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Resumo  

 

O meu estágio foi realizado no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária 

de Lisboa e teve como objectivos: contactar com a prática real na área de medicina e cirurgia 

de animais de companhia, desenvolver a capacidade de investigar casos clínicos reais e 

elaborar este relatório que consiste no desenvolvimento de cinco casos clínicos reais. Teve a 

duração de 16 semanas e uma carga horária total de 724 horas. As 16 semanas foram 

divididas pelas diversas áreas do hospital em 10 semanas de medicina interna, 4 semanas de 

cirurgia, 2 semanas de imagiologia e um total de 12 dias de internamento realizados em turnos 

de 24 horas. 

No serviço de medicina interna tive a oportunidade de assistir e participar activamente 

na realização de consultas, discussão de planos de diagnóstico e terapêuticos para cada caso 

e execução de todos os procedimentos necessários como: recolhas de sangue para análises, 

colocação de cateteres endovenosos, administrações subcutâneas, intramusculares e 

endovenosas de fármacos, algaliações, punções aspirativas por agulha fina de massas, 

execução de electrocardiogramas, entre outros. No serviço de cirurgia tive funções de 

anestesista, circulante, ajudante de cirurgião e até cirurgiã, tendo realizado vários tipos de 

suturas, orquiectomias, ovariohisterectomias electivas e destartarizações. O serviço de 

imagiologia permitiu-me o contacto com a radiologia, ecografia e tomografia axial 

computorizada, onde ajudava principalmente na anestesia, posicionamento e contenção dos 

animais. Nos dias de escalonamento para o serviço de internamento estava responsável pela 

monitorização e medicação dos pacientes, além da alimentação e do bem-estar destes, com a 

ajuda dos alunos do 4º e 5º anos. 

Tive ainda uma participação no Banco de Sangue Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária, ajudando nas colheitas de sangue de cães e gatos, nos testes de tipificação 

sanguínea e nas transfusões. 

Este estágio foi essencial para aprofundar os meus conhecimentos e melhorar a minha 

prática clínica. 
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Abreviaturas 
 
 
ºC – graus Celsius 

kg – kilograma 

mg – miligrama 

µg - micrograma 

L - litro 

dL – decilitro 

mL – mililitro 

µL – microlitro 

cm – centímetros  

mml – milimole 

kcal – kilocaloria 

U/L – unidades por litro 

mEq - miliequivalente 

NaCl – cloreto de sódio 

PO – oral 

IV – intravenoso 

IM – intramuscular 

SC – subcutâneo 

SID – uma vez ao dia 

BID –duas vezes ao dia 

TID – três vezes ao dia 

ALT – alanina aminotransferase 

GGT – gama-glutamil transferase 

IBD – inflamatory bowel disease 

PAAF – punção aspirativa por agulha fina 

FLUTD – inflamação do tracto urinário 

inferior dos felinos 

ITU – infecção do tracto urinário 

PIF- peritonite infecciosa felina 

FIV – vírus da imunodeficiência felina 

FeLV – vírus da leucemia felina 

AINE – anti-inflamatório não esteroide 

CE – corpo estranho 

Fig. – figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Índice 

 
 
Contracapa .................................................................................................................................. i 

Resumo ...................................................................................................................................... ii 

Agradecimentos .............................................................................................................. iii 

Abreviaturas .............................................................................................................................. iv 

Índice .......................................................................................................................................... v 

Caso clínico 1 – Cirurgia de tecidos moles ................................................................................. 1  

Caso clínico 2 – Gastroenterologia (glândulas anexas) .............................................................. 7 

Caso clínico 3 – Oncologia ....................................................................................................... 13 

Caso clínico 4 – Pneumologia ................................................................................................... 19 

Caso clínico 5 – Urologia .......................................................................................................... 25 

Anexo ....................................................................................................................................... 31 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso Clínico 1 – Cirurgia de tecidos moles 

 

1 

 

Apresentação Do Caso:  

 

A Amelie era uma cadela Bulldog Francês esterilizada com 4 anos de idade 

apresentada à consulta com história de anorexia e vómito desde há 5 dias. Vivia com os donos 

há 2 anos num apartamento, não tinha contacto com outros animais e quando ia à rua era 

sempre com trela. A Amelie não costumava viajar. A alimentação da Amelie era constituída por 

ração seca de qualidade premium e pontualmente ração húmida. Estava correctamente 

vacinada e desparasitada tanto interna (com febantel, embonato de pirantel e praziquantel) 

como externamente (com imidaclopride e permetrina). No dia da consulta não estava a fazer 

nenhuma medicação. Tinha sido sujeita a uma cirurgia 4 meses antes da consulta para 

resolução de uma hérnia cervical a nível de C3-C4 pela técnica ventral slot, da qual teve uma 

boa recuperação.  

A proprietária referiu que desde há 5 dias a Amelie vomitava cerca de 6 a 7 vezes por 

dia, que o vómito era amarelado e também desde esse dia deixou de comer. Referiu ainda que 

no dia anterior ao início dos vómitos, a Amelie tinha andado a brincar com uma garrafa de 

plástico e que possivelmente tinha engolido a tampa. Nesse mesmo dia foram a uma clínica 

veterinária onde lhe receitaram sucralfato e metoclopramida. Com esta medicação, a Amelie 

reduziu os vómitos mas manteve a anorexia e tem estado prostrada. 

A Amelie estava consciente embora apática. O temperamento era equilibrado e não 

agressivo. Apresentava atitude normal, tanto em estação como em movimento e em decúbito. 

Apresentava um grau de desidratação de 6% a 8%, tinha condição corporal normal com 10 kg 

de peso. Os movimentos respiratórios eram profundos, com relação inspiração/expiração de 

1:1,3, do tipo costo-abdominal, com uma frequência de 30 respirações por minuto e 

auscultação normal. O pulso era forte, bilateral, simétrico, regular, sincrónico, ritmado e com 

uma frequência de 95 pulsações por minuto. Tinha uma temperatura de 38,7ºC, reflexo perineal 

e tónus anal adequado. As mucosas apresentavam-se hiperémicas com um tempo de repleção 

capilar normal. Os gânglios linfáticos submandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram 

palpáveis, de dimensão e consistência normais. Os restantes gânglios linfáticos não eram 

palpáveis. À palpação abdominal a Amelie manifestou bastante desconforto. À auscultação 

cardíaca não foi detectada nenhuma anomalia.  

Perante este quadro estabeleceram-se alguns diagnósticos diferenciais: obstrução 

gastrointestinal por estenose benigna do piloro, por corpo estranho, por hipertrofia da mucosa 

antral gástrica, por neoplasia, por doença infiltrativa não neoplásica; invaginação intestinal; 

IBD; gastroenterite infecciosa; urémia; hepatite; pancreatite e peritonite. 

 Foi realizado um hemograma verificando-se trombocitopenia (152x103/µL, sendo o 

normal entre 200-500x103/µL), hemoglobinemia (20,1 g/dL, sendo o normal entre 12-18g/dL), 
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hematócrito aumentado (58,7%, sendo o normal entre 37-55%), linfopenia (606/µL, sendo o 

normal entre 1000-4800/µL) e os restantes parâmetros dentro dos valores normais. A 

bioquímica sanguínea revelou hiponatrémia (136mml/l, sendo o normal entre 144-160mml/l), 

hipoclorémia (99 mml/l, sendo o normal entre 109-122mml/l), o potássio estava no limite 

mínimo (3,5 mml/l, sendo o normal entre 3,5-5.8mml/l) e os restantes parâmetros avaliados 

(albumina, proteínas totais, ALT, ureia, creatinina, glucose), estavam dentro dos valores 

normais. Nas radiografias abdominais latero-lateral e ventro-dorsal verificou-se dilatação das 

ansas do intestino delgado, possível presença de corpo estranho radiopaco a nível da ansa no 

abdómen médio (Anexo, Fig. 1). Na ecografia abdominal (Anexo, Fig. 2) foi identificada uma 

estrutura arredondada no lúmen a nível do jejuno/ileo, com uma linha hiperecogénica dorsal e 

forte sombra acústica limpa compatível com corpo estranho, boa transição em camadas, os 

gânglios linfáticos mesentéricos craniais apresentavam-se normais, a montante e a jusante 

havia sombra acústica suja (gás), o resto do intestino e o estômago estavam normais. Não se 

identificou nenhuma anomalia nos restantes órgãos abdominais.  

A Amelie ficou internada a fazer fluidoterapia com Lactato de Ringer à taxa de 35 

mL/hora IV (taxa de manutenção mais perdas por vómitos). Repetiu-se a ecografia abdominal 

10 horas após a primeira e o resultado foi em tudo semelhante. Marcou-se a laparotomia 

exploratória para o dia seguinte. 

No dia da cirurgia foi feita pré-medicação com 0,2 mg/kg de butorfanol IM, indução com 

4 mg/kg de propofol IV e manutenção com isoflurano a 2,5%. Foram também administrados 

8,75 mg/kg de amoxicilina e ácido clavulânico SC e 4 mg/kg de carprofeno SC. Após tricotomia 

e lavagem asséptica do local foi feita incisão na pele, no tecido subcutâneo e na linha alba. 

Fez-se incisão a nível do jejuno, distalmente ao local onde se sentia um corpo estranho 

(Anexo, Fig.3) e retirou-se um caroço de pêssego (Anexo, Fig. 4). Procedeu-se à palpação de 

todo o tubo gastrointestinal na procura de outros corpos estranhos mas não houve evidência de 

mais algum. A sutura do jejuno foi feita com fio monofilamentar absorvível Monosin® 3/0 com 

agulha atraumática a envolver todas as camadas, em sutura simples contínua e uma segunda 

sutura de reforço com pontos simples. Envolveu-se esta zona do jejuno com omento (Anexo, 

Fig. 5) e fizeram-se dois pontos simples com Monosin® 3/0, de modo a unir a serosa do jejuno 

ao omento. Para o músculo utilizou-se o fio de sutura Monosin® 2/0, uma sutura contínua 

simples e uma segunda sutura com pontos simples. De seguida fez-se uma sutura de 

aproximação envolvendo tecido subcutâneo com fio Monosin® 2/0 e pontos simples. Por fim 

fez-se uma sutura intradérmica com fio monofilamentar absorvível Surgycryl® 2/0. 

No pós-operatório a Amelie foi medicada com 0,5 mg/kg de omeprazol IV SID, 8,75 

mg/kg de amoxicilina e ácido clavulânico SC SID, 15 mg/kg de metronidazol IV BID, 0,2 mg/kg 

de butorfanol IM TID e manteve a fluidoterapia com Lactato de Ringer. Começou a comer e a 
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beber cerca de 12 horas após a cirurgia, ração de elevada digestibilidade, baixa em gorduras e 

em fibra, repartida por 4 refeições diárias. Durante esse período, a urina e as fezes estiveram 

sempre normais e não teve nenhum episódio de vómitos. Visto que apresentou sempre bom 

estado geral, a Amelie teve alta dois dias após a cirurgia, tendo-lhe sido prescrito: 19 mg/kg de 

amoxicilina e ácido clavulânico PO BID, durante 8 dias; 17,5 mg/kg de metronidazol PO BID, 

durante 8 dias e 2,5 mg/kg de carprofeno PO SID, durante 4 dias. Voltou para consulta pós-

cirúrgica cerca de 5 dias depois, demonstrando uma boa recuperação.  

 

Discussão  

 

A cirurgia de intestino delgado em animais de companhia é normalmente indicada em 

casos de obstrução gastrointestinal, seja por corpos estranhos ou massas. Outras indicações 

incluem trauma, mau posicionamento, infecção, exames complementares (biópsias, culturas, 

citologias) e colocação de sondas alimentares (Hedlund & Fossum 2007). 

