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RESUMO 
 

Quando, durante o preenchimento do plano de estágio, estabeleci os meus objectivos, propus-

me a: desenvolver as capacidades de raciocínio clínico e elaboração do plano diagnóstico; 

aperfeiçoar a aptidão para a busca e selecção de informação relevante ao desenvolvimento de 

cada caso clínico; desenvolver competências práticas de cuidado e tratamento médico-

veterinário; aprimorar a linguagem técnico-científica, bem como a capacidade de comunicação 

com colegas e proprietários de animais; e estimular a capacidade de coordenação inter-

pessoal e trabalho em equipa. 

 

No John & Ann Tickle Small Animal Teaching Hospital, particicei nas rotações de neurologia, 

oftalmologia, medicina interna, oncologia e cirurgia de tecidos moles. Era da minha 

competência realizar a anamnese, exame de estado geral, exame dirigido, lista de problemas, 

lista de diagnósticos diferenciais e plano diagnóstico, e sugerir a abordagem terapêutica. Era 

também da minha responsabilidade o cuidado de cada paciente que recebi, o contacto 

telefónico bidiário com os proprietários (para os sempre bem-vindos updates), a escrita das 

ordens diárias, SOAPs, relatórios de cirurgia e instruções de alta, bem como explicar 

pessoalmente ao proprietário todas as recomendações. 

 

No The Queen's Veterinary School Hospital, integrei os serviços de radiologia, neurologia, 

anestesiologia e o serviço de urgência. No primeiro, participei na leitura dos exames 

radiográficos e na realização destes exames, com ênfase no correcto posicionamento do 

paciente. Em neurologia, pude desenvolver cada caso, à semelhança daquilo que me competia 

na UTCVM. No serviço de urgência, prestei cuidados primários aos internados. No serviço de 

anestesiologia, pude elaborar planos anestésicos para pacientes específicos, antevendo 

eventuais problemas e respectivas soluções, monitorizar a anestesia, acompanhar o recobro 

dos pacientes e sugerir a analgesia pos-cirúrgica. 

 

Passados quatro meses de intenso trabalho, concluo com prazer que cumpri os objectivos que 

estipulei. Sinto que tenho um longo caminho a percorrer, mas que os primeiros passos foram 

dados e, felizmente, na direcção certa! 
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ABREVIATURAS 
 
 
 
 
 

AINE: anti-inflamatório não esteróide 

ALT: alanina aminotrasnferase 

AST: aspartato aminotransferase 

BID: duas vezes ao dia 

CE: corpo estranho 

CHCM: concentração de hemoglobina 

corpuscular média 

CK: creatina quinase 

cPLI: lipase pancreática imunorreactiva 

canina 

FA: fosfatase alcalina 

FC: frequência cardíaca 

Fig.: figura 

HCM: hemoglobina corpuscular média 

ID: intestino delgado 

IM: via intramuscular 

IV: via intravenosa 

LL: latero-lateral 

Neut. seg.: neutrófilos segmentados 

Neut. banda: neutrófilos em banda 

OD: olho direito 

OE: olho esquerdo 

OVH: ovariohisterectomia 

OU: ocular 

PO: via oral 

PaCO2: pressão parcial arterial de dióxido 

de carbono 

PS: pressão sistólica 

PIO: pressão intra-ocular 

QID: quatro vezes ao dia 

QOD: cada 48 horas 

SC: via subcutânea  

SID: uma vez ao dia 

Tab.: tabela 

TAC: tomografia axial computadorizada 

TC: tomografia computadorizada 

TID: três vezes ao dia 

TL: toracolombar 

TFC: tromboembolismo fibro-cartilagíneo 

UTCVM: University of Tennessee College 

of Veterinary Medicine 

VD: ventro-dorsal
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CASO Nº1: NEUROLOGIA 

Identificação do paciente: O Cletus era um canídeo, macho castrado, de raça Dachshund e 

pêlo curto e bicolor (preto e castanho), com oito anos de idade e 7,5 Kg de peso. 

Motivo de consulta: O Cletus foi referido para investigação e tratamento de paraparesia 

aguda nos membros posteriores. 

História clínica: Aproximadamente um ano antes, o Cletus teve um episódio de ataxia aguda 

que rapidamente progrediu para paraplegia. Com base em radiografias simples, que revelaram 

calcificação dos discos intervertebrais e diminuição do espaço intervertebral T12-T13, foi feito o 

diagnóstico presuntivo de hérnia discal. Na altura, foi-lhe indicado tratamento cirúrgico, mas por 

opção do proprietário, foi-lhe instituído tratamento conservativo com repouso em jaula por 4 

semanas, prednisolona e tramadol. O Cletus respondeu bem ao tratamento, recuperando 

completamente deste episódio. 

Dois dias antes de ter sido referido, o Cletus teve um episódio de paraparesia e dor toraco-

lombar (TL) agudas. O veterinário de rotina repetiu o estudo radiográfico, que revelou 

alterações semelhantes às anteriores. Foi-lhe administrado 1mg/Kg de dexametasona IV e de 

novo instituído tratamento médico (1mg/Kg de prednisolona PO BID, 30mg/Kg de 

metocarbamol PO BID e 3mg/Kg de tramadol PO BID). No dia seguinte, já na consulta de 

referência, o estado do Cletus mantinha-se inalterado, com excepção de manifestar dor à 

palpação da junção TL, não havendo evolução no grau de paraparesia. O Cletus mantinha o 

apetite, micção e defecação normais e o proprietário não referiu qualquer alteração nos 

restantes sistemas. 

O Cletus morava numa moradia com acesso ao exterior privado e convivia com um gato. 

Ambos se encontravam devidamente vacinados e desparasitados, tanto interna como 

externamente. Tinha acesso a degraus e era-lhe permitido subir livremente para a mobília 

(camas e sofás), mas não havia qualquer história de queda ou outro tipo de trauma. Comia 

dieta comercial (Purina One®), duas vezes ao dia e não tinha acesso a tóxicos. 

Exame de estado geral: O Cletus apresentava-se alerta, com temperamento nervoso e não 

agressivo. Apresentava atitude normal em estação e decúbito, mas exibia alterações na 

marcha abaixo descritas. A sua condição corporal foi considerada normal a moderadamente 

obesa. Os movimentos respiratórios e pulso não apresentavam alterações. A frequência 

respiratória era de 24 rpm e a sua pulsação de 108 ppm. A temperatura rectal era de 38,7ºC 

(sem parasitas ou sangue no termómetro e com reflexo anal presente). As mucosas estavam 

rosadas, húmidas e brilhantes, com um tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos na 

mucosa oral. O grau de desidratação era inferior a 5%. Os gânglios mandibulares, pré-

escapulares e poplíteos eram palpáveis e possuíam características normais. Os restantes 

gânglios não eram palpáveis. A auscultação cardíaca revelou um sopro sistólico de grau II/VI, 
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perceptível no lado esquerdo. Não se encontraram anomalias à palpação abdominal. A boca, 

olhos, pele e canais auditivos não mostravam alterações. 

Exame neurológico: Observação: Estado mental – normal; Postura - normal; Marcha – ataxia 

nos membros posteriores, com leve paraparesia associada, mais marcadas no membro 

esquerdo. Palpação: tónus muscular adequado nos 4 membros; hiperestesia à palpação da 

coluna (junção TL). Pares cranianos: normais. Reacções posturais: normais nos membros 

torácicos; diminuídas a ausentes nos membros pélvicos, mais evidente no membro esquerdo 

(anexo I, tab. 1). Reflexos miotáticos e reflexo flexor: normais nos 4 membros. Reflexo 

perineal: normal. Reflexo panicular: difícil de avaliar. Sensibilidade: superficial presente. 

Localização neuroanatómica da lesão: Segmento medular T3-L3. 

Diagnósticos diferenciais: vascular: tromboembolismo fibro-cartilagíneo; infeccioso/ 

inflamatório: mielite infecciosa, discoespondilite; degenerativo: hérnia discal do tipo Hansen I; 

neoplasia: extradural (vertebral, linforreticular), intradural-extramedular (meningioma). 

Exames complementares: hemograma e bioquímica sérica: sem alterações (anexo I, tabs. 

2 e 3); radiografia torácica LL e VD: calcificação dos discos intervertebrais em vários 

segmentos TL; leve dilatação cardíaca direita visível na projecção VD (anexo I, figs. 1 e 2); 

Tomografia Axial Computorizada (TAC) espinal: extrusão de material discal com 

compressão medular no espaço T11-T12 e dorsal ao corpo vertebral de T12, com lateralização 

para a esquerda (anexo I, figs. 3 e 4). Diagnóstico: Hérnia discal do tipo Hansen I. 

Tratamento e evolução: Nesse mesmo dia, foi realizada uma hemilaminectomia esquerda 

para remoção do material discal extrudido e descompressão medular em T11-T12. Esta técnica 

foi completada com fenestração lateral dos discos compreendidos entre T10 e L1. A cirurgia e 

anestesia decorreram sem incidentes. A dor pós-operatória foi controlada com infusão contínua 

de fentanil-lidocaína, durante 24h, e com 7mg/Kg de gabapentina PO TID e 3mg/Kg de 

tramadol PO TID no período seguinte. A sutura foi tratada com crioterapia, durante dez 

minutos, TID e o Cletus foi passeado 3 vezes ao dia. O Cletus recuperou bem, mantendo-se 

ambulatório e com capacidade de micção, mesmo no pos-cirúrgico imediato, pelo que teve alta 

dois dias após a cirurgia. Foi-lhe recomendado repouso estrito em jaula durante 4 semanas, 

com curtos passeios à trela para urinar/defecar e posterior aumento progressivo da intensidade 

e duração do exercício. Foi indicado ao proprietário manter os analgésicos por mais 7 dias e a 

crioterapia por mais um dia. O caso foi então seguido pelo Médico Veterinário assistente, tendo 

sido sugerida uma consulta passados 10 dias para remoção dos agrafes da incisão. Foi ainda 

marcada uma consulta de cardiologia a ser realizada 4 semanas depois, à qual o Cletus não 

compareceu. 

Discussão: Com base na anamnese e exame de estado geral do Cletus, foram identificados 

os seguintes problemas: marcada ataxia nos membros posteriores com leve paraparesia 
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associada, mais evidentes no membro posterior esquerdo, e um sopro sistólico de grau II/VI, 

perceptível no lado esquerdo. O exame neurológico revelou ainda reacções posturais ausentes 

a diminuídas nos membros posteriores e hiperestesia a nível da junção TL. Como os pares 

cranianos, estado mental e membros torácicos estavam normais, a lesão foi apontada como 

estando caudal a T2. Visto que os sinais clínicos se inseriam num quadro do tipo motoneurónio 

superior (paraparesia com normorreflexia e normotonia nos membros pélvicos), a localização 

da lesão estaria entre os segmentos T3-L3. A hiperestesia detectada à palpação da junção TL 

indicava ainda que a lesão estaria entre as últimas vértebras torácicas e as primeiras vértebras 

lombares. Atendendo ao carácter agudo descrito pelo proprietário e na manifesta presença de 

hiperestesia, consideraram-se como diagnósticos diferenciais: mielite infecciosa, 

discoespondilite, neoplasia (extradural e intradural-extramedular) e hérnia discal do tipo 

Hansen I. O trombo-embolismo fibro-cartilagíneo (TFC) também foi incluído na lista de 

diferenciais apesar de considerado menos provável, já que a possível hiperestesia associada a 

esta doença apenas ocorre numa fase inicial, desaparecendo assim que se iniciam as lesões 

isquémicas (Dewey 2008). Por outro lado, esta doença atinge mais comummente as 

intumescências espinais (segmentos C6-T2 ou L4-S3), pelo que a localização não seria a mais 

típica (Coates 2004). Por fim, o TFC afecta mais frequentemente raças não condrodistróficas e 

de porte grande a gigante (Dewey 2008). 

A hérnia discal encabeçava a lista de diferenciais como diagnóstico mais provável, pois é a 

causa mais comum de lesão medular aguda, à qual o Cletus se encontrava particularmente 

predisposto por ser de raça condrodistrófica (Coates 2004; Dewey 2008). Somava-se a estas 

razões o facto de haver história de um episódio anterior de presumível doença do disco.  

Partindo desta hierarquização de diferenciais, elaborou-se o plano diagnóstico. O hemograma 

e painel bioquímico estavam dentro dos limites da normalidade, permitindo prosseguir com a 

anestesia necessária à TC e reduzindo a probabilidade de os sinais clínicos se deverem a 

causas infecciosas/inflamatórias. A qualidade das películas obtidas pelo Médico Veterinário 

não foi considerada satisfatória e foram realizadas novas radiografias torácicas. Estas imagens 

permitiram detectar um ligeiro aumento do coração direito, sem outras evidências de afecção 

cardiovascular ou respiratória. Não se observaram anomalias da coluna vertebral, à excepção 

de calcificação de múltiplos discos intervertebrais, já esperada num cão de raça 

condrodistrófica. O facto de não haver lesões líticas ou proliferativas nos pratos terminais não 

excluía o diagnóstico de discoespondilite, já que podem decorrer algumas semanas até que 

estas se observem radiograficamente (Dewey 2008). A mielite, o TFC, assim como a maioria 

das neoplasias de tecidos moles espinais, não são visíveis em radiografias simples, pelo que 

também não foi possível excluir estes diferenciais (Coates 2004). Foi então realizada uma TAC 

em cortes de 3mm entre T9 e L5. Apenas esta extensão de coluna vertebral foi observada de 
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modo a minimizar a exposição do paciente à radiação e diminuir o tempo de anestesia. De 

facto, as herniações craniais a T10 são raras graças ao efeito protector exercido pelo ligamento 

intercapital, que corre dorsalmente ao anel fibroso (Dewey 2008; Hetch 2009). Além disso, a 

hiperestesia detectada ao exame neurológico sugeria uma localização mais caudal dentro do 

segmento TL. A TAC permitiu a observação de material discal mineralizado no canal medular, 

comprimindo a espinal medula ventralmente e à esquerda, ao nível do espaço T11-T12 e ao 

longo do corpo vertebral de T12, confirmando-se o diagnóstico de hérnia do tipo Hansen I. 

Estes achados corroboraram a localização prevista através do exame neurológico e eram 

consistentes com a lateralização dos sinais clínicos. 

Esta extrusão poderia ter sido avaliada por outros métodos. A mielografia permite avaliar toda a 

extensão da coluna vertebral, mas é uma técnica mais invasiva, com algum risco de reacções 

adversas ao contraste, além de ser significativamente mais demorada que a TAC (Hetch 2003). 

A TC helicoidal permite uma redução no tempo do exame em relação à TAC, mas esta 

vantagem é contraposta por uma redução na qualidade da imagem, razão pela qual não foi 

utilizada (Hetch 2003). A ressonância magnética tem vindo a tornar-se a modalidade standard 

de imagiologia em animais com suspeita de doença do disco intervertebral, sendo a melhor 

opção para detectar outras doenças com apresentações clínicas semelhantes (Dewey 2008). 

