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Resumo 
 

O meu estágio teve a duração de dezasseis semanas e foi realizado na Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Lisboa. Destes quatro meses dois deles foram dedicados ao 

acompanhamento de casos clínicos na área de medicina interna, onde tive oportunidade de 

efectuar consultas para, posteriormente, discutir diagnósticos diferenciais, exames 

complementares, bem como dar opinião sobre a terapêutica a ser instituída com o Médico 

Veterinário responsável. Nesta área tive oportunidade de assistir e participar em consultas de 

referência como neurologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, oftalmologia e 

quimioterapia. Senti enormes progressos no meu raciocínio clínico bem como na capacidade 

de lidar com os proprietários.  

Um mês foi dedicado à imagiologia, onde me foi permitido auxiliar na realização e interpretação 

de diversas imagens de raio x e TAC. Ao longo das dezasseis semanas fui acompanhando a 

realização de diversas ecografias, dado ser a área de interesse da minha orientadora. O 

constante estímulo para a realização de diagnósticos diferenciais tendo em conta os achados 

ecográficos, e a possibilidade de realizar várias ecografias sozinho, permite-me afirmar que 

terá sido neste domínio que senti maior evolução. 

O mês restante foi dedicado à cirurgia onde aprofundei os meus conhecimentos a nível da área 

de anestesiologia. Tive a oportunidade de auxiliar na realização de cirurgias de tecidos moles, 

de ortopedia e de oftalmologia.  

Durante as dezasseis semanas realizei inúmeros internamentos de vinte e quatro horas, o que 

me permitiu adquirir autonomia/prática nos procedimentos realizados, bem como acompanhar 

o desenvolvimento dos casos de uma forma mais próxima. 

Os objectivos a que me propus no início do estágio foram atingidos e até superados. Durante a 

realização do mesmo senti sempre apoio e disponibilidade de todos os clínicos, o que foi 

importante para a minha evolução enquanto pessoa e futuro Médico Veterinário. 
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Abreviaturas 
 
 

ACTH – adrenocorticotropic hormone 

ADH – antidiuretic hormone 

ALT – alanina aminotransferase 
BID – duas vezes ao dia  

ºC – graus Celsius 
 cm – centímetro  
CRH – corticotropin-releasing hormone 

DGT – dilatação gástrica com torção  

dL  – decilitro  

ELISA – enzyme linked immunosorbent 

assay 

FA – fosfatase alcalina 

fig. – figura 

gr – grama 

 h  – hora  

 HAD – hiperadrenocorticismo adreno-

dependente 

HHD – hiperadrenocorticismo hipófiso-

dependente 

IgA – imonuglobulina A 

IM – intramuscular  

ITU – infecção do tracto urinário 

IV – intravenosa  

Kg – quilograma  

LCR – líquido cefalorraquidiano 

MARC – Meningite-arterite responsiva 

a corticoesteróides 

mEq – miliequivalente  

mg – miligrama  

mL – mililitro  

mm – milímetro  

mmHg – milímetro de mercúrio  

ng – nanograma  

PaCO2 – pressão parcial arterial de 

dióxido de carbono  

PaO2 – pressão parcial arterial de 

oxigénio  

PCR – polymerase chain reaction 

PFC – plasma fresco congelado  

PO – per os 

ppm – pulsações por minuto  

PVC – parvovírus canino 

QID – quatro vezes ao dia  

QOD – cada 48 horas  

rpm – respirações por minuto 

SC – subcutânea  

seg. – segundo 

SID – uma vez ao dia  

tab. – tabela 

TID – três vezes ao dia  

T.R.C – tempo de replecção capilar  

u/L – unidade por litro 
μL – microlitro  
μg – micrograma
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Identificação do paciente: Nina é uma caniche, fêmea inteira, com 8 anos e 13 Kg de peso. 

Motivo da consulta: Zonas de alopécia/hipotricose no dorso, flancos e membros posteriores. 

História clínica: Donos repararam em zonas de alopécia/hipotricose no dorso, flancos e 

membros posteriores há cerca de seis meses, tendo estas vindo a evoluir de forma gradual. 

Neste período nunca apresentou prurido. Estava com os donos desde cachorra, vivia num 

apartamento, não tinha contacto com outros animais excepto quando ia à rua. Tinha a 

vacinação e desparasitação em dia, sendo que a última desparasitação externa foi há um mês 

com imidaclopride/permetrinas e a interna há três meses com febantel/pamoato 

pirantel/praziquantel. Era alimentada duas vezes por dia com ração húmida comercial. Sempre 

foi saudável, nunca tinha efectuado nenhuma cirurgia e não estava a tomar medicação. Último 

cio tinha sido há dois anos. Depois de investigar os outros sistemas percebeu-se que o dono 

associava estas alterações a um quadro de poliúria/polidipsia/polifagia suspeita. 

Exame de estado geral: A Nina apresentava uma atitude normal em estação, em movimento e 

em decúbito. Estava alerta, com temperamento equilibrado não agressivo. A condição corporal 

era moderadamente obesa (13 Kg). Os movimentos respiratórios eram regulares e profundos, 

do tipo costo-abdominal, relação inspiração/expiração (1:1.3) com frequência normal. O pulso 

era bilateral, simétrico, sincrónico, forte, rítmico, de amplitude normal e com frequência normal. 

A temperatura era de 38,7 ºC, mantinha reflexo perianal normal, assim como um tónus anal 

adequado, e não se observou muco, sangue ou formas parasitárias. As mucosas 

apresentavam-se rosadas, brilhantes, húmidas e com T.R.C < 2 seg.. O grau de desidratação 

era < 5 %. Os gânglios mandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis, móveis, de 

dimensões, consistência e temperatura normais. Os gânglios parotídeos, retrofaríngeos, 

axilares, axilares acessórios e inguinais não eram palpáveis. A palpação abdominal era não 

dolorosa, porém difícil devido à acumulação de gordura. A auscultação cardíaca e pulmonar 

encontrava-se normal.  

Exame dermatológico: Verificou-se a presença de zonas de alopécia simétricas e bilaterais 

nos flancos, dorso e membros posteriores (anexo I, figs. 1 e 2), não pruriginosas. A pele 

apresentava-se fina e com diminuição da elasticidade. 

Diagnósticos diferenciais: Hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, astenia cutânea. 

Exames complementares: Hemograma normal; bioquímica revelou um aumento do colesterol 

400 (112-328 mg/dL), de triglicéridos 180 (20-150 mg/dL) e da FA 478 (23-212 U/L); os valores 

de ALT, ureia, creatinina, glicémia e ionograma (Na+, K+, Cl-) estavam normais. Tricograma 

apresentava pontas intactas e uma percentagem de pêlos em telogénese de 95 %. Ecografia 

abdominal revelou hepatomegália sem alterações da ecogenicidade, adrenal esquerda 9,7 mm 

pólo caudal e 9,1 mm pólo cranial (anexo I, fig. 4), adrenal direita 9,1 mm (anexo I, fig. 3), o que 

demonstrava um aumento de tamanho de ambas adrenais, os outros órgãos observados 

estavam normais. Na urianálise constatou-se presença de hipostenúria de 1,010 e proteinúria 
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de 100 mg/dl. No teste de estimulação pela ACTH verificou-se que o cortisol T0 era de 299 (20-

250 nmol/l) e o cortisol T1 (T0+1h) era de 869 (200-450 nmol/l).  

Diagnóstico: Hiperadrenocorticismo hipófiso-dependente. 

Tratamento e acompanhamento: Iniciou-se tratamento com Vetoryl®30 (trilostano), uma 

cápsula por dia juntamente com a refeição. Foi aconselhado que a cápsula fosse dada ao meio 

dia, para que o controlo fosse feito por volta das quatro horas da tarde devido à disponibilidade 

do proprietário. Após dez dias a Nina voltou para avaliar e controlar os progressos do 

tratamento, verificou-se que tinha perdido peso (12,5 Kg), apresentava melhorias a nível da 

polidipsia/poliúria, e o seu quadro dermatológico permanecia igual. Foram repetidos os exames 

complementares: hemograma normal; bioquímica de controlo normal; no teste de estimulação 

pela ACTH o cortisol T0 era de 183,4 nmol/l e T1 de 292,6 nmol/l. Manteve-se a dose de 

trilostano. Após um mês foi realizado novo controlo e avaliação do estado da Nina. Pesava 

agora 11,5 Kg e os sinais dermatológicos mantinham-se. Efectuou novamente exames 

complementares: hemograma normal; bioquímica de controlo normal; no teste de estimulação 

pela ACTH o cortisol T0 era de 95 nmol/l e T1 de 240 nmol/l. Dose de trilostano permaneceu 

igual. Na reavaliação um mês após o último controlo, a Nina mantinha sintomatologia 

dermatológica, pesava 10,5 Kg, e permanecia saudável em todos os outros aspectos. Realizou 

novamente exames complementares: hemograma normal; bioquímica de controlo normal; teste 

de estimulação com ACTH cortisol T0 era de 70 nmol/l e T1 de 190 nmol/l. Manteve-se a dose 

de trilostano. 

Discussão: O eixo hipotalâmico-hipofisário e as glândulas adrenais conjuntamente com o 

sistema nervoso central, induzem a síntese e regulação de diversas hormonas esteróides. Os 

neurotransmissores derivados do SNC modulam a libertação de CRH no hipotálamo. Depois da 

sua síntese é transportado através do sistema porta hipotálamo-hipofisário até à adenohipófise, 

onde provoca a estimulação da síntese de ACTH. Esta última é um polipéptido e liga-se a 

receptores específicos do córtex adrenal, provocando uma secreção não selectiva de 

glucocorticóides. Existem diversos factores que inibem a secreção de ACTH, sendo de 

destacar o retrocontrolo negativo exercido principalmente pelos glucocorticóides, mas também 

pela própria ACTH (Melian et al. 2010). 

O principal representante dos glucocorticóides é o cortisol, que apresenta várias funções: 

hiperglicemiante, devido à estimulação que provoca a nível das enzimas intervenientes na 

gluconeogénese; indutor de proteólise generalizada a todas as células do organismo, excepto 

no fígado, coração e cérebro; modulador do metabolismo lipídico, por provocar um aumento da 

lipólise, redução da lipogénese nos tecidos periféricos, libertação de ácidos gordos livres e 

glicerol na circulação sistémica, e estimular a síntese de triglicéridos a nível hepático, o que vai 

originar uma redistribuição do tecido adiposo no organismo; o cortisol tem ainda um papel anti-

inflamatório, anti-alérgico e, em doses elevadas, efeito imunossupressor (Herrtage 2004).  
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O hiperadrenocorticismo pode ser espontâneo, iatrogénico e ainda resultado de secreção 

ectópica de ACTH. Podemos dividir o hiperadrenocorticismo espontâneo em adreno-

dependente (primário) ou hipófiso-dependente (secundário). Estima-se que aproximadamente 

80-85% dos casos de hiperadrenocorticismo espontâneo sejam hipófiso-dependentes (HHD), 

resultado de uma hiperplasia das células corticotróficas ou secundário a processos neoplásicos 

a nível da hipófise, que são os mais comuns (90% dos casos). Estas alterações vão originar 

uma síntese constante de ACTH que vai ter como consequência uma hiperplasia do córtex de 

ambas as glândulas adrenais (Herrtage 2004; Melian et al 2010). Quanto ao 

hiperadrenocorticismo adreno-dependende (HAD) é responsável por cerca de 15-20% dos 

casos, sendo fruto de tumores adrenais. Nestes casos a síntese de cortisol pela adrenal que 

apresenta um processo neoplásico vai provocar um retrocontrolo negativo sobre o eixo 

hipotalâmico-hipofisário, dando origem a uma atrofia da adrenal contralateral. O 

hiperadrenocorticismo iatrogénico ocorre devido a uma administração em excesso de 

glucocorticóides exógenos, que vão actuar suprimindo a síntese de glucocorticóides 

endógenos por inibirem o eixo hipotálamo-hipofisário (Melian et al. 2010). A Nina apresenta 

hiperadrenocorticismo (confirmado pelo teste de estimulação com ACTH), e o aumento de 

tamanho de ambas as adrenais (comprovado por ecografia) sugere que seja secundário.  

No HHD não existe predilecção sexual, cerca de 75% dos animais afectados pesa menos 

de 20 Kg, a média etária de cães afectados encontra-se entre os 7-9 anos e as raças mais 

predispostas são Teckels, Terriers e Caniches (Melian et al. 2010; Peterson 2007). Tudo isto 

suporta e reforça a teoria de que a Nina apresenta um diagnóstico compatível com HHD. 

