese cuidada deve ser feita para compreender se se trata 

realmente de poliúria, diferenciando-a de outros sinais clínicos urinários como polaquiúria ou 

incontinência urinária, que nos levariam a considerar outros diferenciais.  

 Conhecendo os principais diferencias de PU/PD, o médico veterinário é capaz de integrar 

informações recolhidas da anamnese, caracterização do paciente e exame físico para priorizar os 

diferenciais mais prováveis em cada caso, e então propor os exames complementares mais 

adequados.
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Anexos 

Causas de PU/PD 
    1. Insuficiência Renal Crónica     12. Diurese pós-obstrutiva/Urolitíase 
    2. Hiperadrenocorticismo     13. Hipocalémia 

(hiperaldosteronismo, IRC, diabetes,…) 

    3. Piómetra     14. Diabetes insípidus central/nefrogénica 
    4. ITU/Pielonefrite     15. Leptospirose 
    5. Diabetes Mellitus     16. Síndrome de Fanconi 
    6. Hipertiroidismo 

(mais comum felino) 
    17. Esplenomegalia/Neoplasia esplénica 

    7. Hipercalcemia  
(tumoral, hiperparatiroidismo) 

    18. Feocromocitoma 

    8. Iatrogénica/Secundária a medicação 
(diuréticos, corticosteroides, progestagénios…) 

    19. Acromegalia 

    9. Hepatopatias     20. Policitémia 
(neoplasia renal, hipoxia crónica) 

    10. Insuficiência Renal Aguda     21. Polidipsia psicogénica 
    11. Hipoadrenocorticismo  

 

 

Fig.1: Imagem ecográfica do rim esquerdo (esquerda) e rim direito (direita) do Mickey à data da primeira consulta. A 
imagem evidencia contornos irregulares e perda de diferenciação corticomedular. Ambas as pélvis se encontram 
aumentadas, particularmente a pélvis esquerda. É evidente pequena quantidade de líquido e reação peri-renal. Pequeno 
cálculo na pélvis renal direita. Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Diogo Frias. 

Tabela 1: Lista de causas descritas de PU/PD no cão e no gato, em ordem decrescente de frequência. Tabela 
adaptada do livro “Manual de endocrinología de pequeños animales” de Alenza et al, 2018. 
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Fig.2: Imagem ecográfica do rim esquerdo (esquerda) e rim direito (direita) do Mickey à data do primeiro controlo. Os 
rins mantêm o aspeto irregulares e com perda de diferenciação corticomedular. Ausência do líquido peri-renal 
visualizado na ecografia anterior. Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Diogo Frias. 

Fig.3: Lesões dermatológicas da Emy à data do diagnóstico. Na imagem da esquerda é evidente a 
hipotricose na zona do tronco e cabeça. A imagem da direita evidencia a pele do dorso em detalhe, 
podendo identificar-se comedões. 
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Resultados compatíveis com HAC-PD 
4h <1,5 micrograma/dL e <50% basal 

>1,5 micrograma/dL e >50% basal 8h 
4h >1,5 micrograma/dL e >50% basal 

<1,5 micrograma/dL e <50% basal 8h 

4h <1,5 micrograma/dL e <50% basal 
<1,5 micrograma/dL e <50% basal 8h 

Tempo 
Cortisol 

(micrograma/dL) 
T0 10,7 

T4h 1,2 
T8h 1,0 

Tempo 
Cortisol 

(micrograma/dL) 
T0 2.0 

T2h >30,0 

Resultados compatíveis com HAC 

0h Qualquer 
>22 micrograma/dL 2h 

0h <2 micrograma/dL 
<2 micrograma/dL 2h 

Fig.4: Imagem ecográfica das glândulas adrenais da Emy à data da primeira consulta. Ambas as 
glândulas se encontram arredondadas havendo uma ligeira perda da forma típica. As medições 
encontram-se aumentadas em comparação com os valores de referência da bibliografia. Para um 
Yorkshire Terrier os limites superiores da altura do polo caudal das glândulas adrenais são 0,54 cm e 
0,67 cm para as glândulas esquerda e direita, respetivamente. Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. 
Diogo Frias. 

Adr Esq Adr Dta 

Tabela 2: Resultados do teste de supressão com dexametasona a doses altas da Emy. Os resultados 
são compatíveis com HAC-PD. Os resultados foram interpretados segundo o guia de interpretação de 
testes da IDEXX®. 

Tabela 3: Resultados do teste de estimulação com ACTH da Emy. Os resultados são compatíveis com 
HAC. Os resultados foram interpretados segundo o guia de interpretação de testes da IDEXX®. 
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Tempo Ácidos Biliares 
(micromol/dL) 

T0h 
(0,0-7,9) 

72,4 

T2h 
(0,0-24,5) 

87,9 

Tempo Valor obtido 
(micrograma/dL) 

T4 
(1,4-3,8) 

1,43 

TSH 
(0,2-4,0) 

<0,25 
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81 mg/dL 

Tabela 4: Resultados da prova dinâmica de ácidos biliares da Sissi. Os 
valores obtidos estão aumentados nos dois tempos de teste. O teste não 
exclui a possibilidade de shunt portossistémico. 

Tabela 5: Resultados do doseamento da T4 e TSH da Sissi. Os valores 
obtidos encontram-se dentro dos intervalos de referência. 

Gráfico 1: Curva de glicémia da Sissi a dia 3 de dezembro. A insulinoterapia foi eficaz 
em baixar a glicémia e o nadir atingido foi ligeiramente baixo (81 mg/dL, idealmente 
entre 90-150 mg/dL (Ettinger et al.,2017)). Por condicionamento do horário dos 
proprietários não foi possível a realização de uma curva completa, isto é, até à próxima 
toma de insulina. Assim, não é possível avaliar a duração do efeito da insulina, apesar 
de esta parecer ser adequada. 
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Gráfico 2: Curva de glicémia da Sissi a dia 10 de janeiro. A insulinoterapia não foi 
eficaz em baixar a glicémia e o nadir atingido foi não foi adequado (213 mg/dL). Uma 
vez que a medição da glicémia foi feita a cada hora é pouco provável que tenha havido 
um pico de hipoglicémia não identificado nas medições, não se tratando de um efeito 
de somogy. 

Fig.5: Radiografia abdominal da Teca à data da primeira consulta. É possível a visualização 
de uma estrutura sacular dilatada com densidade de líquidos e tecidos moles no abdómen 
caudal. Imagem compatível com piómetra/mucometra/hidrometra/hemometra. Imagem 
gentilmente cedida pela Dra. Dora Pinheiro. 
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Fig.6: Imagem ecográfica da bexiga (B) e útero (U) da Teca à data da primeira consulta. É 
possível a visualização de uma estrutura sacular dilatada com conteúdo hipoecoico 
dorsocaudal à bexiga. Imagem compatível com piómetra/mucometra/hidrometra/ hemometra. 
Imagem gentilmente cedida pela Dra. Dora Pinheiro. 

B 

U 