São frequentemente encontrados corpos estranhos gastrointestinais na prática de 

medicina de animais de companhia uma vez que após ingeridos podem ficar alojados no 

esófago, estômago ou intestino delgado e causar obstrução. Hayes (2009) realizou um estudo 

com 208 casos de obstrução gastrointestinal demonstrando que os corpos estranhos lineares 

surgem mais vezes em gatos ao contrário dos corpos estranhos não lineares que são mais 

frequentes em cães e que, na sua maioria, as obstruções ocorriam no jejuno (Hayes 2009). 

As obstruções intestinais podem ser classificadas como agudas ou crónicas, parciais ou 

completas, simples ou estranguladas, sendo que a causa da obstrução pode ser extraluminal, 

intramural ou intraluminal (German 2005). As obstruções parciais ou incompletas permitem a 

passagem limitada de fluído ou gás, enquanto que as completas não permitem a sua 

passagem para além da obstrução, havendo distensão intestinal até à zona da lesão. Em geral, 

quanto mais proximal e completa a obstrução, mais agudos e severos são os sinais (Hedlund & 

Fossum 2007, German 2005). A obstrução que a Amelie apresentava foi classificada de 

obstrução aguda, simples e parcial, uma vez que não havia dilatação intestinal proximal à 

lesão.  

 Os animais com obstrução gastrointestinal surgem à consulta com uma variedade de 

sinais clínicos, dependentes do local, do grau e da duração da obstrução e também da 

integridade vascular do segmento intestinal envolvente, sendo que os sinais mais comuns são 

vómito, anorexia e perda de peso (Hayes 2009). No caso da Amelie usou-se metoclopramida 

como anti-emético no entanto, em casos de obstrução, o seu uso está contra-indicado devido à 

sua acção pró-cinética (Hall 2005). A causa principal de morte por obstrução do intestino 

delgado é a hipovolémia (Hedlund & Fossum 2007).  
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Alguns estudos experimentais em cães com obstrução gastrointestinal revelam que 

após 24 horas de obstrução há mais secreção (de sódio, potássio e água) do que absorção na 

porção intestinal proximal à obstrução, levando a distúrbios no balanço hídrico, ácido-base e 

electrolítico (Boag et al. 2005). Boag et al (2005) realizaram um estudo em 138 cães, revelando 

que os achados mais comuns foram hipocloremia e alcalose metabólica, seguindo-se 

hiponatremia e hipocalemia. No entanto, a alcalose metabólica parece estar associada a 

obstruções proximais enquanto que em obstruções distais ao piloro é mais provável os animais 

apresentarem acidose metabólica. Estes desequilíbrios devem ser corrigidos previamente à 

cirurgia, se possível (Boag et al. 2005). Perante a evidente desidratação da Amelie, houve 

necessidade de a internar e fazer fluidoterapia com uma solução de Lactato de Ringer, de 

modo a corrigir a possível acidose metabólica, a desidratação e os desequilíbrios electrolíticos 

que esta apresentava.  

A radiografia é frequentemente usada para avaliar animais suspeitos de terem corpos 

estranhos gastrointestinais, uma vez que é possível detectar ansas intestinais distendidas com 

ar, fluidos e/ou ingesta. Devem ser realizadas de preferência radiografias com projecção latero-

lateral e ventro-dorsal. Os estudos contrastados (idealmente com bário) também são úteis para 

identificar corpos estranhos, no entanto, na suspeita de perfuração intestinal, estes estão 

contraindicados (Hedlund & Fossum 2007). Tyrrell e Beck (2006) referem que a ecografia é o 

método mais apropriado para pesquisa de corpos estranhos gastrointestinais. Estes são 

detectados pela sua forma, forte sombra acústica e variados graus de reflexão da superfície. A 

observação do movimento peristáltico pode também ser um importante indicador de obstrução. 

Uma das maiores limitações na ecografia gastrointestinal é a presença de gás intraluminal que 

poderá comprometer a detecção de corpos estranhos (Tyrrell & Beck 2006). Imediatamente 

antes da cirurgia para remoção de corpo estranho deve repetir-se a radiografia e/ou ecografia 

para garantir que este ainda esteja no mesmo local (Hedlund & Fossum 2007). Por endoscopia, 

pode não ser possível identificar o corpo estranho, uma vez que o endoscópio raramente 

avança para além do duodeno descendente (Hedlund & Fossum 2007). Como os resultados 

dos exames imagiológicos que a Amelie realizou foram bastante sugestivos de obstrução 

gastrointestinal por corpo estranho, não houve necessidade de se proceder a exames mais 

avançados como radiografia contrastada ou endoscopia. Uma vez que, no dia anterior à 

cirurgia se tinham realizado duas ecografias abdominais com intervalo de 10 horas e o possível 

corpo estranho estava no mesmo local em ambas, não foi realizado um novo exame no dia da 

cirurgia, considerando-se que tudo se mantinha igual. 

Para a cirurgia, os animais adultos devem fazer um jejum de 12 a 18 horas e os animais 

pediátricos apenas de 4 a 8 horas (Hedlund & Fossum 2007). As técnicas cirúrgicas que 

envolvem a entrada no lúmen intestinal são classificadas de limpas-contaminadas ou 
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contaminadas, dependendo da quantidade de derrame de conteúdo intestinal (Hedlund & 

Fossum 2007). Os agentes patogénicos mais frequentemente responsáveis por peritonite após 

cirurgia intestinal são E. coli, Enterococcus spp e Staphylococcus coagulase-positivos. Apesar 

de menos frequentes, os agentes anaeróbios também são comuns e podem causar peritonite. 

O risco de infecção em feridas contaminadas aumenta em pacientes com stress, 

patogenicidade do agente, susceptibilidade dos tecidos e tempo de cirurgia. Há indicação de 

antibioterapia profiláctica em animais com obstrução intestinal, uma vez que há um grande 

risco de contaminação associado a sobrecrescimento bacteriano. A escolha do antibiótico deve 

ter em conta o risco de infecção, as suas consequências e o custo dos fármacos. Idealmente, 

antes da cirurgia devem ser administradas cefalosporinas de primeira geração, se a cirurgia for 

nos 2/3 proximais do intestino. No caso de ser no 1/3 distal deverão ser administradas 

cefalosporinas de segunda ou terceira geração, uma vez que este segmento apresenta maior 

contaminação em relação ao primeiro (Hedlund & Fossum 2007). No caso da Amelie, optou-se 

por uma antibioterapia profiláctica com amoxicilina e ácido clavulânico, reservando as 

cefalosporinas para o caso de surgir alguma complicação.  

Para a remoção de corpos estranhos deve proceder-se a uma enterotomia. Os 

pacientes deverão estar em decúbito dorsal para um acesso na linha média ventral. Faz-se 

uma incisão na linha alba suficiente para uma exploração completa do abdómen e todo o tubo 

gastrointestinal deve ser explorado na procura de múltiplos corpos estranhos em simultâneo. 

Uma vez localizado o corpo estranho, isola-se esta ansa do resto do intestino para fora da 

cavidade abdominal, usando compressas estéreis. Deve avaliar-se a viabilidade do intestino 

observando a cor da serosa, textura da parede, peristaltismo, pulsação das artérias e o 

sangramento aquando da incisão. A incisão longitudinal deve ser feita em tecido são, 

distalmente ao corpo estranho e no bordo anti-mesentérico. Após remoção do corpo estranho 

lava-se a zona com soro estéril. No caso de haver isquemia ou necrose do segmento intestinal 

deve fazer-se enterectomia desse segmento e realizar uma anastomose topo a topo. Se o 

segmento intestinal estiver viável, pode proceder-se à sua sutura de aposição interrompida 

simples. Se a sutura longitudinal comprometer o lúmen intestinal, recomenda-se uma sutura 

transversal (Hedlund & Fossum 2007). Se necessário, pode recorrer-se a uma sutura adicional. 

As suturas devem envolver todas as camadas da parede intestinal (mucosa, submucosa, 

muscular e serosa) e deve usar-se fio absorvível monofilamentar 4/0 ou 3/0. Os fios 

monofilamentares são menos susceptíveis de provocar adesões bacterianas quando 

comparados com os multifilamentares (Hedlund & Fossum 2007). No caso de hipoalbuminemia 

pode usar-se fio não absorvível. De modo a aumentar a vascularização da zona e prevenir 

perfuração ou derrame de conteúdo intestinal envolve-se a incisão com omento ou com serosa 

de um segmento intestinal saudável (serosal patching) (Hedlund & Fossum 2007). Os 
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instrumentos cirúrgicos e as luvas do cirurgião devem ser substituídos antes de se suturar a 

parede abdominal. Deve examinar-se cuidadosamente o intestino para ver se não houve 

perfuração (Hedlund & Fossum 2007). A técnica utillizada para a remoção do corpo estranho 

que a Amelie apresentava foi enterotomia, não havendo necessidade de recorrer à 

enterectomia, uma vez que o segmento intestinal em causa se apresentava viável. Como não 

havia risco de estenose, fez-se uma sutura longitudinal. Teve-se o cuidado de palpar todo o 

tubo gastrointestinal na procura de outros corpos estranhos e envolver a zona afectada com 

omento. A cirurgia foi considerada limpa-contaminada, pois houve entrada num órgão luminal 

não estéril mas não se verificou derrame significativo do conteúdo intestinal.  

O tratamento pós-operatório inclui fluidoterapia, analgesia e antibióticos, se necessário 

(Hedlund & Fossum 2007). Se não houver episódio de vómito após a cirurgia, pode oferecer-se 

água 8 a 12 horas e comida 12 a 24 horas após a cirurgia. As possíveis complicações são: 

necrose, estenose intestinal, derrame de conteúdo intestinal, deiscência da sutura, perfuração, 

peritonite e choque endotóxico (Hedlund & Fossum 2007, Hayes 2009). Qualquer episódio de 

dor abdominal, vómito ou febre deve ser investigado com a realização de uma 

abdominocentese com citologia e cultura (McMichael 2005). O prognóstico é bom se se evitar 

peritonite. O prognóstico sem cirurgia é reservado porque os animais podem morrer de 

hipovolémia ou choque endotóxico, septicemia ou peritonite (Hedlund & Fossum 2007). 
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Apresentação Do Caso 

 
A Madalena era uma gata de raça Europeu Comum, esterilizada, de nove anos de idade 

apresentada à consulta com história de anorexia, prostração e perda de peso há três meses. 

Sem acesso à rua, vivia com os donos desde os dois meses de idade e com mais uma gata 

nos últimos nove meses. A alimentação da Madalena era constituída por ração seca e húmida 

de qualidade regular. Estava correctamente vacinada, embora tanto a desparasitação interna 

como a externa estivessem em atraso. Além da ovariohisterectomia electiva, a Madalena não 

tinha sido submetido a outra cirurgia e segundo o proprietário “foi sempre uma gata saudável”. 

No dia da consulta não estava a fazer nenhuma medicação. 

O proprietário reparou que nos últimos três meses a Madalena ficou prostrada, comia 

cada vez menos, que a outra gata a “rejeitava” e que houve perda de peso acentuada. Nesses 

três meses o proprietário esteve mais ausente e referiu que deu menos atenção às gatas. Na 

semana anterior à consulta o proprietário tentou forçar a alimentação da Madalena, embora 

sem sucesso.  

Na consulta a Madalena estava consciente, embora apática. Apresentava atitude 

normal e temperamento agressivo. Apresentava condição corporal classificada como obesa 

moderada com 3,5 kg de peso. Os movimentos respiratórios eram profundos, com relação 

inspiração/expiração de 1:1,3, do tipo costo-abdominal, com uma frequência de 40 respirações 

por minuto e auscultação normal. O pulso era forte, bilateral, simétrico, regular, sincrónico, 

ritmado e com uma frequência de 200 pulsações por minuto. Tinha uma temperatura de 

38,4ºC, reflexo perineal e tónus anal adequado. As mucosas oral e ocular apresentavam-se 

ictéricas, assim como o palato duro (Anexo, Fig. 6), tendo sido difícil avaliar o tempo de 

repleção capilar. Os gânglios linfáticos submandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram 

palpáveis, de dimensão e consistência normais. Os restantes gânglios linfáticos não eram 

palpáveis. À palpação abdominal foi detectada hepatomegalia. À auscultação cardíaca não foi 

detectada nenhuma anomalia.  