Neste caso, por razões económicas, optou-se pela TAC pois o índice de suspeita de hérnia 

discal era bastante elevado e as radiografias prévias tinham confirmado a mineralização discal. 

Dennison et al. (2010) concluíram recentemente que a TAC simples é adequada para o 

diagnóstico e localização de extrusões discais com material mineralizado em raças 

condrodistróficas, apesar das técnicas de contraste mielográfico poderem ser necessárias para 

diagnosticar outras alterações, quando nenhuma lesão é observada pelo método anterior. 

A hérnia do disco intervertebral do tipo Hansen I ocorre tipicamente em raças do tipo 

condrodistrófico, sendo o Dachshund a raça mais afectada (Coates 2004; Dewey 2008). Nestes 

animais, o disco intervertebral sofre alterações degenerativas precoces, com metaplasia 

condróide do núcleo pulposo e consequente calcificação desta estrutura e enfraquecimento da 

porção dorsal do anel fibroso, predispondo à extrusão de material discal para o canal medular 

(Coates 2004; Dewey 2008). A hérnia de extrusão ocorre em cães relativamente jovens, com o 

pico da incidência a ocorrer entre os 3 e os 6 anos de idade em raças pequenas (Dewey 

2008). Os segmentos medulares TL são os mais afectados, contribuindo com 66-83,6% dos 

casos relatados (Coates 2004; Dewey 2008; Levine et al. 2007). Dentro desta região, a hérnia 

do tipo Hansen I ocorre usualmente entre T11 e L3, sendo a junção TL (T12-T13 e T13-L1) o 

local que conta com a maior incidência desta doença em raças pequenas (Coates 2004; Dewey 

2008). O grau de disfunção neurológica resultante deste tipo de lesão é variável (Coates 2004; 

Dewey 2008). Ocasionalmente são observados animais que manifestam apenas dor ou sinais 
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neurológicos ligeiros, mas a paresia ou paraplegia são apresentações mais típicas, 

provavelmente devido ao menor espaço epidural do canal TL quando comparado com o canal 

cervical (Dewey 2008). Em todo o caso, os sinais clínicos são geralmente agudos, com 

progressão de minutos a poucos dias (Coates 2004; Dewey 2008). 

O tratamento da hérnia discal está sujeito a algum debate, centrado essencialmente na 

escolha entre a terapia médica ou cirúrgica. O tratamento médico está indicado no primeiro 

episódio de dor simples, em casos de paraparesia leve a moderada e quando há restrições 

financeiras da parte do proprietário (Coates 2004). Este último caso representa a única razão 

para se optar pelo tratamento conservativo em pacientes não ambulatórios, tal como aconteceu 

no primeiro episódio do Cletus (Coates 2004). Esta terapia conservativa baseia-se 

essencialmente no repouso estrito em jaula, combinado com controlo da dor usando anti-

inflamatórios, opióides e relaxantes musculares, tal como estabelecido pelo Médico Veterinário 

assistente (Dewey 2008; Levine et al. 2007). Em geral, a taxa de recorrência dos sinais clínicos 

após tratamento médico é substancialmente superior à observada após cirurgia, com um 

estudo a apontar recorrência em 30,9% dos cães tratados medicamente para presumível 

hérnia do disco intervertebral (Dewey 2008; Levine et al. 2007). A abordagem cirúrgica está 

indicada quando a dor ou paresia não respondem ao tratamento médico, quando há 

recorrência dos sinais clínicos (tal como no caso do Cletus), ou quando há paraplegia com 

sensibilidade profunda intacta ou com perda de sensibilidade profunda com duração inferior a 

24 a 48h (Coates 2004). No caso do Cletus, optou-se pela descompressão cirúrgica através de 

hemilaminectomia e pela fenestração dos discos intervertebrais compreendidos no campo 

cirúrgico (T10 a L1). Outros procedimentos para descompressão medular no segmento TL 

incluem laminectomia dorsal e pediculectomia (Dewey 2008). A hemilaminectomia tem como 

vantagem sobre estes permitir um bom acesso para remoção do material extrudido, com 

mínima manipulação da medula espinal (Coates 2004). A fenestração dos discos 

intervertebrais é um assunto controverso. Um estudo concluiu que a fenestração do disco 

intervertebral afectado previne a extrusão de mais material através da solução de continuidade 

criada na porção dorsal do anel fibroso (Forterre et al. 2008). Alguns autores aconselham ainda 

a fenestração profilática de outros discos, comummente realizada entre T11 e L4 (Dewey 2008; 

Forterre et al. 2008). De facto, grande parte dos casos de recorrência de sinais deve-se à 

extrusão de um segundo disco, especialmente quando decorrido mais de 1 mês após a cirurgia 

(Forterre et al. 2008). O aumento do custo, do tempo de anestesia e cirurgia, e as possíveis 

complicações cirúrgicas são argumentos contra esta prática (Forterre et al. 2008). 

No período pos-cirúrgico do Cletus, recomendou-se repouso em jaula por 4 semanas (período 

necessário à cicatrização do anel fibroso) e a administração de tramadol e gabapentina para o 

controlo da dor (Forterre et al. 2008). A gabapentina é um fármaco anticonvulsivo que possui 
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efeito analgésico ao bloquear as correntes de cálcio a nível espinal e supra-espinal e impedir o 

processo de sensibilização central (Mathews 2008). A sua administração em animais com 

lesões neurológicas no período peri-cirúrgico pode reduzir a dor neuropática, pelo que tem sido 

usada no tratamento de hérnias discais (Mathews 2008). O tramadol é um opióide sintético, 

fraco agonista dos receptores µ, que inibe a recaptação de norepinefrina e serotonina 

(Mathews 2008). Este efeito nas vias catecolaminérgicas parece contribuir para o seu efeito 

analgésico, tornando-o útil para o controlo da dor neuropática (Mathews 2008). 

Após a alta, o acompanhamento do Cletus ficou a cargo do Médico Veterinário assistente, 

pelo que o sucesso do tratamento efectuado não pôde ser avaliado. A bibliografia descreve 

taxas de sucesso de 96% para o tratamento cirúrgico em cães com paraparesia (Coates 2004). 

Como o Cletus recuperou bem da cirurgia e a duração dos sinais clínicos não parece 

influenciar significativamente o sucesso da cirurgia em animais com disfunção neurológica 

ligeira, atribuiu-se ao Cletus um bom prognóstico para a recuperação da função normal dos 

membros pélvicos (Coates 2004). 
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Identificação do paciente: A Julie era uma cadela ovariohisterectomizada, de raça Boxer, com 

6 anos e 23,1 Kg de peso. Motivo de consulta: A Julie foi referida para reavaliação e 

tratamento de uma úlcera da córnea no olho esquerdo (OE). 

História clínica: A Julie foi consultada pelo seu Médico Veterinário habitual por blefarospasmo 

e epífora. No exame oftalmológico, este encontrou e removeu um pêlo sob a terceira pálpebra 

do OE e, com base no teste da fluoresceína, diagnosticou-lhe, nesse olho, uma úlcera da 

córnea superficial. A úlcera foi tratada com uma gota de soro heterólogo a cada 2 horas, uma 

gota de solução oftálmica de ofloxacina (0,3%) TID e uma gota de solução oftálmica de sulfato 

de atropina (1%) TID, durante uma semana, finda a qual a Julie foi reavaliada. A úlcera 

mantinha as mesmas dimensões, pelo que o proprietário decidiu consultar outro Médico 

Veterinário, que alterou o tratamento (reduzindo a administração de atropina para SID e 

suprimindo a administração de soro) e optou por referir o caso. 

A consulta de referência teve lugar 2 semanas depois da consulta inicial. A Julie ainda estava 

sob o tratamento prescrito, mas o blefarospasmo e a epífora mantinham-se. O proprietário não 

referiu qualquer alteração nos restantes sistemas. A Julie não tinha qualquer passado médico 

ou cirúrgico, à excepção da ovariohisterectomia. Estava devidamente vacina e desparasitada, 

tanto interna como externamente. Morava numa vivenda, onde co-habitava com uma irmã de 

ninhada. Brincava frequentemente no exterior, tendo acesso a ervas mas não a lixo ou tóxicos. 

A Julie comia dieta comercial seca, duas vezes ao dia, na quantidade apropriada. 

Exame de estado geral: A Julie apresentava uma atitude normal em estação, decúbito e 

movimento. O estado mental era normal, com temperamento equilibrado. A condição corporal 

era normal com tendência a moderadamente obesa. Os movimentos respiratórios eram de tipo 

costo-abdominal, com profundidade normal e uma relação inspiração-expiração de 1:1,3, 

regulares, sem uso dos músculos acessórios e frequência respiratória de 20 rpm. O pulso era 

regular, bilateral e simétrico e com frequência de 96 ppm. A temperatura era de 38,1ºC, sem 

sangue, parasitas ou fezes anormais aderidas ao termómetro. O grau de desidratação era 

inferior a 5%. As mucosas eram brilhantes, rosadas e húmidas com um TRC < 2 segundos na 

mucosa oral. Os gânglios linfáticos mandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis 

e com características normais. Os restantes gânglios não eram palpáveis. Não se detectaram 

alterações à palpação abdominal, auscultação torácica e inspecção da boca e ouvidos. 

Exame oftalmológico: Reflexo pupilar directo e consensual e reflexo de ameaça – 

presente OU; Teste de Schirmer – 17 mm/min OD e 25 mm/min OE; PIO – 19 mmHg OD; 17 

mmHg OE; Posição do globo e eixos visuais – normais; Pálpebras – blefarospasmo OE; 

Conjuntiva – hiperémia conjuntival OE; Córnea – lesão superficial e paraxial, de forma 

arredondada, fluoresceína positiva, com anel de epitélio não aderido e moderado edema 

corneal em redor; presença de neovascularização dorsolateralmente (anexo II, fig. 1); Câmara 
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anterior, pupila e íris – anisocoria por midríase OE; Cristalino, corpo vítreo e fundo do olho 

– normais. Sistema lacrimal – permeável. Diagnóstico: Úlcera indolente no olho esquerdo. 

Tratamento: Desbridamento com zaragatoa seca (anexo II, fig. 2) e queratotomia em grelha 

(anexo II, fig. 4), sob anestesia local com solução oftálmica de cloridrato de proparacaína 

(0,5%). Atropina SID no OE por dois dias e QOD daí em diante, tendo-se indicado descontinuar 

este fármaco caso a Julie não manifestasse dor. Soro heterólogo QID OE e ofloxacina TID OE 

até à consulta de seguimento. Foi recomendado ainda o uso de colar isabelino. 

Acompanhamento: Duas semanas depois, a úlcera tinha diminuído ligeiramente em tamanho. 

Repetiu-se o desbridamento e a queratotomia em grelha e manteve-se o tratamento com soro 

heterólogo QID e atropina QOD (em caso de dor). A ofloxacina foi substituída por solução 

oftálmica de tobramicina (0,3%), mantendo-se o esquema de uma gota no OE TID. A Julie foi 

reavaliada novamente passadas 2 semanas e a úlcera estava resolvida, mantendo-se apenas 

a neovascularização da córnea, pelo que a medicação foi descontinuada. Durante esta 

consulta, foi detectado um cílio ectópico na pálpebra superior do OE (anexo II, fig. 6), que 3 

semanas depois foi excisado cirurgicamente com o auxílio de um bisturi nº11. Aquando da 

cirurgia, foi repetido o teste de fluoresceína que se revelou negativo (anexo II, fig. 5). Para o 

período pos-cirúrgico, foi recomendada a administração de uma pequena porção de uma 

pomada oftálmica contendo neomicina, polimixina B e dexametasona TID no OE, por 7 dias. 

Não foi indicada nenhuma consulta de seguimento após este procedimento. No entanto, o 

proprietário foi alertado para a recorrência de cílios ectópicos e/ou úlceras em ambos os olhos. 

Discussão: A anamnese, exame de estado geral e exame oftalmológico da Julie permitiram 

detectar os seguintes problemas: blefarospasmo, epífora, hiperémia conjuntival, edema 

corneal localizado, neovascularização e úlcera da córnea no OE. Estes problemas foram 

agrupados numa só entidade – úlcera da córnea. A úlcera foi classificada como indolente com 

base na apresentação clínica típica e cronicidade. A anisocoria com midríase no olho esquerdo 

foi atribuída à administração de atropina, não tendo sido considerada um problema. 

Uma úlcera que não se resolve em 7 dias (i.e. não reepiteliza e continua a captar fluoresceína) 

deve ser reavaliada para pesquisa de causas subjacentes ou factores que contribuam para o 

insucesso do tratamento (Gilger & Bentley 2007). De um modo geral, este atraso na reparação 

do epitélio pode ser devido a uma de 3 razões: falha em identificar e tratar a causa, infecção 

bacteriana secundária ou úlcera do tipo indolente (Maggs 2008). Neste caso, a cronicidade da 

úlcera foi associada, pelo menos numa fase inicial, à última categoria. No decorrer do 

seguimento do caso, e já após resolução da úlcera, foi ainda detectado um cílio ectópico na 

pálpebra superior do olho esquerdo, cuja contribuição para a úlcera era incerta.  

As úlceras indolentes são erosões crónicas do epitélio corneal que não curam pelo processo 

normal de regeneração (Gilger & Bentley 2007). São frequentemente encontradas em cães 
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velhos de qualquer raça e em Boxers de qualquer idade (Maggs 2008). A patofisiologia das 

úlceras indolentes ainda está sob estudo, mas sabe-se que se devem a um defeito na adesão 

entre a membrana basal do epitélio e as camadas anteriores do estroma corneal, que ocorre 

por alterações nas camadas superficiais do estroma (zona acelular hialinizada e plexo nervoso 

anormal) (Gilger & Bentley 2007; Maggs 2008). Para o diagnóstico de úlcera indolente deve 

ser excluída qualquer outra causa de atraso na reepitelização, através de um exame 

oftalmológico detalhado (Gilger & Bentley 2007). As causas possíveis incluem trauma 

mecânico (tipicamente por corpos estranhos ou anomalias palpebrais como massas, entropion 

e lagoftalmia), infecção, defeitos no filme lacrimal, exposição por má conformação, paralisia 

palpebral, exo ou buftalmia, ou edema da córnea levando a queratopatia bulhosa (Gilger & 

Bentley 2007). Estas úlceras têm ainda uma aparência típica que auxilia o diagnóstico (Gilger & 

Bentley 2007). A úlcera indolente é sempre superficial, sem perda de estroma (Maggs 2008). 