 A poliúria/polidipsia é a manifestação clínica mais frequente, presente em cerca de 80-

90% dos casos, devido a um aumento do filtrado glomerular, a uma diminuição de afluxo 

sanguíneo ao rim e à inibição da acção da ADH a nível dos túbulos renais. Animais com 

macroadenoma hipofisário podem ainda sofrer de poliúria/polidipsia provocada por compressão 

hipotalâmica, dando origem a diabetes insípida central (Melian et al. 2010). Cerca de 46-57% 

dos cães afectados têm polifagia, isto advém da diminuição de CRH pelo excesso de cortisol 

circulante, uma vez que esta exerce uma acção inibidora sobre o centro hipotalâmico da fome. 

As alterações reprodutivas, neste caso anestro, acontecem em cerca de 54% dos casos, 

resultado de um retrocontrolo negativo sobre FSH e LH a nível da hipófise. A distensão 

abdominal surge em cerca de 67-73% dos casos, devido a uma fraqueza da musculatura 

abdominal, juntamente com distensão da bexiga e a redistribuição do tecido adiposo, o qual se 

acumula principalmente a nível hepático e abdominal (Melian et al. 2010). O que justifica a 

hepatomegália que a Nina apresentava. Podem observar-se vários sinais dermatológicos, 

como alopécia, pele fina e hipoelástica, comedões, hiperpigmentação, seborreia e calcinose 

cutânea. A alopécia geralmente é bilateral e simétrica afectando o dorso, os flancos e a face 

ventral do abdómen, e resulta da inibição da fase anagénica do ciclo piloso pelo cortisol. A 



 

CASO 1:ENDOCRINOLOGIA 
 

4 

diminuição de elasticidade da pele, assim como da sua espessura, são provocadas por uma 

atrofia colagénica, justificada pela inibição que o cortisol exerce sobre as mitoses celulares do 

tecido epidérmico (Melian et al. 2010; Herrtage 2004).  

No hemograma é frequente verificarmos um leucograma de stress, que não é específico e 

é caracterizado por neutrofilia, monocitose, eosinopénia e linfopénia. Podemos observar um 

aumento de eritrócitos e plaquetas como consequência da estimulação da medula óssea pelos 

glucocorticóides (Herrtage 2004;Melian et al. 2010; Peterson 2007). A nível do painel 

bioquímico a alteração mais frequente (85-95% dos casos) é o aumento da FA. É um dado 

muito importante porque apesar de ter uma especificidade baixa possui uma elevada 

sensibilidade. Na maioria dos casos a ALT está moderadamente aumentada. Em mais de 

metade dos animais afectados ocorre um aumento de colestrol e triglicerideos como 

consequência da lipólise provocada pelos glucocorticóides (Melian et al. 2010). Na urianálise 

verificamos que existem muitos casos onde ocorre, como visto, diminuição da densidade 

urinária, assim como proteinúria. Nesta última situação deve medir-se a pressão arterial 

sistólica e enviar uma amostra de urina para cultura, porque muitas vezes está associada a 

hipertensão arterial, e a uma maior predisposição a ITU nestes animais (Melian et al. 2010; 

Herrtage 2004). Apesar dos testes não terem sido efectuados na Nina, era importante ter 

percebido a causa de proteinúria para elaborar uma terapêutica mais completa e eficaz.  

Foi realizada uma ecografia onde se verificou que ambas adrenais ultrapassavam o valor 

de 7,5 mm, que é o limite superior do tamanho normal (Melian et al. 2010; Herrtage 2004), e 

que o fígado se encontrava com dimensões aumentadas. No HAD a ecografia é muito 

importante quer pela possibilidade de detecção do tumor adrenal, como pela pesquisa de 

metástases (Peterson 2007). Apesar da ecografia ser um exame complementar muito útil e 

muitas vezes utilizado para diferenciar hiperadrenocorticismo primário de secundário, como foi 

o caso da Nina, apresenta algumas limitações: a imagem ecográfica não permite distinguir 

hiperplasia nodular bilateral de tumor adrenal bilateral, ou perceber se são, ou não, produtores 

de cortisol (Herrtage 2004). O raio x pode dar várias informações que nos orientam para o 

diagnóstico, nomeadamente hepatomegália, calcificação brônquica, calcificação distrófica da 

pélvis renal e da aorta abdominal, ou a presença de uma massa adrenal (Peterson 2007). 

Apesar da tomografia axial computorizada e a ressonância magnética serem uma mais-valia no 

diagnóstico, foram excluídas devido às possibilidades económicas do proprietário em causa.  

Os testes endócrinos têm um papel essencial na confirmação e diferenciação do tipo de 

hiperadrenocorticismo. Para diagnóstico de confirmação existem três testes funcionais: rácio 

cortisol-creatinina urinário, teste de estimulação pela ACTH (anexo I, tab. 1) e o teste de 

supressão pela dexametasona a dose baixa (Melian et al. 2010; Peterson 2007). Nenhum dos 

testes é 100% eficaz, e no caso da Nina optou-se por se efectuar o teste de estimulação pela 

ACTH. Este teste avalia a resposta das glândulas adrenais à administração de um análogo 
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sintético da ACTH em dose elevada. Nos cães com hiperadrenocorticismo espontâneo o 

aumento de cortisol é muito superior a um cão sem doença, enquanto no iatrogénico a 

resposta à ACTH é quase inexistente. A sensibilidade deste teste é de 60-85% e a 

especificidade de 85-90% (Melian et al. 2010). Apresenta como principal desvantagem, a 

incapacidade de distinguir hiperadrenocorticismo primário de secundário. Como grandes 

vantagens apresenta a curta duração do teste, a capacidade de diferenciação entre 

hiperadrenocorticismo espontâneo de iatrogénico e a sua utilização para monitorizar o 

tratamento médico (Peterson 2007).  

No caso da Nina recolheram-se duas amostras de sangue, a primeira antes de ser 

administrado ACTH e a segunda uma hora após a administração. Para além de ter sido usado 

como teste de confirmação foi também importante para controlar a evolução da terapêutica. 

Depois de ter sido confirmado hiperadrenocorticismo passa-se à segunda fase, que é encontrar 

a sua etiologia. 

 A nível endócrino utilizam-se testes, tais como: o doseamento da ACTH endógena; o teste 

de supressão pela dexametasona em dose baixa e alta; e a combinação do rácio cortisol-

creatinina urinário com o teste de supressão pela dexametasona em dose alta. No doseamento 

da ACTH endógena em cães com hiperadrencorticismo secundário a concentração plasmática 

de ACTH é igual ou superior aos valores normais (>40 µg/ml) enquanto que no HAD os valores 

são baixos ou indetectáveis (< 20 µg/ml) (Melian et al. 2010; Peterson 2007). Os outros testes 

têm como base a capacidade da dexametasona efectuar um retrocontrolo negativo no eixo 

hipotalâmico-hipofisário, diminuindo a secreção de ACTH e posteriormente de cortisol. O que 

diferencia é que no HHD vai ocorrer uma diminuição da concentração de cortisol durante um 

período de tempo, enquanto nos casos de tumor adrenal os valores de cortisolémia não vão 

registar nenhuma alteração (Melian et al. 2010; Peterson 2007). No caso da Nina, apesar de 

todos os sinais indicarem para HHD em detrimento de HAD, teria sido importante a realização 

de um teste endócrino que permitisse a diferenciação, o qual não se realizou devido às 

possibilidades financeiras do proprietário.   

O tratamento escolhido foi o trilostano. Este é um esteróide sintético que actua como 

antagonista da enzima 3-β-hidroxiesteroide-desidrogenase (3β-HSD), que medeia a 

transformação de pregnenolona em progesterona no córtex adrenal, e que, ao ser inibida, vai 

ter como consequência a diminuição de cortisol circulante (Ramsey 2010). É recomendado dar 

trilostano juntamente com a refeição para melhorar a sua absorção. A Nina começou com uma 

dose de 2,3 mg/Kg SID, dentro dos valores descritos na bibliografia (2 a 5 mg/Kg SID) (Ramsey 

2010). O aparecimento de efeitos secundários é infrequente, mas pode surgir vómito, diarreia, 

anorexia e depressão (Ramsey 2010). A função adrenal pode ser suprimida por meses ou 

indefinidamente, por isso é extremamente importante efectuar uma monitorização constante do 

paciente, tanto pelo dono, que deve estar a par dos efeitos adversos, como pelo médico 
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veterinário que deve efectuar monitorização passado 10 dias, 1 mês, 3 meses e depois de 3 

em 3 meses após o início do tratamento (Melian et al. 2010).  

Nas reavaliações deve-se efectuar uma história e exame físico completos, juntamente com 

hemograma, painel bioquímico, onde se inclui um ionograma, e ainda um teste de estimulação 

pela ACTH. A importância de pedir ao dono para vir à consulta aproximadamente após quatro 

horas da administração do trilostano deve-se ao facto de ser a altura em que os valores de 

cortisolémia se encontram mais baixos, e daí ser o momento indicado para efectuar o teste de 

estimulação pela ACTH (Melian et al. 2010). Isto vai permitir avaliar a evolução do tratamento e 

a necessidade de alterar a dose (anexo I, tab. 2). A Nina no primeiro controlo ainda 

apresentava valores elevados de cortisol circulante após estimulação com ACTH. Apesar 

disso, e como está descrito, a dose não foi aumentada. Mesmo assim no primeiro controlo já 

apresentava melhorias a nível sintomático (poliúria/polidipsia) e nos valores bioquímicos. Nos 

posteriores controlos os valores de cortisol já se encontravam no valor pretendido, mantendo-

se a dose aplicada inicialmente (Melian et al. 2010). Como se trata de uma medicação para o 

resto da vida é necessário estar sempre alerta para possíveis alterações, principalmente 

porque esta medicação pode provocar necrose adrenal e originar hipoadrenocortismo (Ramsey 

2010).  

É importante salientar que tem sido estudado o efeito de trilostano na redução da secreção 

de cortisol e posterior diminuição do retrocontrolo negativo efectuado pelo cortisol a nível do 

eixo hipotalâmico-hipofisário. Neste estudo concluiu-se que esta ausência de retrocontrolo 

negativo exercida pelo cortisol pode potenciar e acelerar o crescimento de adenomas 

hipofisários em cães que apresentam HHD (Teshima et al. 2009). 
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CASO 2: CIRURGIA DE TECIDOS MOLES  

Identificação do paciente: O John é um canídeo, macho inteiro, de raça Sharpei, com 8 anos 

de idade e 28 Kg de peso. 

Motivo da consulta: Náusea, tentativa de vómito não produtivo, prostração e dilatação da 

região abdominal cranial. 

História clínica: Os donos repararam que após a refeição o John se apresentou muito 

prostrado, nauseado, com tentativas de vómito não produtivo, e com o abdómen muito dilatado. 

O John estava com os donos desde cachorro, vivia numa vivenda e não tinha contacto com 

outros animais excepto quando ia à rua. Tinha a vacinação e desparasitação em dia, sendo 

que a última desparasitação externa foi há quinze dias com imidaclopride/permetrinas e a 

interna há um mês com febantel/pamoato pirantel/praziquantel. Sempre foi saudável, nunca 

tinha efectuado nenhuma cirurgia e não tomava nenhuma medicação. Em relação aos outros 

sistemas nenhuma informação relevante foi encontrada. O John era alimentado com ração 

seca comercial uma vez por dia e tinha um apetite voraz. 

Exame de estado geral: A atitude era normal em estação, em movimento e em decúbito. 

Estava alerta com temperamento linfático. A condição corporal era normal a moderadamente 

obeso (28 Kg). Os movimentos respiratórios eram regulares e profundos, do tipo costo-

abdominal, de relação inspiração/expiração (1:1.3) com hiperpneia (35 rpm). O pulso era 

bilateral, simétrico, sincrónico, forte, rítmico, de amplitude normal e apresentava tasquisfigmia 

(140 ppm). A temperatura era de 39ºC, mantinha reflexo perianal normal e tónus anal 

adequado, e não se observou muco, sangue ou formas parasitárias. As mucosas 

apresentavam-se rosadas, brilhantes, húmidas e o T.R.C <2 seg.. O grau de desidratação era 

<5%. Os gânglios mandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis, móveis, de 

dimensões, consistência e temperatura normais. Os gânglios parotídeos, rectrofaríngeos, 

axilares, axilares acessórios e inguinais não eram palpáveis. À palpação abdominal verificou-se 

a presença de desconforto/dor na região do abdómen cranial, que se encontrava timpanizada. 

A auscultação cardíaca revelava taquicardia e a pulmonar encontrava-se normal. 

Exame do aparelho digestivo: Todos os parâmetros se encontravam normais excepto o 

timpanismo e dor à palpação no abdómen cranial. 