Perante este quadro estabeleceram-se os seguintes diagnósticos diferenciais: anemia 

hemolítica, PIF, FIV, FeLV, colangite, colangiohepatite, cirrose hepática, colelitíase, hepatite 

crónica activa, amiloidose, lipidose hepática, diabetes mellitus, pancreatite crónica, neoplasias 

primárias (carcinoma hepatocelular, carcinoma colangiocelular, neoplasia biliar) ou 

metastáticas. 

Foi realizado o teste rápido para detecção de FIV/FeLV cujo resultado foi negativo. No 

hemograma verificou-se anemia não regenerativa (hematócrito de 19,9%, sendo os valores 

normais entre 24-45% com normocitose e normocromasia) e leucocitose (22,3x103 µL, sendo o 

normal entre 5,5-19,5x103) com neutrofilia (19178/µL, sendo o normal entre 2500-12500µL). A 

bioquímica sanguínea revelou aumento da ALT (200 U/L, sendo o normal entre 12-130 U/L) e 
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da fosfatase alcalina (299 U/L, sendo o normal entre 14-111 U/L), hiperbilirrubinemia (8,2 

mg/dl, sendo o normal entre 0-0,9 mg/dl), hiperglicemia em jejum (169 mg/dl, sendo o normal 

entre 60-120 mg/dl), diminuição da ureia (9 mg/dl, sendo o normal entre 16-36 mg/dl) e os 

restantes parâmetros avaliados (albumina, creatinina e GGT), estavam dentro dos valores 

normais.  

A Madalena ficou internada a fazer fluidoterapia com NaCl 0,9% à taxa de 10 mL/hora 

suplementado com 15 mEq/L de cloreto de potássio. No dia seguinte realizou-se uma ecografia 

abdominal, sob anestesia geral devido à agressividade que a Madalena demonstrou. Fez-se 

indução com propofol e manutenção com isoflurano. Na ecografia abdominal foi detectada 

hepatomegalia, fígado com bordos arredondados, aumento difuso da ecogenicidade e sem 

ectasia biliar (Anexo, Fig. 7). Não se identificou nenhuma anomalia nos restantes órgãos 

abdominais. Foi também realizada uma punção aspirativa por agulha fina do fígado que, mais 

tarde, revelou esteatose hepática, dando assim o diagnóstico definitivo de lipidose hepática. A 

anestesia foi prolongada para se proceder à colocação de uma sonda alimentar esofágica e no 

final realizou-se uma radiografia torácica para confirmar a correcta colocação da sonda (Anexo, 

Fig. 8).  

A Madalena ficou internada durante 8 dias, sendo medicada com 90 mg de S-

adenosilmetionina SID PO, 0,5 mg/kg de metoclopramida TID IV e 4 mg/kg de tramadol BID 

PO. A dieta durante o internamento consistiu numa ração húmida premium rica em proteína e 

baixa em hidratos de carbono que foi misturada com água e administrada pela sonda 

esofágica, sendo feitas seis refeições diárias. Primeiro administravam-se 5 ml de água, depois 

a quantidade de dieta calculada para a refeição e por fim 15 ml de água para limpar o tubo. No 

primeiro dia foi oferecido 1/3 das necessidades calóricas diárias (70 kcal) divididas em 6 

refeições, no segundo dia aumentou-se para 2/3 (160 kcal) e a partir do terceiro dia deu-se a 

totalidade (210 kcal) das necessidades diárias, continuando a dividir-se por 6 refeições diárias. 

Ao sétimo dia de internamento a Madalena começou a alimentar-se sem recurso à sonda pelo 

que teve alta no dia seguinte, tendo-lhe sido prescrito 90 mg de S-adenosilmetionina (Denosyl 

90mg®) SID PO, durante um mês. Regressou ao fim de 3 dias para se retirar a sonda visto que 

esta já não era necessária.   

 

Discussão  

 

A lipidose hepática felina é uma condição comum em gatos e resulta da acumulação de 

triglicéridos nos hepatócitos devido a anomalias no metabolismo dos lípidos (Richter 2003). 

Trata-se de uma síndrome colestática potencialmente fatal que afecta gatos domésticos, 

especialmente de condição corporal elevada, que sofreram um período de anorexia ou 
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privação alimentar prolongada (Center 2005). Apesar de inicialmente ter sido descrita como 

uma condição idiopática, sabe-se hoje que a maioria dos casos em que esta síndrome se 

manifesta (mais de 95%) sofre de um processo patológico primário, que causa um estado 

catabólico (Center 2005).  

Apesar de os mecanismos fisiopatológicos ainda não estarem completamente 

compreendidos, é evidente que existe um desequilíbrio entre a mobilização das reservas 

adiposas para o fígado, a metabolização hepática dos ácidos gordos e a dispersão hepática 

dos triglicéridos (Center 2005). Em casos de anorexia há mobilização de ácidos gordos das 

reservas adiposas através de lipólise, induzindo um aumento dramático da concentração de 

ácidos gordos livres na circulação sanguínea onde se ligam à albumina plasmática. O substrato 

energético utilizado deixa de ser a glucose e passam a ser os ácidos gordos e as cetonas. A 

diminuição da ingestão de nutrientes, nomeadamente de aminoácidos (arginina, metionina e 

cisteína), de azoto e de cobalamina interfere nas vias metabólicas e nas vias de desintoxicação 

(Center 2005). A incapacidade dos gatos em conservar estes aminoácidos (devido ao elevado 

catabolismo da proteína dietética característico da espécie), associado ao seu consumo 

metabólico excessivo, conduz a uma deficiente secreção hepatocelular de triglicéridos por 

carência de proteínas transportadoras, sendo o seu restabelecimento dietético de importância 

primordial (Center 2005).  

Os animais com lipidose hepática são normalmente obesos (uma vez que apresentam 

maior risco de mobilização de reservas adiposas periféricas e sua posterior acumulação nos 

hepatócitos) e apresentam-se à consulta devido à anorexia que normalmente tem duração de 2 

a 7 dias, mas que pode durar semanas (Armstrong & Blanchard 2009, Center 2005). Como 

causa desta anorexia pode estar uma patologia subjacente (pancreatite, IBD, colangiohepatite, 

diabetes mellitus, neoplasia), stress (ausência do dono, introdução de novas pessoas ou 

animais em casa, ruídos) ou mudanças na dieta (Armstrong & Blanchard 2009). A causa mais 

provável da anorexia da Madalena foi a ausência do proprietário. Outros sinais incluem 

prostração, perda de peso, fraqueza muscular, vómitos e diarreia (Armstrong & Blanchard 

2009, Center 2005). Os gatos com severas alterações electrolíticas podem apresentar 

ventroflexão do pescoço. A existência de ptialismo pode indicar náusea ou encefalopatia 

hepática (Center 2005). Ao exame físico é comum detectar-se desidratação, icterícia e 

hepatomegalia (Armstrong & Blanchard 2009). Nestes animais o hemograma normalmente 

revela anemia não regenerativa, leucograma de stress e poiquilocitose (alteração comum nos 

eritrócitos destes gatos devido a alterações da membrana, as quais estão relacionadas com o 

metabolismo catabólico lipídico e com o stress oxidativo que altera a flexibilidade membranar). 

As alterações bioquímicas mais frequentemente encontradas em gatos com lipidose hepática 

são o aumento da fosfatase alcalina e a hiperbilirrubinemia, reflectindo desordens colestáticas 



Caso Clínico 2 – Gastroenterologia (Glândulas anexas) 

 

10 

 

(Armstrong & Blanchard 2009, Scherk & Center 2007). Caso haja uma doença subjacente 

(como colangiohepatite ou pancreatite) verifica-se um aumento da gama-glutamil transferase 

(Center 2005). Os valores de ureia normalmente estão abaixo dos valores normais, o que se 

justifica pela incapacidade dos felinos em sintetizar arginina que é necessária para transformar 

a amónia em ureia. Pode ainda haver alterações na coagulação, detectando-se um aumento do 

tempo de coagulação, hipercolesterolemia, hiperglicemia e aumento de ácidos biliares 

(Armstrong & Blanchard 2009, Center 2005). Os desequilíbrios electrolíticos são também 

comuns nestes animais, podendo apresentar hipocalemia, hipocloremia e hipofosfatemia. A 

hipocalemia, quando presente, revela-se um factor de prognóstico negativo (Richter 2003). A 

urianálise revela urobilinogenúria e bilirrubinúria (Scherk & Center 2007). No exame 

radiográfico identifica-se hepatomegalia e na ecografia evidencia-se hiperecogenicidade do 

parênquima hepático quando comparado com a gordura do ligamento falciforme (Richter 2003). 

Devem também avaliar-se os outros órgãos abdominais para descartar doenças subjacentes. 

Nakamura et al (2005) concluíram que a tomografia axial computadorizada é um método não 

invasivo e eficaz no diagnóstico de lipidose hepática felina, permitindo avaliar a acumulação de 

gordura no fígado destes animais. Este procedimento é raramente efectuado devido aos 

elevados custos que acarreta e à necessidade de anestesia geral. O diagnóstico definitivo de 

lipidose hepática requer a avaliação citológica ou histológica de uma amostra de material 

hepático, sendo para isso necessária a realização de punção aspirativa por agulha fina ou 

biópsia. Os autores aconselham reservar a biópsia para os casos em que se vejam células 

inflamatórias na citologia e para os casos em que, após dez dias de tratamento, não se 

verifiquem melhorias (Armstrong & Blanchard 2009, Center 2005). Se na citologia pelo menos 

80% dos hepatócitos apresentarem vacuolização obtém-se o diagnóstico definitivo de lipidose 

hepática (Center 2005). A biópsia hepática pode ser realizada por laparoscopia (de primeira 

escolha) ou por laparotomia, mostrando um fígado aumentado de tamanho, com bordos 

arredondados, consistência friável, coloração amarela e padrão lobular acentuado (Center 

2005, Richter 2003). A histopatologia revela uma infiltração difusa de lípidos nos hepatócitos e 

por vezes colestase intrahepática (Armstrong & Blanchard 2009, Richter 2003). No caso de 

haver anomalias na coagulação deverá ser administrada vitamina K (duas a três doses de 0.5-

1.5 mg/kg SC, com intervalos de 12 horas) antes da realização da biópsia (Armstrong & 

Blanchard 2009, Center 2005). No caso da Madalena, os exames efectuados foram suficientes 

para se obter o diagnóstico de lipidose e constatar que esta não apresentava outra patologia 

subjacente que pioraria o prognóstico.  

 O sucesso na recuperação de gatos com lipidose hepática requer a correcção de 

desequilíbrios do balanço hídrico e electrolíticos (especialmente hipocalemia e hipofosfatemia) 
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mas o aspecto mais importante do tratamento é o completo suporte nutricional. No caso de 

haver alguma doença subjacente, esta deverá ser tratada (Armstrong & Blanchard 2009).  

 A fluidoterapia não deverá conter dextrose nem lactato, uma vez que os animais com 

lipidose hepática são intolerantes tanto à glucose como ao lactato (Armstrong & Blanchard 

2009, Center 2005, Scherk & Center 2007). É essencial corrigir a hipocalemia, sendo 

necessária suplementação com cloreto de potássio (dose máxima de 0.5 mEq/kg/hora), 

podendo também ser necessária a adição de fosfato de potássio e sulfato de magnésio para 

corrigir a hipofosfatemia e a hipomagnesiemia, respectivamente. Considerando a importância 

do fígado no armazenamento e activação de vitaminas hidrossolúveis e a aparente 

susceptibilidade dos gatos na depleção de cobalamina e tiamina, é também recomendada a 

administração endovenosa dessas vitaminas (Center 2005). 