Tal como observado na Julie, um anel de epitélio não aderido rodeia a úlcera indolente, 

resultando num halo de coloração com fluoresceína menos intenso visível através deste 

epitélio (Gilger & Bentley 2007). A raça e idade da Julie eram bastante típicas e o exame 

oftalmológico inicial não revelou qualquer anomalia predisponente, pelo que a observação da 

úlcera corada com fluoresceína foi considerada diagnóstica. Os restantes sinais clínicos eram 

também consistentes com o diagnóstico. O edema da córnea, quando presente, é geralmente 

ligeiro e confinado à área do defeito (Gilger & Bentley 2007). A neovascularização ocorre em 58 

a 64% dos casos e em graus variáveis, sendo que, em lesões mais próximas da periferia 

(como a da Julie), existe maior probabilidade de vascularização (Gilger & Bentley 2007). A dor 

(manifestada por blefarospasmo) varia muito entre animais, tendendo a diminuir com a 

cronicidade (Gilger & Bentley 2007). 

Existem várias opções para o tratamento das úlceras indolentes. Os antibióticos profilácticos 

estão indicados em todo o tipo de úlceras, já que a ruptura do epitélio predispõe à infecção do 

estroma (Maggs 2008). No entanto, devem ser considerados possíveis efeitos tóxicos do 

antibiótico sobre a reepitelização, sendo a reparação da barreira epitelial a forma mais efectiva 

de prevenir infecções da córnea (Hendrix et al. 2001). Quando a Julie se apresentou à consulta 

de referência, estava a receber ofloxacina profilacticamente. Hendrix et al (2001) 

demonstraram, num estudo in vitro, que a tobramicina e o cloranfenicol têm menor efeito 

citopático sobre as células da córnea canina que a gentamicina, a cefazolina, a ciprofloxacina e 

a combinação polimixina B/gradimicina/neomicina. Estes autores demonstraram ainda não 

haver diferenças significativas na reparação de defeitos em monocamadas de células do 

epitélio corneal entre o grupo tratado com tobramicina e o grupo controlo. Noutro estudo, a 

tobramicina revelou.-se menos tóxica que a ofloxacina e a gentamicina (Hendrix et al. 2001). 

Por esta razão, optou-se por substituir a ofloxacina por tobramicina na consulta de seguimento 
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da Julie, após verificar persistência da úlcera. A oxitetraciclina seria eventualmente outra 

alternativa, pois Chandler et al. (2006) demonstraram que esta acelerava a reepitelização de 

úlceras não complicadas, provavelmente pela estimulação da actividade do TGF-β, aumento da 

expressão do factor de transcrição Slug e potenciação da migração do epitélio. 

No caso da Julie, estava também a ser aplicada atropina no OE. A estimulação nervosa da 

córnea por uma úlcera pode produzir uma uveíte anterior reflexa, que exacerba a dor, levando 

os animais a autotraumatizarem-se, agravando a ulceração (Maggs 2008). Os agentes 

midriáticos tópicos, como a atropina, estão assim indicados na maioria dos casos de úlcera 

(Maggs 2008). A atropina deve ser usada com uma frequência suficiente (SID a TID) para 

provocar midríase, diminuindo-se posteriormente a frequência quando é alcançada a dilatação 

apropriada (Maggs 2008). Uma vez que a pupila da Julie se mantinha adequadamente dilatada 

com aplicação SID e as úlceras indolentes tendem a tornar-se menos dolorosas com o tempo, 

diminuiu-se a frequência para QOD (Gilger & Bentley 2007). 

Assim como o Médico Veterinário habitual tinha prescrito, recomendou-se a administração de 

soro heterólogo, desta vez com uma frequência mais cómoda para o proprietário. O soro é 

uma boa fonte de vários factores benéficos no tratamento de úlceras, tal como a fibronectina 

(uma molécula adesiva importante para as fases iniciais da regeneração epitelial, que potencia 

a migração e adesão celular) (Gilger & Bentley 2007). Contudo, dado que a fibronectina está 

presente em abundância nas úlceras indolentes, o seu papel no tratamento desta doença é 

incerto (Gilger & Bentley 2007). 

A pomada hiperosmótica de cloreto de sódio (5%) é recomendada em casos de edema da 

córnea marcado, já que este pode diminuir a já deficiente adesão do epitélio (Maggs 2008). O 

edema era neste caso moderado, pelo que não se considerou necessário o seu uso na Julie. 

Além do tratamento médico referido, foram usadas duas técnicas cirúrgicas. O desbridamento 

do epitélio é a terapia mais comum para esta doença, usada por si só ou em combinação com 

medicação ou outras terapias cirúrgicas (Gilger & Bentley 2007). O desbridamento implica a 

aplicação de um anestésico local, tendo-se usado proparacaína neste caso (Gilger & Bentley 

2007). O epitélio foi desbridado com uma zaragatoa seca, em movimentos radiais do centro 

para a periferia, tal como descrito na bibliografia (Gilger & Bentley 2007). Não é possível 

remover epitélio saudável por esta técnica e o desbridamento deve ser continuado até que 

reste apenas epitélio firmemente aderido (Gilger & Bentley 2007). Assim, no caso da Julie, tal 

como habitualmente, o desbridamento resultou numa úlcera mais extensa que a inicial (anexo 

II, fig. 3) (Maggs 2008). A facilidade com que o epitélio é desbridado contribui para confirmar o 

diagnóstico (Maggs 2008). Têm sido descritas técnicas de desbridamento usando outros 

instrumentos, como espátulas e bisturis, mas que exigem cuidado para não remover epitélio 

saudável (Gilger & Bentley 2007). O desbridamento pode ser repetido a intervalos de 7 a 14 
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dias e a taxa de sucesso é de 20% aos 14 dias e 84% aos 23 dias (Gilger & Bentley 2007). A 

queratotomia em grelha foi realizada após o desbridamento. A Julie era um animal 

extremamente cooperante, pelo que apenas se usou anestesia local. A sedação ou anestesia 

geral são recomendadas em animais menos tolerantes (Maggs 2008). São criadas múltiplas 

estrias no estroma com uma agulha de 25G, que devem estender-se de uma margem à outra, 

atingindo epitélio saudável (Maggs 2008). A queratotomia pode também ser feita em pequenos 

pontos – queratotomia punctata. Vários estudos descrevem taxas de sucesso de 68% para a 

queratotomia punctata e 87% para a queratototomia em grelha (Gilger & Bentley 2007). O 

sucesso destes procedimentos está relacionado com o aumento de componentes da matriz 

extracelular importantes para a adesão do epitélio e frequentemente ausentes neste tipo de 

úlcera (Gilger & Bentley 2007). Após a queratotomia, é recomendada uma administração de 

atropina para controlar a uveíte (Maggs 2008). A queratotomia pode ser repetida passados 10 a 

14 dias, se a úlcera não tiver resolvido (Maggs 2008). Os casos recorrentes ou que não 

resolvem por este método devem ser tratados com uma queratectomia superficial (Maggs 

2008). A Julie respondeu à combinação desbridamento/queratotomia em 2 sessões, não tendo 

sido necessário avançar para a queratectomia. Esta técnica consiste na remoção da camada 

anormal de estroma superficial, permitindo a reconstrução de complexos de adesão epitelial 

normais (Gilger & Bentley 2007). Apesar de ter uma taxa consistente de sucesso de 100% em 

vários estudos, a queratectomia não é recomendada como tratamento de primeira linha, pela 

necessidade de anestesia geral, elevado custo e maior probabilidade de desenvolvimento de 

cicatrizes (Gilger & Bentley 2007). A electrocauterização é outra alternativa que se mostrou 

bastante eficaz (9 em 9 olhos em 2,1 semanas) (Gilger & Bentley 2007). Esta técnica tem como 

vantagem sob a técnica anterior poder ser feita sob sedação profunda, mas resulta também na 

maior formação de tecido cicatricial, estando assim reservada a casos mais complicados 

(Gilger & Bentley 2007). Alguns autores sugerem complementar o desbridamento ou 

queratotomia com a aplicação de lente de contacto, tarsorrafia parcial temporária ou flap 

da 3ª pálpebra. Estes métodos conferem protecção mecânica da córnea prevenindo trauma e 

fricção das pálpebras (Gilger & Bentley 2007; Maggs 2008). A lente de contacto tem a 

vantagem de criar um ligeiro efeito de sucção que aumenta a tensão superficial e potencia a 

adesão do epitélio (Maggs 2008). Estas técnicas poderiam ter sido usadas na Julie, mas, neste 

caso, a prevenção de traumas externos fez-se pela colocação de colar isabelino. 

Após a resolução da úlcera indolente, foi diagnosticado um cílio ectópico na pálpebra superior 

do OE em localização coincidente com a úlcera anterior. Os cílios ectópicos são uma forma 

atípica de distiquíase, na qual o cílio nasce num folículo localizado na glândula de Meibomius, 

ou junto à sua abertura, e se projecta através da conjuntiva palpebral em direcção à córnea 

(D’Anna et al. 2007). Mais uma vez, o Boxer é uma das raças predispostas (Stades & Gelatt 



12 

 

CASO Nº2: OFTALMOLOGIA 

2007). Esta condição ocorre geralmente em animais jovens, acompanhada por intenso 

blefarospasmo e epífora e podendo resultar numa úlcera superficial e arredondada, de 

margens indistintas e associada a neovascularização, sinais semelhantes aos observados na 

Julie desde uma fase inicial (Stades & Gelatt 2007). O tratamento deste cílio fez-se por excisão 

cirúrgica, usando um bisturi nº11. Outras técnicas descritas na bibliografia incluem remoção 

com bisturi eléctrico, ou criodepilação (D’Anna et al. 2007). D’anna et al. (2007) descreveram 

ainda uma técnica rápida e eficaz utilizando um punch de biópsia de pele. O tratamento 

subsequente consiste na aplicação de pomada antibiótica por 7 dias (Stades & Gelatt 2007). 

Neste caso, optou-se por antibiótico e dexametasona, de forma de prevenir uma cicatriz 

abundante. Os cílios ectópicos têm bom prognóstico após remoção, mas, tal como referido ao 

proprietário, podem recorrer no mesmo local (em caso de remoção inadequada) ou noutros 

locais (Stades & Gelatt 2007). 

Muito embora se tenha detectado o cílio após a reepitelização da úlcera, foi considerada a 

possibilidade de este estar presente algum tempo antes de ter sido diagnosticado. Considerou-

se ainda a possibilidade de este ter actuado como factor desencadeante ou perpetuante da 

úlcera, já que o trauma é um provável evento etiológico de úlceras indolentes em cães (Gilger & 

Bentley 2007). Apesar de o cílio poder ter contribuído para a ocorrência da úlcera, haveria à 

partida predisposição para um defeito na adesão do epitélio, manifestado pela aparência típica 

de úlcera indolente, com a presença de epitélio não aderido.  
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CASO Nº3: ONCOLOGIA 

Identificação do paciente: O Hershey é um canídeo, macho orquiectomizado, de raça 

Labrador Retriever, cor chocolate, com 6 anos e 38,5 Kg de peso. 

Motivo de consulta: O Hershey foi referido para estadiamento e tratamento de linfoma 

multicêntrico. 

História clínica: O Hershey foi consultado pelo seu Médico Veterinário de rotina após o 

proprietário ter detectado uma massa ventral à mandíbula. No exame físico, esta massa foi 

identificada como sendo os gânglios mandibulares direitos severamente aumentados (cerca de 

10 cm no seu diâmetro maior). Os gânglios inguinais, poplíteos, mandibulares esquerdos e pré-

escapular direito estavam também moderadamente aumentados, mas sem outras alterações e 

nenhuma outra anomalia foi detectada no exame físico. O hemograma e urianálise estavam 

dentro dos valores de referência, mas o painel bioquímico revelou uma elevação da fosfatase 

alcalina (FA) de 270U/L (normal: 10-150U/L). Foi realizada a citologia por aspiração com 

agulha fina (CAAF) de um dos gânglios mandibulares direitos e pré-escapular direito e as 

lâminas foram submetidas para avaliação na UTCVM, obtendo-se o diagnóstico de linfoma em 

ambos os gânglios. O Médico Veterinário assistente decidiu referir o caso, tendo a consulta de 

referência ocorrido 4 dias depois. Aquando da consulta, o Hershey mantinha um 

comportamento normal em casa e o proprietário não referiu qualquer alteração à excepção da 

já detectada linfadenomegalia periférica. O proprietário informou que o Hershey tinha tido o seu 

exame de saúde anual um mês antes e nenhum problema tinha sido assinalado na altura. O 

Hershey morava numa vivenda onde convivia com outros 2 cães, todos devidamente vacinados 

e desparasitados. Passeava à trela no exterior regularmente. Não tinha acesso a lixo ou tóxicos 

e comia uma ração comercial seca para controlo de peso, tendo perdido 3,1 Kg no último ano. 

Exame de estado geral: O Hershey apresentava uma atitude normal em estação, decúbito e 

movimento. O seu estado mental era normal, com temperamento equilibrado. Foi classificado 

como obeso moderado a obeso. Como o Hershey estava a arfar, a frequência respiratória era 

elevada e os movimentos respiratórios eram de tipo costo-abdominal, regulares, com relação 

inspiração-expiração de 1:1 e sem o auxílio dos músculos acessórios. O pulso era forte, 

regular, bilateral, sincrónico e simétrico e com frequência de 94 ppm. A temperatura era de 

38,7ºC, sem sangue, parasitas ou fezes anormais aderidas ao termómetro. O grau de 

desidratação era inferior a 5%. As mucosas eram brilhantes, rosadas e húmidas com um TRC 

inferior a 2 segundos na mucosa oral. Os gânglios linfáticos mandibulares, poplíteos, pré-

escapulares, inguinais e axilares eram palpáveis e estavam marcadamente aumentados, 

móveis, não dolorosos, de forma regular, esférica a elíptica, bem delimitados, com consistência 

de borracha e temperatura semelhante à dos tecidos subjacentes. Não se detectaram 

alterações à palpação abdominal, auscultação torácica e inspecção da boca, olhos e ouvidos. 

Exames complementares: hemograma: neutrófilos 12,11x103/µL (normal: 2,65-9,8x103/µL) 
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(anexo III, tab. 1); painel bioquímico: FA 191U/L (normal: 42-126U/L), sem outras alterações 

(anexo III, tab. 2); urianálise: sem alterações; radiografias (RX) torácicas VD e LL esquerda 

e direita: sem alterações (anexo III, fig. 1 e 2); RX abdominais VD e LL direita: 

esplenomegalia e linfadenomegalia inguinal (anexo III, fig. 3 e 4); ecografia abdominal: 

linfadenomegalia intra-abdominal severa, parênquima hepático moderadamente 

hiperecogénico, baço com padrão hipoecogénico multifocal (anexo III, fig. 5 e 6). CAAF 

ecoguiada de baço: provável envolvimento esplénico de linfoma, CAAF ecoguiada de 

fígado: leve envolvimento hepático de linfoma, imunofenotipificação por citometria de fluxo 

(aspirado dos gânglios mandibulares): linfoma de células B. 

