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Resumo 

 

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

realizado após dezasseis semanas de estágio divididas equitativamente entre a Clínica dos 

Gatos e o Centro Veterinário de Gaia. 

Os objectivos a que me propus durante o estágio curricular foram: 1) o de absorver o 

máximo de informação relativa à prática clínica, 2) o desenvolvimento de raciocínio clínico, 3) o 

desenvolvimento de capacidades de comunicação com os proprietários e os colegas 

profissionais e 4) o desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticos nas diversos 

serviços clínicos. 

Durante o estágio tive oportunidade de assistir à realidade médica tanto clínica como 

hospitalar. Aprendi o melhor trato a dar aos pacientes e aos seus proprietários nas mais 

diversas situações. Assisti e cooperei em actividades relacionadas com os serviços de consulta 

externa, cirurgia, anestesiologia, imagiologia, urgência, cuidados intensivos e internamento. Os 

profissionais que me acompanharam durante este processo foram fundamentais para o 

desenvolvimento de autonomia, prática e sentido de responsabilidade nas diversas actividades 

desenvolvidas. Fundamentais foram também todos os conhecimentos teóricos e práticos que 

fui adquirindo ao longo de cinco anos de ensino superior. 

Considero que atingi os meus objectivos e pretendo continuar aprender e a melhorar as 

minhas capacidades para me vir a tornar um bom profissional. 
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Abreviaturas 

 

ACTH – Hormona adrenocorticotrófica 

ALT – alanina aminotransferase 

AST – aspartato aminotransferase 

BID – de 12 em 12 horas 

CHCM – Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média 

dL - decilitro 

FA – fosfatase alcalina 

FeLV – Vírus da Leucose Felina 

FIV – Vírus da Imunodeficiência Felina 

fl - Fluido 

FLUTD – Doença do Tracto Urinário Inferior Felino 

HDW – Distribuição da concentração de hemoglobina 

IBD - Doença inflamatória gastrointestinal crónica idiopática 

IV – via endovenosa 

kg - quilograma 

mEq – miliequivalente 

mg - miligrama 

mL – mililitro 

nmol - nanomole 

pg - picograma 

PO – via oral 

ppm – pulsações por minuto 

q6h – cada 6 horas 

RDW – Coeficiente de variação dos volumes globulares 

rpm – respirações por minuto 

SC – via subcutânea 

SID – de 24 em 24 horas 

TRC – tempo de repleção capilar 

UI – unidades internacionais 

VCM – Volume Corpuscular Médio 

VPM – Volume Plaquetário Médio 

μg – micrograma
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Caso Clínico 1: Urologia – Cistite Idiopática 

Apresentação 

O Guilherme era um gato castrado, com 5,3 kg, Europeu comum e com dois anos de 

idade. Apresentava história de disúria e de urina vermelha que haviam surgido há dois dias, de 

forma repentina. Os donos notaram que o Guilherme se deslocava mais frequentemente à 

liteira e que a urina deste tinha uma tonalidade avermelhada. O animal havia sido recolhido da 

rua e encontrava-se com os actuais donos desde os quatro meses de idade. Encontrava-se 

correctamente vacinado para Herpesvirus, Calicivirus e Panleucopénia. Estava desparasitado 

interna e externamente com Praziquantel e Imidaclopride, respectivamente. Foi submetido à 

cirurgia de orquiectomia há aproximadamente um ano. O Guilherme vivia numa casa com 

jardim (sem acesso ao exterior público) com mais quatro gatos (todos eles correctamente 

vacinados e desparasitados). Era alimentado com uma ração Premium seca. Não apresentava 

outro sistema alterado além do urinário quando foi realizado o questionário. 

Na consulta o estado mental estava normal e o temperamento do guilherme era linfático. 