A alimentação dos animais com lipidose deve ser iniciada o mais brevemente possível, 

no entanto, não se deverá fazer alimentação oral forçada, uma vez que os animais ficam com 

aversão à comida. Os estimulantes de apetite como o diazepam, clonazepam e ciproheptadina 

estão contraindicados devido ao seu potencial hepatotóxico (Armstrong & Blanchard 2009, 

Scherk & Center 2007). A solução passa pela colocação de sondas alimentares, quer por via 

nasoesofágica, esofagostomia ou gastrostomia (podem ser colocados percutaneamente com 

auxílio de endoscópio ou por laparotomia) (Center 2005). As sondas nasoesofágicas têm a 

vantagem de não ser necessária anestesia para a sua colocação, sendo por isso preferíveis 

numa primeira fase em que o animal ainda não está estável. Após estabilização do paciente 

poderá substituir-se a sonda nasoesofágica por uma esofágica ou gástrica já que estas 

poderão permanecer no animal por períodos mais longos (Armstrong & Blanchard 2009). 

Center (2005) refere que o protocolo anestésico para colocação de sondas por esofagostomia 

ou gastrostomia deverá envolver butorfanol seguido de indução volátil com isoflurano, sendo o 

propofol contraindicado. Em contrapartida, Posner (2008) e Armstrong & Blanchard (2009) 

referem que o propofol pode ser seguramente usado em gatos com lipidose hepática. No caso 

da Madalena, o propofol não pareceu ter trazido nenhuma complicação. 

A dieta deve ser rica em proteínas, moderada em lípidos e pobre em hidratos de 

carbono (Armstrong & Blanchard 2009), deve oferecer um aporte adequado de energia (cerca 

de 60 kcal/kg/dia) (Scherk & Center 2007) e deve ser dividida por cerca de 4 a 6 refeições 

diárias (Richter 2003). A carnitina (essencial cofactor na oxidação de ácidos gordos), a taurina 

(aminoácido essencial para a conjugação dos ácidos biliares) e a vitamina E (protecção anti-

oxidante) estão em défice em gatos com lipidose hepática, pelo que a sua suplementação na 

dieta (250-500 mg/dia de carnitina, 250-500 mg/dia de taurina e 20-100 UI/dia de vitamina E) 

parece ser benéfica nestes animais (Armstrong & Blanchard 2009, Center 2005, Richter 2003, 

Scherk & Center 2007)). A dieta da Madalena durante o internamento consistiu numa ração 
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húmida premium rica em proteína, baixa em hidratos de carbono e que continha taurina e 

vitamina E. Foi feita suplementação com S-adenosilmetionina (sob a forma de comprimidos), 

uma vez que este substrato é necessário para as funções de conjugação e desintoxicação ao 

nível do fígado. A administração da dieta deve ser lenta para permitir a expansão gástrica e 

dividida por várias refeições de modo a haver uma melhor tolerância ao volume de comida 

(Armstrong & Blanchard 2009).  

O fármaco de primeira escolha para gatos com lipidose que apresentem vómitos é a 

metoclopramida devido ao seu efeito anti-emético e pró-cinético e também devido ao seu baixo 

custo (Armstrong & Blanchard 2009). No caso da Madalena, apenas foi usada metoclopramida 

profilacticamente pois esta não demonstrou nenhum episódio de vómito. 

Os factores mais importantes na recuperação de gatos com lipidose hepática são a 

ausência de doença subjacente e o rápido suporte nutritivo. Pode ser necessária a alimentação 

assistida por várias semanas, pelo que os proprietários deverão estar aptos a manusear as 

sondas alimentares em casa (Armstrong & Blanchard 2009, Richter 2003). Os gatos que 

recuperam apresentam normalmente um declínio de cerca de 50% da concentração sérica de 

bilirrubina nos primeiros 7 a 10 dias, não havendo evidências de recidivas nestes animais 

(Armstrong & Blanchard 2009, Center 2005). A Madalena teve alta um dia após ter começado a 

alimentar-se sem recurso à sonda, no entanto ainda ficou com a sonda mais três dias para o 

caso de ser necessário, tendo sido explicado ao proprietário o seu manuseamento. O 

proprietário não se mostrou interessado em fazer novo doseamento da bilirrubina, no entanto 

considera-se que a Madalena teve uma boa recuperação, o que era previsível visto não ter sido 

detectada nenhuma outra patologia e ter sido rapidamente instituído um completo aporte 

nutritivo. 
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Apresentação Do Caso 
 

A Kika era uma cadela Yorkshire Terrier esterilizada com doze anos de idade 

apresentada à consulta devido ao aparecimento de nódulos cutâneos há 4 meses. Vivia com a 

dona desde os seus dois meses de idade, tinha contacto com outros animais quando ia à rua e 

a sua alimentação era constituída unicamente por ração seca de qualidade premium. A Kika 

não costumava viajar, estava correctamente vacinada e desparasitada tanto interna (com 

febantel, embonato de pirantel e praziquantel) como externamente (com fipronil). Tinha sido 

sujeita a uma mastectomia bilateral dois anos antes da referida consulta e a proprietária referiu 

que o resultado da análise dos tecidos removidos era “benigno”. No dia da consulta a Kika não 

estava a fazer nenhuma medicação.  

A proprietária da Kika referiu que cerca de quatro meses antes da consulta surgiram uns 

nódulos junto à boca, aparentemente não pruriginosos e desde aí têm surgido mais nódulos na 

face e por todo o dorso. Alguns desses nódulos aumentaram de tamanho. Nos dias antes da 

consulta, a Kika começou a ter prurido nos nódulos que se localizavam na face. 

Na consulta a Kika apresentava-se alerta, com atitude normal, tanto em estação como 

em movimento e em decúbito, de temperamento equilibrado e não agressivo. Apresentava uma 

condição corporal normal com 5,3 kg de peso. Os movimentos respiratórios eram profundos, 

com relação inspiração/expiração de 1:1,3, do tipo costo-abdominal, com uma frequência de 22 

respirações por minuto e auscultação normal. À auscultação cardíaca não foi detectada 

nenhuma anomalia. O pulso era forte, bilateral, simétrico, regular, sincrónico, ritmado e com 

uma frequência de 105 pulsações por minuto. Tinha uma temperatura de 38,3ºC, reflexo 

perineal e tónus anal adequado. As mucosas apresentavam-se rosadas com um tempo de 

repleção capilar inferior a 2 segundos. Os gânglios linfáticos submandibulares estavam 

aumentados de tamanho e tinham consistência normal. Os gânglios linfáticos pré-escapulares 

e poplíteos apresentavam dimensão e consistência normais. Os restantes gânglios linfáticos 

não eram palpáveis. À palpação abdominal não foi detectada nenhuma anomalia. A Kika 

apresentava um total de 22 nódulos subcutâneos, 15 localizavam-se no dorso (Anexo, Fig. 9) e 

7 na face (Anexo, Fig. 10), dois dos quais na transição muco-cutânea do lábio superior direito 

(Anexo, Fig. 11) que eram os maiores. Os nódulos eram arredondados, com limites regulares, 

dimensões entre 0,5 e 3 centímetros de diâmetro, consistência dura, temperatura normal, 

indolores e móveis. Alguns dos nódulos da face apresentavam crostas. 

Foram estabelecidos alguns diagnósticos diferenciais: Neoplasia primária (mastocitoma, 

tumor das células basais, carcinoma das células escamosas, adenoma/carcinoma sebáceo, 

melanoma, linfoma epiteliotrópico, histiocitoma, mixosarcoma, histiocitose cutânea), neoplasia 

metastática, granulomas, quistos dérmicos. 
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 Foi realizado um hemograma que revelou uma ligeira anemia não regenerativa 

(eritrócitos: 5,16x106/µL, sendo o normal entre 5,5-8,5x106/µL com normocitose e 

normocromasia e hematócrito de 35%, sendo o normal entre 37-55%) e bioquímicas 

sanguíneas, cujos parâmetros avaliados (albumina, ALT, creatinina e glucose) estavam dentro 

dos limites normais. Fez-se biópsia excisional de cinco nódulos escolhidos aleatoriamente e 

aguardaram-se os resultados. A Kika foi medicada com amoxicilina e ácido clavulânico (20 

mg/kg PO BID), durante 21 dias. Foi recomendado o uso do colar isabelino visto que a Kika 

manifestava prurido nos nódulos faciais. 

O relatório histopatológico revelou um mastocitoma difuso de grau III, pelo que foi 

aconselhado à proprietária fazer o estadiamento do tumor e iniciar um protocolo de 

quimioterapia o mais brevemente possível. A proprietária não concordou com o estadiamento. 

A Kika voltou em dois dias para iniciar a quimioterapia com vimblastina (2 mg/m2 IV) e 

prednisolona em ambulatório (1 mg/kg PO SID, durante 15 dias seguido de 0,65 mg/kg PO 

SID, durante 10 semanas), tendo também sido prescrito famotidina (0,5 mg/kg PO SID), 

durante 12 semanas. A Kika fez uma sessão de quimioterapia por semana, durante 4 semanas 

consecutivas e a partir daí fez 1 sessão a cada quinze dias. Em todas as sessões foi realizado 

um hemograma que revelou anemia nas 4 primeiras sessões. Na terceira sessão de 

vimblastina (3ª semana) verificou-se remissão parcial dos nódulos (Anexo, Figs. 12,13 e 14). A 

Kika apresentou sempre bom estado geral, nunca tendo manifestado qualquer efeito 

secundário ao longo do tratamento. Actualmente, após cinco sessões (6ª semana), a Kika já 

não apresenta anemia e continua a fazer o protocolo mencionado, ao qual vai ser adicionado o 

masitinib. 

 
Discussão  
 
 Os mastocitomas são os tumores cutâneos mais comuns nos cães, representando 

cerca de 16 a 21% de todos os tumores cutâneos que ocorrem nesta espécie e surgem 

principalmente ao nível do tronco e dos membros, sendo menos comuns no pescoço e na 

cabeça. Afectam principalmente animais mais velhos (média de 9 anos de idade) e certas 

raças, como Boxers, Boston Terriers, Labrador Retrievers, Beagles e Schnauzers. Não parece 

haver predisposição sexual para estes tumores (Rogers 2007, Thamm & Vail 2007).  

 A etiologia dos mastocitomas é desconhecida mas parece ser multifactorial. A existência 

de raças predispostas indica um provável componente genético (Welle et al. 2008). Em alguns 

casos os mastocitomas foram associados a inflamações crónicas, aplicação de irritantes na 

pele e mesmo a etiologia viral (Thamm & Vail 2007). Recentemente, vários estudos revelaram 

que mutações no proto-oncogene c-kit que codifica o receptor de membrana tirosina quinase 
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KIT (principal factor de crescimento e diferenciação dos mastócitos) parecem estar envolvidas 

no desenvolvimento dos mastocitomas (Rogers 2007, Thamm & Vail 2007, Welle et al. 2008). 

 Os mastócitos encontram-se normalmente nos pulmões e no tracto gastrointestinal, 

embora o desenvolvimento de mastocitomas nestes órgãos seja raro (Rogers 2007, Thamm & 

Vail 2007). Os mastócitos apresentam um papel importante na resposta inflamatória. A sua 

activação estimula a libertação de substâncias contidas nos grânulos citoplasmáticos: aminas 

vasoactivas (como histamina, serotonina), enzimas e proteoglicanos (como heparina). Este 

fenómeno justifica algumas manifestações clínicas presentes em animais com mastocitoma 

(Rogers 2007). 