Diagnóstico: Linfoma multicêntrico - estadio IVa. 

Tratamento e evolução: No próprio dia, foi iniciado o tratamento com o protocolo de 

quimioterapia de 25 semanas para linfoma canino da Universidade de Wisconsin-Madison 

(anexo III, tab. 4). Foi administrado profilacticamente trimetoprim-sulfadiazina 25mg/Kg 

PO BID, durante 14 dias. O Hershey foi apresentado à consulta semanalmente para 

reavaliação do exame físico e hemograma e quimioterapia. As administrações de 

ciclofosfamida foram precedidas por furosemida IM e as administrações de doxorrubicina por 

difenidramina IM e pela realização de um electrocardiograma. A remissão completa dos sinais 

clínicos (gânglios linfáticos normais ao exame físico) foi detectada na 2ª semana do protocolo. 

O Hershey teve um episódio de vómito, autolimitante, 2 dias após o 1º tratamento. No 

hemograma, os neutrófilos tenderam a diminuir, mas mantiveram-se sempre no limite superior 

da normalidade. Encontra-se ainda a decorrer a 10ª semana do protocolo, ficando em aberto a 

resposta do Hershey ao tratamento subsequente. 

Discussão: A anamnese e exame físico do Hershey indicaram como único problema a 

linfadenomegalia periférica, consistente com o diagnóstico de linfoma obtido pelo Médico 

Veterinário assistente. 

O linfoma é uma neoplasia maligna com origem em células linfo-reticulares, que surge usual, 

mas não exclusivamente, em órgãos linfóides, como os gânglios linfáticos, o baço ou a medula 

óssea (Vail & Young 2007). É a neoplasia hematopoiética mais comum em cães, com uma 

incidência anual de 13 a 24 casos por 100.000 cães em risco (Daters et al. 2009). O linfoma 

afecta mais frequentemente cães entre os 6 e os 9 anos, tal como o Hershey, e certas raças, 

como o Labrador Retriever, parecem estar em maior risco (Bryan 2010; Vail & Young 2007). O 

desenvolvimento da doença tem sido associado a factores genéticos, retrovírus, fármacos 

imunossupressores (como a ciclosporina) e exposição a herbicidas, porém a etiologia (que se 

crê ser multifactorial) permanece ainda desconhecida (Bryan 2010; Vail & Young 2007). 

O linfoma pode ser classificado de acordo com a localização anatómica, o aspecto histológico 

e as características imunofenotípicas (Vail & Young 2007). Quanto à localização, o linfoma do 
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Hershey foi caracterizado como multicêntrico, já que vários gânglios linfáticos se encontravam 

afectados. Esta forma é observada em 80% dos cães com linfoma e distingue-se pela presença 

de linfadenomegalia superficial, geralmente não dolorosa e com consistência de borracha (Vail 

& Young 2007). Tal como o Hershey, a maioria dos animais não apresenta qualquer outro sinal 

de doença aquando do diagnóstico. No entanto, sinais como perda de peso, anorexia, letargia 

ou pirexia podem observar-se em 20 a 40% dos casos (Vail & Young 2007). Outros 

diagnósticos diferenciais para linfadenomegalia periférica incluem infecções bacterianas ou 

virais disseminadas, parasitas (Toxoplasma e Leishmania spp), ricketsias (Ehrlichia sp.), fungos 

(Blastomyces e Histoplasma spp.), tumores metastáticos (como mastocitoma ou carcinomas) e 

doenças imunomediadas (lúpus eritematoso sistémico ou pênfigus) (Vail & Young 2007). O 

diagnóstico de linfoma foi obtido, neste caso, através de CAAF dos gânglios mandibular e pré-

escapular direito. A citologia permite a rápida identificação de uma população monomórfica de 

linfócitos anormais, sendo diagnóstica na maioria dos casos (Bryan 2010; Vail & Young 2007). 

Contudo, a informação obtida por este método é algo limitada (Bryan 2010). A histopatologia 

é um método diagnóstico alternativo que possibilita a classificação de graus histológicos de 

diferenciação (baixo, intermédio e alto grau), bem como a imunofenotipificação do tumor, 

obtendo-se através deste método mais informação com valor prognóstico (Bryan 2010; Vail & 

Brown 2007). No entanto, pelo facto de haver pouca variabilidade nos resultados da 

classificação histológica (com a grande maioria dos linfomas caninos a serem classificados 

como intermédio a alto grau), a importância da histopatologia para a escolha do tratamento tem 

decaído (Vail & Young 2007). Apesar de, neste caso, não se ter classificado o grau de 

diferenciação, a imunofenotipificação foi conseguida através de citometria de fluxo, tendo-se 

verificado a presença de células B. O linfoma de células B é o mais frequente em cães, ocor-

rendo em 60 a 80% dos casos, e está associado a melhor prognóstico (Vail & Young 2007). 

Após o diagnóstico de linfoma, a extensão da doença deve ser avaliada e o estadio clínico 

determinado, sendo este passo crítico para o prognóstico e para a escolha do tratamento a 

implementar (Bryan 2010). O estadiamento baseou-se nos critério desenvolvidos pela 

Organização Mundial de Saúde para linfoma em animais domésticos (anexo III, tab. 3). O plano 

diagnóstico para o estadiamento inclui, numa primeira abordagem, um hemograma completo 

com contagem celular diferencial e contagem de plaquetas, perfil bioquímico sérico e urianálise 

(Vail & Young 2007). O hemograma permite a detecção de citopenias ou anemia que podem 

complicar o tratamento ou mesmo a presença de leucemia (Bryan 2010). A alteração 

hematológica mais comum é a anemia do tipo normocítico e normocrómico, consistente com 

doença crónica (Vail & Young 2007). A trombocitopenia é também observada frequentemente, 

mas vem raramente associada a hemorragias (Vail & Young 2007). A linfocitose é menos 

comum, ocorrendo em 20% dos cães afectados. Neste caso, observou-se como única 
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alteração a neutrofilia, uma anomalia observada em 25 a 40% dos cães com linfoma e, 

portanto, considerada como parte da síndrome para efeitos diagnósticos (Vail & Young 2007). 

O painel bioquímico revelou um ligeiro aumento da FA, que foi atribuído à possível infiltração 

do parênquima hepático por células neoplásicas (Vail & Young 2007). Outras alterações 

possíveis incluem a hipercalcemia e elevação sérica de ureia e creatinina, que podem ocorrer 

secundariamente à infiltração renal por células neoplásicas (Vail & Young 2007). Não havia 

qualquer indicação de afecção renal no Hershey, tanto pelos parâmetros renais do painel 

bioquímico como pela urianálise. O estadiamento foi concluído com um estudo imagiológico 

de tórax e abdómen e CAAF dos órgãos visivelmente afectados. Aproximadamente 60 a 75% 

dos cães com linfoma multicêntrico têm anomalias observáveis em RX torácicos: cerca de 1/3 

exibe evidências de infiltrados pulmonares e 2/3 apresentam linfadenomalia torácica (gânglios 

esternais e traqueobrônquicos) e alargamento do mediastino cranial (Vail & Young 2007). 

Porém, neste caso, os RX torácicos não revelaram qualquer alteração. Nos RX abdominais foi 

detectada esplenomegalia, um achado comum, encontrado em cerca de 50% dos casos, por 

vezes juntamente com evidência de afecção hepática (Vail & Young 2007). Na ecografia 

abdominal observou-se linfadenomegalia abdominal severa, que o fígado estava difusamente 

hiperecogénico e o baço tinha um aspecto heterogéneo. Estas alterações estavam 

provavelmente relacionadas com o já diagnosticado linfoma, o que foi confirmado pela CAAF 

ecoguiada de baço e fígado, justificando-se assim a elevação da FA. Esta informação permitiu 

concluir que o linfoma do Hershey era de estadio IV (envolvimento de baço e/ou fígado) e 

subestadio a (sem sinais sistémicos). Vail & Young (2007) questionam a utilidade da ecografia 

abdominal, pois não existem diferenças no prognóstico entre os estadios III (envolvimento 

generalizado dos gânglios linfáticos) e IV. Na sua prática clínica, estes autores limitam-se 

muitas vezes ao RX torácico, já que a presença de linfadenopatia crânio-mediastínica é sim 

significativa para o prognóstico. O estadiamento completo do tumor implica ainda a avaliação 

da medula óssea através de citologia ou biopsia. Embora a avaliação deste órgão ofereça 

informação importante para o prognóstico, este passo pode ser suprimido quando o proprietário 

deseja prosseguir com o tratamento independentemente do estadio da doença (Vail & Young 

2007). O exame da medula óssea está especialmente indicado em cães com anemia, 

linfocitose, atipia dos linfócitos circulantes ou outra citopenia periférica (Vail & Young 2007). 

Nenhuma destas condições se observava no Hershey e a sua medula óssea não foi testada. É, 

todavia, de salientar que a citologia de medula óssea pode revelar o seu envolvimento mesmo 

em animais que não apresentam sinais de leucemia no esfregaço sanguíneo (Gavazza et al. 

2009). Assim, não se pode excluir a possibilidade de o linfoma do Hershey se encontrar no 

estadio mais avançado de doença (estadio V). 

O tratamento do Hershey foi iniciado logo após o estadiamento. Pelo facto de ser uma doença 
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sistémica, o linfoma multicêntrico requer uma terapia sistémica (Bryan 2010; Vail & Brown 

2007). A quimioterapia é, portanto, o tratamento de escolha, sendo esta doença altamente 

responsiva a vários agentes, pelo menos numa fase inicial (Daters et al. 2009). De um modo 

geral, os protocolos que combinam vários quimioterápicos obtêm resultados superiores à 

terapia com um único agente (Vail & Brown 2007). Dentro destes, os protocolos do tipo CHOP, 

compostos por ciclofosfamida (C), doxorubicina (H, de hidroxidaunorrubicina), vincristina (O, do 

nome comercial Oncovin®) e prednisolona (P), são os mais eficazes (Daters 2009). Para o 

tratamento do Hershey, optou-se pelo protocolo de quimioterapia de 25 semanas da 

Universidade de Wisconsin-Madison, que combina o CHOP com a L-asparaginase. Como 

observado no Hershey, este protocolo resulta na remissão completa da doença em 94% dos 

cães com linfoma, com 100% a alcançar uma segunda remissão após reindução com o mesmo 

protocolo (Bryan 2010). Todavia, tem sido demonstrado que a adição da L-asparaginase aos 

protocolos de indução não resulta num aumento significativo da taxa de remissão completa, 

podendo reservar-se este fármaco para os protocolos de resgate (Bryan 2010). 

A doxorrubicina desempenha um papel preponderante nos protocolos baseados no CHOP 

(Daters et al. 2009). Pelo facto de este fármaco poder induzir cardiotoxicidade manifestada por 

arritmias e cardiomiopatia, foi realizado um electrocardiograma no Hershey antes de cada 

administração (Daters et al. 2009). A doxorrubicina pode ainda induzir reacções anafilactóides, 

pelo que lhe foi efectuado um pré-tratamento com difenidramina IM antes de cada dose (Chun 

2009). Todavia, a bibliografia consultada descreve a administração de difenidramina apenas 

como tratamento após a ocorrência de sinais de reacção anafilactóide, ou juntamente com 

dexametasona, como profilaxia em animais com história prévia de reacções à doxorrubicina 

(Chun 2009). As doses de ciclofosfamida foram também acompanhadas pela administração 

de furosemida IM e pela recomendação de disponibilizar água ad libitum, como forma de 

prevenir a cistite hemorrágica estéril potencialmente causada por este agente (Chun 2009). 

Durante os primeiros 14 dias de quimioterapia, foi administrado trimetoprim-sulfadiazina. 

Chretin et al. (2007) estudaram a eficácia do uso profiláctico deste antibiótico em cães com 

linfoma e osteossarcoma tratados com doxorrubicina, demonstrando que esta prática resultava 

numa diminuição da taxa de hospitalização e toxicose gastrointestinal relacionadas com a 

quimioterapia. A possível indução de infecções resistentes associada à profilaxia antibiótica é, 

todavia, uma questão levantada por alguns investigadores. No entanto, ensaios microbiológicos 

realizados em pacientes bacteriémicos e em culturas fecais periódicas não demonstraram um 

sobrecrescimento significativo de organismos resistentes ao trimetoprim-sulfadiazina ou maior 

risco de infecção por estes organismos (Chretin et al. 2007). Neste caso, tendo em conta a 

existência de neutrofilia, a administração de antibiótico teria adicionalmente efeito terapêutico. 

Existem vários tratamentos alternativos disponíveis para linfoma. Se o factor monetário fosse 
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decisivo neste caso, poder-se-ia ter optado por protocolos mais simples e económicos, embora 

com risco de repercussões na sobrevivência (Vail & Brown 2007). A adição de radioterapia a 

um protocolo de quimioterapia resultou num aumento da duração da 1ª remissão e 

sobrevivência mediana, pelo que esta opção poderia ter sido considerada (Lurie et al. 2009). 

O prognóstico em animais afectados por linfoma é condicionado por vários factores, além do 

tratamento. Alguns factores fortemente associados com um pior prognóstico incluem: linfomas 

de subestadio b ou de imunofenótipo T, animais submetidos previamente a tratamentos 

prolongados com esteróides ou evidência de linfadenopatia craniomediastínica (Vail & Brown 

2007). Nenhum deles se verificou no caso do Hershey. Os estadios I e II têm geralmente um 

melhor prognóstico que os estadios mais avançados (Bryan 2010). Contudo, a associação 

entre o estadio e o prognóstico não é tão significativa quanto os factores acima mencionados 

(Vail & Brown 2007). Sendo que o Hershey estava a ser tratado com um protocolo do tipo 

CHOP, cuja sobrevivência mediana é de 13,2 meses, e a maioria dos factores prognósticos 

eram, no seu caso, favoráveis, atribuiu-se um bom prognóstico para sobrevivência, estimando-

se uma sobrevida superior a um ano (Bryan 2010). 
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Identificação do paciente: A Ally era uma cadela ovariohisterectomizada, sem raça 

determinada, com 13 anos e 30,3 Kg de peso. 

Motivo de consulta: A Ally foi apresentada à consulta por vómitos e diarreia agudos. 