Diagnósticos diferenciais: Dilatação gástrica aguda/crónica, dilatação/torção gástrica, atonia 

gástrica, volvo intestinal, torção esplénica, hérnia diafragmática, pneumoperitoneu, torção 

mesentérica, invaginação intestinal e corpo estranho gastrointestinal. 

Exames complementares: O hemograma completo revelou valores normais; o painel 

bioquímico (ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, FA, ALT, glicose e K+) também revelou 

valores normais excepto o lactato que se encontrava aumentado 4,3 (0,5-2 nmol/L); o raio x 

abdominal em decúbito lateral direito, permitiu observar a dilatação do fundus gástrico, e o 

piloro cheio de gás, que era visível dorsalmente e estava separado do fundus por uma fina 

linha com radiopacidade de tecido mole (anexo II, fig. 1); a gasimetria revelou acidose 
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metabólica com pH de 7,318 (7,36-7,44), PaO2 de 78 (90-100 mmHg), PaCO2 de 37,3 (36-40 

mmHg) e valor de bicarbonato de 19,1 (20-24 mEq/L). A pressão arterial sistémica revelou 

valores normais; no electrocardiograma não se encontraram alterações. 

Diagnóstico: Dilatação gástrica com torção. 

Estabilização pré-cirúrgica: Foi efectuada fluidoterapia com Lactato de Ringer a uma taxa de 

90 ml/Kg/h; realização da descompressão e lavagem gástrica através da introdução de uma 

sonda oro-gástrica. 

Anestesia: Pré-medicação: buprenorfina 0,01 mg/Kg IV e diazepam 0,25 mg/Kg IV; indução: 

propofol 2,5 mg/Kg IV; manutenção: isoflurano a 2%; antibiótico: metronidazol 10 mg/Kg IV e 

amoxicilina /ácido clavulânico 8,75 mg/Kg SC; anti-inflamatório: carprofeno 2 mg/Kg SC. 

Tratamento cirúrgico: Foi realizada uma laparotomia exploratória, confirmando-se a rotação 

do estômago de cerca de 220 graus, realizando-se então o seu reposicionamento. Durante 

este procedimento foi possível verificar por palpação a presença de corpos estranhos no lúmen 

gástrico tendo sido, por isso, adicionalmente realizada gastrotomia para a sua remoção. 

Verificou-se que os restantes órgãos se encontravam macroscopicamente sem problemas. 

Procedeu-se à gastropexia incisional para evitar futuras recidivas. A cavidade abdominal foi 

encerrada convencionalmente.   

Tratamento e monitorização pós-cirúrgica: Continuou-se fluidoterapia a uma taxa de 

manutenção (2 ml/Kg/h) com Lactato de Ringer nas primeiras 24h. Durante os três dias de 

internamento fez: buprenorfina 0,01 mg/Kg IV TID; sucralfato 1 gr PO TID; ranitididina 2 mg/Kg 

IV TID; metronidazol 10 mg/Kg IV BID; amoxicilina/ácido clavulânico 8,75 mg/Kg SC SID; 

carprofeno 2 mg/Kg SC SID. Doze horas após a cirurgia foi introduzida a ração seca comercial 

intestinal, em pequenas quantidades, num total de quatro refeições por dia nos dias seguintes 

à cirurgia. Realizou-se um electrocardiograma por dia durante o tempo de internamento. O 

John recuperou bem e teve alta, tendo sido prescrito amoxicilina/ácido clavulânico 15 mg/Kg 

PO BID por 8 dias, metronidazol 20 mg/Kg PO BID por 8 dias, sucralfato 1 gr PO TID por 8 dias 

e, no caso de o animal manifestar desconforto/dor foi prescrito tramadol 3 mg/Kg PO BID. Na 

consulta de controlo, passados 8 dias, verificou-se que tinha uma evolução favorável, tendo o 

John recuperado completamente. As recomendações aos donos passaram por: alimentar o 

John várias vezes por dia com pequenas quantidades; diminuir ao máximo o stress durante a 

alimentação; e evitar exercício antes e após a alimentação. 

Discussão: Dilatação gástrica, com ou sem torção, é caracterizada por ter uma origem 

multifactorial. Os factores predisponentes são: cães de raças de grande porte com peito 

profundo; idade avançada; voracidade; refeição única diária; exercício logo após a refeição, 

alimentação em plano elevado; stress; traumas e transtornos primários da motilidade gástrica 

(Simpson 2010; Fossum 2010). Num estudo levado a cabo no Reino Unido concluiu-se que a 

idade média no primeiro diagnóstico de dilatação gástrica com torção (DGT) era de 5 anos, e 
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que as raças que apresentavam maior risco de mortalidade por DGT eram: Blood-hound, 

Grand Bleu de Gasgone, Pastor Alemão de pêlo longo, Pointer e Mastin Napolitano (Evans & 

Adams 2010). Apesar da raça Sharpei não se enquadrar entre as raças mais afectadas, sabe-

se que a incidência de DGT nesta raça é superior comparativamente com as outras raças de 

porte médio (Fossum 2010). No complexo dilatação-torção gástrico sabe-se que, por um lado, 

a dilatação ocorre por acumulação de gás, devido à incapacidade de eructação ou da 

passagem deste para o intestino delgado; por outro lado, a relação entre dilatação gástrica e 

posterior torção, apesar de não ser clara, pensa-se que possa estar relacionada com o 

comprimento do ligamento hepatogástrico. A torção pode variar entre 90 a 360 graus, embora o 

mais frequente seja de 220 a 270 graus. O piloro roda do lado direito do abdómen sob o corpo 

do estômago, para ascender dorsalmente ao cárdia no lado esquerdo (Simpson 2010). O John, 

enquanto cão de raça Sharpei, alimentado apenas uma vez por dia, com apetite voraz e 

aliando a isso a presença de corpos estranhos no estômago, reúne uma série de factores 

capazes de despoletar esta situação.  

A DGT caracteriza-se por uma série de sinais clínicos de aparecimento e evolução súbita, 

tais como a tentativa de vómito não produtivo, hipersiália, distensão abdominal, fraqueza ou 

mesmo colapso. Na realização do exame físico é comum encontrarmos o animal muito 

deprimido, o abdómen distendido e timpanizado, taquicardia, mucosas pálidas e o TRC 

aumentado (Simpson 2010). O John enquadra-se perfeitamente neste quadro clínico e se os 

proprietários não actuassem rapidamente, entraria em choque hipovolémico. Isto ocorre porque 

o estômago distendido provoca compressão da veia cava caudal e da veia porta, o que reduz o 

retorno venoso. O resultado seria a diminuição da pressão venosa central, do volume de 

sangue ejectado durante a sístole e da pressão arterial média (Fossum 2010). A diminuição de 

perfusão tecidular provoca danos em diversos órgãos nomeadamente rim, estômago, intestino 

delgado, pâncreas e coração. Como importantes causas de morte após resolução da DGT 

temos as lesões por reperfusão, assim como as arritmias. (Fossum 2010). Estas arritmias 

surgem em mais de metade dos casos após a primeira hora de se ter realizado a 

descompressão gástrica, sendo mais frequentes as taquicardias ventriculares e os complexos 

ventriculares prematuros (Hamlin 2007). Muitas vezes estas necessitam de tratamento médico 

com lidocaína, e como podem surgir até quarenta e oito horas após descompressão gástrica, é 

importante fazer uma monitorização cuidada nos dias seguintes ao pós-operatório. (Hamlin 

2007).  

É frequente a presença de acidose metabólica, resultado da hipoperfusão dos tecidos, do 

metabolismo anaeróbico e da acumulação de ácido láctico. A alcalose metabólica também 

pode surgir resultado de um sequestro do ácido gástrico, dando por isso origem a uma 

alteração ácido/base mista. Nestes animais podemos encontrar alcalose respiratória ou 

acidose respiratória manifestada por hiperventilação e hipoventilação respectivamente (Fossum 
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2010; Simpson 2010). O John apresentava uma ligeira acidose 7,318, hipoxémia comprovada 

pela PaO2 de 78 mmHg, PaCO2 normal de 37,3 mmHg e bicarbonato diminuído 19,1 mEq/L. 

Estes valores permitem concluir que o John apresentava acidose metabólica com alcalose 

respiratória compensatória. O valor de lactato encontrava-se aumentado, sendo a causa mais 

comum a hipoperfusão e a hipoxia resultantes do estado de choque (Zacher et al. 2010). O 

valor de lactato deve-se a um equilíbrio entre a sua produção e metabolização, que em 

condições de anaerobiose, vai ser alterado aumentando muito a sua produção. Este parâmetro 

é utilizado para avaliar a severidade da situação e assim estabelecer um prognóstico. Segundo 

Zacher et al. em 2010 estabelece-se que valores de lactato acima de 9 nmol/L acarretam uma 

elevada taxa de mortalidade. É importante salientar que apenas se fez uma medição, mas o 

correcto seria realizar mais medições para saber se a terapêutica instituída estaria a resultar 

(Zacher et al. 2010).  

Inicialmente o John foi cateterizado em ambas as veias cefálicas, tendo sido infundido 

Lactato de Ringer a uma taxa de 90 ml/Kg/h. Mediu-se a pressão arterial sistémica e, como se 

encontrava dentro do valor normal, não se utilizou soro hipertónico. Usualmente infundem-se 

soluções isotónicas a uma taxa de 90 ml/Kg/h e soluções hipertónicas a 7% a uma taxa de 4-5 

ml/Kg/h durante 5 a 15 minutos (Fossum 2010). A descompressão pode ser efectuada através 

da entubação oro-gástrica utilizando uma sonda de tamanho adequado, e correctamente 

lubrificada. É de salientar que a passagem da sonda pelo estômago não pode ser utilizada 

como método de distinção entre DGT e dilatação gástrica simples, porque muitas vezes esta 

consegue passar o estômago com torção. Por vezes é útil colocar os pacientes em diversas 

posições para tentar a passagem da sonda. Quando não se consegue, efectua-se 

descompressão percutânea, o que pode facilitar a posterior entrada da mesma (Fossum 2010). 

No caso do John foi efectuada a descompressão utilizando uma sonda oro-gástrica e depois de 

se retirar o ar, procedeu-se à lavagem com água morna.  

Após a estabilização inicial realizou-se um raio x abdominal que revelou alterações 

compatíveis com DGT. A perda de contraste abdominal pode indicar ruptura gástrica ou 

sangramento devido avulsão de vasos esplénicos (Simpson 2010), o que não se observou no 

raio x abdominal do John. Os achados encontrados no hemograma raramente têm relevância 

clínica, excepto a presença de trombocitopénia resultado de coagulação intravascular 

disseminada (Fossum 2010).  

A cirurgia deve ser efectuada o mais rapidamente possível após a estabilização do 

paciente. Esta tem como objectivos os seguintes pontos: verificar a integridade do baço e do 

estômago para remoção de zonas necrosadas caso estas sejam identificadas; descomprimir o 

estômago e corrigir, se necessário, a posição anatómica; efectuar gastropexia para prevenir 

futuras torções gástricas (Fossum 2010). A necrose da curvatura maior do estômago está 

muitas vezes associada à DGT e pode ser resolvida por gastrectomia parcial ou invaginação. 
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Esta última não requer a abertura do lúmen gástrico mas pode provocar obstrução por excesso 

de tecido invaginado. Quando a necrose está presente e não é resolvida o animal corre o risco 

de sofrer perfuração do estômago, peritonite e por fim morte (Fossum 2010). 

 O John foi colocado em decúbito dorsal e foi efectuada tricotomia e preparação asséptica 

desde metade do tórax até ao púbis. Foi realizada uma incisão na linha média, começando 

imediatamente caudal ao apêndice xifóide e terminando cranial ao púbis. Depois de desbridar o 

tecido subcutâneo com uma tesoura de Metzenbaum, usou-se uma pinça bico de pato para 

elevar a linha alba para posterior incisão com um bisturi. Antes de se resolver a torção repetiu-

se a descompressão e a lavagem gástrica. Para recolocar o estômago na sua posição 

fisiológica, com a mão direita deslocou-se o piloro dorsalmente e para a direita, e ao mesmo 

tempo com a mão esquerda deslocou-se a curvatura maior ventralmente numa direcção oposta 

à do sentido dos ponteiros do relógio. De seguida observou-se o baço que apresentava um 

aspecto normal, embora ligeiramente aumentado de tamanho (anexo II, fig. 2). O estômago 

apresentava uma coloração normal apesar de à palpação se sentir corpos estranhos no seu 

interior. É importante referir que 80% do fluxo arterial é utilizado pela mucosa e os restantes 

20% pela camada muscular e serosa, daqui se pode aferir que a observação da coloração da 

serosa não é um indicador fidedigno da viabilidade estomacal (Fossum 2010). Realizou-se uma 

gastrotomia para se retirar os corpos estranhos. Efectuaram-se suturas de fixação para facilitar 

a manipulação do estômago e evitar o derrame de conteúdo gástrico para a cavidade 

abdominal. Posteriormente procedeu-se à incisão gástrica numa zona menos vascularizada 

ventralmente, entre a grande e a pequena curvatura sem atingir a zona pilórica, para não correr 

o risco de provocar estenose com a sutura. Depois de atingir o lúmen, a incisão foi prolongada 

com o auxílio de uma tesoura de Metzenbaum. Removeram-se dois corpos estranhos (caroços 

de marmelo) (anexo II, fig. 3). Para fechar a incisão utilizou-se Monosin® 3/0 numa sutura dupla 

de Cushing, em que na primeira se incluiu a submucosa, a muscular e a serosa e na segunda 

apenas a muscular e a serosa. Optou-se por utilizar material de sutura absorvível 

monofilamentar a nível gastrointestinal, visto que originam suturas fortes, com pouca retracção 

tecidular e porque mantêm a resistência por mais de 45 dias. O material de sutura não 

absorvível, que passa pelo lúmen gástrico, pode originar ulceração gástrica, se se utilizar um 

padrão de sutura contínuo (Fossum 2010).  

