
 

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

 

 

 

 

 

MEDICINA E CIRURGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

 

Sara Filipa Proença Tavares Faria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora 

Prof. Doutora Andreia Alexandra Ferreira dos Santos  

Co-Orientadores 

Dra. Júlia Matera (Hospital Veterinário da FMVZ – Universidade de São Paulo) 

Dr. Luís Montenegro (Hospital Referência Veterinária Montenegro) 

 

 

 

 

 

Porto 2020 

  



II 
 

 

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

 

 

 

 

 

MEDICINA E CIRURGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

 

Sara Filipa Proença Tavares Faria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora 

Prof. Doutora Andreia Alexandra Ferreira dos Santos  

Co-Orientadores 

Dra. Júlia Matera (Hospital Veterinário da FMVZ – Universidade de São Paulo) 

Dr. Luís Montenegro (Hospital Referência Veterinária Montenegro) 

 

 

 

 

 

Porto 2020  

  



III 
 

RESUMO 

 

O presente relatório final de estágio do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária tem como 

objetivo a descrição e discussão de cinco casos clínicos da área de medicina e cirurgia de 

animais de companhia, que tive oportunidade de acompanhar ao longo das 16 semanas de 

estágio. O meu estágio curricular foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade de São 

Paulo (HoVet – USP) e no Hospital de Referência Veterinária Montenegro.  

No HoVet – USP estive no departamento de cirurgia de pequenos animais, onde pude 

acompanhar e realizar o atendimento clínico de casos cirúrgicos de tecidos moles, neurologia e 

ortopedia, realizando anamnese, exame físico de caninos e felinos, curativos e bandagens, 

monitorizei pacientes críticos e tive oportunidade de participar nos procedimentos cirúrgicos 

realizados. 

No Hospital Montenegro tive a possibilidade de acompanhar casos de diferentes áreas, 

participando em consultas, cirurgias, procedimentos anestésicos e exames imagiológicos.  

Em ambos os locais de estágio pude desenvolver a minha capacidade de resolução autónoma 

de problemas, a capacidade reflexiva e crítica, pondo em prática os conhecimentos que adquiri 

ao longo do curso. Melhorei as minhas competências pessoais, nomeadamente no trabalho de 

equipa e no contacto com o cliente. No estágio do HoVet-USP pude aprofundar uma das áreas 

de maior interesse para mim, que é a cirurgia, em especial a de tecidos moles. Durante o período 

que estive no Hospital Montenegro desenvolvi o meu raciocínio clínico, e consolidei os 

conhecimentos teóricos adquiridos, através da realização de procedimentos básicos, de exames 

físicos e complementares e na discussão dos casos clínicos nas reuniões de equipa diárias.  

Os casos clínicos apresentados foram selecionados porque, para além de serem representativos 

de situações comuns na prática clínica, representam temáticas não muito desenvolvidas ao longo 

do curso, que despertaram em mim bastante curiosidade e interesse. A pesquisa bibliográfica 

necessária para a sua elaboração permitiu-me adquirir conhecimentos que considero essenciais 

para o meu futuro.  

De um modo geral, os objetivos propostos foram cumpridos.  
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CASO CLÍNICO 1: Cirurgia de Tecidos Moles – Shunt porto-ázigos 

Caracterização do paciente: Sophie, Yorkshire Terrier, com 1 ano e 1,4 kg. Motivo da 

consulta: Caso encaminhado de clínica particular com diagnóstico de shunt portossistémico 

(PSS). Anamnese: A Sophie vivia na cidade de São Paulo, num apartamento onde contactava 

com dois gatos saudáveis. Tinha histórico de viagens para o litoral do estado de São Paulo. 

Comia ração seca misturada com legumes e frango cozido em quantidade suficiente para a sua 

idade e condição física. As desparasitações interna e externa estavam atualizadas com 

Advocate®, assim como a vacinação. Há 5 meses, começou por apresentar sinais de 

desorientação, tosse recorrente e prostração, o que levou o tutor a procurar um veterinário. Após 

realização de exames complementares foi diagnosticada com PSS, tendo sido encaminhada 

para o HoVet-USP para avaliação cirúrgica. Segundo o tutor, não apresentava historial médico 

ou cirúrgico para além do descrito, nem reações medicamentosas. Estava medicada com 

Lactulose (1 mL/Kg PO BID). Exame de estado geral: Estado mental alerta e comportamento 

equilibrado. Condição corporal 4/9. Os movimentos respiratórios eram regulares, rítmicos, 

costoabdominais, com relação inspiração:expiração de 1:1,3, sem uso dos músculos auxiliares 

da respiração, e com frequência de 28 rpm. A auscultação cardíaca revelou ritmo regular e 

frequência de 75 bpm. O pulso femoral era forte, simétrico e rítmico. A temperatura retal era de 

38,4◦C com tónus anal e reflexo perineal normais. As mucosas estavam rosadas, húmidas e 

brilhantes, com TRC <2s. Grau de desidratação <5%. A avaliação dos gânglios linfáticos 

periféricos e a palpação abdominal revelaram-se normais. Lista de Problemas: História de 

desorientação, tosse recorrente e prostração. Diagnósticos diferenciais: PSS 

congénito/adquirido intra ou extra-hepático, hipoplasia da veia porta, hipoglicemia das raças toy, 

hidrocefalia, intoxicação. Exames complementares: Hemograma e Painel Bioquímico: 

microcitose e hipocromasia moderada, hipoalbuminémia, hipoglicemia, hipocolesterolémia; 

restantes parâmetros normais. Coagulograma: TTPA aumentado; plaquetas, TP e fibrinogénio 

sem alterações (anexo I – Tabela 1). Ácidos biliares pré e pós-prandiais: 107,9 µmol/L (0-8 

µmol/L) e 122 µmol/L (0-30 µmol/L). Amónia pré e pós-prandial: 142 µmol/mL (0-98 µmol/mL) e 

146,8 µmol/mL (0-98 µmol/mL); Consultar Anexo I – Tabela 1. Ecografia abdominal: baço 

hipoecogénico; fígado: microhepatia ligeira com ecotextura homogénea de aspeto granular, 

hipoecogenico, contornos regulares, margens afiladas e arquitetura vascular de reduzido calibre; 

vesícula biliar distendida; duodeno com peristaltismo evolutivo bastante reduzido. Angiografia 

por TC: PSS extra-hepático (porto-ázigos) e agenesia da veia cava caudal (Anexo I – Figura 1). 

Diagnóstico: PSS extra-hepático congénito único. Tratamento e evolução: Após a consulta de 

referência, a Sophie foi medicada com omeprazol (3 mg/Kg PO SID), ranitidina (2 mg/Kg PO 

BID), lactulose (1 mL/Kg PO BID) e vitamina K (2,5 mg/Kg PO SID). Voltou no dia seguinte com 

quadro de encefalopatia hepática e ficou internada para tratamento com lactulose (1,5 mL/Kg PO 

TID) e metronidazol (7,5 mg/Kg IV BID). Estabilizou ao fim de 3 dias, tendo tido alta médica e foi 
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agendada a cirurgia 15 dias depois. Continuou a tomar as mesmas medicações até ao dia da 

cirurgia, tendo só voltado ao hospital para novas colheitas de sangue para avaliação pré-

anestésica. Foi realizado também tromboelastograma: sem alterações. Tratamento cirúrgico: 

Colocação de anel constritor ameroide. Protocolo anestésico: Como medicação pré-anestésica 

foi administrado tramadol (3 mg/Kg IM). Utilizou-se rocurónio (0,6 mg/Kg) como bloqueador 

neuromuscular (tendo-se procedido à descurarização no final da cirurgia com atropina (0,004 

mg/Kg IV) e neostigmina (0,04 mg/Kg IV)). A indução inicial foi feita com propofol (5 mg/Kg IV) e 

a manutenção anestésica com isoflurano. Foi entubada com tubo endotraqueal nº3 e sujeita a 

ventilação mecânica em circuito com reabsorvedor de cal sodada, na modalidade controlada por 

volume, PEEP: 1 cmH2O. Foi administrada fluidoterapia com Glicose a 1% + Lactato de Ringer 

(4 mL/Kg/h) e uma infusão contínua de dexmedetomidina (0,03 µg/Kg/min tendo passado para 

0,01 µg/Kg/min ao fim de 1 hora de cirurgia). A glicemia e os níveis de lactato foram medidos 

antes da cirurgia (glicemia: 39 mg/dL; lactato: 2,7 mmol/L) e no final da mesma (glicemia: 29 

mg/dL; lactato: 2,5 mmol/L), tendo sido feito bólus de glicose 50% 0,5 mg/Kg após cada medição. 

A monitorização anestésica foi feita através de ECG, oximetria de pulso, analisador de gases, 

ventilómetro, medição da temperatura retal e da pressão arterial invasiva. Preparação cirúrgica: 

A Sophie foi colocada em decúbito dorsal com os 4 membros fixos. Foi feita tricotomia e lavagem 

antisséptica da região abdominal, tendo sido colocados panos de campo posteriormente sobre a 

região. Técnica cirúrgica: Foi realizada uma celiotomia mediana desde o apêndice xifóide até 

à cicatriz umbilical. De seguida, procedeu-se à disseção romba com auxílio de zaragatoa na 

região do buraco epiplóico. O vaso foi encontrado na região do pilar diafragmático direito, na 

altura da 11ª costela, cranial ao pólo cranial do rim direito. Após ligeira disseção da fáscia 

perivascular, introduziu-se o anel constritor ameroide de 3,5 mm no vaso anómalo com auxílio 

de uma pinça de Allis e colocou-se o pino de inox com auxílio de uma pinça de Halsted (Anexo I 

– Figuras 2 e 3). Após se inspecionar a cavidade abdominal em busca de sinais de hipertensão 

portal, procedeu-se ao encerramento da mesma de forma clássica e à sutura da pele com fio 

nylon 4-0. Pós-cirúrgico: A Sophie ficou em regime de internamento hospitalar durante 2 dias 

com as seguintes medicações: ceftriaxona (30 mg/Kg IV BID), metronidazol (7,5 mg/Kg IV BID), 

lactulose (1,4 mg/Kg PO TID), omeprazol (3 mg/Kg PO SID), ranitidina (0,2 mg/Kg PO BID), 

vitamina K (2,5 mg/Kg PO SID), tramadol (3mg/Kg PO TID), dipirona (25 mg/Kg IV BID) e 

probiótico (0,5 mg/Kg PO SID). Durante a primeira noite administrou-se morfina (0,1 mg/Kg IV) 

por desconforto no local da sutura. A glicemia foi medida a cada 4 horas tendo variado com os 

períodos de alimentação (de 6 em 6 horas), sendo que esteve sempre superior a 55 mg/dL. A 

fluidoterapia usada na cirurgia foi mantida durante o internamento. Foi para casa no 3º dia após 

a cirurgia medicada com metronidazol (15 mg/Kg PO BID) por 4 dias; amoxicilina + ácido 

clavulânico (12,5 mg/Kg PO BID) por 12 dias; e lactulose (1 mL/Kg PO BID),  vitamina K (2,5 

mg/Kg PO SID), omeprazol (3 mg/Kg PO SID) e ranitidina (2 mg/Kg PO BID), até novas 
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recomendações. Acompanhamento: O tutor referiu ligeira melhoria do quadro 

aproximadamente 4 dias após a cirurgia. A Sophie apresentava normorexia, normoquesia, 

estado mental alerta e comportamento sem alterações. As suturas foram removidas 15 dias 

depois e passados outros 15 dias foi feita uma ecografia abdominal de controlo, onde se verificou 

diminuição do calibre do vaso anómalo e uma melhoria da ecogenicidade do fígado. A Sophie 

passou a ingerir dieta hepática com probiótico e manteve a administração de vitamina K por um 

mês após a cirurgia. Foi aconselhado repetir o doseamento de ácidos biliares, mas à data em 

que o hospital fechou devido à COVID-19, esse exame não tinha sido feito por motivo de 

contenção de custos.  

Discussão: O PSS, também chamado de anomalia vascular portossistémica, é um desvio 

vascular que permite ao sangue drenado da cavidade abdominal (estômago, intestino, pâncreas 

e baço), passar diretamente para a circulação sistémica sem que ocorra a sua passagem pelos 

sinusóides hepáticos. Pode ser congénito ou adquirido e caracterizado como intra ou extra-

hepático. Os PSS congénitos ocorrem normalmente como vasos anómalos únicos e de grande 

calibre, enquanto que os adquiridos são numerosos e de tamanho reduzido1,2.  

Os shunts congénitos são reportados em 0,18% dos cães e podem ser porto-cava intra-

hepáticos, porto-cava extra-hepáticos, porto-ázigos extra-hepático, ou secundários a uma atresia 

da veia porta, resultando em múltiplas anastomoses porto-cava e em malformações 

arteriovenosas hepáticas. Em cães e gatos, 25 a 33% dos PSS congénitos são intra-hepáticos 

(mais comuns em raças grandes) e 66 a 75% são extra-hepáticos únicos (comuns em raças toy 

e miniatura), sendo que os mais comuns são os PSS extra-hepáticos porto-cava3. No caso da 

Sophie, verificou-se a predisposição racial, uma vez que se tratava de um PSS extra-hepático 

porto-ázigos, hereditário na raça Yorkshire Terrier. Assim foi aconselhada castração posterior, 

pois animais com esta patologia não se devem reproduzir. 

Nos animais com PSS, geralmente observa-se uma redução da taxa de crescimento, perda de 

peso e intolerância anestésica. A nível neurológico podem apresentar letargia, depressão, ataxia, 

convulsões, alterações de comportamento e cegueira temporária. As alterações clínicas 

gastrointestinais incluem anorexia intermitente, vómitos e diarreia. Também pode acontecer 

obstrução do trato urinário, hematúria, disúria e cistite devido a urólitos de biurato de amónia, 

embora com menos frequência, o que não se verificou na Sophie. Estes sinais podem aparecer 

de forma intermitente ou constante e por vezes podem agravar-se após alimentação1,2. Neste 

caso clínico, verificou-se que a Sophie, para além de apresentar sinais neurológicos, 

apresentava agenesia da veia cava caudal e reduzido tamanho em relação aos restantes 

cachorros da ninhada. 

Grande parte dos sinais clínicos associados a PSS estão relacionados com encefalopatia 

hepática. O uso de diuréticos, aumento do consumo de proteína, hipocalemia, alcalose, 

transfusão de eritrócitos armazenados, hipóxia, hipovolemia, hemorragia gastrointestinal e 
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constipação, são alguns dos fatores predisponentes. O aumento da ingestão de proteínas e o 

sangramento intestinal providenciam substrato para a produção bacteriana de amónia, enquanto 

a constipação pode aumentar a retenção e absorção de amónia ou de outras substâncias tóxicas. 