Normalmente os animais com mastocitoma apresentam-se à consulta devido a uma 

massa cutânea (Welle et al. 2008) que pode aumentar e diminuir de tamanho sistematicamente 

(Rogers 2007). A maioria dos mastocitomas surge como lesões solitárias na derme ou no 

tecido subcutâneo, podendo no entanto surgir lesões múltiplas. Menos frequentemente são 

encontrados na conjuntiva, glândulas salivares, nasofaringe, laringe, cavidade oral, tracto 

gastrointestinal, ureteres e coluna (Thamm & Vail 2007, Welle et al. 2008). A forma visceral 

pode também ocorrer, sendo caracterizada por linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, 

havendo por vezes envolvimento da medula óssea, sanguíneo e efusão pleural e peritoneal 

(Thamm & Vail 2007). A manipulação dos mastocitomas pode ocasionalmente resultar em 

desgranulação dos mastócitos causando eritema e formação de pápulas à volta dos tecidos, 

sendo este fenómeno designado de sinal de Darier (Thamm & Vail 2007, Welle et al. 2008). Da 

desgranulação dos mastócitos podem também surgir outras complicações como atraso na 

cicatrização de feridas após excisão cirúrgica (devido à libertação de enzimas proteolíticas e 

aminas vasoactivas), hemorragias locais (uma vez que a libertação de heparina aumenta o 

tempo de coagulação), ulceração gastrointestinal (devido à libertação de histamina) e 

consequentemente anorexia, vómito, hematosquezia, melena, anemia, dor abdominal e, em 

alguns casos, perfuração intestinal e peritonite. De facto, os animais com mastocitomas têm 

maior quantidade de histamina no plasma e menos gastrina levando a uma hiperacidez 

gástrica e consequente ulceração (Rogers 2007, Welle et al. 2008). Uma vez que a Kika 

apresentava anemia sem qualquer outra alteração aparente, pensa-se que esta anemia seria 

uma manifestação da síndrome paraneoplásica.  

 Existem alguns factores de prognóstico associados aos mastocitomas caninos que 

incluem o grau histológico, estadio clínico, localização (pior prognóstico para cavidade oral, 

área inguinal, áreas muco-cutâneas), apresentação clínica (presença de eritema, ulceração e 

prurido garantem mau prognóstico), taxa de crescimento, raça (os Boxers aparentam ter 

prognósticos mais favoráveis, apesar de serem os mais predispostos), presença ou ausência 

de sinais sistémicos e metástases (Thamm & Vail 2007, Welle et al. 2008). Histologicamente, 
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os mastocitomas caninos estão classificados em 3 graus: o grau I representa os tumores bem 

diferenciados e que apresentam melhor prognóstico por terem baixo potencial metastático, o 

grau II os tumores moderadamente diferenciados e o grau III os tumores indiferenciados que 

apresentam pior prognóstico, uma vez que têm mais tendência para metastizar (Thamm & Vail 

2007). Os locais mais comuns das metástases são os gânglios linfáticos, seguidos do baço, 

fígado e da medula óssea (Rogers 2007, Thamm & Vail 2007). Neste tipo de tumor a 

metastização pulmonar é menos frequente (Thamm & Vail 2007). A Organização Mundial de 

Saúde classificou os mastocitomas de acordo com a sua apresentação clínica em: estadio 0 – 

tumor único incompletamente excisado da derme, sem envolvimento dos gânglios linfáticos 

regionais; estadio I – tumor único confinado à derme, sem envolvimento de gânglios linfáticos 

regionais; estadio II – tumor único confinado à derme com envolvimento de gânglios linfáticos 

regionais; estadio III – múltiplos tumores na derme ou tumores grandes infiltrados, com ou sem 

envolvimento de gânglios linfáticos regionais; estadio IV – qualquer tumor com metástase à 

distância ou recidiva com metástase (Thamm & Vail 2007, Welle et al. 2008). Os estadios 0 e I 

têm melhor prognóstico que os restantes (Welle et al. 2008). Alguns estudos revelaram não 

haver diferenças significativas no tempo de sobrevivência entre cães com tumores únicos ou 

cães com múltiplos tumores (Thamm & Vail 2007). A Kika apresentava prognóstico reservado 

pois além do mastocitoma ser classificado de grau III, não tinha viabilidade cirúrgica. Além 

disso, a Kika apresentava vários outros factores de prognóstico negativo como a idade 

avançada (12 anos), dois dos nódulos tinham localização muco-cutânea e alguns eram 

pruriginosos. 

 Os mastocitomas são diagnosticados por citologia após ser feita punção aspirativa por 

agulha fina da massa no entanto, para se determinar o grau histológico é necessária biópsia. 

Os procedimentos a realizar após se ter feito o diagnóstico dependem da presença ou 

ausência de factores de pior prognóstico. Segundo Thamm & Vail (2007), se a localização do 

tumor permitir a realização de cirurgia com ampla remoção das margens e não houver factores 

de prognóstico negativo então a cirurgia deverá ser feita e o tecido enviado para análise 

histológica. No caso de a análise revelar grau III, a remoção cirúrgica ter sido incompleta, a 

localização do tumor não permitir a cirurgia ou ainda no caso da existência de factores de 

prognóstico negativo é necessário fazer um estadiamento antes de ser aplicada uma terapia 

definitiva. O estadiamento passa por realizar PAAF dos gânglios linfáticos regionais, ecografia 

abdominal (se necessário PAAF de baço e fígado), além de hemograma completo e 

bioquímicas séricas. Para documentar a disseminação periférica pode realizar-se esfregaço do 

buffy coat e aspiração de medula óssea (Thamm & Vail 2007). No caso da Kika era 

aconselhada a realização de um estadiamento completo mas, por decisão da proprietária, 
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apenas foi feito o hemograma e as bioquímicas sanguíneas. Deste modo, não foi possível 

inferir sobre a possibilidade da existência de metástases. 

 A escolha do protocolo terapêutico para os mastocitomas vai depender da presença ou 

ausência de factores de prognóstico negativo e do estadio da doença. A excisão cirúrgica 

associada à radioterapia está descrita como sendo o tratamento mais eficaz (Thamm & Vail 

2007). Em tumores cutâneos localizados em áreas passíveis de excisão cirúrgica com amplas 

margens, o tratamento de escolha é mesmo a cirurgia. É recomendado incluir cerca de 2-3 cm 

de margem do tecido normal que rodeia o mastocitoma, incluindo o plano fascial subjacente, e 

todo o material removido deverá seguir para análise histológica (Rogers 2007, Thamm & Vail 

2007). A Kika não fez cirurgia por não ser possível a excisão de todos os nódulos com as 

margens recomendadas nem radioterapia que ainda não é realizada em Portugal. Em 

mastocitomas de grau I e II em que não seja possível a remoção de amplas margens, o ideal é 

fazer cirurgia associada à radioterapia. No caso de o tumor se localizar num membro, poderá 

ser necessário fazer amputação do mesmo (Rogers 2007, Thamm & Vail 2007). Em 

mastocitomas de grau III ou em que já haja metástases, a cirurgia e a radioterapia são apenas 

tratamentos paliativos. Nestes casos deve fazer-se quimioterapia no sentido de tentar diminuir 

a probabilidade de envolvimento sistémico e aumentar a esperança média de vida (Rogers 

2007), como no caso da Kika. Vários protocolos quimioterápicos têm sido estudados e sugerem 

que o uso de mais do que um agente quimioterápico parece ter melhores respostas que o uso 

de apenas um agente (Thamm & Vail 2007). Num estudo realizado em cães com mastocitomas 

em elevado risco de metástases, o uso de prednisona e vimblastina após cirurgia demonstrou 

melhores resultados do que apenas a realização de cirurgia sem quimioterapia (Thamm & Vail 

2007). Camps-Palau et al. (2007) estudaram a eficácia do tratamento de mastocitomas caninos 

com vimblastina, ciclofosfamida e prednisona e Cooper et al. (2009) estudaram a combinação 

de lomustina e vimblastina. Os efeitos secundários reportados foram neutropenia por 

imunossupressão, toxicidade gastrointestinal, renal e hepática. Ambos os estudos concluíram 

que, com estes protocolos, uma grande percentagem dos animais tem remissão completa do 

tumor e os tratamentos são bem tolerados pelos cães, sendo por isso opções em cães com 

mastocitomas de elevado grau, recidivas ou com metástases (Camps-Palau et al. 2007, 

Cooper et al. 2009). Recentemente foram desenvolvidas novas moléculas que inibem o 

receptor da tirosina quinase que parece estar envolvido no desenvolvimento dos mastocitomas 

(imatinib mesylate, toceranib, masitinib), sendo por isso eficazes no seu tratamento (Hahn et al. 

2010, Rogers 2007, Thamm & Vail 2007, Welle et al. 2008). Hahn et al. (2010) realizaram um 

estudo para avaliar a eficácia do masitinib no tratamento de mastocitomas de grau II ou III, não 

passíveis de cirurgia e concluíram que esta molécula é eficaz no tratamento dos mastocitomas 

e aumenta significativamente o tempo de sobrevida dos cães quando comparado com os 
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resultados de uma substância placebo. A prednisona é frequentemente usada no tratamento de 

mastocitomas em doses anti-inflamatórias para ajudar a diminuir a inflamação e edema 

associados à desgranulação dos mastócitos, assim como evitar que haja mais desgranulação 

(Rogers 2007). Está também recomendada terapia auxiliar para os efeitos sistémicos 

relacionados com a desgranulação dos mastócitos como: antagonistas H1 e H2 (ranitidina, 

cimetidina, famotidina), inibidores da bomba de protões (omeprazol) e citoprotectores 

(sucralfato) (Rogers 2007,  Thamm & Vail 2007). 

 No caso da Kika, o Médico Veterinário responsável optou por um protocolo de 

quimioterapia com vimblastina e prednisolona tendo em conta a sua experiência. Os resultados 

que a Kika demonstrou também foram favoráveis, uma vez que ao fim da 3ª sessão houve 

remissão de alguns nódulos e diminuição do tamanho de outros. Ao fim de 6 semanas a Kika já 

não apresentava anemia e não foram reportados efeitos secundários ao tratamento. Foi falado 

à proprietária sobre a eficácia do masitinib (Masivet®) em aumentar a sobrevida dos animais e, 

apesar dos custos, esta aceitou fazer o tratamento com a molécula. De novo se explicou que a 

Kika deveria fazer radiografia torácica, ecografia abdominal e punção dos gânglios linfáticos 

para saber se havia metástases mas a proprietária continuou desinteressada nesse ponto.  
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Apresentação Do Caso  

  

O Bali era um cão Leão da Rodésia inteiro de dois anos de idade que se apresentou à 

consulta para fazer bandagem de um ferimento torácico. Vivia com os donos desde os dois 

meses de idade, numa moradia, apenas tinha contacto com outra cadela aparentemente 

saudável, quando ia à rua era sempre com trela e não costumava viajar. A alimentação do Bali 

era constituída por ração seca de qualidade premium. Estava correctamente vacinado e 

desparasitado tanto interna como externamente. No dia da consulta o Bali estava a fazer 

ciprofloxacina (12,5 mg/kg PO BID) e nimesulide (2,5 mg/kg PO BID) desde há três dias.  

A proprietária referiu que três dias antes da consulta o Bali tinha sofrido um traumatismo 

no tórax do lado esquerdo com um objecto perfurante. Na altura estavam de férias e foram a 

uma clínica veterinária onde se fez sutura da zona do ferimento, fez-se um penso e foi prescrita 

a medicação acima mencionada.   

Na consulta o Bali apresentava-se alerta, com atitude normal, tanto em estação como 

em movimento e em decúbito, de temperamento equilibrado e não agressivo. Apresentava 

condição corporal normal com 40 kg de peso. Os movimentos respiratórios eram profundos, 

com relação inspiração/expiração de 1:1,3, do tipo costo-abdominal, com uma frequência de 34 

respirações por minuto e auscultação cardio-pulmonar normal. O pulso era forte, bilateral, 

simétrico, regular, sincrónico, ritmado e com uma frequência de 90 pulsações por minuto. Tinha 

uma temperatura de 39,1ºC, reflexo perineal e tónus anal adequado. As mucosas 

apresentavam-se rosadas com um tempo de repleção capilar normal. Os gânglios linfáticos 

submandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis, de dimensão e consistência 

normais. Os restantes gânglios linfáticos não eram palpáveis. À palpação abdominal não foi 

detectada nenhuma anomalia. Notou-se que o Bali apresentava enfisema subcutâneo em todo 

o lado esquerdo do tórax e que na zona do ferimento havia corrimento purulento. No exame do 

aparelho respiratório não foi detectada nenhuma anomalia. A presença de enfisema 

subcutâneo fez suspeitar de pneumomediastino pelo que se fez uma radiografia torácica latero-

lateral (Anexo, Fig. 15) e outra ventro-dorsal que revelaram pneumotórax ligeiro, 

pneumomediastino e aumento dos gânglios linfáticos traqueobrônquicos.  