Para se proceder à gastropexia e encerramento da cavidade abdominal foi trocado o 

material e as luvas para garantir esterilidade. Optou-se por efectuar a técnica de gastropexia 

incisional, começando por uma incisão no antro pilórico atingindo a serosa e a muscular. 

Depois efectuou-se uma incisão ventro-lateral na parede abdominal direita de igual tamanho, 

atingindo o peritoneu e a fáscia interna do músculo abdominal transverso. Foram suturados os 

bordos das incisões utilizando um padrão simples contínuo com Premilene® 2/0 (anexo II, fig. 

4).  
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Existem outras técnicas de gastropexia, nomeadamente: a gastropexia por tubo, que é de 

simples execução, e permite descompressão gástrica pós-operatória e a colocação de 

fármacos directamente no estômago, apresentando como desvantagem a necessidade de um 

período de internamento mais longo; a gastropexia circuncostal é a técnica que permite uma 

adesão mais forte à parede abdominal, apresentando como principais desvantagens a 

dificuldade que a realização da técnica implica, bem como a possibilidade de originar 

pneumotórax e fractura da costela; a gastropexia Belt-loop é semelhante à que foi realizada no 

John, embora nesta apenas se destaque um flap que vai passar pelo túnel criado na 

musculatura abdominal, suturando-se posteriormente (Fossum 2010). Para encerrar a cavidade 

abdominal utilizou-se o fio de sutura Monosin® 2/0 para o músculo, efectuando uma sutura 

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

aproximação com pontos simples interrompidos envolvendo o tecido subcutâneo, com fio 

Monosin® 2/0. Por fim realizou-se uma sutura intradérmica com fio Surgycryl® 0.                                                                                                           

Doze horas pós-operatório foi oferecida ração, o que é benéfico para aumentar o fluxo 

sanguíneo e assim acelerar a recuperação da ferida cirúrgica (Fossum 2010). O John 

recuperou muito bem, e no segundo dia de internamento suspendeu-se a fluidoterapia, já que 

este se estava a alimentar corretamente. De ressalvar que muito do sucesso terapêutico nesta 

doença passa por uma monitorização rigorosa e atenta no pós-operatório.  
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CASO 3: UROLOGIA 

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

indeterminada, com 10 anos e 19,6 Kg de peso. 

Motivo da consulta: Estrangúria. 

História clínica: Os proprietários repararam que há cerca de quinze dias o Fox apresentava 

polaquiúria e disúria. Referiram que neste período não evoluiu, mantendo-se o quadro inicial. 

Estava com os donos desde cachorro, vivia num apartamento, juntamente com um gato e um 

cão, que estavam correctamente vacinados e desparasitados. Tinha acesso à rua três vezes 

por dia sempre com trela. Tinha a vacinação e a desparasitação em dia, sendo que a última 

desparasitação externa foi há um mês com fipronil e a interna há um mês com 

febantel/pamoato pirantel/praziquantel. O Fox era alimentado três vezes por dia com ração 

seca comercial. Sempre foi saudável, tinha efectuado apenas orquiectomia aos 3 anos. Não 

estava a tomar nenhuma medicação. No questionário efectuado aos outros sistemas nenhuma 

informação relevante foi encontrada. 

Exame de estado geral: O Fox apresentava uma atitude normal em estação, em movimento e 

em decúbito. Estava alerta e com temperamento equilibrado. A condição corporal era normal. 

Os movimentos respiratórios eram regulares e profundos, do tipo costo-abdominal, relação 

inspiração/ expiração (1:1.3) com frequência normal. O pulso era bilateral, simétrico, sincrónico, 

forte, rítmico, de amplitude normal e com frequência normal. A temperatura era de 38,4ºC, 

mantinha reflexo perianal normal, assim como um tónus anal adequado, e não se observava 

muco, sangue ou formas parasitárias. As mucosas apresentavam-se rosadas, brilhantes, 

húmidas e o T.R.C < 2 seg. O grau de desidratação era < 5%. Os gânglios mandibulares, pré-

escapulares e poplíteos eram palpáveis, móveis, de dimensões, consistência e temperatura 

normais. Os gânglios parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares acessórios e inguinais não 

eram palpáveis. À palpação abdominal verificava-se a presença de desconforto/dor na região 

do abdómen caudal. A auscultação cardíaca e pulmonar encontrava-se normal. Apresentava 

doença periodontal marcada. 

Exame do aparelho urinário: Constatou-se que o Fox adoptava uma posição normal durante 

a micção. A frequência encontrava-se aumentada, a quantidade aparentava estar diminuída 

embora não tivesse sido quantificada. Como já foi referido apresentava estrangúria. Durante a 

palpação abdominal conseguia-se sentir o bordo caudal do rim esquerdo, que aparentava estar 

normal, palpava-se a próstata e a uretra através de toque rectal, o que permitiu concluir que a 

uretra estava normal e a próstata apresentava localização/forma/sensibilidade/tamanho 

normais. É importante salientar que quando se palpava a zona da bexiga o Fox apresentava 

desconforto/dor. O pénis não apresentava alterações. 

Diagnósticos diferenciais: Inflamação/infecção do tracto urinário superior/inferior, alterações 

neuromusculares, doença prostática, urolitíase, neoplasia (bexiga, próstata, uretra), trauma 

uretral ou vesical.                                                                                                             
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Exames complementares: Foi efectuado um hemograma completo onde não se verificaram 

alterações; a nível do painel bioquímico os valores de ureia, creatinina, proteínas totais, 

albumina, FA, ALT e cálcio, encontravam-se todos dentro dos valores normais. Recolheu-se 

urina por cistocentese e realizou-se urianálise, o que permitiu verificar que a urina apresentava 

um pH de 7.0, uma densidade de 1,035, uma proteinúria de 100 mg/dl, raros eritrócitos, sem 

leucócitos, e presença de cristais de oxalato de cálcio; foi requisitada análise bacteriológica da 

urina cujo resultado foi negativo. O raio x abdominal permitiu ver uma estrutura radiopaca no 

abdómen ventro-caudal, cuja localização era compatível com a bexiga (anexo III, fig. 1), 

estando os outros órgãos normais. A ecografia abdominal revelou a presença de rins de 

dimensões normais, com boa transição córtico-medular, sem alterações da ecogenecidade do 

córtex; a bexiga apresentava a parede espessada cranio-ventralmente mas com boa transição 

entre camadas, e uma estrutura com interface hiperecogénica com sombra acústica no seu 

interior, com cerca de 1 cm de diâmetro (anexo III, fig. 3), todos os outros órgãos abdominais 

estavam normais. 

Diagnóstico: Urolitíase vesical. 

Tratamento e acompanhamento: Foi realizada urohidropropulsão retrógrada (anexo III, fig. 4) 

e posteriormente cistotomia (anexo III, fig. 5), tendo sido retirado um cálculo com cerca de 1 cm 

de diâmetro (anexo III, fig. 6). A análise qualitativa permitiu concluir que se tratava de um 

cálculo de oxalato de cálcio. O Fox esteve internado durante três dias, sendo que nos dois 

primeiros se encontrava algaliado e apresentava hematúria. Após remoção da algália o Fox 

apresentava um fluxo urinário normal, sem dor durante a micção e sem hematúria. Iniciou-se 

ração Purina NF Renal Function® húmida e aconselhou-se ter sempre água disponível, levar 

várias vezes o Fox à rua e estar atento a alterações durante a micção. Passados 11 dias foram 

retirados os pontos, o Fox tinha recuperado bem, urinava sem dificuldade e o fluxo urinário era 

normal. Foram realizados uma ecografia e um raio x abdominal (anexo III, fig. 2) nesse mesmo 

dia e verificou-se que não se encontravam cálculos no tracto urinário. Foi aconselhada a 

realização de uma ecografia abdominal, de um raio x abdominal e uma análise urinária de 

revisão quando perfizesse os 6 meses pós cirurgia.  

Discussão: Urolitíase não deve ser vista conceptualmente como uma única doença com uma 

única causa, mas sim como uma interacção de anormalidades que a provocam. Alguns 

factores de risco conhecidos que podem predispor são: idade, raça, pH urinário, dieta, sexo, 

infecções do tracto urinário, disfunções metabólicas (shunt porto-sistémico) e a homeostase da 

água no organismo (Lulich & Osbourne 2007).  

Para que ocorra a formação de urólitos é necessário que a urina se encontre 

sobressaturada, mesmo que de forma intermitente. A sua formação é iniciada através da 

precipitação de cristais submicroscópicos que vão originar o núcleo, podendo este ser 

homogéneo se deriva de uma solução pura, o que é mais raro, ou heterogéneo que é o mais 
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frequente porque necessita de um grau mais baixo de sobressaturação da urina. Depois da 

formação do núcleo é mais fácil ocorrer a formação do urólito. Fosfato de amónio e magnésio 

(estruvite) e oxalato de cálcio são os dois tipos de minerais mais encontrados nos cálculos 

caninos (Adams & Syme 2010). 

 A tendência dos últimos anos tem sido para um aumento progressivo de casos de urólitos 

constituídos por oxalato de cálcio e uma diminuição recíproca de casos de cálculos 

constituídos por estruvite (Low et al. 2010; Wisener et al. 2010). Isto deve-se a um conjunto de 

factores como: dietas mais ácidas; alterações dos constituintes minerais das rações; aumento 

de obesidade em cães; e possivelmente a tendência das pessoas adquirirem cães de raça 

mais predisposta à formação de cálculos de oxalato de cálcio. São nove as raças mais 

predispostas: Bichon Frize, Shnauzer miniatura, Shih Tzu, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânea, 

Cairn terrier, Yorkshire Terrier, Maltese e Keeshond (Low et al. 2010). Cálculos de oxalato de 

cálcio também têm uma predisposição sexual e etária, visto que os machos e os animais mais 

velhos são mais afectados (Low et al. 2010; Wisener et al. 2010). Apesar de não existir uma 

razão clara, nos humanos está descrito que os homens têm uma osmolaridade urinária 

superior, o que pode levar a uma elevada saturação de minerais na urina (Low et al. 2010). É 

ainda de salientar que os animais castrados são mais afectados. Algumas condições médicas 

estão associadas a uma maior predisposição de formação destes cálculos, como o 

hiperadrenocorticismo que aumenta a mobilização de cálcio a partir dos ossos e diminui a 

reabsorção tubular do cálcio, o que dá origem a uma hipercalciúria (Adams & Syme 2010). 

Quando se realiza urianálise com objectivo de verificar a presença de cristalúria é importante 

que se analise o mais rápido possível e sem refrigerar para não originar falsos positivos. É 

importante referir que a presença de cristalúria não é um sinónimo de doença, é sim uma 

evidência que existe um risco aumentado de formação de cálculos. Podemos encontrar 

cristalúria na urina de um cão que nunca teve e não vai desenvolver cálculos, sendo 

particularmente verdade para cristais de estruvite e oxalato de cálcio. Pelo contrário a presença 

de cristais de xantina, cistina e urato (excepto nos dálmatas), mesmo na ausência de cálculos, 

necessita de uma investigação mais profunda (Adams & Syme 2010; Lulich & Osbourne 2007). 