No caso dos eritrócitos armazenados por longo período, há uma concentração crescente do teor 

em amónia, pelo que, no caso de ser necessário realizar uma transfusão sanguínea nestes 

doentes, devem ser usadas amostras frescas ou conservadas há menos de 24 horas. Também 

é necessária precaução na utilização de agentes sedativos, analgésicos ou anestésicos que 

requeiram metabolismo hepático, pois pode causar coma ou resposta prolongada aos mesmos, 

ainda que com utilização das doses recomendadas. Isto acontece devido ao aumento da 

sensibilidade cerebral a estes fármacos2. Os sinais clínicos podem ser ligeiros e inespecíficos, 

como os apresentados pela Sophie (desorientação, letargia) ou alterações neurológicas graves, 

como ataxia, estupor, head pressing, circling, convulsões e até mesmo coma1. 

No hemograma podem ser detetadas alterações como leucocitose, microcitose associada ou não 

a anemia normocrómica e não regenerativa1,3. Alguns animais com PSS congénito têm TTPA 

aumentados2, não demonstrando alterações clínicas, tal como observado no caso da Sophie. As 

alterações bioquímicas mais comuns nos cães incluem a diminuição dos níveis de ureia sérica, 

de proteínas, de albumina, da glicose e do colesterol, e ainda o aumento da ALT e ALP1,3. O 

aumento da ALP pode estar associado ao crescimento ósseo, pois animais com PSS não 

apresentam colestase7. No caso da Sophie constatou-se microcitose não associada a anemia e 

diminuição sérica da albumina, glicose e colesterol, devido a uma diminuição da síntese hepática. 

Para além da história clínica, do exame físico e dos exames laboratoriais de rotina, é importante 

realizar-se o doseamento de ácidos biliares e de amónia pré e prós prandiais para se chegar a 

um diagnóstico. O teste dos ácidos biliares é o mais utilizado para avaliar a função hepática em 

animais com PSS. Há um aumento da concentração de ácidos biliares séricos em casos de 

anomalias vasculares (como o PSS), de doenças do parênquima hepático e em situações de 

colestase5. Este aumento em animais com PSS é justificado pelo desvio dos ácidos biliares para 

a circulação sistémica, sem passar pelo fígado, mantendo a sua concentração sérica 

persistentemente aumentada3, tal como verificado no caso clínico em questão. 

Em casos de suspeita de falsos negativos no teste dos ácidos biliares, ou simplesmente de forma 

a confirmar o diagnóstico de insuficiência hepática, pode ser feito o doseamento da amónia. No 

entanto, a concentração de amónia basal não é tão sensível como o doseamento dos ácidos 

biliares no diagnóstico de animais com PSS (apenas 62% a 88% dos animais apresentam 

concentrações anormais de amónia), principalmente se estiverem a ser tratados de forma eficaz 

para a encefalopatia hepática ou em casos de jejum prolongado5. Tal como verificado com o 

doseamento dos ácidos biliares séricos, em casos de PSS ou de outras disfunções hepáticas, a 

conversão da amónia em ureia não ocorre de forma eficiente levando ao aumento da 

concentração sérica da amónia3,5, o que também se verificou no caso da Sophie. Nos animais 
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com níveis basais de amónia normais e sem alterações nos ácidos biliares, pode-se recorrer à 

administração de amónia via transretal ou por via oral de forma a determinar a capacidade 

hepática em remover a substância, teste que apresenta uma sensibilidade muito superior ao do 

clássico doseamento (95% a 100%) para diagnosticar insuficiência hepática, e como tal, pode 

ser utilizado para avaliar a evolução pós-cirúrgica do shunt3.  

A maior parte dos animais com PSS congénito têm rins proeminentes e fígado de dimensões 

reduzidas. Histologicamente apresentam congestão generalizada das veias e sinusóides 

centrais, atrofia e proliferação de ductos biliares e das arteríolas, bem como diminuição do 

número de tributárias da veia porta. Alguns autores recomendam biópsia hepática no momento 

da cirurgia, em situações de aumento marcado das enzimas hepáticas1,3,4, no entanto, noutros 

estudos comprovou-se não existir relação entre os resultados histopatológicos da biópsia de 

fígado e o tempo de sobrevida após a cirurgia7. No caso da Sophie não se realizou porque não 

havia alterações nas enzimas hepáticas.  

Apesar de ser possível diagnosticar PSS através de ecografia hepática, o método de diagnóstico 

de eleição é a angiografia por TC, tal como realizado no caso clínico em questão. Trata-se de 

um método não invasivo que permite obter imagens da vasculatura portal e localizar com 

precisão o vaso anómalo, permitindo um bom planeamento cirúrgico. No entanto, PSS adquiridos 

são dificilmente detetados tanto por TC como por ecografia3. A cintigrafia nuclear também pode 

ser usada para avaliar o desvio vascular em cães, utilizando uma pequena dose de uma 

substância radioativa (via PO ou IV), que é posteriormente extraída da circulação pelo fígado. 

Em animais com PSS, a substância circula rapidamente pelo coração e pulmões2,4. 

O tratamento médico para controlar a sintomatologia causada pela insuficiência hepática (Anexo 

II – Tabela 2) é recomendado antes de realizar qualquer método de diagnóstico ou tratamento 

que implique anestesia. Na anestesia devem ser evitados fármacos com metabolismo hepático 

(ex. barbitúricos), com grande ligação às proteínas plasmáticas (ex. diazepam) ou hepatotóxicos 

(ex. halotano)2,3. 

Existem várias técnicas cirúrgicas descritas para encerrar um PSS congénito, sendo que, em 

qualquer uma delas, não é aconselhado realizar a oclusão aguda completa do shunt devido ao 

risco de desenvolvimento de hipertensão portal. Nas técnicas mais utilizadas o shunt é 

parcialmente fechado recorrendo a uma ligadura, a um anel constritor ameroide, a uma banda 

de celofane ou a um oclusor hidráulico6.  

No caso da Sophie optou-se pelo anel constritor ameroide que é constituído por uma bainha de 

aço inoxidável com um anel de caseína no interior. A caseína vai absorvendo água lentamente, 

aumentando de volume e encerrando o shunt de forma progressiva. Isto associado à reação 

inflamatória do organismo ao anel leva à formação de um tecido fibroso, ocluindo gradualmente 

o shunt. Existem vários tamanhos de ameroides e devem ser escolhidos de forma a serem 

sempre de maior diâmetro do que o vaso anómalo, evitando assim atenuação do shunt durante 
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a cirurgia1,3. Os PSS congénitos devem ser atenuados o mais próximo possível do seu local de 

inserção, devido à possibilidade de existência de tributárias. Nos shunts porto-ázigos, como o da 

Sophie, a oclusão deve ser feita junto ao diafragma abdominal. Estes shunts geralmente 

atravessam o diafragma ao longo dos seus pilares no hiato aórtico ou através do hiato esofágico 

e para os localizar pode ser necessário entrar na bolsa omental através da folha ventral do 

omento. O estômago deve ser retraído cranialmente e os intestinos caudalmente e lateralmente 

para visualizar as tributárias portais e a veia cava caudal. Desta forma, é também possível 

visualizar as veias esplénicas e gástrica esquerda a atravessarem o buraco epiplóico3.  

As complicações pós-cirúrgicas mais frequentes são hipoglicemia, anemia, hipertensão portal, 

convulsões e encefalopatia. A hipoglicemia acontece em 44% dos cães nas primeiras 4 horas 

após a cirurgia e deve ser tratada com administração de dextrose a 25-50% em bólus e 

normalmente melhora quando o animal inicia a alimentação sólida. Em casos refratários pode 

ser administrado dexametasona 0,03-0,1 mg/kg IV, no entanto, este tratamento deve ser 

reservado para casos de PSS extrahepáticos. A hipertensão portal é pouco comum em pacientes 

que foram submetidos a oclusão gradual do shunt, mas pode-se manifestar por choque 

hipovolémico, dor e distensão abdominal, e ainda diarreia ou vómitos3. Pode demorar duas 

semanas até ocorrer melhoria dos sinais clínicos, sendo que o tratamento médico para a 

encefalopatia hepática deve ser continuado até a função hepática recuperar (controlar os níveis 

de albumina e colesterol um mês após a cirurgia)1. O doseamento de ácidos biliares deve ser 

feito 3 meses após a cirurgia e se ainda permanecerem elevados, a medicação deve continuar 

e a análise é repetida 6 meses pós-cirúrgicos. Alguns animais podem apresentar aumento de 

ácidos biliares de forma persistente. Apesar disso, considera-se que têm bom prognóstico, desde 

que não haja sinais clínicos associados e a bioquímica sanguínea esteja normal1,3. A taxa de 

mortalidade associada à colocação de anel constritor ameróide em casos de PSS extrahepáticos 

congénitos é de 7%, sendo que a causa de morte mais comum um mês após a cirurgia é a 

persistência dos sinais neurológicos3. A Sophie não apresentou nenhuma das complicações 

descritas no pós-cirúrgico e evoluiu como previsto, sem apresentar recorrência dos sinais 

clínicos, pelo que representou um caso bem-sucedido e com bom prognóstico a longo prazo. 

BIBLIOGRAFIA: 
1) Fossum, T. (2013) “Portosystemic Vascular Anomalies” Small Animal Surgery Textbook. 4th ed. London: Elsevier Health Sciences, 595-

610 
2) Tobias, K., 2005. “Portosystemic Shunts - WSAVA2005” - VIN. [online] Vin.com. Disponível em: 

<https://www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?pId=11196&catId=30740&id=3854183> [Consultado 27 maio 2020]. 
3) Berent AC, Tobias KM (2012) “Hepatic Vascular Anomalies” In Tobias KM, Johnston SA, ed. Veterinary Surgery Small Animal vol 2 

St.Louis, Mo: Elsevier/Saunders, 1625-1658 
4) Kim, S. E., Giglio, R. F., Reese, D. J., Reese, S. L., Bacon, N. J., & Ellison, G. W. (2013). “Comparison of computed tomographic angiography 

and ultrasonography for the detection and characterization of portosystemic shunts in dogs”. Veterinary Radiology & Ultrasound 
5) Ruland, K., Fischer, A., & Hartmann, K. (2010). “Sensitivity and specificity of fasting ammonia and serum bile acids in the diagnosis of 

portosystemic shunts in dogs and cats”. Veterinary Clinical Pathology, 39(1), 57–64 
6) White, R., Parry, A., & Shales, C. (2018). “Implications of shunt morphology for the surgical management of extrahepatic portosystemic 

shunts”. Australian Veterinary Journal, 96(11), 433–441 
7) Parker, J. S., Monnet, E., Powers, B. E., & Twedt, D. C. (2008). “Histologic examination of hepatic biopsy samples as a prognostic indicator 

in dogs undergoing surgical correction of congenital portosystemic shunts: 64 cases (1997–2005)”. Journal of the American Veterinary 
Medical Association, 232(10), 1511–1514  
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CASO CLÍNICO 2: Neurologia – Síndrome de hiperestesia felina 

Caracterização do paciente: Duke, gato da raça Maine Coon, com 1 ano e 9,7 Kg. 

Motivo da consulta: Dor toracolombar após ataque durante o sono. 

Anamnese: O Duke era um gato que vivia num apartamento, sem acesso ao exterior, e não 

tinha contacto com outros animais. Não estava vacinado nem desparasitado. Comia ração seca 

comercial. Foi reencaminhado de uma clínica no Porto após ter tido um episódio onde começou 

aos saltos e a correr freneticamente, enquanto vocalizava, chegando mesmo a autotraumatizar-

-se na zona lombar e nos membros pélvicos. Segundo o tutor, não apresentava passado médico 

nem cirúrgico relevante e desconhecia reações medicamentosas. 

Exame de estado geral: Estado mental alerta e temperamento nervoso. Condição corporal de 

5/9. Os movimentos respiratórios eram rítmicos, regulares, costoabdominais e com relação 

inspiração:expiração de 1:1,3, sem uso dos músculos auxiliares da respiração e com frequência 

de 40 rpm. Pulso femoral forte, bilateral, rítmico, regular, simétrico, sincrónico e a frequência de 

pulso (FP) era de 184 ppm. As mucosas estavam rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC<2s. 

Grau de desidratação <5%. A temperatura retal era de 39◦C com tónus anal e reflexo perineal 

normais. A auscultação cardíaca, a avaliação dos gânglios linfáticos periféricos e a palpação 

abdominal revelaram-se normais. Ao exame neurológico, o Duke apresentava-se midriático, com 

monoparesia do membro pélvico esquerdo (MPE), onde exibia uma lesão cutânea sangrante por 

autotraumatismo e demonstrava dor toracolombar à palpação, sendo que os restantes 

parâmetros estavam normais.  

Lista de Problemas: Dor toracolombar, monoparesia de MPE, alterações 

neurológicas/comportamentais. 

Diagnósticos diferenciais: Meningite, lesão medular, fratura/luxação vertebral, hérnia de disco, 

síndrome de hiperestesia felina. 

Exames complementares: Hemograma e painel bioquímico normais, exceto CPK que se 

apresentava bastante elevada quando deu entrada: 1296 UI/L (Referência: <500 UI/L), tendo 

diminuído após 3 dias para 601 UI/L (Anexo II – Tabela 1 e 2). Teste SNAP FIV e FeLV: negativo, 

Sorologia para Coronavirus (PIF): negativa. Ressonância magnética toracolombar: normal. 

(Anexo II – Imagem 1) Citologia de LCR: sem alterações.  

Diagnóstico: Síndrome de hiperestesia felina (diagnóstico presuntivo e por exclusão) 

Tratamento e evolução: O Duke ficou internado em observação enquanto aguardava resultados 

das análises e exames efetuados. Estava medicado com buprenorfina (0,015 mg/kg BID IV), 

meloxicam (0,1 mg/kg SID SC), ampicilina (20 mg/kg TID IV) e fazia gelo e massagem no MPE 

a cada 6 horas. Ao fim de 4 dias, quando foi diagnosticado com síndrome de hiperestesia felina, 

iniciou o fenobarbital (1 mg/kg BID IV) tendo tido alta no dia seguinte com as seguintes 
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medicações: famotidina (1 mg/kg SID PO, em jejum), meloxicam (0,1 mg/kg SID PO, durante 5 

dias), amoxicilina + ácido clavulânico (15 mg/kg BID PO, durante 3/6 dias), buprenorfina (0,015 

mg/kg BID PO, durante 3 dias), fenobarbital (1 mg/kg BID PO, até novas recomendações). Foi 

aconselhado a troca do penso do MPE a cada 3-5 dias, a toma de condroprotetores e 

desparasitação externa para pulgas de forma periódica. 

Acompanhamento: O Duke voltou ao hospital passados 3 dias para avaliação da lesão cutânea 

e troca do penso. Segundo os tutores, passou as primeiras noites em casa bem, em repouso, 

não relataram dificuldades na administração das medicações, nem novos episódios. Notaram 

que começou a urinar e a defecar fora da caixa de areia, o que foi relacionado com o efeito do 

fenobarbital, tendo sido marcada reavaliação da medicação e da lesão cutânea passados 3 dias. 