Quanto à condição corporal o Guilherme era obeso moderado. Os movimentos respiratórios e 

pulso não apresentavam qualquer alteração, sendo a frequência respiratória de 24 rpm e do 

pulso de 160 ppm. A temperatura rectal era de 38,9º, não apresentava alterações na mucosa, 

tónus ou reflexo anal. As mucosas estavam rosadas, húmidas e brilhantes. O tempo de 

repleção capilar era <2 segundos. A desidratação era <5%. À palpação os gânglios linfáticos 

mandibulares, pré-escapulares e poplíteos apresentavam as suas características normais, 

sendo os restantes não palpáveis. À palpação abdominal o Guilherme não demonstrava dor e 

não apresentava alterações detectáveis, os rins não eram palpáveis e a bexiga encontrava-se 

vazia. À auscultação cardíaca e pulmonar não se detectou nenhuma alteração. 

Para este quadro clínico estabeleceram-se os seguintes diagnósticos diferenciais como 

mais prováveis: FLUTD (cistite idiopática, urolitíase, rolhões uretrais), infecção do tracto 

urinário inferior (bacteriana, parasitária ou fúngica), trauma no tracto urinário inferior, neoplasia 

no tracto urinário inferior ou nas estruturas adjacentes (cólon, próstata), prostatite, quistos, 

abcessos prostáticos, problema comportamental, anomalia estrutural (divertículo uretral, 

estrictura uretral). 

No seguimento do caso foram realizados exames complementares. O teste de FIV e FelV 

foi negativo. O hemograma revelou uma ligeira neutrofilia e, quanto à bioquímica, todos os 

parâmetros estavam dentro dos limites normais. A radiografia abdominal latero-lateral não 

exibiu qualquer tipo de alteração assinalável (Anexo I, Figura 1). À ecografia abdominal (Anexo 

I, Figura 1) encontrou-se a bexiga com sedimento e paredes espessadas, os rins não 

apresentavam nenhuma alteração, a imagiologia não era compatível com obstrução no tracto 
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urinário inferior nem com qualquer anomalia anatómica, a próstata tinha uma ecogenicidade 

normal e era de dimensões normais. Durante a ecografia realizou-se uma cistocentese, sendo 

a análise de urina realizada após a sua colheita (Anexo I, Tabela 1). Ao exame macroscópico 

revelou uma cor avermelhada, turva e de densidade 1040. A fita urinária revelou um pH de 7.0 

e tinha hematúria, estando os restantes parâmetros normais. O sedimento urinário tinha 

presença de eritrócitos (70 a 100 por campo 400x) e de cristais de estruvite. A urina foi também 

enviada para cultura urinária tendo sido o seu resultado negativo. 

Perante os resultados dos exames complementares o diagnóstico, por exclusão, foi o de 

cistite idiopática. O Guilherme ficou internado, foi algaliado para promover a micção e durante 

doze horas fez fluidoterapia de NaCl a 0,9% a uma taxa de 2mL/kg/h. Foi-lhe prescrito 

enrofloxacina 5mg/kg, durante dez dias, PO, SID; Utipaste® (pasta composta por dL-metionina 

e extracto de arando) PO, SID e foi ainda recomendada uma dieta húmida, específica para o 

tracto urinário, para fazer durante uma semana – até à consulta de controlo. Na consulta de 

controlo o Guilherme urinava normalmente, realizou-se um exame de urina com a fita urinária 

(Anexo I, Tabela 1) e não apresentava quaisquer alterações. Foi recomendado terminar a 

administração de antibiótico e diminuir a frequência de Utipaste® para três vezes por semana. 

Foi ainda explicado aos proprietários que esta sintomatologia poderia recidivar e que era 

importante evitar situações de stress e manter alimentação húmida. 