O tipo de cristais encontrados na urina pode orientar-nos para a composição do urólito mas é 

preciso ter cuidado na interpretação porque nem sempre os cristais presentes no momento são 

os mesmos que deram origem ao cálculo inicialmente (Adams & Syme 2010). No caso do Fox 

os cristais observados deram uma boa orientação visto que veio a comprovar-se que se tratava 

de um cálculo de oxalato de cálcio. Estes cálculos desenvolvem-se em meios ácidos a neutros 

e as culturas urinárias são negativas, excepto quando existem complicações secundárias que 

possam favorecer o desenvolvimento de infecções no tracto urinário (Adams & Syme 2010; 

Lulich & Osbourne 2007). A proteinúria neste caso é justificada pela inflamação provocada pela 

presença do urólito na bexiga.  
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Os resultados da urianálise do Fox, assim como as suas características (idade, sexo, 

macho castrado) encaixam perfeitamente num quadro de urolitíase por oxalato de cálcio. Os 

urólitos podem ser diagnosticados através de radiografias e da ecografia. A palpação, apesar 

de pouco sensível, deve ser efectuada sobretudo na uretra peniana, e na uretra pélvica através 

de toque rectal. As radiografias podem originar muitos falsos negativos uma vez que existem 

cálculos que têm a mesmo radiopacidade dos tecidos envolventes e alguns são pequenos 

demais para se verem. Pelo contrário, podemos incluir como procedimentos com grande 

sensibilidade para a detecção de cálculos no tracto urinário inferior a pneumocistografia, 

cistografia de duplo contraste e ecografia com um transdutor de 7,5 MHz (Adams & Syme 

2010). Para a detecção exacta do local dos urólitos é preferível a utilização de ecografia com 

radiografias abdominais, em detrimento de radiografias contrastadas, devido à facilidade de 

execução; à não necessidade de efectuar cateterização uretral; e porque a ecografia permite 

avaliar simultaneamente os tractos urinários inferior e superior. O ramo da imagiologia não é 

fiável para determinar o número exacto de urólitos (Adams & Syme 2010). No Fox foi realizado 

inicialmente um raio x abdominal que permitiu verificar a presença de uma estrutura radiopaca 

na zona vesical. Posteriormente realizou-se ecografia abdominal que permitiu confirmar que o 

cálculo se encontrava no interior da bexiga e que esta apresentava um espessamento na zona 

crânio-ventral com boa transição entre camadas, o que é compatível com cistite crónica. A 

ecografia foi também importante para verificar que o tracto urinário superior se encontrava 

normal.  

Ao contrário de cálculos de estruvite, cistina e urato os cálculos de oxalato de cálcio não se 

conseguem dissolver por tratamento médico (Adams & Syme 2010; Lulich & Osbourne 2007; 

Osbourne et al. 2009). Urohidropropulsão miccional, litotripsia e cirurgia são alternativas 

práticas realizadas para remoção de cálculos de oxalato de cálcio (Osbourne et al. 2009).  

O Fox foi indicado para cistotomia com urohidropropulsão retrógrada realizada 

previamente por prevenção, apesar de na realização do exame físico e dos resultados dos 

exames complementares indicarem que apenas existia urolitíase vesical. A urohidropropulsão 

retrógrada consiste em colocar a algália de maior diâmetro possível para a uretra respectiva, 

com um assistente a comprimir a uretra pélvica contra o púbis através de toque rectal. Depois é 

efectuado “flushing” (no máximo 5 ml/Kg) com solução isotónica, e quando esta se começa a 

dilatar liberta-se a compressão efectuada pelo assistente na uretra e continua-se o flushing. Se 

os cálculos forem deslocados para a bexiga pode avançar-se com a algália até ao trígono 

vesical, caso contrário é necessário esvaziar a bexiga por cistocentese e repetir o 

procedimento (Adams & Syme 2010). A cistotomia aparenta ser um meio efectivo e seguro 

para remoção de cálculos do tracto urinário inferior, com poucas complicações pós operatórias 

(Grant et al. 2010). É de salientar que em cerca de 15-20% dos casos resolvidos por cistotomia 

não são removidos todos os urólitos, o que enfatiza a necessidade de um controlo imagiológico 
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pós cirúrgico para confirmar a remoção de todos os urólitos (Adams & Syme 2010; Grant et al. 

2010; Lulich & Osbourne 2007). No caso do Fox realizou-se um raio x (anexo III, fig. 2) e uma 

ecografia abdominal passados onze dias onde se verificou que não tinham ficado urólitos por 

remover. Existem diversas técnicas para a resolução de urolitíase, como cistotomia assistida 

por laparoscopia, urohidropropulsão miccional, “catheter assisted retriever”, citoscopia com 

pinças para remover cálculos, litotripsia electrohidráulica, litotripsia por laser e litotripsia 

extracorporal por ondas de choque. Para escolher a técnica que mais se adequa a cada 

situação é necessário ter em conta a localização, o tamanho e o tipo de urólito, o estado do 

paciente, os meios que o hospital dispõe e a disponibilidade económica dos proprietários 

(Adams & Syme 2010; Lulich & Osbourne 2007).  

Quando foi retirado, o aspecto rugoso e espiculado do cálculo e sabendo a sua 

composição devido à análise qualitativa, podemos concluir que se trata de um urólito de 

oxalato de cálcio dihidratado (anexo III, fig. 6). Este tipo de cálculos tem uma taxa de 

recorrência de até 50% dentro de três anos do diagnóstico inicial. Daí ser necessário um bom 

acompanhamento médico, alterações a nível da dieta e muitas vezes a introdução de fármacos 

para tentar diminuir a recorrência (Adams & Syme 2010).  

A nível da alimentação o primeiro passo e o mais importante passa por alterar para ração 

húmida ou acrescentar água à ração seca, que tem como objectivos diluir as substâncias 

calculogénicas na urina e aumentar o número de micções, o que facilita a expulsão de cristais 

do tracto urinário. Dietas com restrição em fósforo promovem o aumento de absorção de cálcio 

a nível intestinal e a produção de calcitriol a nível renal, o que origina hipercalciúria 

predispondo assim à formação de urólitos (Adams & Syme 2010; Osbourne et al. 2009). 

Actualmente sabe-se que restrição de cálcio na dieta predispõe a urolitíase, uma vez que 

absorção intestinal de oxalato se encontra aumentada, tendo como consequência uma 

excreção urinária de oxalato aumentada. Muitas vezes as dietas contêm substâncias como 

citrato de potássio com o objectivo de alcalinizar a urina, não pela influência que o pH tem na 

dissolução de oxalato de cálcio mas sim pala capacidade que acidose tem de provocar 

hipercalciúria. A quantidade de proteína na dieta para ajudar a prevenir a formação de cálculos 

de oxalato de cálcio não é conhecida. No passado era aconselhado restrição proteica, 

actualmente tem sido associado redução do risco de formação de cálculos de oxalato de cálcio 

com dietas hiperproteicas. A quantidade de sódio na ração é controversa, devendo esta não 

estar restringida nem suplementada em demasia. Excesso de sódio provoca um aumento na 

excreção diária de sódio e cálcio na urina (Adams & Syme 2010). Devem ser evitados 

suplementos de vitamina C e vitamina D porque a primeira é convertida em oxalato e a 

segunda aumenta a absorção intestinal de cálcio originando hiperoxalúria e hipercalciúria 

respectivamente (Adams & Syme 2010; Osbourne et al. 2009). No caso do Fox a ração 

escolhida foi a Purina NF Renal Function® húmida, uma vez que dentro da gama é a que se 
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enquadra mais nos parâmetros desejados (propriedades alcalinizantes e baixos níveis de 

vitamina D).  

Quando a terapêutica dietética não é suficiente para evitar a reincidência de urolitíase por 

oxalato de cálcio podemos adicionar fármacos como diuréticos tiazídicos e citrato de potássio. 

Hidroclorotiazida é utilizada em casos de elevado grau de recorrência, uma vez que esta actua 

diminuindo a concentração de cálcio na urina e a sua excreção, reduzindo assim a 

probabilidade de formação de urólitos de oxalato de cálcio. É importante referir que não é 

utilizado como terapia inicial devido ao seu efeito hipocalémico (Osbourne et al. 2009). O citrato 

de potássio actua aumentando o pH urinário, diminuindo assim a reabsorção de citrato e por 

consequência aumentando a sua excreção na urina, o que vai permitir a formação de 

complexos com o cálcio, que são mais solúveis que cristais de oxalato de cálcio. Este fármaco 

só deve ser utilizado se o pH urinário se encontrar abaixo de 7 e após a sua introdução os 

valores séricos de potássio devem inicialmente ser monitorizados mensalmente, para diminuir 

a dose de citrato de potássio caso se desenvolva hipercalémia (Adams & Syme 2010). 
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CASO 4: GASTROENTEROLOGIA 

Identificação do paciente: A Bolota é uma cadela de raça Labrador Retriever, fêmea inteira, 

com 10 semanas de idade, e 6,6 Kg de peso. 

Motivo da consulta: Vómito, fezes pastosas, prostração e anorexia. 

História clínica: A Bolota, no dia anterior à consulta, começou apresentar-se mais prostrada e 

com menos apetite. Na manhã da consulta vomitou uma vez, o estado de prostração tinha-se 

agravado e apresentava anorexia e fezes pastosas. Estava com os donos há dez dias, vivia 

num apartamento, não tinha contacto com outros animais excepto os irmãos da ninhada que 

apresentavam sintomatologia idêntica. Tinha efectuado vacinação (contra esgana, leptospira, 

hepatite, parainfuenza, parvovírus) e desparasitação 5 dias antes da consulta, sendo que a 

desparasitação externa foi com fipronil em spray e a interna com pamoato de pirantel/febantel. 

Era alimentada quatro vezes por dia com ração seca comercial. Não estava a tomar nenhuma 

medicação. No questionário efectuado aos outros sistemas nenhuma informação relevante foi 

encontrada. 

Exame de estado geral: A Bolota apresentava uma atitude normal. Estava alerta, com 

temperamento linfático. A condição corporal era normal. Os movimentos respiratórios eram 

regulares e profundos, do tipo costo-abdominal, com relação inspiração/expiração (1:1.3) com 

frequência aumentada. O pulso era bilateral, simétrico, sincrónico, forte, rítmico, de amplitude 

normal e com frequência aumentada. A temperatura era de 39,9 ºC, mantinha reflexo perianal 

normal, assim como um tónus anal adequado, e não se observou muco, sangue ou formas 

parasitárias. As mucosas apresentavam-se rosadas, brilhantes, húmidas e com T.R.C < 2 seg.. 

O grau de desidratação era < 5 %. Os gânglios mandibulares, pré-escapulares e poplíteos 

eram palpáveis, móveis, de dimensões, consistência e temperatura normais. Os gânglios 

parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares acessórios e inguinais não eram palpáveis. A 

auscultação cardíaca e pulmonar encontrava-se normal.  

Exame do aparelho digestivo: Durante a palpação abdominal foi possível perceber a 

presença de líquido nas ansas intestinais. Por toque rectal, comprovou-se a presença de fezes 

pastosas. 

Diagnósticos diferenciais: Gastroenterite infecciosa vírica (Parvovírus, Rotavírus, 

Coronavírus, Astrovírus), gastroenterite infecciosa bacteriana (Salmonella, Campylobacter, 

Clostridium, Escherichia coli), parasitas gastrointestinais (Cryptosporidium, Coccídeas, Giardia, 

Ténias, Ascarídeos), intolerância ou indiscrição alimentar, corpo estranho gastrointestinal, 

invaginação intestinal, volvo intestinal, pancreatite aguda, hepatopatias, neoplasias intestinais 

(linfoma, adenocarcinoma intestinal), nefropatias, hipoadrenocorticismo. 

Exames complementares: No dia da consulta realizaram-se os seguintes exames: 

hemograma que apresentava leucopénia de 5,7 (6-17 x103/µL) com neutropénia de 2862 

(3000-11500/µL) e linfopénia de 900 (1000-4800/µL), estando os outros parâmetros normais; 

bioquímicas com valores de glicémia e de ionograma (Na+, K+ e Cl-) normais, valores de 
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albumina e proteínas totais no limite inferior do intervalo de referência; raio x abdominal onde 

se observou dilatação generalizada das ansas intestinais, com conteúdo gasoso. 

Diagnóstico presuntivo: Gastroenterite infecciosa vírica, provavelmente por parvovírus.  