No retorno, os tutores relataram alguma preocupação pelo comportamento do Duke, pois 

notaram-no mais prostrado do que o habitual e ligeiramente atáxico. Foi tomada a decisão de 

interromper a administração do fenobarbital e vigiar o comportamento nas semanas seguintes, 

tendo-se aconselhado evitar o toque na zona lombar, assim como situações causadoras de 

stress em casa. 

Discussão: A síndrome da hiperestesia felina (SHF) é um distúrbio que ocorre em gatos 

domésticos caracterizado por um conjunto de comportamentos complexos e sinais clínicos que 

sugerem um transtorno doloroso e irritativo1,4,5. Não se conhece a etiologia desta síndrome, 

sendo frequentemente um diagnóstico de exclusão3.  

Afeta os sistemas nervoso, neuromuscular, dermatológico e comportamental2, sendo que os 

sinais clínicos mais comuns são: espasmos ou ondulações na pele na região lombar, agitação 

violenta da cauda, lambedura excessiva, mordedura do tronco, flanco ou membros, resultando 

em alopécia e, menos frequentemente, em lesões na pele provocadas pela automutilação. É 

comum observarem-se episódios de saltos e corrida frenética, vocalização e midríase. Alguns 

animais apresentam sensibilidade ao toque, pelo que podem demonstrar um comportamento 

agressivo com os tutores imediatamente antes ou durante um episódio1,2,5.   

Os episódios podem durar desde segundos a vários minutos, podem ser espontâneos ou 

espoletados por manipulação na zona lombar, e são mais comuns de manhã e ao final do dia2,3. 

No caso do Duke, o episódio ocorreu ao final do dia e verificaram-se sinais inespecíficos que 

podem ser classificados como neurológicos, neuromusculares ou comportamentais, sendo eles 

a vocalização, midríase, a corrida e os saltos, associados a automutilação dos membros pélvicos. 

Os tutores não associaram nenhum fator predisponente, uma vez que o Duke se encontrava a 

dormir quando o episódio começou. 

Não existe uma predisposição de género, e embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais 

comum em gatos entre 1 e 5 anos. Este distúrbio tem sido frequentemente relatado em gatos 

siameses, birmaneses, persas e abissínios, mas pode afetar outras raças. Os gatos que tendem 
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a ser nervosos ou hiperexcitáveis foram reportados como de maior risco, no entanto, fatores de 

stress ambiental podem servir de estímulo1,2,3.  

Apesar da SHF ter sido identificada  há mais de 40 anos, a sua patofisiologia ainda não é 

totalmente conhecida2,4. Não se sabe ao certo se esta síndrome se trata de um distúrbio de 

convulsões focais, se é uma manifestação de um problema comportamental subjacente ou se é 

uma neuromiopatia localizada com hiperestesia. A teoria mais aceite é de que a etiologia seja 

multifatorial 2. 

Os diagnósticos diferenciais e respetivos exames complementares a considerar incluem: 

▪ Doenças dermatológicas causadoras de prurido: parasitárias (Notoedres, Cheyletiella), 

fúngicas (dermatofitose) ou alérgicas (parasitas, dieta) – devem ser realizadas raspagem 

de pele e cultura fúngica para confirmar o diagnóstico. 

▪ Patologias músculo-esqueléticas: miosites e miopatias – CPK, eletromiografia, biópsia. 

▪ Doenças da coluna vertebral que causem dor espinhal: degenerativas (doença do disco 

intervertebral), inflamatórias (discoespondilite, meningite local), neoplásicas ou 

traumáticas – radiografia da coluna vertebral, TC e/ou RM, análise LCR.  

▪ Doenças centrais que causem alterações de comportamento e/ou convulsões: 

metabólicas (encefalopatia hepática e urémica, hipoglicemia, desequilíbrio eletrolítico), 

infeciosas/inflamatórias (FIV, FeLV, PIF, criptococose, toxoplasmose), neoplásica e 

vascular – doseamento dos ácidos biliares, testes serológicos para causas infeciosas, 

análise de LCR, RM e/ou TC. 

▪ Doenças do foro comportamental – desordens compulsivas – diagnóstico de exclusão2,3.  

Por norma, o exame físico geral não revela alterações além de possíveis lesões dermatológicas 

causadas pelas lambeduras e mordeduras (alopécia e pelos partidos)2,5. No exame neurológico 

não se observam défices, os testes diagnósticos de rotina (hemograma e bioquímica sérica) não 

apresentam alterações em gatos com SHF, e não são encontradas lesões na necrópsia1,2. O 

Duke não apresentava alterações significativas nas análises efetuadas, com a exceção da 

elevação  nos valores de CPK. No entanto, após a repetição do exame e de este valor ter 

reduzido consideravelmente, e sem outras alterações que indicassem outra causa, concluiu-se 

que a justificação mais provável seria a lesão muscular intensa provocada pela mordida no MPE. 

O diagnóstico é feito com base na história e no exame clínico, nos achados laboratoriais, e na 

exclusão de outras doenças com sinais clínicos semelhantes. Não existe um teste ou um grupo 

de testes que suporte um diagnóstico definitivo. 

Neste caso clínico, com base nos diagnósticos diferenciais e após os resultados normais na RM, 

na colheita de LCR, nos testes de FIV, FeLV e de Coronavírus, foram descartadas as causas 

infecciosas, inflamatórias e neurológicas mais prováveis. Assim chegou-se ao diagnóstico final 

por exclusão de SHF. 
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Apesar de não terem sido realizadas no caso do Duke, a eletromiografia (EMG) e a biópsia 

muscular poderiam ter sido úteis, pois está descrito que os gatos afetados podem apresentar 

atividade espontânea anormal nos músculos epaxiais toracolombares bem como a presença de 

vacúolos na análise histológica. Estes achados são semelhantes aos encontrados em humanos 

diagnosticados com miosite/miopatia por corpos de inclusão2.  

Não existe nenhum tratamento estabelecido específico para tratar gatos com SHF5, no entanto 

vários agentes farmacológicos podem ser usados, dependendo dos sinais clínicos apresentados 

(atuando na dor neuropática, ansiedade, prurido, inflamação)2,5. Os tutores de gatos com SHF 

devem estar cientes de que pode ser necessário um período de ajustes e alterações na 

medicação antes de se obter a resposta clínica desejada7. A prednisolona está indicada em 

casos de suspeita de dermatite prurítica. Os fármacos anticonvulsivos são utilizados com 

frequência, sendo o fenobarbital (1-2mg/kg PO BID) o mais usado, embora nem sempre controle 

os episódios em todos os gatos. Deve ser administrada a dose mínima eficaz para evitar efeitos 

secundários indesejáveis (ataxia e sedação). A gabapentina (5-10 mg/kg PO BID) pode ser 

usada tanto pelas suas propriedades anticonvulsivas como pelo seu efeito analgésico na dor 

neuropática. Quando se suspeita de um distúrbio comportamental primário podem ser utilizados 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina (0,5-2,0 mg/kg PO SID), 

antidepressivos tricíclicos, como a clomipramina (0,5-1,0 mg/kg PO SID) ou benzodiazepinas 

como o lorazepam (0,125-0,50 mg/kg PO TID/SID). Se existir uma miopatia subjacente deve-se 

recorrer a carnitina e a coenzima Q101,2,6. O uso de acupuntura e de quiropraxia também foram 

consideradas benéficas neste tipo de pacientes5. Com exceção do fenobarbital, nenhuma das 

medicações anteriores foram tentadas no caso do Duke. Os animais que estejam medicados 

com fenobarbital devem verificar a sua concentração sérica em 2-3 semanas e ajustar a dose de 

forma a manter níveis de 20-30 µg/mL (85-120 µmol/L)2. Para além disto, é importante verificar 

as enzimas hepáticas a cada 3-6 meses, ainda que a elevação das enzimas hepáticas seja rara 

em gatos1. A medição da concentração sérica de fenobarbital não foi realizada no caso do Duke, 

pois esta medicação foi interrompida ao fim de 8 dias. 

A resposta ao tratamento varia muito dependendo do caso. Em gatos que respondem à terapia, 

esta deve ser continuada por toda a vida, pois os episódios tendem a retomar após a interrupção 

da medicação. Por outro lado, se o animal não responder à terapia, ou se demonstrar efeitos 

secundários muito severos, esta deve ser descontinuada e deve ser tentada uma abordagem de 

modificação comportamental1,3. No caso do Duke, após o início do fenobarbital, detetaram-se 

efeitos secundários indesejados, pelo que se optou por interromper esta medicação, tendo ficado 

apenas com indicações de modificação comportamental, sem relato de novos episódios.  

É importante eliminar alterações ambientais que possam provocar os episódios: as medidas 

propostas passam pela instituição de um horário fixo de alimentações, promovendo uma fonte 

de alimento previsível pelo animal; manter consistência nas interações com o gato 
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(recompensas); providenciar sessões de brincadeira regulares; tentar antecipar episódios, 

redirecionando a atenção do gato para outro comportamento, como brincar ou realização de 

exercício. Estas alterações comportamentais têm tido bons resultados na redução das 

manifestações clínicas em alguns gatos, no entanto, em certos casos de automutilação pode ser 

necessário o uso de colar isabelino ou de bandagens na cauda2,3.  

O prognóstico depende da identificação da causa subjacente, da resposta à medicação e da 

frequência e severidade dos episódios, mas tende a ser favorável no controlo dos sinais de SHF, 

especialmente se o gato responder à gabapentina ou ao fenobarbital inicialmente1,2. A 

hiperestesia é geralmente uma condição leve. Na maioria dos pacientes, não há uma progressão 

na severidade e frequência dos episódios, não sendo considerada uma patologia que implique 

risco de vida. Requer paciência e uma boa comunicação com o tutor para que se possa chegar 

a um correto diagnóstico e tratamento. Tal como a maioria dos distúrbios de comportamento, a 

SHF pode ser controlada, mas dificilmente pode ser curada por completo1,3. 
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CASO CLÍNICO 3: Oncologia – Linfoma extranodal 

Caracterização do paciente: Orion, gato da raça Azul Russo, com 2 anos e 4,2 Kg. 

Motivo da consulta: 16ª sessão de quimioterapia devido a linfoma linfoblástico na membrana 

nictitante sem metastização. 

Anamnese: O Orion era um gato que vivia num apartamento, sem acesso ao exterior, e não 

tinha contacto com outros animais. Estava devidamente vacinado e desparasitado com 

selamectina e sarolaner. Comia ração seca comercial e não apresentava passado médico nem 

cirúrgico relevante para além da castração aos 6 meses. Há 7 meses veio à consulta por 

apresentar protusão aguda e severa da membrana nictitante que estava espessada e 

apresentava uma lesão nodular diagnosticada por via citológica, cujo resultado foi linfoma 

linfoblástico extranodal (Anexo III). Na altura não apresentava outra sintomatologia e o seu peso 

era semelhante ao atual (4,1 kg). Realizou também TC do crânio que evidenciou lesão 

inflamatória e/ou infecciosa difusa/granulomatosa na membrana nictitante esquerda, com espaço 

retrobulbar e gânglios linfáticos regionais sem alterações (Anexo III – Figura 1). Foi descartado 

FIV e FeLV (teste SNAP negativo). O hemograma e a bioquímica não apresentavam alterações. 

Foi então iniciada quimioterapia com o protocolo COP de alta dose (ciclofosfamida, vincristina e 

prednisolona), estando em remissão completa desde a 5ª semana (Anexo III – Tabela 1). O Orion 

tolerou muito bem o protocolo de quimioterapia apresentando apenas episódios pontuais de 

náusea e vómito; somente uma sessão foi adiada 7 dias devido a desconforto abdominal e 

náusea severa, apesar das alterações do hemograma não terem sido significativas (ligeira 

leucopénia (4,97 109/L – Ref. 5,0-18,0 109/L) com linfopénia (1,04 109/L – Ref. 1,2-9 109/L) e 

ligeira hipercalcémia (12,1 mg/dl – Ref. 9,0-11,6 mg/dl).  

No dia da consulta, a tutora referiu 2 episódios de vómito desde a última sessão, mas comia com 

apetite e estava bem disposto. Estava a tomar famotidina (1 mg/kg PO SID) desde o início do 

protocolo, assim como prednisolona (0,3 mg/kg PO, 2 vezes por semana). 

Exame de estado geral: Estado mental alerta e temperamento equilibrado. Condição corporal 

de 5/9. Os movimentos respiratórios eram rítmicos, regulares, costoabdominais e com relação 

inspiração:expiração de 1:1,3, sem uso dos músculos auxiliares da respiração e com frequência 

de 32 rpm. Pulso femoral forte, bilateral, rítmico, regular, simétrico, sincrónico e a frequência de 

pulso (FP) era de 168 ppm. As mucosas estavam rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC<2s. 

Grau de desidratação <5%. A temperatura retal era de 38,7◦C com tónus anal e reflexo perineal 

normais. A auscultação cardíaca, a avaliação dos gânglios linfáticos periféricos e a palpação 

abdominal revelaram-se normais. Não havia alterações no exame oftalmológico, estando em 

remissão completa. 

Exames complementares: Hemograma e bioquímica normais.  

Diagnóstico: Linfoma linfoblástico da membrana nictitante, em remissão completa. 
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Tratamento e evolução: Foi realizada a 16ª sessão de quimioterapia, tendo-se administrado 

vincristina na dose de 0,5 mg/m2 IV (0,127 mL), num cateter colocado à primeira tentativa. 

Manteve as medicações orais nas mesmas doses (prednisolona e famotidina) e foi marcada 

reavaliação e nova sessão após um mês. 

Acompanhamento: Passado um mês, veio fazer a 17ª sessão de quimioterapia de manutenção 

mensal. O plano era fazer, pelo menos, mais 4 sessões. 

Discussão: Os tumores oculares são raros em animais de companhia, afetando apenas 0,87% 

dos cães, e 0,34% dos gatos, recebendo pouca atenção na literatura veterinária3,4. As lesões 

neoplásicas das pálpebras são pouco comuns em gatos, no entanto, são maioritariamente 

malignas. O carcinoma de células escamosas (CCE) é a neoplasia palpebral mais comum 

relatada em gatos e surge mais frequentemente na pálpebra inferior e no canto medial do olho 

de gatos brancos4,5. Os casos reportados de neoplasias na membrana nictitante incluem 

melanoma, CCE, linfoma, mastocitoma (MCT), papiloma, adenocarcinoma (ACA), hemangioma, 

hemangiossarcoma (HSA), fibrossarcoma, histiocitoma, tumor venéreo transmissível (TVT), 

adenoma orbital, angioendotelioma, angioqueratoma e epitelioma3.  