História clínica: A Ally foi avaliada, em serviço de urgência, após 3 episódios de diarreia 

aquosa, durante a tarde. O apetite mantinha-se inalterado e o exame físico não detectou 

alterações. Analisou-se o micro-hematócrito (58%) e as proteínas totais (7,0 g/dL), tendo-se 

administrado 1L de soro SC. Um ano antes, a Ally tinha tido um episódio semelhante, 

responsivo à sulfasalazina, pelo que lhe foi prescrito 25mg/Kg deste fármaco PO BID. Foi 

recomendo oferecer água ad libitum e manter a Ally em jejum por 12h, oferecendo pequenas 

quantidades de comida QID, após este período. A diarreia resolveu-se mas, 3 dias depois, a 

Ally vomitou uma peça de roupa interior, continuando com episódios de vómito biliar a cada 

meia hora. Foi apresentada de novo à consulta no dia seguinte. Os vómitos tinham cessado 

durante a noite, mas continuava com tentativas de vómito não produtivas. O proprietário 

descrevia-a como “deprimida” e com apetite bastante diminuído. Estava ainda a ser tratada 

com sulfasalazina. A Ally estava vacinada e desparasitada, interna e externamente. Morava 

numa vivenda, com acesso ao exterior e não tinha outros animais como co-habitantes. Tinha 

acesso a ervas, mas não a tóxicos. Era alimentada com ração comercial seca BID e água ad 

libitum. Não tinha qualquer historial médico, à excepção do já referido episódio de diarreia, e o 

seu passado cirúrgico incluía apenas a ovariohisterectomia. 

Exame de estado geral: A Ally apresentava-se letárgica, com a cabeça baixa e relutante ao 

movimento. A condição corporal era normal a moderadamente obesa. A Ally estava a arfar, 

pelo que a frequência respiratória era elevada e os movimentos respiratórios eram de tipo 

costo-abdominal, regulares, com relação inspiração-expiração de 1:1 e sem o auxílio dos 

músculos acessórios. O pulso era forte, regular, sincrónico, bilateral e simétrico e com 

frequência de 100 ppm. A temperatura era de 38,8ºC, sem sangue, parasitas ou fezes 

anormais aderidas ao termómetro. As mucosas eram rosadas e pegajosas, com TRC inferior a 

2 segundos na mucosa oral, e a prega de pele persistia durante 3 segundos, estimando-se um 

grau de desidratação de 6-8%. O abdómen estava tenso, impossibilitando a palpação das 

estruturas intra-abdominais. Não se detectaram alterações à auscultação torácica, palpação de 

gânglios linfáticos e inspecção da boca e ouvidos. Os olhos apresentavam esclerose nuclear. 

Exame do aparelho digestivo: normal, com excepção do abdómen tenso. 

Diagnósticos diferenciais: obstrução gastrointestinal (GI): corpo estranho (CE), intussus-

cepção, encarceração, torção/dilatação gástrica; inflamatórios/infecciosos: gastro-enterite 

infecciosa, inflammatory bowel disease, pancreatite, parasitas intestinais; alimentar: 

indiscrição alimentar; neoplasia GI: carcinoma, adenocarcinoma, leiomioma, linfoma. 

Exames complementares: hemograma: leucócitos 15,1x103/µL (normal: 5,1-14), neutrófilos 
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12,67x103/µL (normal: 2,65-9.8), monócitos 0,99 x103/µL (normal: 0,165-0,85) (anexo IV, tab. 

1); painel bioquímico: sódio 144mE/L (normal: 146-153), cloro 106mEq/L (normal: 109-116); 

(anexo IV, tab. II) urianálise: sem alterações; radiografia (RX) abdominal simples LL 

esquerda e VD: CE no intestino delgado (ID), sem evidência de obstrução; espondilose 

deformante na região toraco-lombar e lombossagrada; microhepatia (anexo IV, fig. 1 e 2); 

ecografia abdominal: material hiperecogénico no jejuno compatível com CE; mesentério 

circundante hiperecogénico consistente com resposta inflamatória ao CE; ausência de líquido 

livre; parênquima hepático com ecogenicidade normal; cPLI: normal. Diagnóstico: CE jejunal 

Estabilização e monitorização pre-cirúrgica: Fluidoterapia com Normosol-R® +16mEq/L de 

KCl a 8mL/Kg/h durante 12h e depois a 3mL/Kg/h. Citrato de maropitant (Cerenia®) 1mg/Kg SC 

SID, famotidina 0,5mg/Kg IV BID e sucralfato 1g PO TID. Jejum até eventual cirurgia. Durante 

este período, a Ally teve 2 episódios de vómito. Os RX abdominais foram repetidos no dia 

seguinte, revelando sinais de obstrução, sem progressão do CE (anexo IV, figs. 3 a 5). 

Efectuou-se ainda um pneumocolonograma, que confirmou a localização do CE no ID (anexo 

IV, fig. 6) e procedeu-se à sua remoção cirúrgica. 

Anestesia: pré-medicação: bolus de fentanil 5µg/Kg IV e lidocaína 2mg/Kg IV; indução: 

ketamina 5mg/Kg IV e diazepam 0,5mg/Kg IV; manutenção: isoflurano a 1,5%; infusão 

contínua (IC) de fentanil-lidocaína; antibiótico: cefazolina 22mg/Kg IV, aquando da indução. 

Tratamento cirúrgico: Laparotomia exploratória com detecção do CE no jejuno médio. A 

parede intestinal tinha um aspecto viável e o CE (uma peça de roupa interior) foi removido 

através de enterotomia. Não se verificou qualquer complicação anestésica ou cirúrgica. 

Tratamento e monitorização pos-cirúrgica: Fluidoterapia com Normosol-R®+16mEq/L de KCl 

a 2,5mL/Kg/h. Buprenorfina 0,03mg/Kg IV QID, sucralfato 1g PO TID, famotidina 0,5mg/Kg IV 

BID e IC de metoclopramida IV 1,5mg/Kg/dia. Alimentação com Hill’s® i/d 12h após a cirurgia e 

QID daí em diante. A Ally recuperou bem, sem sinais de transtorno GI, tendo alta no dia 

seguinte à cirurgia. Para tratamento em casa prescreveu-se tramadol 3mg/Kg PO TID durante 

7 dias, famotidina 0,5mg/Kg PO BID e metoclopramina 0,5mg/Kg PO TID, durante 5 dias. Foi 

ainda recomendado: uso de colar isabelino e exercício controlado (passeios à trela), durante 2 

semanas; monitorizar a Ally para letargia, dor abdominal e vómito, com especial atenção 3 a 5 

dias após a cirurgia; consulta de seguimento com o veterinário de rotina para remoção dos 

agrafes, passados 10-14 dias. 

Discussão: A anamnese e exame físico da Ally permitiram detectar os seguintes problemas: 

vómitos, diarreia, abdómen tenso, letargia, anorexia e desidratação. Para elaboração da lista 

de diferenciais, agruparam-se todos os problemas na síndrome de abdómen agudo. De entre 

os diferenciais contemplados, abordou-se em primeiro lugar a pancreatite, excluída pelo cPLI 

normal, e as causas de obstrução GI. Os RX abdominais revelaram a presença de um CE 
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(sem evidência de obstrução), espondilose deformante e microhepatia. A ecografia abdominal 

permitiu não só confirmar a presença e localização do corpo estranho, como avaliar o 

parênquima hepático. Não havendo evidência ecográfica de lesão hepática, nem alterações 

nas enzimas hepáticas ou marcadores de função deste órgão no painel bioquímico, a 

microhepatia foi considerada um achado incidental, não relacionado com os sinais digestivos 

observados. O hemograma, perfil bioquímico e urianálise foram usados para avaliação pré-

anestésica, particularmente indicada num paciente geriátrico como a Ally. O hemograma foi 

ainda utilizado para avaliação de possíveis causas infecciosas/inflamatórias. Este teste revelou 

neutrofilia e monocitose, com linfócitos no limite inferior da normalidade. Apesar de estas 

alterações poderem indicar infecção/inflamação e a possibilidade de perfuração intestinal não 

ter sido descartada, foram atribuídas ao stress causado pelo quadro clínico da Ally (leucograma 

de stress). O perfil bioquímico exibia apenas hiponatrémia e hipoclorémia, já esperados num 

animal com vómitos, não havendo evidências de desequilíbrio ácido-base (bicarbonato e anion 

gap normais) (Brown 2003). Embora esteja descrito que as obstruções proximais (estômago ou 

duodeno) causam com frequência hipoclorémia, hipocalémia e alcalose metabólica e que as 

obstruções distais levam a acidose e hipocalémia, Boag et al (2005) concluíram que pode ser 

encontrada uma grande variedade de desequilíbrios electrolíticos e ácido-base 

independentemente da localização da obstrução. A urianálise apenas revelou elevação da 

densidade urinária, justificada pela resposta renal à desidratação. 

Os CE produzem uma grande variedade de sinais (vómito, diarreia, anorexia, depressão, 

flatulência e eructação), dependendo da localização, grau e duração da obstrução (Hayes 

2009; Hedlund & Fossum 2007). Hayes (2009) indicou o jejuno como a localização mais 

comum para CE GI em cães, sendo que os CE neste segmento estão associados a sinais com 

maior cronicidade. Alguns CE atravessam o tracto GI, não sendo necessário recorrer a cirurgia, 

pelo que a progressão do CE pode ser monitorizada radiograficamente, salvo se se verificar 

vómito severo, debilitação do paciente ou evidência de peritonite (Hedlund & Fossum 2007). 

Pelo facto de não haver ainda um padrão obstrutivo nos RX abdominais da Ally e por opção do 

proprietário, decidiu-se aguardar e avaliar o avanço do CE. Este intervalo de tempo permitiu a 

estabilização hemodinâmica da Ally antes da cirurgia, importante para a prevenção de 

complicações anestésicas (Brown 2003). A desidratação, hiponatrémia e hipoclorémia foram 

corrigidas com fluidoterapia e a frequência dos vómitos controlada com citrato de maropitant. A 

famotidina e o sucralfato foram ainda utilizados para prevenção de úlceras GI, nos períodos pré 

e pos-cirúrgicos. A Ally foi mantida em jejum, não só pelo facto de os vómitos não estarem 

ainda controlados, mas também porque a possibilidade de cirurgia era iminente e os animais 

adultos devem jejuar por 12 a 18h antes de cirurgias ao ID (Hedlund & Fossum 2007). A 

repetição dos RX abdominais e o pneumocolonograma, no dia seguinte, confirmaram que não 
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tinha havido progressão significativa do CE, revelando já sinais de obstrução. A cirurgia está 

indicada quando há sinais de obstrução (ainda que parcial) ou quando o CE não progride num 

período de 8h ou não é eliminado nas fezes, pelo que se procedeu à laparotomia com 

celeridade (Hedlund & Fossum 2007). A Ally foi então pré-medicada com fentanil e lidocaína. A 

pré-medicação é bastante benéfica em animais pouco debilitados, pois permite atenuar o 

tónus simpático associado à dor e diminuir a dose do agente indutor e a concentração alveolar 

mínima do agente inalatório (Dye 2003). A indução fez-se com ketamina e diazepam. Embora 

a ketamina esteja contra-indicada em pacientes debilitados pelo seu efeito inotrópico negativo, 

o seu uso foi considerado seguro, já que a Ally foi previamente estabilizada (Dye 2003). Na 

manutenção anestésica, o uso concomitante da IC de fentanil-lidocaína permitiu diminuir a 

dose de isoflurano, prevenindo os seus efeitos cardiodepressores (Dye 2003). 

As técnicas cirúrgicas que envolvem o acesso ao lúmen intestinal são consideradas limpas-

contaminadas ou contaminadas, dependendo da quantidade de material derramado (Hedlund & 

Fossum 2007). A indicação para profilaxia antibiótica é ainda controversa mas, tendo em 

consideração que os animais com obstrução intestinal estão em maior risco de infecção devido 

ao sobrecrescimento bacteriano, no caso da Ally optou-se pela administração de cefazolina 

aquando da indução anestésica (Brown 2003, Hedlund & Fossum 2007). A flora predominante 

no estômago e tracto GI superior é constituída por cocos Gram-positivos e bacilos entéricos 

Gram-negativos, pelo que a cefazolina é o antibiótico de eleição nestas cirurgias (Howe & 

Boothe 2006). A Ally foi preparada (tricotomia e antissépsia do campo cirúrgico com solução de 

clorohexidina) e conduzida ao bloco cirúrgico onde foi posicionada em decúbito dorsal, 

seguindo-se uma nova antissépsia e colocação dos panos de campo sobre o abdómen. Fez-se 

uma incisão na pele da linha média com um bisturi nº10, começando ligeiramente caudal ao 

apêndice xifóide e terminando a meia distância entre o umbigo e o púbis. O tecido subcutâneo 

foi dissecado com tesoura de Metzenbaum curva e a hemostase foi mantida com o auxílio de 

electrocautério monopolar. A linha alba foi sustentada com pinça bico de pato e, com o bisturi, 

fez-se uma pequena incisão na sua porção cranial. A face interior da linha alba foi digitalmente 

explorada para pesquisa de adesões e a incisão foi continuada caudalmente com a tesoura de 

Metzenbaum. O ligamento falciforme (bastante exuberante) foi libertado das suas inserções 

caudais e laterais com electrocautério monopolar. A sua inserção cranial foi ligada circunferen-

cialmente com fio de sutura de polidioxanona (PDS II®), tamanho 0, e o ligamento foi 

seccionado e removido. Foram colocados retractores abdominais, para uma melhor 

visualização do campo cirúrgico e os bordos da incisão foram revestidos com esponjas de 

laparotomia embebidas em solução salina morna. O tracto GI foi exposto e explorado 

sequencialmente, começando no estômago e seguindo distalmente. O estômago estava 

consideravelmente distendido por gás, mas todo o tracto intestinal explorado tinha um aspecto 

rosado e saudável, sem sinais de necrose ou afecção vascular significativa. Uma massa firme, 
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com cerca de 10cm foi palpada no jejuno médio. O segmento afectado foi exteriorizado e 

ocluído digitalmente a montante e jusante. A porção isolada tinha um aspecto viável, pelo que, 

com o bisturi nº10, foi efectuada uma incisão longitudinal com cerca de 5cm, no bordo anti-

mesentérico, sobre a lesão. A apreciação sensorial da viabilidade intestinal é bastante 

subjectiva e uma aparência normal não garante uma cicatrização adequada após a cirurgia, 

pelo que a bibliografia consultada recomenda que a incisão seja feita imediatamente distal ao 

CE, sobre tecido saudável (Brown 2003; Hedlund & Fossum 2007). Neste caso, incidiu-se ao 

nível do CE pois, com base na história e aspecto radiográfico, este seria provavelmente de 

origem têxtil e havia o receio de um eventual efeito de CE linear e consequente lesão do bordo 

mesentérico aquando da sua remoção. Após enterotomia, o CE, que tinha cerca de 30cm, foi 

seguro com uma pinça de Allis e removido do lúmen intestinal (anexo IV, fig. 7). A incisão no 

jejuno foi suturada com PDS II® 3-0, num padrão simples contínuo, atravessando toda a 

espessura da parede intestinal. Os padrões de aposição, como o simples contínuo ou simples 

interrompido são os mais indicados para encerramento de enterotomias, já que os padrões de 

inversão causam diminuição do diâmetro do lúmen e os padrões de eversão aumentam a 

probabilidade de formação de adesões (Brown 2003). Sendo a submucosa a camada mais 

resistente da parede intestinal, é essencial incorporar esta camada na sutura e a sua boa 

aposição é preponderante para a cicatrização da incisão (Hedlund & Fossum 2007). As suturas 

duplas estão assim contra-indicadas, pois resultam numa fraca aposição da submucosa, 

levando à cicatrização por segunda intenção (Brown 2003). Os materiais monofilamentares, 

como a polidioxanona, são os mais apropriados, pois são menos susceptíveis à adesão 

bacteriana, permitem uma melhor resposta do hospedeiro à infecção e resultam numa menor 

resposta inflamatória (Brown 2003). A impermeabilidade da sutura foi testada através da 

injecção de solução salina morna e estéril no segmento isolado, utilizando uma agulha de 22G. 