 

Discussão 

Dos gatos que são trazidos à consulta com sinais de patologias do tracto urinário inferior, 

a cistite idiopática é, de longe, a causa mais prevalente.1 O Guilherme foi apresentado à 

consulta por dois problemas, urina vermelha e disúria. Disúria é geralmente um sinal de 

patologia do tracto urinário inferior ou no tracto reprodutor.2 A urina vermelha pode ser 

explicada por hematúria, hemoglobinúria ou mioglobinúria. Foram descartados à partida os 

diagnósticos de mioglobinúria e hemoglobinúria. Primeiro porque a história não era compatível 

e segundo porque a apresentação conjunta de estrangúria e urina vermelha tornava muito mais 

prováveis os diagnósticos diferenciais de patologias no tracto urinário inferior ou estruturas 

adjacentes.2 

A cistite idiopática tem os seguintes factores predisponentes: machos ou fêmeas 

esterilizados, entre os 2 e os 6 anos de idade, sem acesso ao exterior, alimentados 

exclusivamente com ração seca, excesso de peso, que partilham a casa com mais gatos e 

gatos de pêlo longo.2,3 Na anamnese e exame de estado geral notaram-se os seguintes 

compatíveis com a patologia cistite idiopática: a esterilização, a idade, a alimentação, a 

condição corporal e os vários coabitantes. No exame de estado geral do Guilherme é 
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importante sublinhar a palpação abdominal já que a bexiga estava vazia e não estávamos na 

presença de uma emergência por obstrução urinária.2 

Os diagnósticos diferenciais mais prováveis, para gatos com menos de dez anos, com 

associação de problemas de urina vermelha e disúria são os de cistite idiopática (60 a 70% dos 

animais apresentados à consulta) e urolítiase ou rolhões uretrais (10 a 20%).2 Numa menor 

escala, surgem também animais com anomalias estruturais e alterações comportamentais. As 

neoplasias no tracto urinário, ou estruturas envolventes, são muito pouco frequentes, assim 

como as infecções do tracto urinário (que se tornam muito mais prevalentes em animais com 

idade superior a 10 anos).2 Os problemas prostáticos são muito raros nos gatos, apesar disso, 

fizeram parte dos diagnósticos diferenciais já que explicavam a existência simultânea de urina 

vermelha e de disúria.2 

Apesar de a cistite idiopática ser a causa mais provável para este quadro o seu 

diagnóstico definitivo é tido como de exclusão. Assim sendo os exames complementares 

servem para ir excluindo os restantes diagnósticos diferenciais.4 O teste de FIV/FelV é 

realizado por rotina no caso de animais com acesso ao exterior e, apesar de não ser 

particularmente importante neste caso, excluiu estas doenças infecciosas. O hemograma deve 

ser realizado por norma e, neste caso, foi detectada uma neutrofilia, que podia ser explicada 

pela cistite, mas que podia ter muitas outras causas não sendo particularmente útil neste caso.2 

A bioquímica é importante para estudar, sobretudo, o funcionamento dos rins (azotémia pós 

renal pode ocorrer por obstrução uretral) e também a existência de patologias sistémicas que 

predispõem a infecções do tracto urinário (hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus).2 Neste 

caso particular a bioquímica estava normal. A radiografia abdominal permitiu excluir a presença 

de urólitos radiopacos (como os de oxalato de cálcio e estruvite) no tracto urinário2 e também 

não foi visível neste qualquer alteração neoplásica ou prostática. A ecografia abdominal 

permitiu descartar alterações prostáticas e qualquer padrão compatível com obstrução uretral 

(uretra não estava aumentada de tamanho) ou com anomalias congénitas do tracto urinário 

inferior (a presença do uraco). Apenas foi possível observar a presença de sedimento na 

bexiga e as suas paredes espessadas, compatível com cistite. A urianálise apenas confirmou a 

hematúria, sendo importante para descartar patologias no tracto urinário superior (sem 

presença proteinúria ou glicosúria) e de patologias sistémicas (sem bilirrubinúria, por exemplo). 