Os linfomas são um grupo de neoplasias que têm em comum a sua origem em células 

linforeticulares. Por norma, surgem em tecidos linfóides, como os gânglios linfáticos (GL), baço 

e medula óssea (MO), podendo aparecer em praticamente todos os tecidos1. A maioria dos 

tumores hematopoiéticos em cães e gatos são linfomas, com uma incidência entre 13-24 por 

cada 100.000 cães em risco, e 200 por cada 100.000 gatos em risco. Para a classificação dos 

linfomas usam-se critérios histológicos, imunofenotípicos e com base na sua localização 

topográfica (anatómica)1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um sistema de 

classificação imunohistológica com base no sistema REAL (Revised European-American 

Classification of Lymphoid Neoplasms), que incorpora critérios histológicos e imunofenotípicos1. 

A nível fenotípico identifica-se o linfoma de células B (mais comum, ocorre em aproximadamente 

75% dos casos) ou derivado de células T (mais comum na forma mediastinal, na leucemia linfóide 

e no linfoma gastrointestinal de células pequenas e de baixo grau)3.  

Em relação à sua localização, podem ser classificados em multicêntrico (caracterizados por 

linfadenopatia generalizada e/ou envolvimento hepático, esplénico ou da MO), mediastínico 

(linfadenopatia mediastínica com ou sem infiltração da MO), alimentar (o mais comum em gatos, 

caracterizando-se por infiltração do trato GI, que pode ser na forma solitária, difusa ou multifocal) 

e extranodal (afeta qualquer órgão ou tecido, estando descrito o linfoma nasal, renal, o do SNC, 

o da laringe e traqueia, o ocular e o retrobulbar)2.  

As formas mais comuns do linfoma extranodal são a nasal e a renal. O Orion apresentava linfoma 

ocular, uma das apresentações topográficas mais raras, tendo sido identificado em apenas 5 de 

110 casos de linfoma extranodal avaliados, num artigo6.  
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As alterações clínicas encontradas no exame físico dependem da forma anatómica de 

apresentação e da extensão da doença1,2. No caso dos tumores oculares (extranodais), podemos 

encontrar lesões em massa, epífora, hiperémia conjuntival, descarga ocular mucopurulenta, 

protusão da membrana nictitante, irritação da conjuntiva, da córnea, com possível ulceração e 

neovascularização ou pigmentação corneal. Neoplasias avançadas podem causar exoftalmia ou 

enoftalmia caso haja invasão da órbita5. Neste caso clínico, a única alteração visível era a 

protusão da membrana nictitante, o que, segundo o tutor, tinha ocorrido 10 dias antes da primeira 

consulta.  

Ainda assim, qualquer gato com linfoma, indepentemente do local, pode apresentar sinais 

inespecíficos que incluem anorexia, perda de peso, letargia ou depressão. A infiltração 

secundária da MO pode levar a anemia, que está descrita em pelo menos 50% dos gatos com 

linfoma, sendo geralmente do tipo não regenerativa. Sinais relacionados à hipercalcémia 

paraneoplásica (PU/PD) podem ocorrer em gatos, no entanto, com muito menor frequência do 

que em cães1. 

Os fatores predisponentes sugeridos são multifatoriais, como infeção por FeLV, infeção gástrica 

por Helicobacter e dieta (linfoma alimentar), e ambiente com fumo de tabaco. A nível genético, 

parece haver uma predisposição nas raças de gatos orientais, sugerindo algum risco hereditário1. 

A infeção por FIV também parece ter um papel indireto no aumento da incidência de linfoma em 

gatos, sendo secundário ao efeito imunossupressor do vírus1,3. Desde a implementação de 

protocolos de contenção e vacinação para o vírus da leucemina felina (FeLV), notou-se uma 

grande mudança na apresentação, nos sinais clínicos e na frequência dos locais anatómicos 

afetados pelo linfoma em gatos3. O Orion tinha apenas 1 ano quando foi observado pela primeira 

vez e era da raça Azul Russo. Não apresentava qualquer sintomatologia sistémica, e os testes 

de FIV e FeLV deram negativo, pelo que linfoma não era o diagnóstico diferencial mais provável.  

Os diagnósticos diferenciais considerados para tumores na conjuntiva, membrana nictitante e 

globo ocular englobam quisto dermóide, hipertrofia dos folículos linfóides (conjuntivite folicular), 

prolapso da glândula de Meibomian, eversão ou inversão da cartilagem da 3ª pálpebra, NGE 

(episcleroqueratite nodular granulomatosa), escleroqueratite necrosante ou não necrosante, 

queratoconjuntivite, estafiloma, granuloma parasitário, quisto da glândula lacrimal, e corpo 

estranho3. 

Para se chegar a um diagnóstico deve ser feito um hemograma completo, com contagem de 

plaquetas, perfil bioquímico geral, urianálise e deve ser descartado FIV e FeLV. Caso seja 

detetada anemia, atipia celular ou leucopenia, é importante realizar-se uma avaliação da medula 

óssea através de CAAF ou biópsia. A avaliação citológica e histopatológica de GL ou órgãos 

afetados está indicada através de CAAF e/ou de biopsia. Nesta espécie a citologia de linfonodos 

é geralmente insuficiente, devido à dificuldade em distinguir linfoma de síndrome de hiperplasia 

benigna dos GL ou de outras condições inflamatórias do olho (NGE)2,3. O Orion não apresentou 
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alterações no hemograma nem nas análises bioquímicas efetuadas, e a citologia efetuada ao 

nódulo da membrana nictitante foi suficiente para o diagnóstico.  

Deve também ser realizado um exame oftalmológico detalhado para avaliar as estruturas 

oculares adjacentes e descartar o seu possível envolvimento pelo linfoma. Se houver suspeita 

de invasão local de tecidos está indicada a ecografia ocular e orbital3. Em algumas situações, 

como na do Orion em que não foi possível realizar a ecografia devido à severa protusão da 

membrana nictitante, pode ser necessário recorrer a radiografias, TC contrastada ou a 

ressonância magnética do crânio, para que se possa fazer uma avaliação da extensão da lesão 

bem como o seu estadiamento clínico.5  

O estadiamento (avaliação da MO, GL periféricos, radiografia torácica e ecografia abdominal) 

está indicado em casos de doença única e localizada (linfoma extranodal) em que se considera 

a terapia regional (cirurgia) e a sistémica (quimioterapia); se fornecer informações prognósticas 

que ajudem o tutor a tomar decisão quanto ao tratamento; e por último, se o estadiamento 

completo for necessário como parte de um ensaio clínico. Como o linfoma nos gatos é mais 

variado em relação à sua localização anatómica, os sistemas de estadiamento são menos úteis 

no estabelecimento do prognóstico da doença1. No caso do Orion não foi feito estadiamento 

inicial da doença, para além da tomografia craniana, pelo que não se descartou a presença de 

doença sistémica. 

O tratamento a instituir depende do tipo de tumor, da sua localização, tamanho e extensão, grau 

de acuidade visual, o grau de desconforto que a massa está a criar e das limitações financeiras 

do tutor. Todos os tumores da pálpebra e membrana nictitante, sendo benignos ou malignos, têm 

o potencial de afetar a visão e causar desconforto ocular. Têm indicação para remoção cirúrgica 

aqueles de rápido crescimento, que causem irritação da superfície ocular ou comprometimento 

da função palpebral, desconforto ocular e sem metastização5. 

Tumores que afetem mais do que ¼ a 1/3 da pálpebra requerem uma blefaroplastia reconstrutiva 

ou a utilização de outras modalidades terapêuticas, como tratamento sistémico. O linfoma é um 

dos tumores onde a quimioterapia está indicada, podendo eliminar por completo o tumor, ou 

reduzir o seu tamanho até que seja possível realizar um procedimento cirúrgico menos extenso. 

Alguns tumores respondem bem à injeção local com cisplatina (CCE) ou a radioterapia local. No 

entanto, a blefaroplastia reconstrutiva é o procedimento de eleição caso a cura cirúrgica seja 

uma possibilidade, se as outras modalidades falharem ou se a natureza do tumor implicar 

remoção com margens extensas5. Já no caso de tumores que envolvem a conjuntiva ou a 

membrana nictitante, como o do Orion, pode ser necessário fazer enucleação do olho afetado, 

uma vez que a excisão completa da membrana nictitante pode levar a complicações como olho 

seco e a queratite crónica5. Por essa razão, no caso do Orion descartou-se a remoção cirúrgica 

como abordagem terapêutica inicial, pois para além de ter apenas 1 ano de idade, não 
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apresentava sinais de comprometimento visual. Assim, optou-se por tentar salvar o olho e iniciar 

o tratamento com quimioterapia. 

Por norma, os gatos toleram bem a quimioterapia para tratamento de linfoma e a sua qualidade 

de vida melhora após o início do tratamento. Os agentes farmacológicos mais usados para tratar 

linfomas intermédios/alto grau incluem doxorrubicina, vincristina, ciclofosfamida, metotrexato, L-

asparaginase, CCNU (lomustina) e prednisona1. O CHOP representa uma combinação de 

ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona e é geralmente bem tolerado nos gatos, 

pois estes apresentam uma toxicidade intestinal menor do que nos cães. É bastante usado como 

protocolo de indução em gatos que apresentem linfoma de células grandes, intermédio e alto 

grau, envolvendo qualquer local anatómico1,3. Existe alguma controvérsia em relação ao uso de 

doxorrubicina em gatos, pois estes são menos tolerantes do que os cães a este fármaco e a sua 

utilização como agente único só demonstrou resultados em ¼ a 1/3 dos casos3. A adição de 

doxorrubicina a protocolos baseados no COP (ciclofosfamida, vincristina e prednisolona) 

demonstrou resultados superiores à utilização do COP isolado, resultando em respostas mais 

duradouras1,3.  

Outras opções de protocolos como a utilização de CCNU (lomustina) como agente único (dose 

de 30-60 mg/m2 a cada 3-6 semanas) e a inclusão de L-asparaginase noutros protocolos de 

linfoma, demonstraram apenas respostas parciais1. 

Geralmente, gatos com linfoma intermédio e de alto grau tratados com protocolos baseados no 

CHOP e no COP demonstram taxas de sucesso inferiores ao tratamento em relação aos cães, 

sendo que as taxas gerais de resposta completa são de 50% a 80% e duração média de 

sobrevivência de 4 a 6 meses, respetivamente1. Existem muito poucos dados que comparem a 

informação relativa à taxa de resposta e a sua durabilidade nos diferentes protocolos para os 

diferentes tipos de linfoma felino, como tal, a escolha deve ser baseada no seu custo, facilidade 

de administração e na preferência do clínico e do tutor1.  

Neste caso clínico, o único fator que influenciou a escolha do tratamento foi a experiência do 

clínico, tendo optado por um protocolo baseado no COP como primeira abordagem, que se 

encontra sistematizado na Tabela 1 do Anexo III. Antes de cada sessão de quimioterapia, foi 

realizado hemograma, que se manteve quase sempre entre valores normais, com um valor 

mínimo de neutrófilos de 2,62X109/L. Os resultados foram positivos com este protocolo, pois o 

Orion apresentou remissão parcial a partir da 2ª semana de tratamento, e na 5ª semana 

encontrava-se em remissão total, sem qualquer alteração a nível ocular.  

Existem vários efeitos adversos secundários à quimioterapia, entre eles: neutropenia, perda de 

vibrissas, sinais gastrointestinais leves (vómitos, diarreia, anorexia), cistite, associada à 

ciclofosfamida e neuropatia periférica, associada à vincristina6. O Orion apenas demostrou sinais 

gastrointestinais leves, como vómitos esporádicos e alguns episódios de náusea. Esteve durante 
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todo o tratamento a tomar famotidina e a tutora tinha indicação para dar maropitant em caso de 

necessidade. 

A radioterapia tem sido usada para tratar linfoma localizado nos gatos, sendo que a sua maioria 

demonstra remissão completa no local após o tratamento3, no entanto, não costuma ser utilizada 

como terapia única nos linfomas oculares, devido à sensibilidade do olho à radiação (causa 

queratoconjuntivite seca, cataratas e degeneração da retina). Todavia, pode ser utilizada como 

terapia adjuvante após enucleação do globo ocular3. A radioterapia ainda não se encontra 

disponível em Portugal, ainda assim não estaria aconselhada no caso do Orion, uma vez que 

não se realizou cirurgia de enucleação. 

Em suma, o tratamento para linfoma felino não está tão bem estabelecido e os resultados são 

menos previsíveis do que nos cães, devido à grande variação do tipo histológico e da localização 

anatómica que é observada nesta espécie1. Ainda não é claro como é que estes fatores se 

relacionam com o prognóstico5.  

No caso do Orion, o prognóstico é mau para cura completa e para manutenção da remissão a 

longo prazo, mas é favorável para uma nova resposta ao tratamento com o mesmo protocolo e 

para manutenção de uma boa qualidade de vida. Considerando que a média de tempo de 

sobrevida em gatos com linfoma extranodal e tratados com quimioterapia é 216 dias6, e à data 

da última consulta já tinham passado 262 dias desde o diagnóstico, podemos considerar que o 

Orion representa um caso de sucesso. 
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CASO CLÍNICO 4: Hematologia – Síndrome de Evans  

Caracterização do paciente: A Niká era uma cadela inteira da raça Weimaraner de 6 anos de 

idade e 27,2 kg. Motivo da consulta: Prostração e anorexia há cerca de 3 dias; ingestão de 

ossos. Anamnese: A Niká habitava num ambiente interior, com acesso a jardim privado e 

público, onde poderia contactar com outros animais. Estava devidamente vacinada, mas não 

desparasitada, e coabitava com outro cão saudável que se encontrava na mesma situação 

sanitária. Era alimentada com ração seca comercial e por vezes, também com comida caseira. 

Os tutores notaram-na mais prostrada e há cerca de 3 dias perdeu o apetite, o que foi relacionado 

pelos próprios com a ingestão de ossos que ocorreu nesse dia. Não apresenta passado cirúrgico 

relevante e como passado médico salienta-se uma suspeita de ingestão de rodenticidas há cerca 

de 6 meses. Exame de estado geral: Estado mental alerta e temperamento linfático. Condição 

corporal 4/9. Os movimentos respiratórios eram regulares, rítmicos, costoabdominais, com 

relação inspiração:expiração de 1:1,3, sem uso dos músculos auxiliares da respiração e com 

frequência de 24 rpm. O pulso femoral era fraco, simétrico, rítmico e a frequência era de 140 

ppm. A temperatura retal era de 39,4◦C com tónus anal e reflexo perineal normais. As mucosas 

estavam pálidas e secas e o TRC era <2s. Apresentava um grau de desidratação estimado de 

6-8%. A auscultação cardíaca e a avaliação dos gânglios linfáticos periféricos revelaram-se 

normais. À palpação abdominal notou-se algum desconforto. Lista de problemas: Prostração, 

anorexia, desconforto abdominal, mucosas pálidas, taquisfigmia, desidratação e 

hipertermia/pirexia. Diagnósticos diferenciais: Ingestão de corpo estranho, distúrbios da 

coagulação (ex. intoxicação por rodenticidas, CID, hepatopatia), doenças imunomediadas 

(anemia hemolítica imunomediada, Síndrome de Evans), neoplasias (ex. hemangiossarcoma, 

leucemia), hemólise secundária a toxicidade por zinco/cobre, hemoparasitose (ex. erliquiose, 

babesiose), traumatismo (ex. hemotórax, hemoabdómen). Exames complementares: Ht/PT: 

23%/6,2 g/dL; (Anexo IV – Tabela 1). Bioquímica sérica:  bilirrubinemia (Anexo IV – Tabela 2). 