Apesar de não se ter verificado fuga da solução, a sutura foi reforçada com alguns pontos 

simples interrompidos. A cavidade abdominal foi lavada com solução salina estéril morna. O 

local da enterotomia foi coberto com uma pequena porção de omento, que foi suturado à 

parede intestinal usando poliglecaprona 25 (Monocryl®) 3-0, em duas suturas simples 

interrompidas. A fixação do omento à parede jejunal forma um invólucro capaz de prevenir 

perfuração e derrame de conteúdo intestinal para a cavidade abdominal, além de promover a 

revascularização da região e auxiliar na drenagem linfática (Brown 2003). Fez-se uma nova 

lavagem peritoneal e, para descompressão do estômago, a parede gástrica foi atravessada por 

uma agulha de 18G e o gás foi aspirado. Antes do encerramento da cavidade abdominal, todo 

o material cirúrgico e luvas da equipa foram trocados por material esterilizado. A linha alba foi 

suturada com PDS II® 0 num padrão simples contínuo. A utilização do padrão simples contínuo 

permite um encerramento mais rápido da cavidade abdominal que os pontos interrompidos e, 

desde que devidamente realizado (nós seguros e material de sutura apropriado), não aumenta 
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o risco de deiscência (Fossum 2007). Tal como descrito na bibliografia, o tecido subcutâneo foi 

aproximado com Monocryl® 2-0, num padrão subcutâneo e a pele reaposta com agrafes de aço 

inoxidável (Fossum 2007). 

Após a cirurgia, a alimentação precoce é importante para preservar ou aumentar o fluxo 

sanguíneo intestinal, prevenir ulceração, aumentar a concentração de IgA, estimular outras 

defesas imunes e a reparação da ferida cirúrgica (Hedlung & Fossum 2007). A bibliografia 

aconselha a introdução de dieta branda, como Hill’s® i/d, 12 a 24h após a cirurgia, desde que 

não se verifiquem vómitos, tal como ocorreu neste caso. O antibiótico foi descontinuado de 

imediato, já que não havia indícios de peritonite ou derrame de conteúdo intestinal durante a 

enterotomia (Hedlung & Fossum 2007). A administração de anti-inflamatórios esteróides ou não 

esteróides inibe a produção de prostaglandinas e torna o intestino mais susceptível a lesões, 

pelo que, na analgesia pós-operatória, se optou por opióides como a buprenorfina e o tramadol 

(Hedlung & Fossum 2007). A metoclopramida é útil não só como anti-emético, mas também 

como promotor da motilidade jejunal, que pode ser afectada pela cirurgia (Brown 2003).  

As complicações como a formação de adesões, íleo paralítico e deiscência da sutura (com 

derrame de conteúdo intestinal e consequente peritonite) podem suceder-se à cirurgia do ID 

(Brown 2003). O risco de deiscência é mais elevado entre os dias 3 e 5 pós-cirurgia, fase da 

cicatrização em que se dão os processos de fibrinólise e deposição de colagénio (Hedlung & 

Fossum 2007). Assim, foi aconselhado monitorizar a Ally para sinais de letargia, depressão, 

febre, dor abdominal ou vómito severos, com especial atenção durante este período. 
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Identificação do paciente: A Jojo era um canídeo, fêmea inteira, Yorkshire Terrier, com 4 

anos de idade e 3,85 Kg de peso. 

Motivo de consulta: A Jojo foi apresentada à consulta por distócia, para eventual cesariana. 

História clínica: A Jojo foi apresentada, de manhã, em serviço de urgência. O parto tinha 

começado durante a noite, a hora incerta. O proprietário havia avistado uma membrana fetal 

durante uma das contracções, mas nenhum feto atravessou o canal de parto. Os esforços 

tornaram-se progressivamente mais fracos e menos frequentes, tendo cessado no início da 

manhã. Não foi tentada qualquer intervenção, em casa. A cópula (não planeada) tinha ocorrido 

cerca de 2 meses antes, sendo o macho de porte pequeno. A Jojo havia tido uma gestação 

anterior, cujo parto decorreu sem complicações. A sua última refeição tinha ocorrido na noite 

anterior. Nenhum problema de saúde tinha sido detectado, até à data. O proprietário desejava 

salvar a ninhada, mas tencionava esterilizar a Jojo de imediato, caso houvesse necessidade de 

recorrer a cirurgia. A Jojo vivia num apartamento, onde co-habitava com uma cadela, da 

mesma raça, ambas vacinadas e desparasitadas. Era passeada à trela e não tinha acesso a 

lixo, ervas ou tóxicos. Comia ração comercial húmida BID e bebia água ad libitum. 

Exame de estado geral: A Jojo mantinha preferencialmente uma postura em decúbito ou 

sentada, com alguma relutância ao movimento. O seu estado mental era normal e o tempera-

mento equilibrado. Possuía uma condição corporal normal a magra. Os movimentos 

respiratórios eram de tipo costo-abdominal, superficiais e uma relação inspiração-expiração de 

1:1, regulares, sem uso dos músculos acessórios e frequência respiratória de 66 rpm. O pulso 

era regular, sincrónico, bilateral e simétrico e com frequência de 126 ppm. A temperatura era 

de 37,8ºC, sem sangue, parasitas ou fezes anormais aderidas ao termómetro. O grau de 

desidratação era inferior a 5%. As mucosas eram brilhantes, rosadas e húmidas, com um TRC 

inferior a 2 segundos na mucosa oral. Os gânglios linfáticos mandibulares, pré-escapulares e 

poplíteos eram palpáveis e com características normais. Os restantes não eram palpáveis. O 

abdómen estava marcadamente distendido. À palpação abdominal, detectaram-se duas 

estruturas tubulares (à esquerda e à direita) com conteúdo firme, compatíveis com cornos 

uterinos grávidos, estimando-se a presença de 4 fetos. Não se encontraram alterações à 

auscultação torácica e inspecção da boca, olhos e ouvidos. 

Exame do aparelho reprodutor: cérvix dilatado; membro de um feto no canal de parto, 

contido na bolsa; sem corrimentos ou contracções. 

Diagnóstico: Distócia – presumível desproporção feto-materna. 

Avaliação e estabilização inicial: glicemia: 2,7mmol/L. Bolus de glicose 0,5g/Kg, durante 10 

minutos. Fluidoterapia com Lactato de Ringer suplementado com glicose a 2,5%, a 2mL/Kg/h. 

Risco anestésico: Segundo os critérios estipulados pela American Society of 

Anesthesiologists (ASA), considerou-se que a Jojo estaria no estadio III (anexo V, tab. 1) 
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Eventos anestésicos e cirúrgicos relevantes: A Jojo foi pré-oxigenada, com máscara, 

durante 10 minutos, aquando da tricotomia abdominal. A anestesia durou 40 minutos. A Jojo foi 

monitorizada continuamente com electrocardiograma, pulsoximetria, capnografia e temperatura 

por sonda esofágica. A pressão arterial sistólica não invasiva (método Doppler) e os 

parâmetros físicos (reflexo palpebral, tonicidade da mandíbula e posição do olho) foram 

avaliados, a cada 5 minutos. A anestesia foi induzida com 7mg/Kg de propofol IV e procedeu-

se à entubação com tubo endotraqueal de 5,5 mm de diâmetro interno com cuff e acoplado a 

um sistema de humidificação de ar (Heat and Moisture Exchanger) e circuito respiratório T-

piece, aberto. A anestesia foi mantida com isoflurano a 3% veiculado por 100% de oxigénio a 

2L/min. Realizou-se a antissépsia do abdómen com solução de clorohexidina e a Jojo foi 

transferida para o bloco cirúrgico. A antissépsia foi repetida, dando-se início à laparotomia. A 

Jojo sofreu um período de hipoventilação no início da anestesia, tendo-se efectuado 

temporariamente ventilação manual. Os ovários, tubas uterinas e útero foram removidos en 

bloc e entregues à equipa de enfermagem, que incidiu o útero, removeu 5 neonatos de grandes 

dimensões e iniciou as manobras de ressuscitação, com limpeza das vias aéreas, balanço 

pendular e massagem vigorosa. A analgesia com 2µg/Kg de fentanil IV, 4mg/Kg de carprofeno 

IV e 0,4mg/Kg de metadona IM foi iniciada imediatamente após a remoção do aparelho 

reprodutor. A frequência cardíaca (FC) e pressão sistólica (PS) tenderam a diminuir, atingindo 

valores mínimos após a OVH e analgesia, tendo-se administrado um bolus de 3mL/Kg de 

Lactato de Ringer e diminuído a concentração de isoflurano para 1,6% (anexo V, fig. 1). A 

administração de 2µg/Kg de fentanil IV foi repetida, 10 minutos após a primeira. Antes do 

encerramento da cavidade abdominal, procedeu-se à anestesia local da incisão, por 

aplicação tópica de 12mg de lidocaína. Os fluidos foram mantidos a 10mL/Kg/h. 

Recobro e seguimento: A Jojo recuperou rapidamente da anestesia, sendo reunida aos 

neonatos e mostrando, de imediato, interesse por estes. A sua temperatura rectal era de 36ºC 

no final da cirurgia, tendo-se colocado um cobertor de ar quente sobre a Jojo e a ninhada. A 

fluidoterapia foi mantida a 4mL/Kg/h. Uma hora após a cirurgia, a Jojo foi alimentada com uma 

pequena porção de Hill’s® a/d, demonstrando um óptimo apetite. Foi repetida a administração 

de 0,02mg/Kg de buprenorfina IM, 4 horas após a cirurgia. A Jojo e a sua ninhada tiveram alta 

no próprio dia, recomendando-se nova consulta com o veterinário de rotina, 10 dias depois. 

Discussão: A anamnese e exame físico da Jojo revelaram como problemas: distócia e 

taquipneia. A taquipneia foi associada à marcada distensão abdominal, com deslocamento 

cranial do diafragma, e ao stress do parto, não se abordando como problema independente. 

A distócia pode ocorrer por factores maternos (e.g. pélvis pequena, anomalias do tracto 

reprodutor caudal, inércia uterina primária ou secundária ou má nutrição) ou fetais (e.g. 

monstros fetais, fetos demasiado grandes, má posição ou postura e morte fetal) (Pretzer 2008). 
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A identificação da causa é importante para a escolha e instituição do tratamento apropriado, 

minimizando riscos para a mãe e para os fetos (Pretzer 2008). O facto de o macho ser de porte 

superior ao da Jojo sugeria a possibilidade de existir desproporção feto-materna, uma 

indicação para tratamento cirúrgico, em detrimento do tratamento médico (Pretzer 2008). Esta 

suspeita poderia ter sido confirmada com radiografia abdominal, mas havia restrições 

financeiras por parte do proprietário que limitavam os recursos a utilizar. À suspeita de 

desproporção, somavam-se o facto de o proprietário desejar esterilizar a Jojo, de o parto ter 

decorrido por tempo indefinido e de a Jojo se mostrar fatigada, razões que sustentaram a 

opção pela cirurgia. 

A glicémia foi medida como parte da avaliação pré-anestésica. A hipoglicemia foi corrigida 

com um bolus de glicose e fluidoterapia suplementada a 2,5%. A bibliografia consultada 

recomenda, como exames laboratoriais mínimos para avaliação pré-anestésica em caso de 

cesariana: micro-hematócrito, proteínas totais, ureia, cálcio, glicose e electrólitos (Ryan & 

Wagner 2006). Estes testes, em especial o micro-hematócrito e proteínas totais, poderiam ter 

sido realizados sem aumentar significativamente os encargos para o proprietário. 

A OVH em bloco foi o tratamento escolhido para resolução da distócia. Nesta técnica, as 

artérias ováricas e uterinas e o corpo uterino são ligados e o aparelho reprodutor é 

rapidamente removido e entregue a assistentes que extraem os fetos e iniciam a sua 

reanimação (Traas 2008). A escolha deste método teve por base a sua rapidez de execução, 

com menor tempo de anestesia para mãe e fetos e recobro mais rápido. Contudo, comparando 

os resultados apresentados em diferentes estudos, a cesariana convencional possui uma 

melhor taxa de sobrevivência dos neonatos que a técnica usada (92% contra 75%), indicando 

vantagens na remoção dos fetos antes da OVH (Traas 2008). 

Durante a gestação, a fêmea sofre alterações fisiológicas, a nível cardiovascular, 

respiratório, gastrointestinal e neurológico (anexo V, tab. 2). Estas alterações influenciam o 

metabolismo geral, o que condicionou o protocolo anestésico realizado e levou à classificação 

do paciente na categoria de risco III, segundo a escala da ASA (Meyer 2007). 

Na elaboração do protocolo anestésico, procurou-se seguir as recomendações descritas para 

a anestesia da cesariana: a escolha de fármacos de curta duração ou com antagonistas 

específicos disponíveis; o uso da menor dose possível de agentes injectáveis ou inalatórios 

(não esquecendo que a parturiente possui menores requerimentos anestésicos); o uso de 

técnicas de anestesia local, sempre que possível e apropriado; a monitorização da pressão 

sanguínea e a administração de fluidoterapia de suporte; e a entubação endotraqueal, após 

indução anestésica (Meyer 2002). 

As propriedades fisico-químicas que fazem de uma molécula um bom agente anestésico 

também lhe possibilitam uma rápida difusão através da placenta (Raffe & Carpenter 2007). A 
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placenta canina, do tipo endoteliocorial, é altamente permeável aos anestésicos, permitindo 

uma rápida transferência dos fármacos da mãe para os fetos (Meyer 2007). Por este facto, a 

pré-medicação (tranquilizantes ou sedativos) foi, neste caso, suprimida, de forma a evitar os 

efeitos depressores sobre os fetos e atraso na recuperação anestésica da mãe. Contudo, a 

pré-medicação permite diminuir a dose do agente indutor e do agente inalatório usado na 

manutenção e os seus efeitos supressores sobre os fetos podem ser ultrapassados pela 

utilização de fármacos de curta duração ou que possam ser antagonizados (Ryan & Wagner 

2006). Os opióides poderiam ser, assim, uma boa opção, já que a sua acção sobre os fetos 

poderia ser revertida após o nascimento, pela administração de antagonistas, como a 

naloxona, em frequência adaptada à duração do agonista escolhido (Raffe & Carpenter 2007). 