Tratamento e acompanhamento: A Bolota, depois de realizadas as análises (hemograma e 

bioquímicas), foi internada durante 9 dias. No primeiro dia de internamento realizou-se a 

seguinte medicação: amoxiciclina/ácido clavulânico 8,75 mg/Kg SC SID, metaclopramida 0,5 

mg/Kg EV BID, ranitidina 2 mg/Kg EV TID, e metronidazol 10 mg/Kg EV BID. Efectuou-se 

fluidoterapia a uma taxa de 4 ml/Kg/h com Lactato de Ringer. Durante esse dia a Bolota 

vomitou 2 vezes e teve diarreia 1 vez. No segundo dia manteve-se a mesma medicação e taxa 

de fluidoterapia. A Bolota não vomitou nem teve diarreia. No terceiro dia foi adicionado ao 

plano terapêutico interferão ómega recombinante felino 2,5 MU/ Kg EV SID e vitaminas do 

grupo B/electrólitos/aminoácidos/dextrose (25 ml/litro) no soro. A Bolota continuava sem comer 

e voltou a apresentar vómito e diarreia com hematoquezia. No quarto dia de internamento o 

hemograma realizado evidenciava anemia ligeira 5,2 (5,5-8,5 x106/µL), e leucopénia de 2,9 (6-

17 x103/µL) com neutropénia de 2078 (3000-11500/µL) e linfopénia de 580 (1000-4800/µL). As 

análises bioquímicas mostravam valores de globulina de 2,6 (2,5-4,5 g/dl), albumina de 2 (2,0-

4,0 g/dl) e valores normais a nível de ionograma (Na+, K+ e Cl-). Nesse dia foi descontinuada a 

amoxiciclina/ácido clavulânico e foi adicionada cefoxitina 35mg/Kg EV TID. Como permanecia 

com vómito e diarreia com hematoquezia e o seu estado clínico tinha piorado optou-se por 

fazer transfusão de plasma fresco congelado. No quinto dia foram repetidas as análises para 

hemograma e bioquímicas (proteínas totais e albumina), e constatou-se que o estado clínico da 

Bolota não tinha sofrido melhoras. Trocou-se a metoclopramida por maropitant 1mg/Kg SC 

SID. Durante esse dia o animal vomitou e teve diarreia apenas uma vez. No sexto dia parou-se 

a administração de interferão ómega recombinante felino. Nesse dia não vomitou, nem teve 

diarreia e já comeu (pouca quantidade). No sétimo dia manteve-se a mesma medicação e a 

Bolota não vomitou, nem teve diarreia. Verificaram-se melhorias francas a nível do apetite e da 

atitude. No oitavo dia o hemograma efectuado não apresentava alterações, encontrando-se 

todos os valores dentro dos intervalos de referência. As análises bioquímicas realizadas no 

mesmo dia demonstraram que a Bolota apresentava valores de globulinas de 3g/dl e albumina 

de 2,6 g/dl. A medicação permaneceu sem alterações e a taxa de fluidoterapia passou para     

2 ml/Kg/h. No final do nono dia teve alta com a seguinte medicação: amoxiciclina/ácido 

clavulânico 15 mg/Kg BID PO durante 12 dias, famotidina 0,5 mg/Kg BID PO durante 3 dias e 

sucralfato 1gr PO TID 6 dias. Adicionalmente foi aconselhado à dona alterar a alimentação da 

Bolota para ração seca intestinal e voltar em 4 dias para reavaliação. É importante salientar 

que durante os 9 dias de internamento foram efectuados exames físicos de 8 em 8 horas e 

determinados os valores de glicémia (que se encontravam sempre dentro dos valores normais) 

diariamente. 
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Discussão: Existem dois tipos de parvovírus que afectam cães: Parvovírus canino tipo 1 (PVC-

1), relativamente não patogénico apesar de por vezes estar associado a gastroenterite, 

pneumonia, e/ou miocardite em cachorros de 1 a 3 semanas de idade; e Parvovírus canino tipo 

2 (PVC-2), responsável pela sintomatologia clássica observada em situações de parvovirose 

(Willard 2009). Este vírus apresenta tropismo para células de índice mitótico elevado como as 

células epiteliais das criptas intestinais, células precursoras na medula óssea e células do 

miocárdio (Goddard & Leisewitz 2010). No meio ambiente este vírus é extremamente estável e 

resistente a condições adversas, permanecendo em objectos inanimados como roupa e chão 

das jaulas durante 5 meses ou mais (McCaw & Hoskins 2006). Devido à capacidade de 

mutação deste vírus têm surgido novas estirpes ao longo do tempo. Na década de 1980 

emergiu uma nova estipe que foi designada por PVC-2a. Esta continuou a sofrer mutações e 

em 1984 surgiu a estirpe PVC-2b e em 2000 a estirpe PVC-2c (Goddard & Leisewitz 2010). As 

duas estirpes que mais frequentemente afectam cães são a PVC-2a e a PVC-2b, apesar de 

num estudo realizado em Portugal por Vieira et al. em 2008 demonstrar que, das 29 amostras 

de PVC-2 analisadas, cerca de metade apresentavam a estirpe 2c, sugerindo por isso que esta 

está a substituir as outras estirpes.  

A enterite por parvovírus pode ser observada em cães de qualquer raça, idade ou sexo, 

mas cachorros entre as 6 semanas e os 6 meses, e das raças Rottweiler, Doberman Pincher, 

Labrador Retriever, American Staffordshire Terrier, Pastor Alemão e Husky Siberiano, parecem 

ter um risco aumentado de contrair esta doença (Goddard & Leisewitz 2010;McCaw & Hoskins 

2006; Willard 2009). É importante referir que, factores como a falha de protecção imunitária, 

parasitas intestinais e sobrepopulação também aumentam o risco. Está descrito que o pico de 

incidência de casos ocorre no Verão (Goddard & Leisewitz 2010). O PVC-2 é altamente 

contagioso, e a maior parte das infecções ocorrem devido ao contacto de cães com fezes 

contaminadas presentes no meio ambiente. A excreção do vírus com as fezes ocorre após 3 a 

4 dias da inoculação do mesmo, e pode continuar até 3 a 4 semanas depois da manifestação 

de doença subclínica ou clínica (Goddard & Leisewitz 2010). Quando se dá contacto oronasal 

com fezes contaminadas por parvovírus, a replicação inicia-se no tecido linfóide da orofaringe, 

nos linfonodos mesentéricos, e no timo, para posteriormente se disseminar por via 

hematogénica para as criptas do intestino delgado. A virémia pode ser observada 1 a 5 dias 

após infecção. Este vírus vai infectar o epitélio germinal das criptas intestinas, causando 

destruição epitelial e impedindo o correcto desenvolvimento das vilosidades. Em infecções 

graves o parvovírus pode destruir os precursores circulantes dos leucócitos, podendo originar 

neutropénia e linfopénia como podemos verificar no caso da Bolota. Frequentemente surgem 

infecções bacterianas secundárias (gram negativas) causando complicações como 

bacteriémia, endotoxémia e coagulopatia intravascular disseminada (Goddard & Leisewitz 

2010;McCaw & Hoskins 2006). 
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Os sinais clínicos dependem da virulência do vírus, do local de inoculação, das defesas do 

hospedeiro, da idade do animal e da presença de outros patogéneos entéricos (Willard 2009). 

A miocardite é muito rara actualmente, ocorrendo resultado de uma infecção durante o 

desenvolvimento uterino ou em cachorros com menos de 8 semanas, nascidos de cadelas não 

vacinadas, sendo fatal em 24 horas (Goddard & Leisewitz 2010). Na enterite aguda por 

parvovírus os animais apresentam-se à consulta com anorexia, depressão, letargia, vómito 

e/ou diarreia. A diarreia pode estar ausente nas primeiras 24 a 48 horas após manifestação da 

doença, surgindo posteriormente diarreia de intestino delgado, variando de mucóide a 

hemorrágica, podendo o animal ter dor abdominal marcada. O animal vai perder muitos fluidos 

e proteínas pelo sistema gastrointestinal, desenvolvendo-se rapidamente um estado de 

desidratação e, em situações mais graves, choque hipovolémico. As lesões intestinais 

secundárias à infecção viral predispõem a invasão bacteriana, originando uma resposta 

inflamatória sistémica que pode progredir para choque séptico (Goddard & Leisewitz 2010; 

Willard 2009). A doença neurológica primária pode ser causada por PVC-2, mas é mais comum 

ocorrer secundariamente a hemorragias no sistema nervoso central (McCaw & Hoskins 2006). 

A Bolota enquadrava-se na sintomatologia descrita de gastroenterite aguda por parvovírus. 

O diagnóstico é feito muitas vezes com base na anamnese e sinais clínicos do animal. Os 

resultados do hemograma, tais como neutropénia, linfopénia apoiam o diagnóstico, mas é 

importante salientar que outras doenças, com abordagens terapêuticas diferentes, podem 

provocar estas alterações. A presença de anemia ligeira e de proteínas totais no limite inferior, 

é resultado da perda de sangue pelas fezes e pela rehidratação instituída. A utilização de 

ELISA para detecção de antigénios nas fezes é um bom teste, visto que os animais infectados 

excretam um grande número de partículas virais por esta via (>109particulas/gr) (Willard 2009). 

É, no entanto, necessário ter algum cuidado na interpretação do resultado, já que podem surgir 

falsos positivos, caso este se realize 3 a 10 dias após a vacinação com vacina viva modificada 

de PVC. Quanto aos falsos negativos, surgem devido à presença de anticorpos neutralizantes 

ligados aos antigénios nas fezes, ou porque a excreção do vírus parou ou ainda não se iniciou. 

A presença de anticorpos pode ser detectada 3 a 4 dias após infecção (Goddard & Leisewitz 

2010).  

Na Bolota não se realizou este teste, porque poderia originar um falso positivo, visto ter 

sido vacinada 5 dias antes. Outros métodos disponíveis para detectar antigénio de PVC nas 

fezes são: microscopia electrónica, isolamento viral, hemaglutinação fecal, imunocromatografia 

e PCR (Goddard & Leisewitz 2010). Este último método pode ajudar a diferenciar estirpe 

vacinal da estirpe patogénica (McCaw & Hoskins 2006). No caso da Bolota, devido à 

impossibilidade de realização do teste de ELISA, o diagnóstico presuntivo foi obtido pela junção 

da predisposição da raça, da idade, da história pregressa (mesma sintomatologia nos outros 

animais da ninhada), dos sinais clínicos e do estado vacinal que o animal apresentava.  
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Os objectivos principais do tratamento para gastroenterites por PVC-2 são: restabelecer 

hidratação; restaurar equilíbrio electrolítico; e prevenir infecções bacterianas secundárias 

(McCaw & Hoskins 2006). O sucesso terapêutico passa principalmente por uma fluidoterapia 

adequada, que deve ser mantida até os vómitos e a diarreia terem cessado. A desidratação 

deve ser corrigida em 1 a 6 horas. A hipoglicémia e a hipocalémia, resultado de vómito, diarreia 

e anorexia, são duas alterações frequentes, devendo, por isso, o soro ser suplementado de 

acordo. A hipocalémia grave pode originar fraqueza muscular profunda, arritmias cardíacas e 

poliúria, mas a sua suplementação a taxas superiores a 0,5mEq/Kg/h pode provocar efeitos 

adversos na função cardíaca. Está descrito que deve ser medido diariamente o potássio, a 

glicose, o hematócrito e as proteínas totais no soro (Goddard & Leisewitz 2010). Se a albumina 

baixar para valores inferiores a 2,0g/dl é vantajoso administrar colóides (Willard 2009). A 

transfusão de plasma fresco congelado (PFC) é recomendada, porque aumenta os valores de 

imunoglobulinas e de proteases séricas inibidoras, que podem ajudar a neutralizar o vírus 

circulante e a controlar a resposta inflamatória sistémica. Por sua vez, actualmente, sabe-se 

que não é indicada a utilização de PFC para aumentar a pressão oncótica ou a concentração 

de albumina, visto que são necessários grandes volumes de plasma para conseguir pequenos 

aumentos de albumina no plasma (Goddard & Leisewitz 2010). O vómito persistente leva a 

perda de fluidos e electrólitos, interfere com o suporte nutricional e impossibilita a 

administração de fármacos por via oral. Por estes motivos é importante a utilização de anti-

eméticos como o maropitant e a metoclopramida. A utilização de protectores gástricos como a 

ranitida tem um papel importante na prevenção dos efeitos secundários resultantes do vómito e 

da anorexia. Quanto à alimentação sabe-se que animais que são alimentados precocemente 

por sonda nasoesofágica, por oposição a animais que não são alimentados até pararem de 

vomitar, recuperam mais rápido, aumentam significativamente de peso, e melhoram as 

barreiras intestinais, o que pode limitar a passagem de bactérias e de endotoxinas para a 

circulação sistémica (Goddard & Leisewitz 2010). Os antibióticos são recomendados devido à 

combinação entre o comprometimento da integridade do epitélio intestinal e a neutropénia 

periférica. As bactérias mais frequentemente envolvidas nesta doença são Escherichia coli e 

Clostridium perfringens (McCaw & Hoskins 2006). A utilização de um antibiótico do grupo dos 

β-lactâmicos (ampicilina), ou uma penicilina resistente a β -lactamases (amoxiciclina/ácido 

clavulânico), juntamente com um aminoglicosídeo (amicacina) proporcionam uma cobertura 

eficaz (Goddard & Leisewitz 2010). A administração de antibióticos pode precipitar a libertação 

de endotoxinas e agravar a resposta inflamatória sistémica. A utilização de metronidazol é 

indicada quando são detectados protozoários nas fezes. Está descrito que o interferão-ω 

recombinante felino reduz a mortalidade em casos de gastroenterite por PVC (Goddard & 

Leisewitz 2010). No caso da Bolota foi inicialmente instituída fluidoterapia (taxa de manutenção 

mais perdas por diarreia e vómitos), juntamente com um protector gástrico (ranitidina) e um 
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anti-emético (metoclopramida). Quanto à antibioterapia utilizou-se amoxiclina/ácido clavulânico 

juntamente com metronidazol. Como o estado clínico da Bolota estava a piorar e apresentava 

anorexia foi adicionado interferão ómega recombinante felino, efectuada transfusão de PFC e o 

soro foi suplementado como já referido anteriormente. A alteração para um anti-emético 

diferente (maropitant) e para uma cefalosporina de segunda geração (cefoxitina), que cobre 

parte das infecções por bactérias gram negativas e positivas, foi muito importante para o 

sucesso terapêutico. É importante salientar que não existem estudos quanto à segurança do 

maropitant em cães com idade inferior a 16 semanas, mas neste caso foi administrado, visto 

que a metoclopramida não estava a resultar. A partir do momento que a Bolota deixou de 

apresentar diarreia e vómito, reduziu-se a taxa de fluidoterapia para apenas manutenção. 