Hemograma: anemia regenerativa – diminuição dos eritrócitos e da hemoglobina, e aumento de 

HDQ e de RDW; neutrofilia e monocitose; trombocitopenia – diminuição do número de plaquetas 

e aumento do VPM; índice de reticulócitos aumentado (Anexo IV – Tabela 3). Esfregaço 

sanguíneo: moderada anisocitose e policromasia, significativa esferocitose; presença ligeira de 

neutrófilos em banda sem evidentes sinais de toxicidade; sem agregados plaquetários, 

densidade diminuída. Ecografia abdominal: esplenomegalia e alguma estase gástrica; Serologia 

para Dirofilaria, Borrelia, Erlichia e Anaplasma: negativa. Diagnóstico: Síndrome de Evans  

Tratamento e evolução: Iniciou-se tratamento com prednisolona 1 mg/kg BID durante 3 dias, 

depois passou para 2 mg/kg BID, tendo feito toma única de ciclofosfamida (1,5 mg/kg PO) no 3º 

dia de internamento. Foi feita transfusão sanguínea com uma unidade de sangue inteiro no 2º 

dia e no 5ª dia de internamento. A Niká foi mantida com fluidoterapia IV durante todo o 
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internamento (NaCL 0,9% à taxa de manutenção) e fazia também omeprazol (1 mg/kg IV SID). 

Durante o internamento o apetite e o estado geral foram melhorando gradualmente. 

Teve alta ao fim de 13 dias com prednisolona 20 mg (2 mg/kg PO BID – 3 cp) e omeprazol 20 

mg (1 cápsula SID), até novas recomendações. 

Acompanhamento: Veio à consulta de controlo cerca de 15 dias após ter tido alta. Tutora referiu 

que tem estado prostrada e nesse dia não quis comer. Realizou-se ecografia abdominal na qual 

se observou uma ascite ligeira e o fígado estava hiperecogénico. Foram realizadas análises 

sanguíneas (hemograma e bioquímica sérica), nas quais se verificou aumento das 

transaminases e da bilirrubina total; o hemograma encontrava-se normal (Anexo IV – Tabela 2 e 

3). A citologia da efusão abdominal foi compatível com transudado puro (Anexo IV). A tutora quis 

que a Niká fosse para casa nesse dia, pelo que teve alta com indicação para iniciar desmame 

da prednisolona reduzindo cerca de 20% da dose a cada 2 semanas – 2 ½ cp de 20 mg PO BID 

durante 15 dias. Também lhe foi prescrito ácido ursodesoxicólico (10 mg/kg PO SID), wepatic® 

(2 cápsulas PO SID), famotidina (1 mg/kg PO SID) e dieta hepática.  

Discussão: A síndrome de Evans (SE) é uma doença que resulta da combinação de anemia 

hemolítica imunomediada (AHIM) e trombocitopenia imunomediada (TIM). Estas condições 

podem ocorrer simultaneamente ou de forma sequencial4 e, por norma, o seu diagnóstico é feito 

por exclusão, após serem descartadas outras causas de anemia e de trombocitopénia1. 

Existem poucos relatos na Medicina Veterinária de SE em cães, uma vez que casos de anemia 

imunomediada sem trombocitopenia imunomediada associada, ou então situações de 

trombocitopenia sem que seja possível avaliar a destruição imune de plaquetas, não são 

chamados Síndrome de Evans4. 

A AHIM é a causa mais comum de anemia hemolítica em cães, sendo rara em gatos e 

caracteriza-se por uma destruição acelerada e anormal dos eritrócitos através de mecanismos 

imunomediados. Esta pode ser primária ou idiopática (a mais comum) ou secundária, onde existe 

uma doença concomitante que serve de fator predisponente, como infeção, doença neoplásica, 

exposição a certos fármacos, venenos ou vacinas. As classes de anticorpos (Ac) mais 

frequentemente identificadas em animais com AHIM são as IgG, IgM, IgA e o complemento2. 

Verifica-se uma predisposição racial, com a doença a afetar mais frequentemente certas raças, 

como o Cocker Spaniel e cães de raça pequena. Afeta geralmente jovens adultos, com uma 

média de idades de 6 anos, e parece haver uma predisposição por fêmeas e machos inteiros2,3. 

A Niká tinha 6 anos e era fêmea o que a insere parcialmente no grupo predisposto a desenvolver 

esta doença. 

Na AHIM a presença de anticorpos ou do complemento em eritrócitos resulta em hemólises 

intravascular ou extravascular. A extravascular é mais comum e é tipicamente um processo 

menos agudo, sendo normalmente acompanhada por esferocitose e hiperbilirrubinemia. Os 

fatores que determinam a presença e a severidade da hiperbilirrubinéma incluem a taxa de 
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hemólise e a função hepática, que pode estar comprometida por hipoxia e necrose em cães com 

AHIM2. Provavelmente a hemólise verificada neste caso clínico era extravascular, pois a Niká 

apresentava marcada esferocitose e bilirrubinémia sem alteração nas enzimas hepáticas. Na 

urianálise (UA) podem ser detetadas hemoglobinúria em doentes com hemólise intravascular e 

bilirrubinúria nos casos de hemólise extravascular3. 

Animais com AHIM são normalmente avaliados devido a história de letargia, anorexia, vómitos e 

fraqueza. Apresentam alterações clínicas agudas como palidez, com ou sem icterícia (só 50% 

dos cães estão ictéricos), pirexia, taquicardia e taquipneia, em alguns casos, dor abdominal, e 

pode estar presente esplenomegalia difusa e hepatomegalia. Quando associada a 

trombocitopénia (como no SE) podem surgir petéquias e equimoses2. A Niká apresentava grande 

parte destas alterações, tais como letargia, anorexia, mucosas pálidas, taquiesfigmia, pirexia e 

dor abdominal, não apresentando sinais clínicos especificamente relacionados com a 

trombocitopenia. 

Para se chegar a um diagnóstico deve ser realizado hemograma e painel bioquímico completo, 

e UA, seguido de identificação de Ac contra a membrana dos eritrócitos (teste de Coombs)2.  

No hemograma de cães com AHIM observa-se anemia marcada (Ht de 13%) e fortemente 

regenerativa em 70% dos casos; leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda e monocitose; 

sendo também comum encontrar policromasia e esferocitose no esfregaço destes animais2,3, tal 

como observado neste caso clínico. A trombocitopenia moderada a severa está presente em 

60% dos casos e os mecanismos propostos para esta alteração incluem a presença de 

anticorpos direcionados para plaquetas e eritrócitos (SE), coagulação intravascular disseminada 

(CID) e sequestro esplénico2. A autoaglutinação é detetada macro e microscopicamente através 

do esfregaço sanguíneo e é geralmente considerada diagnóstica para AHIM2,3. O teste de 

Coombs é o método de diagnóstico mais usado para AHIM quando a policromasia com 

autoaglutinação e a esferocitose não estão presentes, pelo que não foi necessária a sua 

realização no caso da Niká. Convém salientar que este teste não é particularmente sensível nem 

específico para diagnóstico (positivo em 60-80% dos cães com AHIM). Os falsos positivos 

ocorrem frequentemente numa grande variedade de doenças inflamatórias, enquanto que os 

falsos negativos se verificam quando há uma concentração reduzida de anticorpos ligados à 

membrana dos eritrócitos2,3.  

Relativamente às causas de AHIM em cães destacam-se as seguintes doenças infecciosas: 

dirofilariose, micoplasma hemotrópico, infeção por Erlichia canis, por Anaplasma 

phagocytophilum, leishmaniose, babesiose e infeção bacteriana crónica2. Como exame 

complementar, foi feito teste SNAP 4DX à Niká, o que permitiu descartar como agentes 

infecciosos a Erlichia canis, Anaplasma phagocytiphila, Dirofilaria immitis e Borrelia burgdorferi. 

No esfregaço sanguíneo também não foram observados hemoparasitas. 
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Cerca de 5% dos casos de trombocitopenia são imunomediados, sendo a causa mais comum de 

trombocitopenia severa em cães. Tal como na AHIM, existem 2 tipos de trombocitopenia 

imunomediada (TIM): a primária, na qual os Ac ligam-se diretamente aos antigénios plaquetários 

e a TIM secundária, que acontece como resultado de uma doença neoplásica ou inflamatória 

subjacente2. 

Suspeita-se que alguns fatores ambientais, como stress, alterações da temperatura ambiente, 

alterações hormonais, vacinação e cirurgia, possam estar envolvidos no surgimento de TIM2. No 

caso da Niká não se verificaram alterações recentes no ambiente, nem havia histórico de vacinas 

e cirurgias. Os fatores predisponentes de TIM são muito semelhantes aos de AHIM, surgindo na 

mesma faixa etária, sendo as fêmeas duplamente mais acometidas e verifica-se a mesma 

predisposição racial, sendo mais frequente no Cocker Spaniel, Poodle e Pastor Alemão 2. 

Os achados clínicos mais comuns de TIM são o aparecimento súbito de petéquias, epistáxis, 

hematoquezia, hematemese, hematomas e anorexia. Também podem surgir evidências de 

melena, hematúria, hifema e membranas mucosas pálidas. A hemorragia associada a TIM é 

geralmente leve e de progressão lenta, no entanto, na SE, pela associação com AHIM isto não 

acontece, podendo representar risco de vida para o animal. À medida que a anemia vai 

avançando, podem surgir sinais como letargia, intolerância ao exercício, taquipneia, taquicardia 

e sopro cardíaco. Contudo, nem todos os animais com TIM apresentam hemorragia espontânea, 

o que pode ser explicado pelo facto de as plaquetas serem maiores em cães com TIM, e 

geralmente hemostaticamente mais competentes2. Este poderia ser o caso da Niká, pois para 

além de alterações multissistémicas, como a letargia e a anorexia, não demonstrava sinais de 

hemorragia e o volume plaquetário médio (VPM) encontrava-se elevado. 

Tal como acontece com a AHIM, o diagnóstico de TIM primária só pode ser feito depois de 

descartar todas as outras causas de trombocitopenia, entre elas CID, neoplasias, infeções, e 

exposição a tóxicos ou a vacinas. 

Embora não se tenha verificado no caso da Niká, no esfregaço sanguíneo podem ser 

identificados fragmentos plaquetários (microtrombocitose) que surgem devido a lesão 

imunológica ou porque as plaquetas maiores são removidas preferencialmente da circulação. A 

presença de plaquetas de grandes dimensões no esfregaço suporta a ideia de um aumento da 

sua produção pela medula óssea, mas isto não é específico para uma resposta regenerativa, 

pois lesão na medula pode também causar aumento do tamanho das plaquetas. De facto, cães 

com TIM primária apresentam valores de VPM mais baixos do que em outras causas de 

trombocitopenia. Isto pode ser explicado pela grande densidade de anticorpos na membrana de 

plaquetas de maiores dimensões, sendo por isso, mais provável a sua destruição2.  

Em suma, a abordagem diagnóstica de um cão com suspeita de TIM inclui uma história completa 

e exame físico, analítica sanguínea (hemograma completo, perfil bioquímico sérico), avaliação 

do perfil de coagulação (contagem de plaquetas, APTT, PTT), urianálise, diagnóstico por imagem 
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(radiografias torácicas, ecografias abdominais) para descartar hemorragias ou neoplasias, 

citologia e histopatologia da medula óssea para avaliar a produção de plaquetas. Este último 

pode ser realizado caso o animal não responda à terapia com imunossupressores. Este exame 

não foi realizado neste caso clínico pois verificou-se uma boa resposta à terapia instituída.  

No caso da Niká, foram descartadas as doenças infeciosas mais prováveis e fez-se ecografia 

abdominal que não revelou alterações significativas. Com base nos achados hematológicos e 

físicos, na ausência de evidências de hemorragia, suspeitou-se de AHIM associada a 

trombocitopenia, tendo-se chegado ao diagnóstico presuntivo de Síndrome de Evans. De forma 

a confirmar-se analiticamente o diagnóstico, poderia ter-se recorrido a um teste de citometria de 

fluxo para pesquisa de anticorpos anti-plaquetas e anti-eritrócitos4. Este teste em comparação 

com o de Coombs e com outros ensaios, apresenta uma sensibilidade maior sendo considerado 

um método objetivo mais rápido, econômico e sensível para determinar as imunoglobulinas 

ligadas aos eritrócitos (IgG) e às plaquetas (IgM)4.  

O tratamento dos cães com esta doença é uma tarefa difícil para o clínico devido ao reduzido 

número de estudos com evidência científica de tratamentos eficazes; ao prognóstico reservado; 

e ao elevado custo do tratamento2. Os glucocorticóides são usados frequentemente em altas 

doses como tratamento de primeira linha devido à sua disponibilidade, eficácia e ação rápida5, 

sendo comumente usados a prednisolona (2-4 mg/kg PO SID) e a dexametasona (0,25-0,6 mg/kg 

IV SID). São expectáveis melhorias nos primeiros 7 dias de tratamento, mas um efeito terapêutico 

completo só é evidente após 2 a 4 semanas2.  

Alguns animais não respondem ao tratamento isolado com glucocorticoides e outros manifestam 

efeitos secundários severos devido à dose necessária para controlar a doença. Em qualquer 

uma das situações, deve ser adicionada ao tratamento outro fármaco imunossupressor, entre 

eles a azatioprina, ciclosporina ou o micofenolato2,5. Em casos de TIM severa (plaquetas 

<15.000/µL) ou em animais que demonstrem sinais de hemorragia ativa, o tratamento com 

vincristina deve ser considerado pois estimula a libertação de plaquetas da medula óssea2. A 

ciclofosfamida (200-300 mg/m2 PO ou IV dose única) deve ser usada em pacientes que 

demonstrem AHIM agudas, pelo risco de rápida deterioração do estado geral e pela possibilidade 

de surgir tromboembolismo3. No caso da Niká, iniciou-se tratamento com prednisolona numa 

dose imunossupressora baixa e verificou-se descida do hematócrito nos controlos seguintes, 

tendo-se optado pela transfusão no 2º dia de internamento. No 3º dia, a dose de prednisolona foi 

aumentada para 2 mg/kg e administrou-se ciclofosfamida em dose única. Esta dose de 

prednisolona foi mantida até a Niká ter começado a apresentar alterações hepáticas e sinais de 

hiperadrenocorticismo, procedendo-se então ao seu desmame.  