As alterações respiratórias fisiológicas que ocorrem na gestação tornam a fêmea mais 

susceptível à hipoxémia e hipercápnia que, por sua vez, podem conduzir à hipoxémia e 

acidose fetal (Raffe & Carpenter 2007; Ryan & Wagner 2006). Os animais estão mais 

susceptíveis à hipoxémia durante a indução anestésica, quando ocorre frequentemente uma 

apneia transitória (Raffe & Carpenter 2007). Para prevenir a hipoxémia, a Jojo foi pré-

oxigenada com O2 a 100%, durante 10 minutos, enquanto se realizava a tricotomia abdominal. 

À pré-oxigenação seguiu-se a indução com propofol. A capacidade das proteínas plasmáticas 

maternas para se ligarem a este agente é superior à dos fetos, o que limita a sua transferência 

transplacentária. De facto, a sua concentração plasmática na fêmea é 2 a 3 vezes superior à 

fetal, quando administrado num único bolus (Meyer 2007). Além disto, o propofol possui ainda 

uma acção de curta duração, que se deve primariamente a uma rápida redistribuição no 

organismo. Assim, a fêmea e os neonatos são capazes de recuperar do seu efeito, apesar da 

limitada capacidade de metabolização hepática dos últimos (Traas 2008). A indução permitiu a 

entubação endotraqueal da Jojo e manutenção com isoflurano, um agente caracterizado por 

uma rápida recuperação da anestesia por parte da fêmea e dos neonatos (Raffe & Carpenter 

2007). De facto, a combinação propofol-isoflurano é um dos métodos mais comuns de 

anestesia para cesariana, estando associada a baixas taxas de mortalidade neonatal, em cães 

(Meyer 2007). 

A analgesia foi realizada imediatamente após a OVH, evitando a transferência transplacentária 

dos fármacos aos fetos. Como se pretendia um efeito rápido mas duradouro, combinou-se a 

administração de fentanil IV com metadona IM, ambos opióides, agonistas dos receptores µ. O 

fentanil é um analgésico com potência 100 vezes superior à da morfina, cuja acção, após 

administração IV, se inicia rapidamente (1 a 2 minutos), mas possui curta duração (20 a 30 

minutos) (Lamont & Mathews 2007). A metadona, por sua vez, possui propriedades 

farmacológicas comparáveis às da morfina, tendo adicionalmente afinidade para os receptores 

N-metil-D-aspartato (Lamont & Mathews 2007). A sua acção inicia-se mais lentamente que a 
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do fentanil, mas o seu efeito dura cerca de 4 horas (Lamont & Mathews 2007). Juntamente com 

estes opióides, administrou-se ainda carprofeno, um anti-inflamatório não esteróide (AINE), 

indicado na dor cirúrgica (Lamont & Mathews 2007). Para reforço do controlo da dor, recorreu-

se à anestesia local, aplicando-se 12mg de lidocaína topicamente na incisão, antes do 

encerramento da cavidade abdominal. Carpenter & Wilson (2004) concluíram que a aplicação 

de lidocaína incisional ou intraperitoneal em cadelas sujeitas a OVH leva a resultados da 

escala de dor tendencialmente inferiores aos do grupo controlo (aplicação de solução salina). 

Esta diferença não foi, contudo, estatisticamente significativa. A administração de bupivacaína, 

pelo contrário, conduziu a uma analgesia pós-operatória mais eficaz, significativamente 

diferente do controlo. A bupivacaína possui ainda uma duração superior, contraposta por um 

início de acção mais lento, pelo que teria sido uma boa alternativa (Carpenter & Wilson 2004). 

A monitorização contínua dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios, temperatura e 

profundidade da anestesia é importante em qualquer procedimento anestésico, mas assume 

um carácter especial no caso das fêmeas gestantes (Ryan & Wagner 2006). Estes parâmetros 

foram monitorizados durante a preparação e cirurgia da Jojo, o que permitiu a detecção de 

alguns problemas associados à anestesia. Imediatamente após a indução, esta sofreu um 

período de hipoventilação, que obrigou à ventilação manual. Pelo facto de não ter sido 

administrada pré-medicação, na fase inicial da cirurgia, utilizaram-se doses relativamente 

elevadas de propofol e isoflurano, agentes que causam uma depressão respiratória dose-

dependente (Ryan & Wagner 2006). Como as fêmeas gestantes são mais sensíveis aos 

agentes anestésicos, requerindo doses inferiores, a hipoventilação poderá ter sido despoletada 

pela indução com propofol e sustentada pela manutenção com anestesia inalatória (Meyer 

2007). De facto, a Jojo voltou a ventilar normalmente após a administração de analgesia e 

consequente diminuição da dose de isoflurano. Além dos efeitos a nível respiratório, os 

agentes inalatórios e o propofol podem também induzir depressão cardio-vascular, que pode 

ter resultado na progressiva diminuição da FC e PS observada (Ryan & Wagner 2006). O 

tratamento da hipotensão está geralmente indicado quando a PS é inferior a 80mmHg (Ryan 

& Wagner 2006). O tratamento inicial envolve, tal como foi realizado, diminuir a profundidade 

da anestesia e administrar um bolus de cristalóides, estando o uso de colóides indicado em 

casos refractários à abordagem anterior (Ryan & Wagner 2006).  

Apesar das complicações verificadas, o protocolo anestésico utilizado resultou na reanimação 

bem sucedida de todos os neonatos e numa rápida recuperação após a anestesia por parte da 

Jojo, permitindo-lhe cuidar da sua ninhada pouco tempo após a cirurgia. Pelo facto de não 

existir um protocolo ideal, várias alternativas a este protocolo, com diferentes agentes e 

técnicas (e.g. anestesia epidural) poderiam ter sido utilizadas. 

A reanimação fetal foi feita de acordo com o descrito na bibliografia, balançando 
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cuidadosmente os neonatos com a cabeça para baixo, em movimentos pendulares, para 

libertar a árvore respiratória de fluidos, e com limpeza das narinas e massagem do tronco 

aquando da secagem com toalha, de modo a estimular a respiração (Raffe & Carpenter 2007). 

No maneio da dor pós-operatória, em fêmeas lactantes, deve ser tida em consideração a 

excreção no leite dos fármacos administrados e respectivo impacto nos neonatos. Por outro 

lado, o inadequado controlo da dor pode causar uma diminuição da produção de leite (Traas 

2008). Quatro horas após a cirurgia, momento em que terminava o efeito analgésico da 

metadona, a analgesia foi reforçada pela administração de buprenorfina, um agonista parcial 

dos receptores µ, cuja acção persiste por 6 a 12 horas (Lamont & Mathews 2007). Nenhuma 

outra terapia analgésica foi efectuada após este período. Muito embora os opióides atinjam 

concentrações no leite semelhantes à do soro materno, o seu efeito nos recém-nascidos é 

mínimo, pois a dose ingerida é relativamente baixa (Traas 2008). A presença contínua de 

AINEs (que inibem preferencialmente a COX-2) no leite pode inibir a maturação renal nos 

cachorros, pois esta é uma enzima importante para o desenvolvimento dos nefrónios, optando-

se assim por não repetir a administração intra-operatória de carprofeno (Mathews 2008). 

 

Referências bibliográficas: 

Carpenter RE, Wilson DV (2004) “Evaluation of intraperitoneal and incisional lidocaine or 

bupivacaine for analgesia following ovariohisterectomy in the dog” Veterinary Anesthesia 

and Analgesia 31, 46-52 

Lamont LA, Mathews KA (2007) “Opioids, Nonsteroidal Anti-inflammatories, and Analgesic 

Adjuvants” In Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA (Eds.) Lumb & Jones’ Veterinary 

Anesthesia and Analgesia, 4ª Ed, Blackwell Publishing, 241-271 

Mathews KA (2008) “Pain Management for the Pregnant, Lactating, and Neonatal to Pediatric 

Cat and Dog” Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 38,1291–1308 

Meyer RE (2007) “Caesarean section” In Seymour C, Duke-Novakovski T (Eds.) Bsava Manual 

of Small Animal Anaesthesia and Analgesia 2ª Ed, BSAVA, 265-273 

Pretzer SD (2008) “Medical management of canine and feline dystocia” Theriogenology 70, 

332-336 

Raffe MR, Carpenter RE (2007) “Anesthetic Management of Cesarian Section Patients” In 

Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA (Eds.) Lumb & Jones’ Veterinary Anesthesia and 

Analgesia, 4ª Ed, Blackwell Publishing, 955-968 

Ryan SD, Wagner AE (2006) “Cesarean Section in Dogs: Anesthetic Management” 

Compendium 

Traas AM (2008) “Surgical management of canine and feline dystocia” Theriogenology 70, 

337–342



31 

 

 

ANEXO I: NEUROLOGIA 

 Membro Esquerdo Direito 

Posicionamento proprioceptivo 
Torácico +2 +2 

Pélvico 0 0 

Carrinho de mão Torácico +2 +2 

Prova do salto 
Torácico +2 +2 

Pélvico 0 +1 

Extensor postural Pélvico 0 0 

Hemipostura e hemimarcha 
Torácico +2 +2 

Pélvico 0 +1 

Placing táctil Torácico +2 +2 

Placing visual Torácico +2 +2 

  Tab. 1. Reacções posturais do Cletus. 

Parâmetro Resultado Valores normais 

Hematócrito 43,1% 37,1-57 % 

Hemoglobina 14,4 g/dL 12,9-18,4 g/dL 

Eritrócitos 6,97x106/µL 5,7-8,8 x106/µL 

VGM 61,9 fL 58,8-71,2 fL 

CHCM 33,4 g/dL 31-36,2 g/dL 

HCM 20,7 pg 20,5-24,2 pg 

Leucócitos 10,09x103/µL 5,2-13,9x103/µL 

% Neut. Seg. 76,9% 42,5-77,3% 

% Neut. banda 1% 0-2% 

% Linfócitos 13,1% 11,8-39,6% 

% Monócitos 3% 3,3-10,3% 

% Eosinófilos 6% 0-7% 

% Basófilos 0% 0-1,3% 

Neut. Seg. 7,76x103/µL 3,9-8 x103/µL 

Neut. banda 0,1x103/µL 0-0,3 x103/µL 

Linfócitos 1,32x103/µL 1,3-4,1 x103/µL 

Monócitos 0,31x103/µL 0,2-1,1 x103/µL 

Eosinófilos 0,6x103/µL 0-,6 x103/µL 

Basófilos 0x103/µL 0-0,1 x103/µL 

   Tab. 3. Bioquímica sérica do Cletus. Tab. 2. Hematologia do Cletus. 

Parâmetro Resultado Valores normais 

Ureia 13 mg/dL  9-23 mg/dL 

Creatinina      0,7 mg/dL 0,7-1,7   mg/dL 

Proteínas totais 6,6 g/dL 5,3-7,2 g/dL 

Albumina 3,9 g/dL    2,9-4,1 g/dL 

Globulinas 2,7 g/dL 1,9-3,5 g/dL 

Glicose 107   mg/dL 86-108 mg/dL 

Cálcio 9,8 mg/dL 9,5-11,2 mg/dL 

Fósforo 2,9 mg/dL 2,1-4,5 mg/dL 

FA 119 u/L 42-126 u/L 

ALT 31 u/L 22-84 u/L 

AST 18 u/L 4-42 u/L 

Sódio 147 mEq/L 146-153 mEq/L 

Potássio 4,1 mEq/L 3,6-5,1 mEq/L 

Cloro 110 mEq/L 109-117 mEq/L 

Gap aniónico 23,0 19-27 

Bicarbonato 18,0 mmol/L 14-22 mmol/L 

Bilirrubina total 0,4 mg/dL 0-0,4 mg/dL 

CK 63 u/L 35-166 u/L 

Colesterol 160 mg/dL 129-309 mg/dL 

Magnésio 0,9 mmol/L 0,7-1 mmol/L 



 

 

 

 

Fig. 1. Radiografia torácica latero
vários discos intervertebrais, na região torácica.

Fig. 3. Tomografia axial computadorizada, em 
corte transversal, sobre T12. Presença de material 
hiperatenuante ventralmente e à esquerda da 
espinal medula, com extensa compressão medular.

32 

 

Fig. 2. Radiografia torácica ventro
Silhueta cardíaca em forma de D invertido 
por dilatação cardíaca direita.

Radiografia torácica latero-lateral direita. Calcificação de 
vários discos intervertebrais, na região torácica. 

Tomografia axial computadorizada, em 
Presença de material 

hiperatenuante ventralmente e à esquerda da 
espinal medula, com extensa compressão medular. 

Fig. 4. Tomografia axial computadorizada, em corte 
sagital, de T9 a L5. Presença de material hiperatenuante 
que causa deslocamento dorsal da espinal medula, no 
espaço T11-T12, estendendo
sobre os corpos das vértebras adjacentes. 

 

Radiografia torácica ventro-dorsal. 
Silhueta cardíaca em forma de D invertido 
por dilatação cardíaca direita. 

Tomografia axial computadorizada, em corte 
sagital, de T9 a L5. Presença de material hiperatenuante 
que causa deslocamento dorsal da espinal medula, no 

T12, estendendo-se cranial e caudalmente 
sobre os corpos das vértebras adjacentes.  



 

 

 

 

Fig. 1. Úlcera indolente da Julie, corada com 
fluoresceína, na consulta de referência. 
(Fotografia gentilmente cedida pela Dra. Diane 
Hendrix, UTCVM) 

Fig. 3. Aspecto da úlcera após o desbridamento. 
(Fotografia gentilmente cedida pela Dra. Diane 
Hendrix, UTCVM)  

Fig. 5. Aspecto da córnea da Julie, na segunda 
consulta de acompanhamento, quatro semanas 
após a apresentação inicial (Fotografia gentil
mente cedida pelo Prof. Dr. Daniel Ward, UTCVM)
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Úlcera indolente da Julie, corada com 
fluoresceína, na consulta de referência. 
(Fotografia gentilmente cedida pela Dra. Diane 

Fig. 2. Desbridamento com zaragatoa seca.
(Fotografia gentilmente cedida pela Dra. Diane 
Hendrix, UTCVM) 

Aspecto da úlcera após o desbridamento. 
(Fotografia gentilmente cedida pela Dra. Diane Fig. 4. Realização da queratotomia em grelha.