A percentagem de sobrevivência de animais com gastroenterite por PVC sem tratamento é 

de 9,1% (Goddard & Leisewitz 2010). Os animais diagnosticados numa fase precoce da 

doença submetidos a uma terapêutica adequada têm boa probabilidade de sobreviver (≥64%). 

Num estudo realizado por Kocaturk et al em 2010 foi descrito que as proteínas de fase aguda 

poderiam ser utilizadas para estabelecer um prognóstico na fase inicial da doença. Nos 

resultados desse estudo foi possível concluir que 91% dos animais que morreram tinham 

valores superiores a 92,4mg/l de Proteína C Reactiva. Este valor apresenta algumas limitações 

devido à sua baixa especificidade de 61%. Os animais que recuperam, possuem títulos de 

anticorpos elevados pelo menos até aos 16 meses após infecção (Goddard & Leisewitz 2010). 

A prevenção desta doença resulta da combinação de diversos cuidados, nomeadamente: 

vacinação efectiva, que passa pela administração de vacinas vivas modificadas às 6, 9 e 12 

semanas de vida; boa higienização das superfícies e do pessoal exposto ao vírus com 

desinfectantes apropriados (Goddard & Leisewitz 2010). 
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CASO 5: NEUROLOGIA 

Identificação do paciente: O Buddie é um canídeo, macho inteiro, de raça Beagle, com 14 

meses e 13,6 Kg de peso. 

Motivo da consulta: Prostração, anorexia, febre e hiperestesia cervical. 

História clínica: O Buddie veio referenciado de uma clínica com história de anorexia, 

prostração, apatia, febre (40,3 ºC) e hiperestesia cervical, desde há cerca de um mês. Durante 

esse mês foram realizados diversos exames complementares na clínica que referenciou o 

caso, nomeadamente: hemograma que apresentava leucocitose neutrofílica de 23,7 (6-

17x103/µL); análises bioquímicas que demonstraram que os valores de ureia, creatinina, FA e 

ALT estavam normais; pesquisa de hemoparasitas (Babesia, Erlichia, ricketsia, Leishmania) 

por serologia, teve um resultado negativo; raio x de tórax, abdómen, coluna tóraco-lombar, e da 

articulação coxo-femoral em diversas projecções, não tendo sido observadas quaisquer 

alterações. Durante duas semanas realizou a seguinte medicação: metronidazol, 

amoxicilina/ácido clavulânico e cetoprofeno, sendo que a proprietária não soube referir as 

dosagens que foram efectuadas. Durante a fase inicial da medicação o Buddie deixou de ter 

febre e apresentava mais apetite. Uma semana após o início da medicação rapidamente voltou 

ao estado clínico que apresentava anteriormente.  

Estava com os donos desde cachorro, foi adquirido num criador, vivia numa vivenda com dois 

outros cães, que estavam correctamente vacinados e desparasitados. Tinha acesso ao jardim 

de casa, sendo por isso muito raro ter contacto com outros animais que não os dois já 

referidos. Tinha a vacinação e a desparasitação em dia, sendo que a última desparasitação 

externa tinha sido realizada um mês antes com fipronil e a interna dois meses antes com 

febantel/pamoato pirantel/praziquantel. O Buddie era alimentado duas vezes por dia com ração 

seca comercial. Com dois meses teve parvovirose e desde então era saudável. Quanto à 

medicação a proprietária havia parado, cinco dias antes da consulta, o tratamento prescrito na 

clínica que referenciou o caso. No questionário efectuado aos outros sistemas nenhuma 

informação relevante foi encontrada. 

Exame de estado geral: O Buddie estava alerta e com temperamento linfático. A condição 

corporal era normal. Os movimentos respiratórios eram regulares e profundos, do tipo costo-

abdominal, relação inspiração/ expiração (1:1.3) com frequência normal. O pulso era bilateral, 

simétrico, sincrónico, forte, rítmico, de amplitude normal e com frequência normal. A 

temperatura era de 40,2ºC, com reflexo perianal normal, assim como um tónus anal adequado, 

e não se observava muco, sangue ou formas parasitárias. As mucosas apresentavam-se 

rosadas, brilhantes, húmidas e o T.R.C. < 2 seg..O grau de desidratação era < 5 %. Os 

gânglios mandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis, móveis, de dimensões, 

consistência e temperatura normais. Os gânglios parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares 

acessórios e inguinais não eram palpáveis. A palpação abdominal encontrava-se normal. A 

auscultação cardíaca e pulmonar encontrava-se normal.  
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Exame neurológico: O Buddie estava alerta, apresentava cifose e relutância ao movimento. 

Reacções posturais normais, reflexos miotáticos normais, pares cranianos normais e, na 

pesquisa de sensibilidade, verificou-se hiperestesia cervical à manipulação do pescoço. 
Diagnósticos diferenciais: Meningite-arterite responsiva a corticoesteróides; meningite viral 

(esgana, raiva); meningoencefalomielite granulomatosa; meningite fúngica (Cryptococcus, 

Aspergillus); meningite bacteriana (Streptococcus, Staphylococcus); meningite por Erlichia 

canis; meningite por protozoários (Toxoplasma gondii e Neospora canis); 

discoespondilite/osteomielite vertebral/discite; abcesso/empiema subdural ou epidural; hérnia 

discal (não explicaria a febre, mas foi incluído). 

Exames complementares: O hemograma revelou como única alteração a presença de uma 

leucocitose neutrofílica de 23,2 (6-17x103/µL); a nível do painel bioquímico a ureia, creatinina, 

proteínas totais, albumina, FA e ALT, encontravam-se todos dentro dos valores de referência; 

recolheu-se urina por cistocentese e realizou-se urianálise, que revelou proteinúria de 300 

mg/dl e piúria com 3-6 leucócitos/campo 400x; análise bacteriológica da urina revelou resultado 

negativo; no raio x cervical não foram detectadas anomalias; na mielografia realizada não 

foram encontradas alterações (anexo IV, figs. 1 a 3); foi efectuada colheita e análise de liquido 

cefalorraquidiano (LCR) (anexo IV, fig. 4) que apresentava pleocitose neutrofílica de 2160cel/µl 

(PMN-85%) e hiperproteinorraquia; na pesquisa de Neospora (Anticorpos), Cryptococcus 

(Antigénio capsular) e esgana (Anticorpos) no LCR, e os resultados foram todos negativos; a 

proteína C reactiva sanguínea, estava aumentada 54,6 (<5 mg/L). 

Diagnóstico presuntivo: Meningite-Arterite Responsiva a Corticoesteróides. 

Tratamento e acompanhamento: O tratamento foi iniciado após os resultados do hemograma, 

das bioquímicas e da urianálise. Foi prescrito cefalexina 15 mg/Kg PO BID durante 15 dias e 

tramadol 4 mg/Kg PO BID durante 15 dias. Depois das duas semanas de medicação com 

cefalexina e tramadol, o Buddie foi examinado novamente e verificou-se que não apresentava 

melhorias significativas. Repetiu-se o hemograma e constatou-se que a leucocitose, agora de 

26,0x103/µL, tinha agravado, e que os parâmetros bioquímicos (ureia e creatinina) 

permaneciam normais. Nesta consulta, já com todos os resultados dos exames 

complementares disponíveis, foi iniciado tratamento com prednisolona 2mg/Kg PO BID durante 

2 dias, sucralfato 1 gr PO uma hora antes da restante medicação oral, e manteve-se tramadol 4 

mg/Kg PO BID. Passados esses dois dias alterou-se a prednisolona para 2mg/Kg PO SID 

durante 14 dias. Durante este período a proprietária informou sobre o estado do Buddie, via 

telefónica, e constatou-se que apresentava melhorias francas, tanto a nível do apetite, como da 

sua atitude em locomoção. Regressou 7 dias após ter iniciado o tratamento com prednisolona. 

Na consulta o cão apresentava-se alerta com uma atitude normal em estação e em movimento, 

e a temperatura era de 38,7ºC. Quando se avaliou a sensibilidade, verificou-se que já não 

apresentava hiperestesia cervical. Parou-se o tramadol e manteve-se a prednisolona e o 



 

CASO 5: NEUROLOGIA 

27 

sucralfato como tinha sido prescrito anteriormente. Voltou para ser reavaliado 16 dias após ter 

iniciado o tratamento com prednisolona. Pela anamnese foi possível perceber que o Buddie 

apresentava um quadro suspeito de poliúria/polidipsia/polifagia. No exame físico continuava 

alerta, com atitude normal em estação e em movimento, e sem hiperestesia cervical. Neste 

mesmo dia, o hemograma revelou que a leucocitose tinha baixado para 19,6x103/µL, e que os 

parâmetros bioquímicos renais (ureia e creatinina) permaneciam normais. A dose de 

prednisolona foi alterada para 1mg/Kg PO SID durante 28 dias. A proprietária foi avisada que o 

Buddie poderia piorar com esta nova dose de prednisolona. Foi então aconselhado um controlo 

após 2 semanas, e que informasse por via telefónica, diariamente, sobre o estado do Buddie 

neste período inicial. 

Discussão: A Meningite-Arterite Responsiva a Corticoesteróides (MARC) é muitas vezes 

definida como uma alteração no sistema imunitário, caracterizada por lesões inflamatórias das 

leptomeninges e das artérias associadas. Está descrito que os vasos do mediastino, do 

coração e das glândulas tiróides também possam ser afectados (Tipold & Schatzberg 2010). A 

etiologia/patogenia exacta da MARC não é conhecida (Tipold & Schatzberg 2010). Sabe-se 

que afecta principalmente cães jovens a jovens adultos (6 a 18 meses), mas, ocasionalmente, 

são diagnosticados com MARC cães de idade média a velhos. No que diz respeito à 

predisposição racial, os Beagles, os Bernese Mountain Dogs, os Boxers e os Pointers Alemães 

de pêlo curto são as raças mais afectadas (Platt 2004; Taylor 2009) 

A MARC é o tipo de meningite mais comummente diagnosticada e pode-se dividir em dois 

tipos, a forma aguda, que é a mais frequente, e a forma crónica. Os animais geralmente 

apresentam sinais como: rigidez cervical, hiperestesia ao longo da coluna vertebral, febre e 

anorexia (Platt 2004; Taylor 2009; Tipold & Schatzberg 2010). Os défices neurológicos surgem 

sobretudo na forma crónica da doença (Platt 2004). 

Na forma aguda o líquido cefalorraquidiano (LCR) apresenta pleocitose neutrofílica (>100 

cel/μl; >75% neutrófilos) (anexo IV, tab. 1) e um aumento da concentração das proteínas 

(hiperproteinorraquia). Os eritrócitos podem estar presentes no LCR, secundários a fugas de 

vasos lesionados, ou por contaminação com sangue periférico (Platt 2004; Taylor 2009; Tipold 

& Schatzberg 2010). As culturas bacterianas sanguíneas e do LCR são negativas. As 

radiografias da coluna cervical não apresentam alterações mas, na tomografia axial 

computadorizada e na ressonância magnética, por vezes pode ser observado um aumento do 

contraste das meninges (Tipold & Schatzberg 2010).  