O Bali ficou internado a fazer fluidoterapia com Lactato de Ringer à taxa de manutenção 

de 53 mL/hora, cefoxitina (30 mg/kg TID IV), metronidazol (10 mg/kg BID IV), enrofloxacina (2,5 

mg/kg BID IV) e tramadol (2 mg/kg BID IV), tendo sido cancelada a medicação que estava a 

fazer anteriormente. Foi realizado um hemograma que apenas revelou ligeira leucocitose 

(21,3x103/µL sendo o normal entre 6-17x103) com neutrofilia (18318/µL, sendo o normal entre 

3000-11500/µL). No internamento o Bali foi mantido em repouso e diariamente era feita 

bandagem à volta do tórax (Anexo, Figs. 16 e 17) e uma radiografia torácica latero-lateral. No 
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2º dia de internamento notou-se que o enfisema subcutâneo se tinha alastrado por todo o 

corpo. No 3º, 4º e 5º dia foram realizadas duas a três toracocenteses em que se retiraram 400 

mL, 1 L, 1,5 L de ar, respectivamente. No 6º dia foi realizada uma broncoscopia que revelou 

inflamação e edema traqueal e secreção espumosa avermelhada no brônquio cranial 

esquerdo. Foi também colocado um tubo torácico por toracostomia (Anexo, Figs. 18 e 19). Para 

esta anestesia, o Bali foi sedado com midazolan e butorfanol, a indução foi feita com propofol e 

a manutenção com isoflurano. No 8º dia foi realizada uma toracotomia exploratória em que se 

visualizou laceração da parede torácica, fractura da terceira costela, atelectasia e necrose do 

lobo pulmonar cranial esquerdo (Anexo, Fig. 20). Foi então realizada lobectomia do lobo 

afectado, correcção da fractura da costela com cerclage e sutura da parede torácica. Após a 

cirurgia foi colocado um penso de fentanil (75 µg/hora). Ao fim do dia o Bali começou a ficar 

cianótico pelo que se iniciou oxigenoterapia. Realizou-se uma gasimetria em que todos os 

parâmetros estavam dentro dos limites normais. A partir deste dia notou-se uma diminuição 

progressiva de ar retirado do tubo torácico e menor enfisema subcutâneo. A radiografia 

torácica do 12º dia já não apresentava pneumotórax mas ainda um ligeiro pneumomediastino. 

No 15º dia foi removido o tubo torácico e o Bali teve alta (Anexo, Fig. 21), tendo-lhe sido 

prescrito amoxicilina e ácido clavulânico (12,5 mg/kg PO BID) e tramadol (3 mg/kg PO BID), 

durante oito dias consecutivos. Neste dia foi recomendado à proprietária que estivesse atenta a 

qualquer alteração que o Bali pudesse manifestar como tosse ou cianose e que não devia fazer 

muitos esforços.  

O Bali regressou três dias após a alta para mudar a bandagem. Seis dias após a alta 

foram removidos os pontos, foi repetido o hemograma que continuou a revelar uma ligeira 

leucocitose e a radiografia torácica que se apresentava normal. No final dos oito dias de 

medicação a proprietária comunicou que o Bali estava bem e não apresentou mais nenhuma 

alteração.  

 

Discussão  

 

Os traumatismos da parede torácica podem ser causados por feridas penetrantes 

(mordeduras, armas de fogo, objectos pontiagudos) ou por traumatismos bruscos 

(atropelamentos, lutas entre cães, quedas) e os danos causados podem ser ligeiros e auto-

limitantes ou severos e colocar o animal em risco de vida (Ludwig et al. 2007). Os 

traumatismos da parede torácica em cães podem resultar em hemotórax, pneumotórax, 

fractura de costelas, flail chest, pneumomediastino, contusão pulmonar ou hérnia diafragmática 

(Brockman & Puerto 2004, Ludwig et al. 2007), entre outros. Mesmo que o animal traumatizado 

não apresente sinais respiratórios, devem sempre realizar-se radiografias torácicas para avaliar 
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possíveis lesões intra-torácicas (Brockman & Puerto 2004). Lisciandro et al. 2008 compararam 

um protocolo de ecografia torácica com a radiografia torácica na identificação de pneumotórax 

e outras lesões resultantes de traumatismo torácico em cães e concluíram que a ecografia era 

um método mais preciso que a radiografia. A taxa de mortalidade em cães com traumatismo 

pulmonar ronda os 10 a 18% (Lisciandro et al. 2008). 

  O pneumomediastino caracteriza-se pela acumulação de ar livre no mediastino e pode 

ser desenvolvido espontaneamente (normalmente em animais com patologia respiratória pré-

existente que poderá levar à ruptura de brônquios ou alvéolos), por traumatismo (que cause 

danos no esófago, traqueia ou pulmões) ou por causas iatrogénicas (colocação de tubo 

endotraqueal) (Biller & Larson 2007). Devido às comunicações que o mediastino apresenta 

com outras estruturas, o pneumomediastino pode progredir para pneumopericárdio, 

pneumoretroperitoneu e enfisema subcutâneo (Biller & Larson 2007, Brockman & Puerto 2004). 

Secundariamente ao pneumomediastino pode também ocorrer pneumotórax se houver ruptura 

da pleura mediastínica que permite a passagem do ar para o espaço pleural (Biller & Larson 

2007). A ocorrência de pneumomediastino isoladamente, não está normalmente associada a 

sinais clínicos, embora se este progredir para pneumotórax, o animal pode manifestar 

taquipneia e dispneia e se houver enfisema subcutâneo, o animal pode demonstrar desconforto 

(Kuehn et al. 2004). Radiograficamente, o pneumomediastino é caracterizado pela visualização 

de estruturas mediastínicas (esófago, parede externa da traqueia, veia ázigos, veia cava 

cranial, artéria aorta) que normalmente não são observadas, uma vez que a presença de ar faz 

contraste com essas estruturas (Biller & Larson 2007). Na suspeita de pneumomediastino, 

devem ser realizadas radiografias na projecção latero-lateral, uma vez que pode não ser 

identificado nas projecções ventro-dorsal e dorso-ventral. O pneumomediastino pode ser auto-

limitante e não necessitar de tratamento, assim como o enfisema subcutâneo (Biller & Larson 

2007). 

 O pneumotórax caracteriza-se pela acumulação de ar livre no espaço pleural (Brockman 

& Puerto 2004) que pode ocorrer por via pleuro-cutânea (quando há perfuração da parede 

torácica), pleuro-pulmonar (quando há lesões na traqueia, brônquios ou parênquima pulmonar) 

ou pleuro-esofágica (quando há perfuração do esófago) (Pawloski & Broaddus 2010). O 

pneumotórax pode ser classificado de acordo com a etiologia como espontâneo, traumático ou 

iatrogénico e de acordo com a patofisiologia como aberto ou fechado (Pawloski & Broaddus 

2010). O pneumotórax aberto acontece quando há comunicação directa entre o espaço pleural 

e o ambiente e o pneumotórax fechado quando a parede torácica fica intacta (Pawloski & 

Broaddus 2010) e há saída de ar directamente do parênquima pulmonar (Brockman & Puerto 

2004). No caso do Bali, o pneumotórax pode ter sido consequência directa da perfuração da 

parede torácica pelo objecto, secundário ao pneumomediastino ou ainda ter sido causado 
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pelas pontas afiadas da costela fracturada que fizeram laceração da pleura parietal e visceral. 

Contudo, foi classificado como pneumotórax traumático e aberto.  

A cavidade pleural encontra-se normalmente sujeita a uma pressão negativa que ajuda 

à manutenção da expansão pulmonar nos animais sãos (Brockman & Puerto 2004). Isto 

justifica o facto de, após uma cirurgia ou um traumatismo torácico, haver entrada de ar para a 

cavidade pleural e consequente atelectasia pulmonar que cria distúrbios de ventilação/perfusão 

resultando numa diminuição da pressão parcial de oxigénio (hipoxémia) e aumento da pressão 

parcial de dióxido de carbono (hipercapnia). Adicionalmente, há um decréscimo do volume tidal 

durante a respiração, embora o volume torácico total aumente, face à contínua expansão da 

cavidade torácica (Brockman & Puerto 2004). O aumento da pressão intra-torácica resulta 

numa diminuição do retorno venoso ao coração que, juntamente com a hipóxia, diminuem o 

débito cardíaco. Se não tratadas, a hipóxia, a hipercapnia e o comprometimento cardiovascular 

podem ser fatais (Pawloski & Broaddus 2010). A consequência mais severa do pneumotórax 

traumático é a ocorrência de pneumotórax de tensão. Isto acontece quando se forma uma 

válvula unidireccional que permite a entrada de ar para o espaço pleural durante a inspiração 

mas impede a sua saída durante a expiração (Pawloski & Broaddus 2010). 

Os animais com pneumotórax podem apresentar dispneia, taquipneia (respiração rápida 

e superficial, numa tentativa de aumentar a ventilação alveolar), tosse, vómitos, letargia, 

mucosas pálidas ou cianóticas, intolerância ao exercício, a auscultação pode revelar 

diminuição dos sons pulmonares dorsalmente e sons cardíacos abafados ventralmente, 

dependendo da severidade e da duração do pneumotórax (Pawloski & Broaddus 2010). Na 

altura em que foi detectado o pneumotórax, o Bali não apresentava nenhum destes sinais, 

sendo previsível que, com o agravar da situação, viesse a manifestar sintomatologia. O 

diagnóstico de pneumotórax traumático pode ser obtido quando se faz toracocentese ou por 

radiografias torácicas. A toracocentese é um procedimento tanto diagnóstico como terapêutico, 

uma vez que também permite a estabilização do animal. Radiograficamente, em projecção 

latero-lateral, o pneumotórax caracteriza-se pela elevação do coração em relação ao esterno e 

densidade de ar entre estas estruturas, retracção dos pulmões da parede torácica (devido ao 

colapso pulmonar) e maior radiopacidade pulmonar, não sendo observadas as estruturas 

vasculares (Ludwig et al. 2007). No entanto, como em animais dispneicos as radiografias só 

podem ser realizadas após estabilização do animal, o pneumotórax pode já não ser óbvio e a 

radiografia torna-se importante para avaliar outras lesões associadas ao traumatismo (como 

contusão pulmonar ou fractura de costelas) (Pawloski & Broaddus 2010). O tratamento do 

pneumotórax depende da causa, da severidade e da apresentação clínica do animal. 

Idealmente, o tratamento de pacientes com disfunção respiratória deve ser baseado no 

resultado da análise de gases arteriais (Ludwig et al. 2007). O animal deve ser estabilizado com 
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repouso, oxigenoterapia e drenagem torácica e de seguida deve fazer-se o desbridamento da 

ferida (Pawloski & Broaddus 2010). A função pulmonar deve ser controlada com pulsoxímetro e 

medição dos gases arteriais (Ludwig et al. 2007). No caso do Bali o pulsoxímetro apenas foi 

usado durante a toracotomia para controlar a saturação de oxigénio. Devem ser administrados 

analgésicos que, por diminuírem a dor, melhoram a ventilação (Ludwig et al. 2007). A 

toracocentese pode ser repetida se necessário, contudo se forem realizadas mais de duas 

toracocenteses no período de 24 horas, deverá ser colocado um tubo de toracostomia 

(Pawloski & Broaddus 2010), como no caso do Bali. O tubo foi removido quando a quantidade 

de ar aspirada já não o justificava. A cirurgia é raramente necessária para o tratamento de 

pneumotórax traumático, mas pode ser indicada no caso de a acumulação de ar continuar para 

além dos 5 dias após o trauma (Brockman & Puerto 2004). O prognóstico de pneumotórax 

traumático é bom se tratado atempadamente e na ausência de outras lesões associadas ao 

traumatismo (Pawloski & Broaddus 2010).  