O sedimento urinário confirmou a hematúria e diminuiu a possibilidade de infecção do tracto 

urinário (ausência de leucócitos e bactérias), sendo a infecção do tracto urinário 

completamente descartada com a cultura urinária negativa. Os cristais de estruvite poderiam 

ser normais ou ser indicativos de rolhões ou urólitos uretrais.2 Este diferencial foi excluído 

também pela fácil algaliação do animal. O diagnóstico definitivo foi então o de cistite idiopática 

após a exclusão de todos os outros. Poderiam, apesar de tudo, ser efectuados outros exames 
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complementares, como cistografia de duplo contraste, uretrografia excretora e cistoscopia.4 Os 

dois primeiros são a melhor forma de detectar urólitos ou rolhões ao longo do tracto urinário. O 

último permite-nos chegar ao diagnóstico de cistite intersticial se são observadas hemorragias 

petéquiais na submucosa, edema e vascularidade aumentada. Apesar de tudo as lesões 

encontradas nem sempre se relacionam com os sinais clínicos observados.4 

A fisiopatologia da cistite idiopática não é bem compreendida, apesar disso vários 

estudos foram efectuados e pensa-se que se deve a alterações na bexiga, no sistema nervoso 

e no eixo hipotalámico-hipofisário-adrenal.2,3 Na bexiga aparentemente os glicosaminoglicanos 

(GAG) totais urinários e um GAG específico, a glicoproteína-51 (GP-51), estão diminuídos.2,4 

Estando a camada mucosa da bexiga diminuída esta torna-se mais permeável e os 

constituintes da urina entram em contacto com os neurónios sensitivos localizados na 

submucosa, as fibras nervosas tipo C.4 Quando as fibras sensitivas são estimuladas são 

libertados, estímulos eléctricos chegam à medula, transmitindo posteriormente a sensação de 

dor pélvica ao cérebro.4 Em casos de stress, há um aumento da actividade da tirosina 

hidroxilase (há aumentos no locus coerueus e núcleo paraventricular nos gatos com esta 

patologia) acompanhado pelo aumento da resposta do sistema autónomo simpático.2 Além 

disto, a concentração de catecolaminas circulantes parece estar aumentada nestes gatos 

comparativamente com os normais, tanto em repouso, como em situações de stress.4 Tudo isto 

resulta num aumento da actividade do sistema nervoso simpático em resposta ao stress 

levando a um aumento da permeabilidade da bexiga, da sensação de dor e da manifestação 

dos sinais clínicos.2 Parece, ainda, haver uma diminuição do cortisol sérico aquando da 

resposta ao stress por parte do eixo hipotalámico-hipofisário-adrenal. Isto resulta numa 

inadequada limitação de resposta do sistema nervoso simpático e, consequentemente, numa 

inadequada resposta ao stress.2,5  

A cistite idiopática é uma doença auto-limitante, quer isto dizer que, os sinais clínicos, 

resolvem-se espontaneamente e sem qualquer tratamento dentro de poucos dias.6 Alguns 

estudos defendem que a administração de medicamentos não tem qualquer benefício para os 

animais, já que a patologia se resolve espontaneamente6, contudo, são sempre uma opção em 

casos recorrentes e que não respondem a modificações do ambiente.4,5 Neste caso, optou-se 

por aumentar o débito urinário do animal e facilitar a micção (através da fluidoterapia e 

algaliação). Apesar de não estar descrito na bibliografia esta opção terapêutica resume-se à 

tentativa de diminuir a densidade urinária, diminuindo a agressão dos constituintes da urina na 

mucosa da bexiga e diminuindo também a distensão da bexiga por retenção urinária. A 

prescrição de enrofloxacina deveu-se a uma tentativa de limitar uma possível infecção do tracto 

urinário, até à chegada dos resultados da cultura urinária. Contudo, como as infecções do 

tracto urinário são de tal modo infrequentes em animais com idades inferiores a dez anos2, 
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poder-se-ia ter optado por não prescrever antibiótico. O Utipaste® é uma pasta que contém dl-

metionina, taurina e vitamina E. Além do primeiro baixar o pH urinário, a taurina evita a 

formação de cristais e a vitamina E, pelo seu efeito antioxidante, ajuda a manter saudável o 

tracto urinário. A sua administração foi na tentativa de diminuir a possibilidade de recorrência 

da patologia. As recomendações de fazer alimentação húmida e diminuir fontes de stress são 

extremamente importantes e fazem parte das modificações ambientais que se devem 

proporcionar nesta patologia, aliás, a terapêutica deve mesmo começar por aí. Num estudo 

realizado7 foi demonstrada a importância desta mesma modificação ambiental já que esta 