Embora cães com hemólise estejam em risco para a ocorrência de trombose e CID, e como tal, 

tenham indicação para a administração de heparina e/ou ácido acetilsalicílico de forma 
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preventiva, em pacientes com SE esta terapêutica está contraindicada pela possibilidade de 

hemorragias espontâneas2,3. 

A necessidade de uma transfusão depende da severidade e cronicidade da anemia. Não devem 

ser considerados valores específicos de hematócrito como indicativo de necessidade de 

transfusão; cada paciente deve ser avaliado individualmente. Esta deve ser considerada quando 

o animal apresenta alterações como taquicardia, taquipneia, anorexia, letargia ou fraqueza2. 

Algumas destas alterações verificaram-se na Niká quando se optou por fazer transfusão: para 

além da queda de 8% no hematócrito em 24 horas, apresentava-se bastante letárgica, pouco 

responsiva a estímulos e sem apetite. 

A terapia de suporte é um passo crítico para bons resultados em cães com SE. A fluidoterapia 

não deve ser temida pelo risco de exacerbar a anemia, na realidade revela a sua verdadeira 

severidade e ajuda na hidratação de pacientes desidratados2.  

O prognóstico para cães com SE (AHIM e TIM) é reservado pois apresentam uma taxa de 

mortalidade de 80%, semelhante à de animais apenas com AHIM. Nos casos de AHIM, verifica-

se um prognóstico favorável para animais que apresentam uma resposta rápida ao tratamento 

com glucocorticóides, que tenham capacidade de manter o hematócrito acima dos 30% apenas 

com tratamento com glucocorticóides, ou que seja identificada uma causa para a anemia que 

seja tratável2,3. Neste caso clínico, apesar de se ter verificado uma resposta positiva ao 

tratamento para SE, com melhorias graduais do hemograma a cada controlo, a Niká começou a 

demonstrar efeitos secundários severos ao tratamento, principalmente a nível hepático (elevação 

das transaminases, ALP e bilirrubina, assim como ascite ligeira devido à insuficiência hepática). 

Estas alterações não melhoraram com o desmame progressivo que foi instituído, acabando por 

ser eutanasiada passados 3 meses do diagnóstico. 

As doenças imunomediadas são bastante comuns na prática clínica de pequenos animais. É 

frequente a utilização de medicamentos imunossupressores que não são aprovados para a 

medicina veterinária ou que apresentam efeitos colaterais significativos. Dessa forma, o 

entendimento das etiologias subjacentes a estas doenças assim como a busca de um efeito 

medicinal mais direcionado ao sistema imunitário, como o efeito direto sobre populações 

inflamatórias específicas, é imprescindível para que o prognóstico deste tipo de doenças seja 

mais favorável a longo prazo5. 
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CASO CLÍNICO 5: Urologia – Leptospirose  
Caracterização do paciente: O Lupi era um cão da raça Cão Lobo Checoslovaco de 6 anos de 

idade e 39,4 Kg. Motivo da consulta: Referenciado para diálise peritoneal. Anamnese: O Lupi 

habitava num ambiente exterior, com acesso ao interior durante a noite e passeava num jardim 

público, onde poderia contactar com outros animais. Encontrava-se com a vacinação e com a 

desparasitação interna em atraso, utilizando como desparasitante externo uma coleira Seresto®. 

Não tinha coabitantes e era alimentado com ração seca comercial. Apresentava história de perda 

de apetite e prostração há 2 dias, e teve um episódio de vómito biliar que levou o tutor a procurar 

um veterinário. Não apresentava passado médico nem cirúrgico relevante. Veio referenciado de 

um hospital em Aveiro onde realizaram ecografia abdominal, hemograma, bioquímica sérica, 

ionograma e cultura urinária. Na ecografia não observaram líquido livre, a bexiga estava 

distendida, o estômago sem conteúdo, pregueado e apresentava efusão perirrenal. Tinha 

leucocitose ligeira (18,4x109/L), aumento de ureia (60,4 mg/dL) e de creatinina (3,5 mg/dL), e 

ainda aumento da ALP (131 UI/L). A cultura urinária veio negativa. Com base na história e nos 

achados clínicos suspeitaram de leptospirose, e enquanto aguardavam resultado do PCR, 

referenciaram para realização de diálise peritoneal. Exame de estado geral: Estado mental 

alerta e temperamento linfático. Condição corporal 4/9. Os movimentos respiratórios eram 

regulares, rítmicos, costoabdominais, com relação inspiração:expiração de 1:1,3, sem uso dos 

músculos auxiliares da respiração, e com frequência de 22 rpm. O pulso femoral era forte, 

simétrico, rítmico e a FP era de 108 ppm. A temperatura retal era de 38,1◦C com tónus anal e 

reflexo perineal normais. As mucosas estavam pálidas e o TRC era <2s. Apresentava um grau 

de desidratação estimado <5%. As auscultações cardíaca e respiratória estavam normais e a 

avaliação dos gânglios linfáticos periféricos não demonstrou alterações. Apresentava-se 

visivelmente nauseado e com desconforto à palpação abdominal. Lista de problemas: Mucosas 

pálidas, anorexia, vómitos, dor abdominal e prostração. Diagnósticos diferenciais: 

Gastroenterite (ex: parasitária, vírica), pancreatite aguda, colecistite, colangiohepatite, peritonite, 

hemoparasitose (ex: erliquiose, babesiose), insuficiência renal aguda (ex. tóxicos, leptospirose), 

neoplasia (renal, intestinal, hepática), leishmaniose. Exames complementares: Hemograma: 

leucocitose com neutroflia – Anexo V, Tabela 1. Bioquímica sérica: aumento da ALP: 97 (Ref. 

13-83 UI/L) e da ALT: 95 (Ref. 17-78 UI/L), GGT e bilirrubina sem alterações. A ureia e a 

creatinina estavam aumentadas (azotémia) e foram medidas diariamente durante o internamento 

(resultados expressos no Anexo V – Tabela 2). O ionograma também foi realizado diariamente, 

apresentando à chegada hipocalemia – Anexo V, Tabela 3. Realizou teste rápido para 

Leishmania que deu resultado negativo. No Hospital de Aveiro tinha realizado PCR para 

Leptospirose, e o resultado positivo chegou passados 2 dias. Diagnóstico: Leptospirose 

Tratamento e evolução: O Lupi ficou internado durante 7 dias para realizar diálise peritoneal e 

estabilização da função renal. Esteve medicado durante todo o internamento com omeprazol (1 
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mg/kg IV SID), maropitant (1 mg/kg IV SID) e ampicilina (25 mg/kg IV TID-QID). Não comia 

sozinho pelo que era alimentado à seringa com ração renal, a cada 6 horas. Apresentou 

episódios de emese e um de hematemese nas primeiras 24 horas, tendo-se adicionado ao 

tratamento o sucralfato (2 saquetas de 5 mL PO, toma única) e a metoclopramida (0,5 mg/kg SC 

BID). Durante o primeiro dia fez dopamina em infusão contínua (60 ml SF + 0,6 mL dopamina à 

taxa de 12 ml/h). Realizou diálises peritoneais durante os 4 primeiros dias a cada 4 horas, 

sensivelmente. O líquido dialisante (1,5% Glucose) era aquecido a uma temperatura de 38°C 

sendo infundido por gravidade através de um cateter de diálise e retirado ao fim de 40 minutos 

(concentração no Anexo V – Tabela 4). Foi mantido a fluidoterapia IV intensiva que foi sofrendo 

alterações ao longo do internamento. Inicialmente começou por fazer Lactato de Ringer (LR) 

suplementado com 40 mEq KCL e glucose a 2,5% (taxa de administração: 90 ml/h). A partir do 

3º dia retirou-se a suplementação de glucose, mantendo a de KCL e a taxa de administração. No 

6º dia de internamento, foi retirada a suplementação de KCL, fazendo apenas LR à taxa de 

administração indicada. No último dia optou-se por passar a fluidoterapia para a taxa de 

manutenção (52 ml/h) e avaliar os valores de ureia e creatinina. 

Acompanhamento: No último dia de internamento verificou-se uma estabilização dos valores 

da ureia e creatinina, pelo que foi marcada alta para o Lupi com prescrição de doxiciclina (5 

mg/kg PO BID) durante 14 dias. O acompanhamento continuou a ser feito no Hospital de onde 

tinha sido referenciado. 

Discussão:  A leptospirose é uma doença bacteriana causada por uma espiroqueta Gram 

negativa de grande motilidade, pertencente ao género Leptospira1,5. Ao longo dos últimos anos, 

foram identificadas 20 espécies de Leptospira, incluindo 9 patogénicas, 6 saprófitas e 5 espécies 

intermediárias5. A infeção por Leptospira pode afetar praticamente qualquer mamífero e 

apresenta variadas formas clínicas, dependendo do serovar infetante, desde manifestações 

severas associadas a um risco de vida iminente, a infeções crónicas assintomáticas1,4.  

A principal via de infeção dos animais e humanos é a exposição a água ou solo contaminado 

com urina de animais infetados, principalmente roedores que funcionam como o principal 

reservatório da doença1,5. Desta forma, animais que vivam próximos a fontes de água parada, 

que tenham hábito de nadar e que tenham contacto com a vida selvagem são geralmente mais 

acometidos5. Não há consenso quanto a fatores de risco individuais5, no entanto, observa-se 

maior prevalência em animais jovens, de raças grandes e com acesso ao exterior6. O Lupi era 

um animal de risco, visto que tinha acesso ao exterior público e privado, onde poderia contactar 

com outros animais, incluindo roedores.  

A leptospirose é uma doença multissitémica, e como tal, pode afetar praticamente todos os 

órgãos e tecidos, sendo mais prevalente a infeção do rim e fígado5. Os sinais clínicos mais 

comuns na infeção aguda são febre (39,5-40°C), letargia, vómito, hematemese, hematoquezia, 

melena, epistáxis, aumento da sensibilidade muscular, desidratação, taquipneia, taquisfigmia e 
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icterícia6. O Lupi apresentava apenas sinais multissistémicos associados à azotémia, como 

vómitos, anorexia e prostração, tendo tido um episódio de hematese durante o internamento.   

A nível renal (99,7% dos casos), pode ocorrer na fase aguda uma nefrite intersticial, com necrose 

e apoptose das células tubulares. As leptospiras podem causar insuficiência renal não oligúrica 

associada a hipocalémia (por inibição da Na+-K+-ATPase). A oligúria ou anúria está presente em 

30% dos cães com leptospirose aguda5. O tutor do Lupi não conseguiu perceber alterações na 

frequência e quantidade da urina produzida, no entanto, pelas análises sanguíneas detetou-se 

azotémia e hipocalémia, o que estaria relacionado com uma insuficiência renal não oligúrica. 

A nível hepático (35,4%), é comum ocorrer colestase e hiperbilirrubinémia, e as principais 

alterações histopatológicas incluem necrose hepatocelular, hepatócitos binucleados, edema 

periportal com infiltrado celular inflamatório e proliferação das células de Kupffer. Em casos mais 

graves pode haver insuficiência hepática severa levando a sinais de encefalopatia hepática5. 

Neste caso clínico, as análises iniciais indicavam aumento da fosfatase alcalina e da ALT, 

levando à suspeita de uma lesão hepática. 

Os restantes achados clínicos que podem surgir relacionam-se com o órgão ou tecido afetado, 

como o caso da pancreatite, da intussusceção intestinal, meningite ou uveíte5.  

No hemograma podem surgir alterações como leucocitose, neutrofilia com desvio à esquerda, 

linfopenia e monocitose. A trombocitopénia com aumento dos tempos de coagulação é muito 

comum nesta doença, estando muitas vezes associada a CID, devido a vasculite. Em relação à 

bioquímica sérica observa-se aumento dos valores de ureia e de creatinina, aumento da atividade 

da ALT, AST e ALP, hiperbilirrubinémia e aumento sérico dos ácidos biliares também podem 

estar presentes quando o fígado está afetado. No ionograma verifica-se hipo ou hipercalémia, 

hiperfosfatémia, hiponatrémia e hipoclorémia. Para além destas alterações, é possível que 

existam certas variações noutros valores bioquímicos tendo em conta o órgão ou tecido afetado, 

como aumento de CPK ou troponina (nos casos de lesão muscular ou cardíaca, respetivamente), 

ou da amílase e lípase (indicando alterações pancreáticas)5,6. Das análises realizadas no 

Hospital, além da ligeira elevação das enzimas hepáticas, o Lupi apresentava leucocitose com 

neutrofilia, hipocalémia e azotémia, devido à lesão renal aguda que apresentava. 

Neste caso clínico, não foi realizada UA, mas na maioria dos cães doentes a urina apresenta-se 

isostenúrica, e menos comumente hipostenúrica5. Também podem surgir alterações como 

glicosúria, proteinúria, bilirrubinúria, hematúria e aumento do rácio proteína/creatinina5,6.  

A ecografia abdominal é um exame rotineiro em cães com suspeita de leptospirose5. Os achados 

mais comuns são renomegalia com hiperecogenicidade moderada da cortical e pielectasia6. Uma 

ampla faixa hiperecogenica bem diferenciada na região medular é altamente sugestiva desta 

doença4. Outros achados menos comuns incluem hepatomegalia, esplenomegalia, ascite, 

pâncreas aumentado e hipoecogénico, e espessamento da parede intestinal e gástrica5. 
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A confirmação da suspeita clínica de leptospirose deve ser sempre feita devido ao potencial 

zoonótico desta doença, numa perspetiva de saúde pública (ver Anexo V – Tabela 5 para 

condições clínicas que sejam indicativas para a realização do teste). Os testes diagnósticos para 

leptospirose mais utilizados são o PCR da urina ou do sangue (>=1:800), a medição de 

anticorpos séricos antileptospira (MAT/ELISA), deteção de leptospiras por microscopia de campo 

escuro e cultura5,6. A cultura de leptospiras embora seja a prova definitiva para confirmação da 

infeção, é um método difícil (pode demorar até 6 meses), que apresenta contaminação frequente 

e não se encontra disponível rotineiramente na Europa1,5. A microscopia de campo escuro tem 

reduzida sensibilidade e especificidade e necessita de urina fresca para a sua realização5.  

O teste utilizado no caso do Lupi foi o PCR, e atualmente é o teste diagnóstico mais utilizado 

para diagnosticar leptospirose em cães, existindo vários protocolos disponíveis que são 

desenvolvidos para detetar ADN da leptospira em amostras de urina de cães1. No entanto, este 

teste também tem as suas limitações. Tendo em conta que se trata de um patógeno que tem a 

capacidade de ficar latente e ser excretado de forma intermitente a nível renal, pode levar a 

resultados falsos negativos se for realizado um único teste. Assim a identificação de indivíduos 

infetados cronicamente deve ser baseada na repetição de vários testes laboratoriais positivos1.  