 A broncoscopia está indicada para avaliar as grandes vias aéreas em animais com 

suspeita de anormalidades estruturais. Permite a visualização do lúmen e das paredes da 

traqueia, carina, brônquios principais e brônquios secundários, até que o broncoscópio não 

possa avançar mais (Kuehn et al. 2004). No caso do Bali a broncoscopia foi realizada na 

procura de lesões (como ruptura traqueal, brônquica ou alveolar) que justificassem o facto de a 

quantidade de ar acumulado no espaço pleural e espaço subcutâneo ser cada vez maior. 

Durante a broncoscopia observou-se edema traqueal e secreção espumosa avermelhada no 

brônquio cranial esquerdo, não sendo possível identificar a fonte, pelo que houve necessidade 

de se realizar uma toracotomia exploratória.  

Scheepens et al. (2006) realizaram um estudo em cães sujeitos a traumatismo torácico 

por mordedura, comparando os sinais clínicos e radiográficos apresentados por estes animais 

com lesões observadas após realização de toracotomia exploratória. Este estudo permitiu 

confirmar que não é possível predizer se existem lesões intra-torácicas sem se realizar uma 

toracotomia exploratória, uma vez que nem todas as lesões internas encontradas estavam 

associadas aos sinais clínicos e radiográficos apresentados pelos animais (Scheepens et al. 

2006). O objectivo da toracotomia passa também por remover os tecidos desvitalizados, drenar 

a cavidade pleural e suturar a parede torácica (Brockman & Puerto 2004). 

A toracotomia pode ser realizada por acesso intercostal ou por acesso esternal. Apesar 

de o acesso esternal permitir uma mais ampla visualização das estruturas torácicas (Pawloski 

& Broaddus 2010), no caso do Bali foi realizado o acesso intercostal em decúbito lateral direito, 

uma vez que os achados da broncoscopia indicavam lesão no hemitorax esquerdo. Foi 

necessário realizar uma lobectomia visto que o lobo pulmonar cranial esquerdo estava 

necrosado, o que justificou as alterações observadas na broncoscopia. Sendo assim, 
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possivelmente o pneumotórax foi consequência directa da perfuração da parede torácica pelo 

objecto e o pneumomediastino teve origem na ruptura de alvéolos ou pequenos brônquios e 

consequentemente terá ocorrido enfisema subcutâneo e agravamento do pneumotórax. 

O caso do Bali apoia a ideia de que os animais sujeitos a traumatismo torácico devem 

ser submetidos a radiografia torácica. A realização de uma toracotomia exploratória deve ser 

ponderada pois pode haver lesões intra-torácicas que não se manifestem clinicamente e serem 

negligenciadas, colocando o animal em risco de vida. 

 

Bibliografia  

 

1. Biller DS, Larson MM (2007) “Mediastinal disease” in Ettinger SJ, Feldman EC (Eds.) Textbook of 
Veterinary Internal Medicine, Seventh edition, Elsevier, pp. 1119-1124; 

2. Brockman DJ, Puerto DA (2004) “Pneumomediastinum and pneumothorax” in King LG (Ed.) Textbook of 
respiratory disease in dogs and cats, Elsevier, pp. 616-622; 

3. Kuehn NF, Hess RS (2004) “Bronchoscopy” in King LG (Ed.) Textbook of respiratory disease in dogs 
and cats, Elsevier, pp. 112-118; 

4. Lisciandro GR, Lagutchik MS, Mann KA, Voges AK, Fosgate GT, Tiller EG, Cabano NR, Bauer LD, Book BP 
(2008) “Evaluation of a thoracic focused assessment with sonography for trauma (TFAST) protocol to detect 
pneumothorax and concurrent thoracic injury in 145 traumatized dogs”, Journal of Veterinary Emergency 
and Critical Care, 18(3):258-269; 

5. Ludwig LL, Simpson AM, Han E (2007) “Pleural and extrapleural diseases” in Ettinger SJ, Feldman EC 
(Eds.) Textbook of Veterinary Internal Medicine, seventh edition, Elsevier, pp. 1125-1137; 

6. Pawloski DR, Broaddus KD (2010) “Pneumothorax: A Review”, Journal of the American Animal Hospital 
Association, 46:385-397; 

7. Scheepens ET, Peeters ME, L’eplattenier HF, Kirpensteijn J (2006) ”Thoracic bite trauma in dogs: a 
comparison of clinical and radiological parameters with surgical results”, Journal of Small Animal Practice, 

47, 721–726. 

  



 Caso Clínico 5 – Urologia 

 

25 

 

Apresentação Do Caso 

 

O Robis era um gato de raça Europeu comum, de 4 anos de idade apresentado à 

consulta com história de hematúria, disúria e anorexia parcial há cinco dias. Sem acesso à rua, 

vivia com os donos desde que nasceu e com mais um gato. Uma semana antes da referida 

consulta tinha sido introduzida uma gata nova em casa. A alimentação do Robis era constituída 

apenas por ração seca de qualidade regular. Estava correctamente vacinado e desparasitado 

tanto interna (com oxbendazol e niclosamida) como externamente (com fipronil). Além da 

orquiectomia electiva (aos 6 meses de idade), o Robis não tinha sido submetido a outra cirurgia 

e sempre aparentou ser um gato saudável.  

A proprietária reparou que desde há 5 dias o Robis parecia ter dificuldade a urinar, que 

via sangue na caixa de areia após ele lá ter estado, que lambia frequentemente a genitália 

externa e que estava a comer menos. A postura que o Robis adoptava a urinar parecia ser 

normal. Referiu também que era a primeira vez que o Robis apresentava estes sinais. 

Na consulta o Robis apresentava atitude normal, o temperamento era nervoso e não 

agressivo. Apresentava condição corporal classificada como obesa moderada com 5,3 kg de 

peso. Os movimentos respiratórios eram profundos, com relação inspiração/expiração de 1:1,3, 

do tipo costo-abdominal, com uma frequência de 38 respirações por minuto e auscultação 

normal. À auscultação cardíaca não foi detectada nenhuma anomalia. O pulso era forte, 

bilateral, simétrico, regular, sincrónico, ritmado e com uma frequência de 200 pulsações por 

minuto. Tinha uma temperatura de 38,3ºC, reflexo perineal e tónus anal adequado. As mucosas 

apresentavam-se rosadas com um tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos. Os 

gânglios linfáticos submandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis, de dimensão 

e consistência normais. Os restantes gânglios linfáticos não eram palpáveis. No exame do 

aparelho urinário não foi detectada nenhuma anomalia. À palpação abdominal o Robis não 

pareceu apresentar desconforto, os rins e a bexiga eram facilmente palpáveis e os ureteres 

não eram palpáveis. A bexiga parecia estar pequena.  

Perante este quadro estabeleceram-se alguns diagnósticos diferenciais: coagulopatia, 

FLUTD por cistite idiopática, por urolitíase, por tampões uretrais, por neoplasia vesical ou 

uretral, por trauma, por alteração comportamental; ITU bacteriana, parasitária ou fúngica; 

uretrite, ureterite, glomerulonefrite, pielonefrite, FIV, FeLV. 

Fez-se compressão manual da bexiga mas obteve-se apenas uma pequena quantidade 

de urina pelo que se decidiu sedar o Robis e proceder à algaliação. Foi realizado o teste rápido 

para detecção de FIV/FeLV cujo resultado foi negativo. No hemograma apenas se verificou 

uma ligeira neutrofilia (12699/µL, sendo o normal entre 2500-12500/µL). Avaliaram-se os níveis 

de ureia, creatinina e potássio que estavam dentro dos limites normais. Foi realizada uma 
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radiografia abdominal latero-lateral que se revelou normal, sem cálculos urinários visíveis 

(Anexo, Fig. 22). Na urianálise (urina colhida mediante algaliação e analisada 30 minutos após 

a colheita), o exame macroscópico revelou a urina de cor amarela, aspecto turvo, depósito 

abundante, densidade urinária de 1035 e pH de 7,0. Verificou-se hematúria e proteinúria. O 

exame do sedimento urinário revelou a presença de eritrócitos (entre 50 a 70/campo 400x), 3 

leucócitos/campo 400x, 8 células epiteliais/campo 400x e cristais de estruvite. Foi também 

enviada uma amostra de urina para o laboratório para se realizar a urocultura. 

Com estes dados e ainda sem o resultado da urocultura, os diagnósticos mais prováveis 

seriam FLUTD por cistite idiopática, por infecção do tracto urinário ou por urolitíase. 

O Robis foi para casa algaliado para facilitar a micção, com colar isabelino e foi-lhe 

prescrito 2 mg/kg de marbofloxacina PO SID durante 10 dias e 3,25 g de Omniuri™ PO SID, 

durante 5 dias. Foi recomendado à proprietária arranjar meios para aumentar o consumo de 

água do Robis e evitar situações de stress. Passados dois dias regressou para se retirar a 

algália e a proprietária referiu que por vezes a urina do Robis já não tinha sangue e que este 

recuperou ligeiramente o apetite. Entretanto soube-se que o resultado da urocultura era 

negativo, no entanto o Robis continuou com a medicação. Assim, por exclusão foi feito o 

diagnóstico definitivo de FLUTD por cistite idiopática. Ao fim dos 10 dias de marbofloxacina a 

proprietária do Robis comunicou que este já urinava e comia normalmente. Foi explicado à 

proprietária que poderia haver recidivas pelo que deveria estar atenta. 

 

Discussão  

  

A inflamação do tracto urinário inferior dos felinos (FLUTD), também designada de 

síndrome urológica felina (FUS), envolve qualquer alteração que afecte a bexiga ou uretra de 

gatos (Westropp & Buffington 2007). A causa mais comum de FLUTD é a cistite idiopática 

felina, seguida de urolitíase (Hostutler et al. 2005). No entanto, podem também ocorrer 

infecções do tracto urinário (ITU) quer por bactérias, fungos ou parasitas, tampões uretrais, 

neoplasias, defeitos anatómicos, traumatismos, alterações comportamentais, problemas 

neurológicos ou mesmo causas iatrogénicas (Hostutler et al. 2005, Buffington & Chew 2007). 

Independentemente da causa, a FLUTD está associada a hematúria, estrangúria, disúria, 

polaquiúria e periúria, sendo que os animais podem apresentar uma combinação destes sinais 

(Forrester & Roudebush 2007, Hostutler et al. 2005). A FLUTD pode ser classificada como 

obstrutiva ou não obstrutiva (Hostutler et al. 2005). 

A FLUTD parece surgir principalmente em gatos de interior, que convivam com outros 

gatos, que usem exclusivamente a caixa de areia para urinar e defecar (não vão à rua para o 

fazer) (Westropp & Buffington 2007, Forrester & Roudebush 2007) e que tenham entre 2 a 6 
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anos de idade (Buffington & Chew 2007). Outros factores de risco para o aparecimento de 

FLUTD incluem gatos obesos, sedentários, que apenas se alimentem de ração seca e que 

apresentem diminuição no consumo de água (Buffington & Chew 2007, Westropp & Buffington 

2007). O stress parece também ser um factor de risco para esta doença, sendo que animais 

com FLUTD aparentam ser mais nervosos que animais saudáveis (Forrester & Roudebush 

2007, Hostutler et al. 2005). A FLUTD não obstrutiva não apresenta predisposição sexual 

(Hostutler et al. 2005), embora a obstrutiva ocorra mais frequentemente em machos, uma vez 

que a uretra destes é mais estreita que a das fêmeas (Westropp & Buffington 2007). Alguns 

autores afirmam que os animais castrados estão mais predispostos à ocorrência de FLUTD 

(Hostutler et al. 2005), embora outros autores considerem não haver diferenças entre animais 

castrados e animais inteiros para o desenvolvimento da doença (Westropp & Buffington 2007). 