resultou numa resposta clínica estatisticamente significativa. Diminuindo fontes possíveis de 

stress e enriquecendo o ambiente diminuímos a possibilidade de recorrência da doença e a 

severidade da mesma.3,4 As liteiras dos gatos devem ser limpas frequentemente, deve ser 

verificado qual o material absorvente preferido, devem ser colocadas em locais calmos e em 

distintos locais da casa, em número que supere o número de gatos em uma.2,4,5 Quanto à 

alimentação, os gatos preferem comer em locais calmos e individualmente, e deve ser-lhes 

fornecido alimento húmido porque aumenta a quantidade global de água ingerida se bem que 

há gatos que preferem o alimento seco, não devendo a troca de alimento causar stress. Deve-

se ainda estimular a actividade predatória do animal com brinquedos. A água deve estar 

sempre à disposição, águas com sabor ou água corrente podem ser tentadas para aumentar a 

ingestão de água. A mesma regra de haver mais uma taça de comida e água que o número de 

animais residentes deve ser respeitada.2,5 É ainda importante haver à disposição arranhadores, 

brinquedos, espaços adequados para descansar, espaços para trepar e, em casas com vários 

gatos, deve-se sempre evitar o conflito entre estes.2 Estas opções devem ser conversadas com 

o proprietário, verificando as possibilidades de melhoria e verificando nomeadamente se houve 

alguma fonte de stress em casa recentemente, que pudesse desencadear o episódio, com 

vista a corrigi-la. A feromonoterapia com Feliway® (cópia sintética da feromona facial felina) 

está recomendada em gatos com cistite idiopática ou após a modificação ambiental ter falhado. 

Em teoria esta diminui o stress e a consequente activação do sistema simpático, contudo os 

estudos acerca do funcionamento desta ainda não são claros.2,4,5 Aos gatos com cistite 

idiopática recorrente são frequentemente prescritos antidepressivos tricíclicos (amitriptilina).4 A 

amitriptilina tem sido usada com sucesso no tratamento de cistite intersticial em humanos 

(comparável à cistite idiopática) e apesar do seu efeito em situações agudas ser duvidoso, em 

casos recorrentes houve uma significativa melhoria de sintomatologia.1 Anti-inflamatórios não 

esteróides (carprofeno, cetoprofeno) são administrados em gatos com crises agudas numa 

tentativa de reduzir a dor. Podem, neste caso, ser administrados opióides (butorfanol, 

buprenorfina, fentanil) no caso de uma dor mais intensa.4 Apesar de haver estudos que 

defendem que estes não exercem qualquer efeito benéfico.6 A suplementação oral com GAG 
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pode ser considerada conjuntamente com outras opções terapêuticas em casos severos, 

apesar de tudo a sua eficácia não está provada.2,4,6 Outras opções terapêuticas como 

antibióticos, anti-sépticos urinários, fenazopiridina (como analgésico urinário em gatos), anti-

espamódicos do músculo liso e esquelético e prednisolona já foram testados sem qualquer 

sucesso.1 

É importante fazer notar ao proprietário que a chave do tratamento da cistite idiopática é 

minimizar o stress a que o animal é submetido e melhorar a sua qualidade de vida com as 

modificações ambientais. Apesar de tudo, trata-se de uma situação que frequentemente 

recorre e, aproximadamente 50% dos animais afectados recorre daí a um ano, portanto, os 

proprietários não podem esperar a resolução absoluta desta situação.2 
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Caso Clínico 2: Endocrinologia – Síndrome de Addison 

 

Apresentação 

O Rossi, cão castrado de 11 anos e sem raça determinada, pesando 27 kg, foi levado à 

consulta devido a história de vómitos biliosos sem alimento, fezes negras e apatia. Estes 

problemas surgiram três dias antes de forma aguda. Os donos referiram ainda que nesses três 

dias o Rossi pouco comeu. Estava correctamente vacinado contra a raiva, leptostirose, esgana, 

hepatite e parainfluenza. Estava também correctamente desparasitado com febantel, pirantel e 

praziquantel. A única cirurgia a que foi submetido foi a de orquiectomia, com um ano de idade. 