O ELISA é utilizado para detetar anticorpos IgG ou IgM contra leptospiras. A deteção do anticorpo 

IgM é ligeiramente mais sensível e mais específica na identificação de serogrupos em infeções 

precoces, em relação ao MAT. A deteção de IgG permite tirar conclusões sobre o nível de 

proteção, sendo por isso, importante relacionar os títulos de IgG com uma possível vacinação, 

já que estes aumentam drasticamente após vacinação e persistem aumentados durante vários 

meses. No geral, O MAT está mais recomendado para diagnóstico por apresentar uma 

sensibilidade e especificidade superior ao ELISA6. 

O tratamento para a leptospirose canina deve ser iniciado assim que possível, pela possibilidade 

de reversão das lesões renais e hepáticas2. Deve ser feito um tratamento sintomático, com 

administração de antieméticos e protetores gástricos2. O antibiótico deve ser feito em 2 fases: 

começando por um derivado da penicilina, como a ampicilina ou amoxicilina (20-30 mg/kg IV TID 

ou QID) durante a fase inicial aguda e em animais que manifestem sintomatologia 

gastrointestinal2,5. Quando o animal suportar medicação oral, deve ser administrada doxiciclina 

(5 mg/kg BID ou 10 mg/kg SID durante 14 dias consecutivos)5. Foi exatamente este o plano 

terapêutico usado no caso do Lupi, tendo feito ampicilina durante o internamento, juntamente 

com omeprazol e maropitant, e teve alta com indicação para fazer doxiciclina oral em casa.  

A principal alteração identificada no Lupi era a lesão renal aguda (LRA), com diminuição da 

perfusão renal e consequente hipoxia, causada pela infeção por Leptospira, pelo que estes casos 

devem ser tratados com elevadas taxas de fluidoterapia para forçar a diurese de forma a manter 

um fluxo urinário entre 2-5mL/kg/h. Se necessário, pode-se adicionar furosemida ao tratamento 

diurético ou dopamina, até à realização da diálise peritoneal, tal como foi feito com o Lupi.  



28 
 

Devido aos avanços ocorridos na medicina veterinária, atualmente é possível recorrer a 

hemodiálise e a diálise peritoneal (DP) como terapias de substituição para as disfunções renais 

em pequenos animais. Estas técnicas utilizam princípios de difusão, convecção e ultrafiltração 

para remover resíduos tóxicos do metabolismo proteico e para corrigir desequilíbrios 

eletrolíticos3, e estão indicadas para casos de Leptospirose5.  Não existe consenso na literatura 

acerca do melhor método de terapia de substituição em casos de LRA3. A hemodiálise poderia 

ser uma alternativa eficaz no caso do Lupi, no entanto, ainda não se encontra amplamente 

instituída na medicina veterinária.  

 A DP consiste na introdução de uma solução de diálise na cavidade abdominal que permite a 

troca de solutos e fluidos entre os capilares sanguíneos peritoneais e a solução3. Os cães e gatos 

que apresentem anúria ou oligúria secundária a uma LRA têm indicação para este tratamento, 

bem como aqueles que demonstrem níveis séricos de ureia acima dos 100 mg/dL e de creatinina 

acima de 10 mg/dL ou que sejam refratários ao tratamento médico3. No primeiro dia de 

tratamento, o Lupi apresentava urémia ligeiramente acima dos 100 mg/mL e a creatinina era de 

5,10 mg/dL, estando por isso indicada a DP. Como vantagens da DP temos a sua disponibilidade, 

a facilidade na execução, a sua excelente tolerância cardiovascular e um reduzido risco de 

causar desequilíbrios eletrolíticos. No entanto, esta técnica tem algumas limitações, entre elas o 

risco de peritonite, a perda de proteína e a eliminação de toxinas mais lenta do que na 

hemodiálise3. A recuperação da função renal em doentes tratados com DP ocorre de forma 

gradual após 2 a 7 dias de diálise5, tal como se verificou no caso do Lupi, que demonstrou 

melhorias da azotémia logo passadas 24 horas, tendo evoluindo gradualmente ao longo do 

tratamento. Antes de iniciar a DP é importante corrigir a hipotensão e a desidratação que possam 

estar presentes, de forma a garantir uma adequada vascularização peritoneal. Após este passo, 

é importante decidir a composição do líquido dialisante, sendo que uma solução ideal demonstra 

uma boa remoção de solutos, corrige os distúrbios eletrolíticos, inibe o crescimento de 

microrganismos e é minimamente prejudicial para o peritoneu3. Neste caso foi usada uma 

solução de 1,5% de glucose, já que o paciente estava normovolémico. O dialisante deve ser 

aquecido até à temperatura corporal antes de ser introduzido no abdómen através de um cateter 

de diálise. O volume infundido deve variar entre 30-40 ml/kg, e esta solução deve permanecer 

no abdómen por 30-40 minutos até ser drenada (para um saco coletor)3. O Lupi iniciou a DP com 

30 ml/kg durante 24 horas, tendo a partir daí aumentado gradualmente o volume de diálise. O 

volume retirado do abdómen deve ser pelo menos 90% do infundido, no entanto, pode existir 

uma certa retenção do líquido dialisante devido a oclusão do cateter por omento ou pela 

acumulação de fibrina (oclusão ocorre em 22 a 77% dos animais). Caso se pretenda fazer DP 

por mais do que 3 dias, deve ser feita uma cirurgia para remoção do omento (omentectomia 

parcial)3. No caso do Lupi não se realizou este procedimento, pois pretendia-se que o tratamento 
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fosse curto, no entanto, esta abordagem poderia ter sido favorável, pois a obstrução por omento 

pode ter sido a razão da retenção de líquido que ocorreu diversas vezes ao longo do tratamento.  

A oclusão do cateter é a complicação mais comum, e como consequência pode surgir 

hipoalbuminémia, peritonite, infiltração de dialisante para o espaço subcutâneo, dispneia devido 

ao aumento da pressão intra-abdominal, desidratação ou sobre-hidratação e alterações 

eletrolíticas. Felizmente, nenhuma destas complicações se verificou com o Lupi. É importante a 

realização de uma monitorização intensa durante todo o procedimento, e lembrar que a 

manipulação do cateter deve ser feita sempre de forma estéril3. Neste caso, a DP foi bem-

sucedida, pois verificou-se diminuição da azotémia, e redução dos distúrbios eletrolíticos, o que 

resultou numa melhoria do estado clínico do Lupi.  

A recuperação da função renal pode demorar vários meses em cães com leptospirose, no 

entanto, esta fase não requer internamento, desde que os animais consigam manter a 

alimentação e a hidratação necessária em casa5.  

A vacinação como forma de prevenção é importante pois fornece alguma imunidade que permite 

reduzir a prevalência e a gravidade da doença em cães. Os serogrupos que causam infeção 

mais frequente são o Canicola e o Icterohaemorrhagiae, que estão presentes na vacina bivalente 

comumente usada nos protocolos vacinais, induzindo imunidade contra os mesmos. A imunidade 

cruzada em serogrupos heterólogos é apenas parcial, pelo que na Europa tem sido reportada 

leptospirose canina em animais vacinados com a forma bivalente. Recentemente, surgiram 

novas vacinas com 3 ou 4 serogrupos na sua constituição, assim estas devem ser usadas pelo 

aumento do espectro de proteção5. A duração da imunidade em cães infetados naturalmente não 

está bem esclarecida, pelo que a vacinação deve ser feita como nos restantes animais5. 

No caso dos cães infetados cronicamente, apesar da sua identificação ser difícil, sempre que for 

possível, devem ser implementadas medidas de maneio adequado nestes animais de forma a 

reduzir a contaminação ambiental1. O Lupi não estava vacinado o que, associado ao facto de ter 

acesso ao exterior e a outros animais, pode ter contribuído para o seu contágio.  

O tratamento instituído no Lupi teve muito bons resultados, uma vez que se verificou uma 

melhoria no estado geral, aumento do apetite e estabilização dos valores de ureia e creatinina. 

Como tal, o Lupi apresenta um prognóstico favorável, se continuar com a hidratação necessária 

em casa e com uma dieta pobre em proteínas podendo, ainda assim, ficar com sequelas renais. 
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ANEXOS 

Anexo I – Shunt porto-ázigos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análises 
Resultados 

31/01/19 
Valor de Referência Resultados 06/09/19 

HEMOGRAMA 

Eritrograma 

Eritrócitos 6,5 5,4-8,5 10E12/L 7,2 

Hemoglobina 12,3 12,0-18,0 g/dL 13 

Hematócrito 39 37-55 % 39 

V.C.M 56 65,0-72,0 fL 54,2 

C.H.C.M. 31 32,0-36,3 g/dL 33,3 

R.D.W. 11 11,9-14,5 % - 

Leucograma 

Glóbulos Brancos 12,6 5,8-20,3 10E9/L 14,8 

Neutrófilos 7,9 3,7-13,3 10E9/L 9,6 

Linfócitos 3,2 1,0-3,6 10E9/L 4,3 

Monócitos 0,6 0,2-0,7 10E9/L 0.8 

Eosinófilos 0,4 0,1-1,3 10E9/L 0,1 

Basófilos 0,1 <0,2 10E9/L 0 

Plaquetas 205 173,0-486,5 10E9/L 311 

V.P.M. 7,1 8,6-14,4 fL - 

BIOQUÍMICA 

Ureia 21 15,0-68,5 mg/dL 11,7 

Creatinina 0,6 0,4-1,2 mg/dL 0,8 

ALT/GPT 20 10-90 UI/L 31 

ALP 53,1 <120 UI/L 124 

Glucose 46 54,0-120,0 mg/dL 41 

Proteínas totais 4,7 5,5-7,5 g/dL 4,6 

Albumina 2,1 2,7-3,6 g/dL 2,5 

Colesterol 41,7 135-276 mg/dL 120 

Ácidos biliares 
Pré-prandial: 107,9 

Pós-prandial: 122 

Pré-prandial: 0-8,0 µmol/L 

Pós-prandial: 0-30,0  µmol/L 

Pré-prandial: 34,8 

Pós-prandial: 173,4 

Amónia 
Pré-prandial: 142 

Pós-prandial: 146,8 

Pré-prandial: 0-98 µmol/mL 

Pós-prandial: 0-98 µmol/mL 

Pré-prandial: 138 

Pós-prandial: 141 

COAGULOGRAMA 

TP 9,2 6,8-10,2 s 9,3 

TTPA 23,7 10,7-16,4 s 19,5 

Fibrinogénio 295 200-400 mg/dL 304 

Tabela 1 - Análises efetuadas no caso da Sophie 

Figura 1 - Imagens de Angiografia por TC, corte transversal (à esquerda), corte dorsal (no meio) e sagital (à direita). 
Algoritmo para tecidos moles. Observa-se shunt porto-ázigos ao nível da 11ª costela e agenesia da veia cava 
caudal. – Imagens gentilmente cedidas pelo HoVet-USP. 
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Objetivo terapêutico/nutricional Tratamento 

Diminuição da absorção de 

subprodutos bacterianos (amónia)  

Enemas de limpeza com água morna ou solução com lactulose a 30% 
(5-10 mL/Kg) 

Lactulose oral: 0,5-1 mL/Kg PO TID 

Metronidazol: 7,5 mg/Kg IV ou PO BID 

Ampicilina: 22 mg/kg IV QID 

Neomicina: 22 mg/kg PO TID (evitar se evidência de sangramento 
intestinal, ulcerações ou insuficiência renal 

Evitar coagulopatias 
Plasma congelado fresco: 10-15 ml/kg a cada 2-3 horas 

Vitamina K1: 1,5-2,0 mg/kg SC ou IM BID (3 doses, depois SID) 

Evitar ulceração gastrointestinal 

Antiácidos: 

o Famotidina: 0,5-1,0 mg/kg/d IV ou PO 
o Omeprazole: 1,0-2,0 mg/kg/d PO 
o Pantoprazole: 0,5-q,0 mg/kg IV BID 
o Misoprostol: 2-3 µg/kg PO BID 

Proteção  

o Sucralfato: 1 g/25 kg PO BID 

Controlo de convulsões 

Benzodiazepinas 

Fenobarbital (4,0-8,0 mg/kg IV SID ou BID) 

Propofol: 0,5-1,0 mg/ml IB bólus; CRI 0,05-0,1 mg/kg/min 

Levetiracetam: 20 mg/kg (≤60 mg/kg) PO ou IV TID 

Diminuição do edema cerebral Manitol: 0,5-1,0 g/kg bolus em 20-30 min 

Suporte nutricional 

Restrição moderada de proteína: 18%-22% em cães; 30%-35% em 
gatos – de preferência proteínas vegetais  

Suplementação com proteínas complexo B (1 ml/L fluidoterapia IV) 

Suplementação multivitamínica  

Reduzir danos hepáticos (para 

doenças crónicas) 

SAMe: 17-22 mg/kg PO SID 

Àcido ursodesoxicólico: 10-15 mg/kg SID 

Vitamina E: 15 IU/kg SID 

L-carnitina: 250-500 mg SID (gatos) 

Tabela 2 - Maneio médico de shunts portossistémicos. Adaptado de Berent AC, Tobias KM (2012). “Hepatic 
Vascular Anomalies” In Tobias KM, Johnstion SA, Veterinary Surgery Small Animal vol 2, St Louis, Saunders 
Elsevier, 1625-1658 

Figura 2 e 3 - Anel constritor ameroide de 3,5mm aplicado no procedimento cirúrgico para resolução do PSS da 
Sophie 
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Anexo II – Síndrome de hiperestesia felina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Imagens de RM da coluna toracolombar: segmento medular apresenta-se íntegro pela manutenção da 
homogeneidade de sinal em todas as sequências, tecidos moles adjacentes sem identificação de sinais patológicos 
associados, e discos intervertebrais apresentam hipersinal em T2 e T2 STIR sem sinais de herniação discal 
associados. – Imagem gentilmente cedida pelo Centro de Imagem Montenegro  

Análises Resultados 
Valor de 

Referência 

HEMOGRAMA 

Eritrograma 

Eritrócitos 10,3 4,0-9,0 10E12/L 

Hemoglobina 15,1 9,5-15,0 g/dL 

Hematócrito 43 24-45 % 

V.C.M 47 35,5-55,0 fL 

C.H.C.M. 31 28-40 g/dL 

R.D.W. 15 10-14 % 

Leucograma 

Glóbulos 
Brancos 

11,6 5,0-18,0 10E9/L 

Neutrófilos 8,4 3,0-13,0 10E9/L 

Linfócitos 2,4 1,2-9,0 10E9/L 

Monócitos 0,7 0-0,7 10E9/L 

Eosinófilos 0,1 0-1,2 10E9/L 

Basófilos 0,01 <0,2 10E9/L 

Plaquetas 300 120,0-500 10E9/L 

P.D.W. 40 26-57 % 

BIOQUÍMICA 

Creatinina 1,5 0,8-1,8 mg/dL 

AST/GOT 32 18-51 UI/L 

Fosfatase 
alcalina 

45 38-165 UI/L 

Glucose 108 54,0-120,0 mg/dL 

Proteínas 
totais 

7,4 5,7-7,8 g/dL 

Albumina 3,5 2,3-3,5 g/dL 

CPK 1296 <500 UI/L 

Tabela 2 - Bioquímica sérica realizada ao Duke 

Tabela 1 - Hemograma realizada ao Duke 
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Anexo III – Linfoma extranodal 
 

Relatório da citologia da membrana nictitante: 

AMOSTRA: foram coradas com May-Grunwald Giemsa 6 lâminas de CAAF de nódulo e espessamento 

localizado na membrana nictitante. DESCRIÇÃO: As lâminas apresentam moderada a elevada 

celularidade com fundo hemático. A população celular é maioritariamente constituída por células redondas 

de morfologia linfóide, médias a grandes dimensões, com escassa quantidade de citoplasma basófilo, e 

núcleo redondo com cromatina reticular heterogénea, com ocasionais nucléolos evidentes. Raras mitoses 

atípicas. Observam-se também raros pequenos linfócitos, raros corpos linfoglandulares e células 

apoptóticas. CONCLUSÃO: O quadro citológico é compatível com linfoma.   