Aspecto da córnea da Julie, na segunda 
consulta de acompanhamento, quatro semanas 
após a apresentação inicial (Fotografia gentil-
mente cedida pelo Prof. Dr. Daniel Ward, UTCVM) 

Fig. 6. Cílio ectópico, na pálpebra superior do 
olho esquerdo. (Fotografia gentilmente 
pelo Prof. Dr. Daniel Ward, UTCVM)

 

NEXO II: OFTALMOLOGIA 

 

Desbridamento com zaragatoa seca.
(Fotografia gentilmente cedida pela Dra. Diane 

Realização da queratotomia em grelha. 

Cílio ectópico, na pálpebra superior do 
olho esquerdo. (Fotografia gentilmente cedida 
pelo Prof. Dr. Daniel Ward, UTCVM) 



 

 
 
 
 
 

 

 

   Fig. 1 e 2. Radiografias torácicas 
 

 

Parâmetro Resultado 

Hematócrito 43,5% 

Hemoglobina 15,0 g/dL 

Eritrócitos 6,15x106/µL 

VGM 70,8 fL 

CHCM 34,5 g/dL 

HCM  24,4 pg 

Leucócitos 13,57x103/µL 

% Neut. Seg. 89,24% 

% Neut. banda 0% 

% Linfócitos 8,84% 

% Monócitos 1,92% 

% Eosinófilos 0% 

% Basófilos 0% 

Neut. Seg. 12,11x103/µL 

Neut. banda 0x103/µL 

Linfócitos 1,2x103/µL 

Monócitos 0,26x103/µL 

Eosinófilos 0x103/µL 

Basófilos 0x103/µL 

Tab. 1. Hematologia do Hershey.
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Radiografias torácicas laterais, esquerda e direita, respectivamente. Tórax radiograficamente

Valores normais 

37,1-57 % 

12,9-18,4 g/dL 

5,7-8,8 x106/µL 

58,8-71,2 fL 

31-36,2 g/dL 

20,5-26,2 pg 

5,2-13,9x103/µL 

42,5-77,3% 

0-2% 

11,8-39,6% 

3,3-10,3% 

0-7% 

0-1,3% 

3,9-8 x103/µL 

0-0,3 x103/µL 

1,3-4,1 x103/µL 

0,2-1,1 x103/µL 

0-,6 x103/µL 

0-0,1 x103/µL 

Parâmetro Resultado

Ureia 23 mg/dL 

Creatinina      0,8 mg/dL

Proteínas totais 6,9 g/dL

Albumina 3,9 g/dL   

Globulinas 3,0 g/dL

Glicose 101 

Cálcio 10,9 mg/dL

Fósforo 4,2 mg/dL

FA 191

ALT 79 u/L

AST 29 u/L

Sódio 148 mEq/L

Potássio 4,3 mEq/L

Cloro  117 mEq/L

Gap aniónico 19,3

Bicarbonato 16 mmol/L

Bilirrubina total 0,4 mg/dL

CK 151 u/L

Colesterol 192 mg/dL

Magnésio 0,8 mmol/L

Hematologia do Hershey. Tab. 2. Bioquímica sérica do Hershey.

 

NEXO III: ONCOLOGIA 

 

Tórax radiograficamente normal. 

Resultado Valores normais 

23 mg/dL  9-23 mg/dL 

8 mg/dL 0,7-1,7  mg/dL 

9 g/dL 5,3-7,2 g/dL 

9 g/dL    2,9-4,1 g/dL 

0 g/dL 1,9-3,5 g/dL 

101 mg/dL 86-108 mg/dL 

9 mg/dL 9,5-11,2 mg/dL 

2 mg/dL 2,1-4,5 mg/dL 

191 u/L 42-126 u/L 

79 u/L 22-84 u/L 

29 u/L 4-42 u/L 

148 mEq/L 146-153 mEq/L 

4,3 mEq/L 3,6-5,1 mEq/L 

117 mEq/L 109-117 mEq/L 

19,3 19-27 

16 mmol/L 14-22 mmol/L 

0,4 mg/dL 0-0,4 mg/dL 

151 u/L 35-166 u/L 

192 mg/dL 129-309 mg/dL 

0,8 mmol/L 0,7-1 mmol/L 

Bioquímica sérica do Hershey. 



 

Fig. 3 e 4. Radiografias abdominais 
tamanho e com bordos arredondados e linfadenomegalia inguina

 

 

Fig. 5 e 6. Imagens ecográficas de fígado e 
hiperecogénico. Baço com hipoecogenicidade multifocal.

 
 
 

 Tab. 3. Sistema para estadiamento de linfoma em animais domésticos desenvolvido pela Organização Mundial de 
Saúde (Vail & Young 2007). *excepto medula óssea.

  

Estadio 

I Envolvimento limitado a um gânglio linfático ou tecido linfóide num único órgão

II 

III 

IV Envolvimento de fígado e/ou baço (com ou sem doença de estadio III)

V 
Manifestação de doença no sangue e envolvimento da medula óssea e/ou outros 

Subestadio 

a 

b 
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Radiografias abdominais laterais direitas, cranial e caudal, respectivamente. 
arredondados e linfadenomegalia inguinal.   

Imagens ecográficas de fígado e baço, respectivamente. Parênguima hepático difusamente 
hipoecogenicidade multifocal. 

Sistema para estadiamento de linfoma em animais domésticos desenvolvido pela Organização Mundial de 
excepto medula óssea. 

Características 

Envolvimento limitado a um gânglio linfático ou tecido linfóide num único órgão

Envolvimento de vários gânglios linfáticos numa mesma região

Envolvimento generalizado dos gânglios linfáticos

Envolvimento de fígado e/ou baço (com ou sem doença de estadio III)

Manifestação de doença no sangue e envolvimento da medula óssea e/ou outros 

sistemas. 

Características 

Sem sinais de doença 

Com sinais de doença 

 

laterais direitas, cranial e caudal, respectivamente. Baço aumentado em 

Parênguima hepático difusamente 

Sistema para estadiamento de linfoma em animais domésticos desenvolvido pela Organização Mundial de 

Envolvimento limitado a um gânglio linfático ou tecido linfóide num único órgão*. 

linfáticos numa mesma região 

Envolvimento generalizado dos gânglios linfáticos 

Envolvimento de fígado e/ou baço (com ou sem doença de estadio III) 

Manifestação de doença no sangue e envolvimento da medula óssea e/ou outros 
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ANEXO IV: CIRURGIA DE TECIDOS MOLES 

Semana Tratamento Semana Tratamento 

1 

L-asparaginase (10.000 UI/m2 IM) 

Vincristina (0,7mg/m2 IV) 

Prednisolona (30mg/m2/dia PO) 

11 Vincristina (0,7mg/m2 IV) 

2 
Ciclofosfamida (200-250 mg/m2 IV/PO) 

Prednisolona (20mg/m2/dia PO) 
13 Ciclofosfamida (200-250 mg/m2 IV/PO) 

3 
Vincristina (0,7mg/m2 IV) 

Prednisolona (10mg/m2/dia PO) 
15 Vincristina (0,7mg/m2 IV) 

4 Doxorrubicina (30mg/m2 IV) 17 Doxorrubicina (30mg/m2 IV) 

6 Vincristina (0,7mg/m2 IV) 19 Vincristina (0,7mg/m2 IV) 

7 Ciclofosfamida (200-250 mg/m2 IV/PO) 21 Ciclofosfamida (200-250 mg/m2 IV/PO) 

8 Vincristina (0,7mg/m2 IV) 23 Vincristina (0,7mg/m2 IV) 

9 Doxorrubicina (30mg/m2 IV) 25 Doxorrubicina (30mg/m2 IV) 

Tab. 4. Protocolo de quimioterapia de 25 semanas para linfoma canino da Universidade de Wisconsin-Madison. 

Parâmetro Resultado Valores normais 

Ureia 15 mg/dL  9-23 mg/dL 

Creatinina      0,9 mg/dL 0,7-1,7   mg/dL 

Proteínas totais 6,1 g/dL 5,3-7,2 g/dL 

Albumina 3,3 g/dL    2,9-4,1 g/dL 

Globulinas 2,8 g/dL 1,9-3,5 g/dL 

Glicose 87 mg/dL 86-108 mg/dL 

Cálcio 10,2 mg/dL 9,5-11,2 mg/dL 

Fósforo 4,4 mg/dL 2,1-4,5 mg/dL 

FA 123 u/L 42-126 u/L 

ALT 35 u/L 22-84 u/L 

AST 18 u/L 4-42 u/L 

Sódio 144 mEq/L 146-153 mEq/L 

Potássio 3,8 mEq/L 3,6-5,1 mEq/L 

Cloro  106 mEq/L 109-117 mEq/L 

Gap aniónico 23,0 19-27 

Bicarbonato 19,0 mmol/L 14-22 mmol/L 

Bilirrubina total 0,0 mg/dL 0-0,4 mg/dL 

CK 105 u/L 35-166 u/L 

Colesterol 216 mg/dL 129-309 mg/dL 

Magnésio 0,7 mmol/L 0,7-1 mmol/L 

Parâmetro Resultado Valores normais 

Hematócrito 53,0% 37,1-57 % 

Hemoglobina 18,0 g/dL 12,9-18,4 g/dL 

Eritrócitos 7,94x106/µL 5,7-8,8 x106/µL 

VGM 66,8 fL 58,8-71,2 fL 

CHCM 34,0 g/dL 31-36,2 g/dL 

HCM 22,7 pg 20,5-24,2 pg 

Leucócitos 15,1x103/µL 5,2-13,9x103/µL 

% Neut. Seg. 84,2% 42,5-77,3% 

% Neut. banda 0% 0-2% 

% Linfócitos 7,6% 11,8-39,6% 

% Monócitos 6,6% 3,3-10,3% 

% Eosinófilos 1,3% 0-7% 

% Basófilos 0,3% 0-1,3% 

Neut. Seg. 12,67x103/µL 3,9-8 x103/µL 

Neut. banda 0x103/µL 0-0,3 x103/µL 

Linfócitos 1,1x103/µL 1,1-4,6 x103/µL 

Monócitos 0,99x103/µL 0,17-0,85 x103/µL 

Eosinófilos 0,2x103/µL 0-,6 x103/µL 

Basófilos 0,04x103/µL 0-0,1 x103/µL 

Tab. 1. Hematologia da Ally. Tab. 2. Bioquímica sérica da Ally. 



 

 

Fig. 1. Radiografia abdominal lateral direita, dia 1. Massa de 
formato linear com opacidade de tecidos moles, estriada, 
contida no intestino delgado (setas). Microhepatia e espondilose 
deformante toracolombar e lombossacra.

Fig. 3 e 4. Radiografias abdominais laterais esquerda e direita, 
semelhante à anteriormente observada. Ansas intestinais contendo gás e moderadamente distendidas.

Fig. 5. Radiografia abdominal simples, 
ventro-dorsal, dia 2. Achados 
semelhantes aos da radiografia lateral.
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diografia abdominal lateral direita, dia 1. Massa de 
formato linear com opacidade de tecidos moles, estriada, 
contida no intestino delgado (setas). Microhepatia e espondilose 

rmante toracolombar e lombossacra. 

Fig. 2. Radiografia abdominal ventro
dia 1. Massa de formato linear com opaci
dade de tecidos mole
intestino delgado (seta). Microhepatia.

abdominais laterais esquerda e direita, respectivamente, dia 2. Massa em localização 
semelhante à anteriormente observada. Ansas intestinais contendo gás e moderadamente distendidas.

Fig. 6. Pneumocolonograma, ventro-
dorsal, dia 2, confirmando a localização 
da massa no intestino delgado. 

Radiografia abdominal simples, 
dorsal, dia 2. Achados 

da radiografia lateral. 

Fig. 7
corpo estranho.

 

Radiografia abdominal ventro-dorsal, 
dia 1. Massa de formato linear com opaci-
dade de tecidos moles, estriada, contida no 
intestino delgado (seta). Microhepatia. 

respectivamente, dia 2. Massa em localização 
semelhante à anteriormente observada. Ansas intestinais contendo gás e moderadamente distendidas. 

Fig. 7. Remoção cirúrgica do 
corpo estranho. 
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Anexo V: Anestesiologia 

Classificação Estado físico Exemplos 

I Paciente saudável Ovariohisterectomia, castração 

II Doença sistémica ligeira, que não limita a função 
normal 

Diabetes mellitus controlada, insuficiência 
valvular ligeira  

III Doença sistémica moderada, que limita a função 
normal 

Diabetes mellitus controlada, doença 
cardíaca sintomática 

IV Doença sistémica severa, com risco de vida 
constante 

Insuficiência cardíaca, sépsis, urémia 

V Paciente moribundo, cuja esperança de vida é 
inferior a 24h, com ou sem cirurgia 

Choque, trauma severo, falência orgânica 
múltipla 

Tab. 1. Categorias de risco anestésico segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia. A letra E indica tratar-se 
de um procedimento de urgência. (BSAVA Manual of Small Animal Anesthesia and Analgesia) 

Sistema Alteração Consequências 

Cardiovascular 

↑ volume sanguíneo 
↑ volume plasmático proporcionalmente 
superior ao ↑ no número de eritrócitos 

↓ do hematócrito e concentração de 
hemoglobina  

↑ frequência cardíaca 
↑ volume de ejecção 
↓ resistência vascular periférica 

↑ débito cardíaco 
Manutenção da pressão arterial (↑ apenas 
durante o parto) 

Respiratório 

↑ sensibilidade central à PaCO2 
↑ volume de ventilação por minuto 

↓ PaCO2  

Deslocamento cranial do diafragma 
↑ consumo de oxigénio 
 

↓ capacidade pulmonar total e capacidade 
residual funcional 
Mais rápida hipoxémia e hipercápnia em 
resposta à hipoventilação   

Gastrointestinal 

↓ motilidade e atraso no esvaziamento gástrico 
↓ do tónus do esfíncter esofágico 
↑ pressão intragástrica 

↑ da probabilidade de regurgitação e 
aspiração 

↑ da concentração de ácido clorídrico no suco 
gástrico 

↓ pH gástrico 

Renal ↑ taxa de filtração glomerular 
↓ diminuição da ureia e creatinina 
plasmáticas 

Neurológico Efeito sedativo da progesterona e endorfinas 
↑ sensibilidade aos anestésicos 
↓ requerimentos anestésicos 

    Tab. 2. Resumo das alterações fisiológicas que ocorrem durante a gestação (Meyer 2007; Raffe & Carpenter 2007).  

Fig. 1. Excerto da folha de anestesia da Jojo. (�: frequência respiratória (respiração espontânea); ᴓ: frequência 
respiratória (ventilação manual); �: frequência cardíaca; <: pressão sistólica; �: pré-oxigenação com máscara e 
tricotomia;�: deslocação para o bloco cirúrgico; �: início da cirurgia; �: remoção do aparelho reprodutor.) 
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