No sentido de identificar a causa da FLUTD, além da anamnese e do exame físico, deve 

realizar-se uma urianálise, exames imagiológicos (radiografia abdominal ou ecografia) e cultura 

urinária. Se após a realização destes exames não se detectar uma causa, será estabelecido o 

diagnóstico de cistite idiopática (Forrester & Roudebush 2007, Hostutler et al. 2005). A 

palpação abdominal de um animal não obstruído revela uma bexiga pequena, facilmente 

compressível e possivelmente com a parede espessada, enquanto que um animal obstruído 

apresenta uma bexiga distendida que é difícil de comprimir (Westropp & Buffington 2007, 

Forrester & Roudebush 2007). Um animal obstruído é considerado uma urgência pelo que deve 

ser desobstruído imediatamente (Buffington & Chew 2007). A urianálise poderá indicar a 

presença de bactérias, no entanto o diagnóstico de infecção de tracto urinário deverá ser 

confirmado realizando uma urocultura com urina colhida por cistocentese (Buffington & Chew 

2007). As infecções bacterianas do tracto urinário são relativamente raras em gatos, sendo 

mais comuns em animais com mais de 10 anos (Buffington & Chew 2007). A presença de 

cristais no sedimento urinário não representa importância clínica, uma vez que estes, por si só, 

não causam dano no urotélio. A cristalúria pode também surgir quando a urina é refrigerada por 

longos períodos de tempo (Buffington & Chew 2007, Hostutler et al. 2005). A radiografia 

abdominal (que deve incluir todo o tracto urinário) em animais com FLUTD justifica-se uma vez 

que permite identificar cálculos urinários radiopacos (cálculos de estruvite e oxalato) com mais 

de 3 cm de diâmetro (Buffington & Chew 2007, Forrester & Roudebush 2007). No caso de 

várias recidivas ou de persistência dos sinais clínicos poderá ser útil realizar uma ecografia 

abdominal ou estudos contrastados (cistografia e/ou uretrografia) no sentido de detectar 

cálculos com diâmetro inferior a 3 cm, cálculos radiolucentes ou mesmo massas (Forrester & 

Roudebush 2007, Hostutler et al. 2005). Como último recurso poderá ainda ser realizada uma 

cistoscopia que permite visualizar a mucosa da uretra (em fêmeas e machos) e da bexiga 

(apenas em fêmeas) (Buffington & Chew 2007, Westropp & Buffington 2007). A mucosa da 
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bexiga de gatos com cistite idiopática pode apresentar aumento do número de vasos 

sanguíneos, vasos tortuosos, edema e petéquias (Forrester & Roudebush 2007). 

O Robis enquadra-se no perfil de gato típico com FLUTD, uma vez que apresenta vários 

dos factores de risco acima mencionados. Neste caso, a introdução de um novo animal na 

casa parece ter sido a causa do despoletar da doença. A hematúria e a disúria, manifestadas 

pelo Robis, fazem parte do quadro da FLUTD e a anorexia parcial pode ser justificada pela dor 

ou desconforto que este possa ter em determinadas alturas. Excluiu-se a possibilidade de 

obstrução pois o Robis apresentava a bexiga pequena e ao ser feita compressão houve saída 

de urina. A algaliação serviu para se obter uma amostra de urina que foi usada para se fazer a 

urianálise e, no ambulatório, para facilitar a micção. Além da hematúria e da proteinúria, foi 

detectada a presença de cristais de estruvite na urina que, como referido, não causam FLUTD, 

por si só. Para excluir a possibilidade de ITU fez-se a urocultura que se revelou negativa. Caso 

fosse positiva, deveria repetir-se a urocultura com urina colhida por cistocentese.  

A cistite idiopática felina (FIC) é caracterizada por recidivas de FLUTD que normalmente 

se resolvem espontaneamente entre 4 a 7 dias (Forrester & Roudebush 2007). Afecta 

principalmente gatos de meia-idade, sendo raramente diagnosticada em animais com mais de 

10 anos (Buffington & Chew 2007). A patofisiologia da FIC parece envolver múltiplas desordens 

não só a nível da bexiga mas também no sistema nervoso central, no sistema endócrino e no 

sistema cardiovascular (Westropp & Buffington 2007). Aparentemente, o pH urinário não tem 

qualquer impacto na patofisiologia da FIC (Buffington & Chew 2007). Como referido 

anteriormente, o diagnóstico é feito por exclusão, embora considerando que 2/3 dos animais 

com FLUTD têm FIC e que 85% destes animais apresentam resolução espontânea dos sinais 

em poucos dias (Westropp & Buffington 2007), é discutível a necessidade de se chegar a um 

diagnóstico em gatos jovens que apresentem o primeiro episódio de FLUTD (Westropp & 

Buffington 2007, Forrester & Roudebush 2007). Está estipulado que cerca de 50% dos gatos 

diagnosticados com FIC recidivam em 12 meses (Westropp & Buffington 2007, Forrester & 

Roudebush 2007). Sendo uma doença de causa desconhecida e sem cura, o objectivo no 

tratamento da FIC passa por diminuir a severidade e recidivas dos episódios (Buffington & 

Chew 2007, Forrester & Roudebush 2007). Os proprietários devem estar informados sobre o 

potencial crónico da doença e devem tentar controlar os factores de risco acima mencionados 

(Hostutler et al. 2005).  

O maneio de um gato com FIC inclui enriquecimento do seu ambiente, diminuição do 

stress, melhoramento do maneio das caixas de areia (lavar mais frequentemente, serem 

colocadas em áreas mais sossegadas e ter sempre uma caixa a mais do que o número de 

gatos existentes na casa), mudança da dieta para ração húmida, aumento do consumo de 

água de modo a diluir a urina e diminuir a concentração de substâncias que possam irritar a 
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mucosa da bexiga (Forrester & Roudebush 2007, Hostutler et al. 2005). Num estudo 

mencionado por Westropp & Buffington (2007) registaram-se 39% de recidivas de FLUTD em 

gatos alimentados com ração seca e 11% em gatos alimentados com ração húmida ao fim de 1 

ano. Buffington et al. (2006) realizaram um estudo em que foram instituídas mudanças no 

ambiente de gatos com FIC numa tentativa de reduzir o stress destes e consequentemente 

diminuir os episódios de FLUTD. As sugestões feitas aos proprietários incluíam: evitar castigos, 

fazer uma mudança gradual da dieta para ração húmida, aumentar o consumo de água, 

melhorar o maneio das caixas de areia, estimular a actividade do gato com brinquedos próprios 

para a espécie, aumentar a interacção entre o gato e o dono e diminuir conflitos entre gatos 

que conviviam na mesma casa. Os autores consideraram que, durante 10 meses, houve uma 

significativa diminuição dos episódios de FLUTD dos gatos que entraram neste estudo e a 

maioria dos proprietários notou que os seus animais diminuíram a agressividade, o medo e o 

nervosismo. Assim, é recomendado o estabelecimento de modificações no ambiente dos gatos 

com FIC antes de ser instituída uma terapia farmacológica (Buffington et al. 2006).  

 No caso de as recidivas serem frequentes poderá recorrer-se ao uso de analgésicos 

(como buprenorfina, butorfanol ou fentanil) e AINE’s (como carprofeno ou meloxicam) de modo 

a minimizar os sinais clínicos (Buffington & Chew 2007, Forrester & Roudebush 2007, 

Westropp & Buffington 2007). A amitriptilina, um antidepressivo com propriedades 

anticolinérgicas, antihistamínicas, analgésicas e anti-inflamatórias, parece ser benéfica na 

diminuição dos sinais clínicos de animais com FIC quando administrada diariamente durante 1 

ano (Forrester & Roudebush 2007). Recentemente foi estudada a eficácia de um análogo 

sintético da feromona facial felina (desenvolvida com o objectivo de diminuir a ansiedade nos 

gatos) (Westropp & Buffington 2007) no maneio da FIC, no entanto esta não parece ter 

apresentado qualquer benefício (Frank et al. 2010). Foi também sugerido o uso de 

glicosaminoglicanos em gatos com FIC, uma vez que, defeitos na camada de 

glicosaminoglicanos (camada que recobre e protege o uroepitélio) parecem desempenhar um 

papel na patofisiologia desta doença (Forrester & Roudebush 2007). Antigamente, os 

antibióticos eram recomendados para gatos com FIC porque pareciam estar associados à 

resolução dos sinais clínicos. Hoje sabe-se que essa associação não é verdadeira. Assim 

sendo, os antibióticos apenas estão indicados em animais que tenham sido diagnosticados 

com infecção do tracto urinário (Forrester & Roudebush 2007). 

 A marbofloxacina talvez fosse desnecessária no caso do Robis, uma vez que de acordo 

com a bibliografia, os antibióticos apenas devem ser usados quando se diagnostica ITU. Neste 

caso teria sido mais correcta a prescrição de AINE’s e analgésicos numa tentativa de reduzir os 

sinais clínicos. O Omniuri™ é um suplemento que contém metionina, citrato de potássio, sódio, 

extracto de Vaccinium macrocapon, vitamina B6, vitamina E e taurina e, segundo informações 
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do fabricante, previne 97% das patologias do tracto urinário dos felinos, embora não se tenha 

encontrado nenhum estudo que o demonstrasse. As melhorias que o Robis demonstrou não 

podem ser atribuídas nem à marbofloxacina nem ao suplemento, uma vez que está descrito 

que uma elevada percentagem de animais apresenta resolução espontânea dos sinais de 

FLUTD em poucos dias. No caso de o Robis apresentar recidivas de FLUTD, poderão realizar-

se exames complementares que não foram efectuados da primeira vez como ecografia 

abdominal ou estudos contrastados. Se mesmo assim, nenhuma causa for detectada então 

deverão ser reforçadas as recomendações para mudanças no ambiente do Robis numa 

tentativa de reduzir o stress e consequentemente diminuir os episódios de FLUTD. 
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Caso clínico 1 – Cirurgia de tecidos moles 
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Caso clínico 2 – Gastroenterologia  

                             (Glândulas anexas) 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 

Fig. 2 - Ecografia abdominal (sombra 
acústica). 

Fig. 1 – Radiografia abdominal latero-
lateral (vermelho: compatível com CE; 
azul: dilatação das ansas).  

Fig. 3 – Identificação do CE. 

Fig. 4 – Caroço de pêssego removido do 
jejuno. 

Fig. 5 – Omentalização. 

Fig. 6 – Palato duro ictérico. 



Anexos 

 

32 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

 

 
 
 
 
Caso clínico 3 - Oncologia       

 

   
   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        
     

 
  

Fig. 7 Ecografia abdominal (aumento 
difuso da ecogenicidade do fígado. 

Fig. 8 – Radiografia torácica para 
confirmar a correcta posição da sonda 
esofágica. 

Fig. 10 – Aspecto dos nódulos do faciais no 
dia da consulta. 

Fig. 11 – Aspecto dos nódulos muco-
cutâneos no dia da consulta. 

Fig. 12 – Aspecto dos nódulos do dorso 
após a 3ª sessão de quimioterapia. 

Fig. 9 – Aspecto dos nódulos do dorso no 
dia da consulta. 
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Caso clínico 4 - Pneumologia 
 

        
 
 

 

 

 

     

 
 
 
 

Fig. 13 – Aspecto dos nódulos faciais após a 
3ª sessão de quimioterapia. 

Fig. 14 – Aspecto dos nódulos muco-
cutâneos após a 3ª sessão de 
quimioterapia. 

Fig. 15 – Radiografia torácica realizada no 
dia da consulta. 

Fig. 16 – Sutura do ferimento torácico 
(vermelho).. 
 

Fig. 17 – Bandagem realizada diariamente.  Fig. 18 – Colocação do tubo de 
toracostomia. 
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Caso clínico 5 – Urologia 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 19 – Radiografia torácica após 
colocação do tubo de toracostomia (azul). 
Vermelho: Enfisema subcutâneo. 

Fig. 20 – Necrose do lobo pulmonar cranial 
esquerdo. 

Fig. 21 – Radiografia torácica no dia da alta. 

Fig. 22 – Radiografia abdominal, sem 
evidencia de cálculos radiopacos. 