 

 

Figura 4 - TC crânio: identificada alteração da normal conformação da membrana nictitante esquerda, apresentando-
se severamente aumentada de tamanho por toda a sua extensão e captando contraste de forma intensa, 
homogénea e difusa, elevando a ligeira enoftalmia. 
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PROTOCOLO ORION 
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Sessão Data Peso/ m2 Tratamento Quantidade administrada Análises 

1ª sessão 
(semana 1) 

25/09/19 4 kg/0,252m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,126 mL 
Prednisolona 40 mg/m2 PO SID – 10 mg (½ cp) 

Famotidina 1 mg/kg PO SID (durante todo o 
tratamento) – 5 mg (½ cp) 

SA 
Neut=4,0x109/L 
Plaq=139x109/L 

- 28/09/19 - Ciclofosfamida 200 mg/m2 PO – 50 mg (1 cp) - 

2ª sessão 
(semana 2) 

02/10/19 
3,9 kg/ 0,245 

m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 123 mL 
Prednisolona 40 mg/m2 PO SID – 10 mg (½ cp) 

SA 
Neut=2,8x109/L 
Plaq= 346x109/L 

3ª sessão 
(semana 3) 

09/10/19 
3,85 kg/0,242 

m2 
Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 121 mL 

Prednisolona 20 mg/m2 PO SID – 5 mg (¼ cp) 

SA 
Neut=5,51x109/L 
Plaq= 247109/L 

4ª sessão 
(semana 4) 

16/10/19 
3,85 kg/0,242 

m2 
Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 121 mL 

Prednisolona 20 mg/m2 PO QOD – 5 mg (¼ cp) 

SA 
Neut=5,63x109/L 
Plaq=258x109/L 

- 19/10/19 - Ciclofosfamida 200 mg/m2 PO – 50 mg (1 cp) - 

5ª sessão 
(semana 5) 

23/10/19 3,7 kg/0,24 m2 
Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,12 mL 

Prednisolona 20 mg/m2 PO QOD – 5 mg (¼ cp) 

SA 
Neut=3,06x109/L 
Plaq=120x109/L 

6ª sessão 
(semana 6) 

30/10/19 
3,75 kg/0,24 

m2 
Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,12 mL 

Prednisolona 20 mg/m2 PO QOD – 5 mg (¼ cp) 

SA 
Neut=6,56x109/L 
Plaq=160x109/L 

7ª sessão 
(semana 7) 

06/11/19 
3,75 kg/0,24 

m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,10 mL (redução de 
10% da dose) 

Infermun® IV – 0,5 mL 
Prednisolona 20 mg/m2 PO QOD – 5 mg (¼ cp) 

Ligeira leucopénia e 
neutropénia 

8ª sessão 
(semana 8) 

13/11/19 
3,81 kg/0,24 

m2 
Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,12 mL 

Prednisolona 20 mg/m2 PO QOD – 5 mg (¼ cp) 

SA 
Neut=6,72x109/L 
Plaq=204x109/L 

- 15/11/19 - Ciclofosfamida 200 mg/m2 PO – 50 mg (1 cp) - 
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9ª sessão 
(semana 

10) 
(1ª man) 

27/11/19 3,8 kg/0,24 m2 
Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,12 mL 

Prednisolona 10 mg/m2 PO QOD – 2,5 mg (½ 
cp) – 5 mg 

SA 
Neut=5,93x109/L 
Plaq=112x109/L 

10ª sessão 
(semana 

12) 
11/12/19 4 kg/0,252m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,126 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO QOD – 1,25 mg (¼ 

cp) – 5 mg 

SA 
Neut=6,28x109/L 
Plaq=120x109/L 

11ª sessão 
(semana 

14) 
23/12/19 4 kg/0,252m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,126 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO QOD - 1,25 mg (¼ cp) 

– 5 mg 

SA 
Neut=5,62 

Plaq=190x109/L 

- 28/12/19 - Ciclofosfamida 200 mg/m2 PO – 50 mg (1 cp) - 

12ª sessão 
(semana 

16) 
08/01/20 4 kg/0,252m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,126 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 

SA 
Neut=3,47x109/L 
Plaq=220x109/L 
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 13ª sessão* 
(semana 

19) 
29/01/20 4 kg/0,252m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,126 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 
Traumeel PO SID - ½ cp 

NR 

14ª sessão 
(semana 

22) 
19/02/20 4 kg/0,252m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,126 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 

SA 
Neut=3,42 

Plaq=235x109/L 

15ª sessão 
(semana 

25) 
11/03/20 4,2 kg/0,254m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,127 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 

SA 
Neut=3,3x109/L 
Plaq=249x109/L 
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16ª sessão 
(semana 

29) 
11/04/20 4,2 kg/0,254m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,127 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 

SA 
Neut=3,3x109/L 
Plaq=276x109/L 

17ª sessão 
(semana 

34) 
16/05/20 4,2 kg/0,254m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,127 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 

SA 
Neut=2,62x109/L 

Plaq=507x109/L ??? 

18ª sessão 
(semana 

38) 
13/06/20 4,2 kg/0,254m2 

Vincristina 0,5 mg/m2 IV – 0,127 mL 
Prednisolona 5 mg/m2 PO 2x/semana - 1,25 mg 

(¼ cp) – 5 mg 

SA 
Neut=3,52x109/L 
Plaq=375x109/L 

Tabela 3 - Protocolo quimioterápico COP instituído ao Orion desde o diagnóstico. 

SA= sem alterações; NR= não registado 
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Anexo IV – Síndrome de Evans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Variação dos hemogramas realizados à Niká.  

Avaliação do esfregaço sanguíneo: 

DESCRIÇÃO: Linha vermelha – moderada anisocitose e policromasia; significativa esferocitose. Linha 

branca – presença ligeira de neutrófilos em banda sem evidentes sinais de toxicidade. Linha plaquetária – 

sem agregados; densidade diminuída. 

Não se identificam hemoparasitas e/ou células consideradas anómalas. 

CONCLUSÃO: a conjugação dos dados hematológicos da linha vermelha e plaquetária são sugestivas de 

Síndrome de Evans. A neutrofilia pode indicar presença de uma reação inflamatória. A não visualização 

de hemoparasitas não permite descartar por completo a sua presença, principalmente se o quadro clínico 

o apoiar.  

Bioquímica 
sérica 

Resultados 

1º dia de 

internamento 

Controlo após 

a alta (aos15 
dias) 

Valores de 

Referência 

Ureia 19,1 13,6 9-30 mg/dL 

Creatinina 0,52 0,35 0,6-1,5 mg/dL 

Glucose 62 68 60-120 mg/dL 

Bilirrubina total 1,7 0,7 0,1-0,5 mg/dL 

GPT/ALT 25 705 9-90 U/l 

GGT - 407 <25 U/L 

ALP 59 1183 29-250 U/L 

Proteínas totais 6,2 6,8 5,0-7,0 g/dL 

Tabela 4 - Análise bioquímica sérica da Niká 

Hemograma Resultados 1º 
dia de 

internamento 

3ª dia de 
internamento 

Controlo 10ª dia de 
internamento 

(04/05) 

Controlo 10 
dias após a 
alta (14/05) 

Valores de 
Referência 

Eritrócitos 3,6 1,7 2,4 3,9 5,4-8,5 10E12/L 

Hematócrito 23,8 11,9 20,4 29,9 35-55 % 

Hemoglobina 8,2 3,5 5,6 9,2 12-18 g/dL 

VCM 66,7 71,3 85,5 77,5 60-77 fl 

CHCM 34,3 32,6 29,8 30,7 31-36 pg 

HDW 2,4 4,2 3,7 2,0 1,4-2,1 g/dL 

RDW 15,3 26,5 22,8 18,9 11.9-14,5 % 

Leucócitos 16,9 49,9 10,0 45,1 5,8-20,3 10E9/L 

Neutrófilos 14,5 37,7 5,1 42,9 3,7-13,3 10E9/L 

Linfócitos 1,1 6,3 2,4 1,0 1,0-3,5 10E9/L 

Monócitos 1,0 4,7 2,0 0,6 0,2-0,3 10E9/L 

Eosinófilos 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1-1,2 10E9/L 

Basófilos 0 0,1 0,0 0,1 <0,2 10E9/L 

Plaquetas 90 84 109 116 173-486,5 10E9/L 

VPM 39,2 31,1 18 18 8,6-14,4 fL 

Reticulócitos 173,5 - - - 10,9-111,0 10E9/L 

Reticulócitos 
corrigidos 

2,6 - - - >1% AR 

<1% ANR 

Tabela 5 - Evolução do hematócrito (Ht) e 
proteínas totais (PT) da Niká desde a entrada 
até à alta. 
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Citologia do fluido da efusão abdominal:  

DESCRIÇÃO: fluido ligeiramente turvo de coloração amarelada. Contagem total de células nucleadas: 240 

cels/µL. Proteínas totais: 0,8 g/dL 

Processadas lâminas por esfregaço direto, linear e por citocentrifugação. Lâminas com muita reduzida 

celularidade num fundo límpido. População de células nucleadas compostas por raros neutrófilos não 

degenerados sem evidente fagocitose bacteriana, e raros linfócitos pequenos. Não se identificaram 

agentes etiológicos e/ou células com características consideradas neoplásicas. 

CONCLUSÃO:  os dados reportados são compatíveis com um transudado puro. Embora os principais 

diferenciais a considerar sejam todos os que cursam com hipoalbuminémia, este tipo de efusão pode 

também ocorrer secundariamente a hipertensão, insuficiência cardíaca ou a massas intra-torácicas.  

Recomenda-se integração com os dados clínicos, imagiológicos e restantes dados laboratoriais. 

 

Anexo V – Leptospirose  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioquímica sérica Resultados 
dia 1 

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Valores de 
Referência 

Ureia 102 80,6 47 35,3 39,5 31,1 9,2-29,2 mg/dL 

Creatinina 5,10 4,03 3,27 2,75 2,9 2,69 0,40-1,40 mg/dL 

Ureia/Creatinina 20 20 14,4 12,8 13,6 11,6 12,5-31,8 mg/mg 

Tabela 7 - Análises bioquímicas séricas do Lupi durante o internamento 

 

 

Ionograma Resultados dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Valores de Referência 

Na-PS 150 148 146 142 140 141-152 mEq/L 

K-PS 2,8 3,3 3,6 3,6 4,1 3,8-5,0 mEq/L 

Cl-PS 118 118 119 111 109 102-117 mEq/L 

Na/K 53,6 44,8 40,6 39,4 34,1 29,9-39,2 

Tabela 8 - Ionograma do Lupi durante o internamento 

 

Hemograma 
Resultados 

06/05 
Valores de 
Referência 

Eritrócitos 5,59 5,5-8,5 10E12/L 

Hematócrito 41,63 37-55 % 

Hemoglobina 12,3 12-18 g/dL 

VCM 74 60-77 fl 

CHCM 32 31-39 pg 

HCM 22 19,5-24,5 pg 

RDW 15,4 14-20 % 

Leucócitos 21,33 6-17 10E9/L 

Neutrófilos 16,98 3-12 10E9/L 

Linfócitos 2,36 1,0-4,8 10E9/L 

Monócitos 1,39 0,2-1,5 10E9/L 

Eosinófilos 0,46 0-0,8 10E9/L 

Basófilos 0,14 <0,4 10E9/L 

Plaquetas 255 165-500 10E9/L 

VPM 8,4 3,9-11,1 fL 
Tabela 6 - Hemograma do Lupi no 1º dia de internamento 
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Dia de 
internamento 

Hora 
Líquido Dialisante* – 

infundido (mL) 
Hora 

Líquido dialisado – 
drenado (mL) 

Dia 1 
18:00 1000 18:40 700 

22:00 1000 22:40 950 

Dia 2 

02:00 1000 02:40 1100 

07:00 1000 07:40 700 

10:00 1000 10:40 1250 

15:00 1000 15:40 1100 

21:00 1250 21:40 1200 

Dia 3 

02:00 1250 02:40 1300 

08:30 1500 09:30 1350 

14:30 1500 15:30 900 

21:00 1250 21:40 2000 

Dia 4 

03:00 1250 3:40 1120 

11:00 1250 11:40 1400 

19:00 1250 19:40 1100 

Dia 5 02:00 1250 02:40 
Catéter entupiu e foi 

removido 

Tabela 9 - Ficha de diálise peritoneal do Lupi durante o internamento. *Composição: 2000 mL de 1,5% 
Glucose com Ca2+ =1,75 mml/L; Na+= 134 mml/L; Mg2+ =0,5 mmol/L; Cl-= 104,5 mmol/L; HCO3-= 34 mmol/L; Glu= 
83,25 mmol/L; pH= 7,40  

 

Indicação para realização 

de exames 

complementares para 

diagnóstico de 

Leptospirose 

▪ Lesão renal aguda (LRA); 

▪ Isostenúria associada com glicosúria sem 

hiperglicemia; 

▪ Hepatopatia aguda com/sem icterícia; 

▪ Stress respiratório agudo com/sem hemoptise de 

causa desconhecida. 

Incluir leptospirose como 

diagnóstico diferencial 

▪ Gastroenterite hemorrágica aguda (s/parvovirose); 

▪ Pirexia; 

▪ Uveíte, sangramento na retina. 

Alterações laboratoriais 

que reforcem a suspeita 

de Leptospirose 

▪ Alterações no hemograma (trombocitopenia, anemia); 

▪ Sedimento urinário anormal (piúria, hematúria, 

proteinúria); 

▪ Alterações na coagulação (raro); 

▪ Alterações ecográficas (renomegalia, acumulação de 

fluido perirenal, faixa medular hiperecogénica); 

▪ Suspeita epidemiológica (bebe ou toma banho em 

águas paradas, contacto com roedores). 

Tabela 10 - Indicação para confirmação de Leptospirose. Adaptado de Schuller, S et al. (2015). “European Consensus 
Statement on Leptospirosis in Dogs and Cats”. Journal of Small Animal Practice. 56(3): 159-79 

 

 