A forma crónica pode ser observada após recaídas da fase aguda e/ou devido a 

tratamento inadequado. Nesta forma pode surgir fibrose meníngea, secundária ao processo 

inflamatório, o que pode obstruir o fluxo do LCR ou provocar oclusão dos vasos, originando 

hidrocefalia secundária ou isquémia do parênquima do sistema nervoso central, 

respectivamente. Os resultados do LCR na forma crónica são variáveis, podendo apresentar 
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um predomínio de células mononucleares ou um misto de populações celulares, e com valores 

de proteína normais ou moderadamente aumentados (Tipold & Schatzberg 2010).  

Em ambas as formas podemos observar no hemograma leucocitose neutrofílica com 

desvio à esquerda, um aumento da velocidade de sedimentação dos eritrócitos e um aumento 

das α-2 globulinas. A maioria dos animais afectados apresenta um aumento de IgA no soro 

sanguíneo e no LCR, provavelmente resultado de uma desregulação do sistema imune (Platt 

2004; Tipold & Schatzberg 2010; Schwartz et al. 2009). Pode-se também observar um aumento 

dos linfócitos B no sangue periférico, bem como um aumento no LCR resultado de uma recruta 

selectiva, ou de uma proliferação massiva no espaço subaracnoideu (Schwartz et al. 2008). As 

proteínas de fase aguda têm-se tornado uma ferramenta útil no diagnóstico e no controlo do 

tratamento da MARC (Lowrie et al. 2009b; Tipold & Schatzberg 2010). Num estudo realizado 

por Lowrie et al. em 2009b concluiu-se que, na fase inicial da MARC, a proteína C reactiva, 

“serum amyloid-A”, α-1 acidoglicoproteína e a haptoglobina apresentavam valores aumentados 

no soro. Neste estudo está descrito que a concentração das proteínas de fase aguda no soro, é 

oito vezes mais sensível que a das células brancas. Foi também possível perceber que durante 

o tratamento todos os valores das proteínas de fase aguda diminuíam, excepto a haptoglobina 

que aumentava. Apesar do aumento destas proteínas no soro não ser específico de MARC, é 

uma ferramenta importante no apoio ao diagnóstico do mesmo (Lowrie et al. 2009b). 

Usualmente, para se monitorizar o tratamento, recolhe-se LCR e procede-se à sua análise 

citológica. Estudos recentes, demonstram que a recolha de sangue para posterior quantificação 

dos valores de proteína C reactiva no soro, vão permitir actuar mais rapidamente em casos de 

recidiva, visto que este método é mais sensível (Lowrie et al. 2009b; Tipold & Schatzberg 2010). 

As lesões encontradas durante a realização do exame anatomopatológico de um animal com 

MARC são: arterite fibrinóide e inflamação das leptomeninges, constituída predominantemente 

de neutrófilos e linfócitos dispersos, plasmócitos e macrófagos, e arterite fibrinóide necrosante 

associada (Tipold & Schatzberg 2010). 

No caso do Buddie chegou-se ao diagnóstico presuntivo de MARC por exclusão dos outros 

diagnósticos diferenciais. A mielografia e raio x normais permitiram pôr para segundo plano as 

seguintes doenças: discoespondilite/osteomielite vertebral/discite e abcesso/empiema subdural 

ou epidural e hérnia discal. A cultura urinária negativa também contribuiu para apoiar esta 

decisão, mas a realização de hemoculturas teria sido útil para aumentar o grau de fiabilidade 

de exclusão (excepto hérnia discal). As meningites por Cryptococcus, esgana e Neospora 

foram excluídas visto a pesquisa dos agentes no LCR ter tido um resultado negativo. A 

meningite por Toxoplasma foi excluída porque geralmente apresenta uma pleocitose mista 

(anexo IV, tab. 1). A meningite por Erlichia canis foi afastada porque o resultado da pesquisa 

de hemoparasitas tinha sido negativa para este agente, e porque este geralmente provoca 

pleocitose mononuclear leve (anexo IV, tab. 1) (Taylor 2009), o que não era o caso. A 
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meningite bacteriana foi também excluída devido ao facto de os neutrófilos presentes no LCR 

não se encontrarem degenerados e por ter havido uma ausência de resposta à antibioterapia, 

mas a cultura do LCR teria sido o exame complementar de eleição para excluir esta doença 

(Taylor 2009). Quanto à meningoencefalomielite granulomatosa, foi posta de lado em 

detrimento da MARC, visto que afecta animais de meia idade e porque a análise citológica do 

LCR geralmente resulta numa pleocitose mista (anexo IV, tab. 1) (Taylor 2009). Iniciou-se o 

tratamento assumindo que se tratava de MARC, porque o Buddie apresentava idade, raça, 

sinais clínicos e resultado dos exames complementares compatíveis com esta doença. É 

importante referir que a quantificação de IgA no soro e no LCR teria sido uma mais valia no 

apoio do diagnóstico de MARC. 

O tratamento escolhido pode variar dependendo do estado clínico que o animal apresenta. 

Se este apresentar sinais clínicos muito ligeiros e pleocitose neutrofílica inferior a 200cel/µl, 

muitas vezes a junção de uma monitorização atenta com anti-inflamatórios não esteróides é 

suficiente (Tipold & Schatzberg 2010). Quando se utilizam corticoesteróides, os sinais clínicos 

como a febre e dor cervical rapidamente desaparecem. Se não for instituído tratamento na fase 

inicial da doença podem surgir défices neurológicos irreversíveis. Segundo Taylor 2009 o 

protocolo utilizado com prednisolona é: 1-prednisolona 2 mg/Kg BID durante 2 dias; 2-
prednisolona 2 mg/Kg SID nos 14 dias seguintes; 3- se os sinais clínicos tiverem desaparecido 

a dose de prednisolona é gradualmente diminuída, 3.1- 1 mg/Kg SID durante 28 dias; 3.2-

1mg/Kg QOD durante 28 dias; 3.3- 0,5 mg/Kg QOD durante 56 dias; 4- se os sinais clínicos 

permanecerem ou surgirem recidivas deve-se voltar ao ponto 2 e adicionar azatioprina 2mg/Kg 

SID durante 56 a 112 dia. A azatioprina é utilizada, como já foi referido, em casos de recidivas 

e em casos em que o animal não responde bem a monoterapia com prednisolona. Num estudo 

realizado por Lowrie et al. em 2009a concluiu-se que a monoterapia com prednisolona para a 

resolução de MARC é eficaz, visto que os vinte animais sujeitos a este tratamento 

responderam bem. Neste estudo conclui-se, também, que as proteínas de fase aguda não são 

afectadas pela acção dos corticoesteróides, excepto a haptoglobina que, quando sujeita a 

tratamentos com altas doses de corticoesteróides, aumenta os seus valores. Os valores de IgA 

no soro e no LCR durante o tratamento com prednisolona permanecem aumentados e, mesmo 

após se descontinuar o tratamento, podem continuar ligeiramente aumentados (Tipold & 

Schatzberg 2010). 

O Buddie foi inicialmente medicado com um antibiótico e com um analgésico. A não 

melhoria à antibioterapia foi importante para direccionar para o diagnóstico presuntivo de 

MARC. O médico veterinário responsável prescreveu na fase inicial esta medicação, porque 

tinha acesso apenas aos resultados do hemograma, da urianálise e das bioquímicas. 

Posteriormente com o resultado de todos os exames complementares disponíveis e da 

exclusão dos diagnósticos diferenciais (como já foi explicado), iniciou-se o protocolo 
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terapêutico com prednisolona. O tramadol foi mantido, visto o animal apresentar muitas dores, 

tendo sido retirado quando o Buddie deixou de apresentar sintomatologia. Como já foi referido 

o sucesso terapêutico desta doença passa por uma monitorização atenta e regular do animal, 

daí ter existido um contacto permanente entre o dono e o médico veterinário. Apesar de tudo 

que já foi discutido sobre o diagnóstico desta doença, a resposta terapêutica é um ponto fulcral 

para a confirmação das suspeitas iniciais. O Buddie respondeu bem ao tratamento inicial com 

prednisolona, o que veio reforçar o diagnóstico presuntivo de MARC. Neste caso para um 

melhor acompanhamento da evolução do caso, deveriam ter sido efectuadas medições 

regulares da proteína C reactiva no soro. 

O prognóstico varia de favorável a bom, especialmente em cães que apresentam a forma 

aguda e são tratados na fase inicial da mesma, com anti-inflamatórios e/ou com terapia 

imunossupresora (Tipold & Schatzberg 2010).  
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Anexo I: Endocrinologia 
 
 

  Figura 1:  Foto da  Nina, no  dia  da  primeira  consulta, 

   com alopécia no dorso, flancos e membros posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Foto que demonstra em pormenor o 

aspecto da pele da Nina. 

Figura 3: Ecografia onde se observa adrenal direita  

de 9,1 mm. 

Figura 4: Ecografia onde se observa adrenal 

esquerda com 9,7 mm pólo caudal e 9,1 mm pólo 

cranial, 
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Tabela 1: Resposta  ao teste de  estimulação pela ACTH,  e interpretação dos valores de  cortisolémia pré e  

 pós-estimulação com ACTH  (BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cortisolémia 

pré-estimulação (T0) 

Cortisolémia  

pós-estimulação (T0+1h) 
Interpretação 

Normal ou aumentada 

 

Valores normais: 

20-250nmol/l 

200-450 nmol/l • Resposta fisiológica 

 

>600 nmol/l 

• Hiperadrenocorticismo 

espontâneo 

 

<250 nmol/l 

• Hipoadrenocorticismo 

• Hiperadrenocorticismo 

iatrogénico 

Tabela 2: Tratamento e acompanhamento da evolução da Nina.  

Legenda: Tx: tratamento; Sx: sintomatologia; EEG: exame de estado geral; Hg: hemograma; Bq: bioquímica; TE 

ACTH: teste de estimulação pela ACTH. 
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Anexo II: Cirurgia de tecidos moles  
 

 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Radiografia abdominal lateral direita, onde é 

possível observar a dilatação do fundus gástrico, e o 

piloro cheio de gás, que é visível dorsalmente e está 

separado do fundus por uma fina linha com 

radiopacidade de tecido mole. 

Figura 2: Fotografia tirada durante a realização da 

cirurgia, onde se pode constatar que o baço está viável 

apesar de apresentar esplenomegália. 
 
 

Figura 3: Fotografia tirada durante a realização da 

cirurgia, que permite observar a remoção do corpo 

estranho gástrico. 

Figura 4: Fotografia tirada durante a realização da 

cirurgia, onde é possível observar a gastopexia 

incisional. 
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Figura 4: Foto retirada durante a cirurgia, quando 

se realizou a técnica de urohidropropulsão 

retrógrada. 

 
 

Anexo III: Urologia 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Radiografia abdominal em decúbito lateral 

direito, que permitiu ver uma estrutura radiopaca no 

abdómen ventro-caudal, cuja localização é compatível 

com a bexiga, estando os outros órgãos normais. 

 

Figura 2: Radiografia abdominal em decúbito 

lateral direito após a cirugia, que permitiu confirmar 

que não ficaram cálculos por remover. 

Figura 3: Ecografia que permite ver uma estrutura 

com interface hiperecogénica com sombra acústica no 

seu interior, com cerca de 1 cm de diâmetro. 
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Figura 6: Urólito removido durante a cistotomia. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Foto retirada durante a cirurgia, que permite 

observar a remoção do cálculo vesical após 

cistotomia. 
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Anexo IV: Neurologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuras 1 a 3: Mielografia realizada à coluna cervico-toraco-lombar, onde não se observam alterações. 

 

Figura 4: Colheita de líquido cefalorraquidiano. 
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PLEOCITOSE 
NEUTROFÍLICA 

PLEOCITOSE 
LINFOCÍTICA 

PLEOCITOSE 
EOSINOFÍLICA 

PLEOCITOSE MISTA 

Meningite-arterite 

responsiva a 

corticoesteróides 

Meningite viral  

(esgana, raiva) 

Meningite eosinofílica 

responsiva a 

corticoesteróides 

Meningoencefalomielite 

granulomatosa 

Meningite bacteriana 
Meningoencefalite 

necrozante 
Migração parasitária 

Meningite por 

protozoários  

(Neospora e Toxoplama) 

Meningite fúngica 

(Cryptococcus e 

Aspergillus) 

Linfoma do Sistema 

Nervoso Central 
Infecção por protozoários 

Meningite por Erlichia 

canis 

Meningioma  Meningite fúngica 

Meningite fúngica 

(Cryptococcus e 

Aspergillus) 

Tabela 1: Interpretação da análise citológica do líquido cefalorraquidiano (Small Animal Internal Medicine). 