O Rossi morava numa moradia tendo acesso ao exterior público e privado quando vigiado. A 

alimentação era à base de ração seca de qualidade superior e não tinha contacto directo com 

outros animais. A hipótese de ter ingerido algum produto tóxico ou objecto estranho foi 

descartada com base na anamnese. 

O Rossi apresentou-se na consulta sem qualquer alteração na atitude, com um 

temperamento linfático e uma condição corporal de magro. Os movimentos respiratórios tinham 

características normais sendo a frequência respiratória de 28 rpm. O pulso era regular, 

arrítmico, forte, simétrico, bilateral, sincrónico com a frequência de 160 ppm. A temperatura 

rectal era de 38,4º C. As mucosas estavam rosadas, quentes e brilhantes. O TRC era <2 

segundos e notou-se uma ligeira diminuição da humidade na mucosa oral. O animal 

apresentava uma ligeira desidratação de 5-6%. Nos gânglios linfáticos e palpação abdominal 

não se notou qualquer alteração. À auscultação cardíaca notou-se uma arritmia não 

respiratória, condizente com a arritmia de pulso. Não se notaram outras alterações. 

Perante este quadro clínico estabeleceram-se os seguintes diagnósticos diferenciais 

como mais prováveis: pancreatite, IBD, gastroenterite infecciosa ou parasitária, úlcera gástrica 

ou intestinal alta, neoplastia intestinal, obstrução intestinal parcial, hipoadrenocorticismo, 

diabetes mellitus cetoacidótica, insuficiência renal aguda, patologia hepatobiliar. 

Iniciou-se o estudo com hemograma e bioquímica sérica (Anexo II, Tabela 1 e 2), 

notando-se apenas uma eosinofilia, estando os restantes parâmetros normais. A ecografia 

abdominal não revelou qualquer alteração no tracto intestinal, fígado, glândulas anexas e tracto 

urinário. Realizou-se recolha de urina por cistocentese e na urianálise todos os parâmetros 

estavam normais e a densidade urinária era de 1030. O electrocardiograma (ECG, Anexo II, 

Figura 1) confirmou o ritmo irregular, ausência das ondas P, aumento do QRS e do intervalo 

QT, diminuição de amplitude das ondas R e aumento da amplitude das ondas T. Perante este 

resultado sugeriu-se a realização de um ionograma (Anexo II, Tabela 3), cujos resultados 

demonstraram uma hiponatrémia, hipercalémia e hipoclorémia. Na tentativa de baixar os 

valores de potássio sérico optou-se por fazer fluidoterapia de NaCl 0,9% a uma taxa de 20 
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mL/kg/h, durante 2 horas. Além disso foi administrada dexametasona a uma única dose de 0,5 

mg/kg IV. Ao fim destas 2 horas notou-se uma diminuição clara da hipercalémia e uma 

normalização dos valores de cloro (Anexo II, Tabela 3) reduzindo-se a fluidoterapia para a taxa 

de 5 mL/kg/h durante a noite. Fez ainda terapia sintomática para os vómitos (maropitano a uma 

dose de 1 mg/kg SC SID e omeprazole à dose de 1 mg/kg SID IV). No dia seguinte o animal 

comeu com apetite e não vomitou, procedeu-se ao teste de estimulação com ACTH (Anexo II, 

Tabela 4). Os resultados foram compatíveis com hipoadrenocorticismo, sendo este o 

diagnóstico definitivo. Prescreveu-se então prednisona 0,25 mg/kg BID PO e Fludrocortisona 

10 µg/kg BID PO. Passada uma semana o Rossi voltou para consulta de acompanhamento, 

fez-se um ionograma (Anexo II, Tabela 3) e foi aconselhado, além de manter a terapia 

instituída, adicionar sal ao alimento. Foi explicado aos donos que esta se tratava de uma 

patologia com bom prognóstico mas que o Rossi tinha de ser medicado toda a vida e que teria 

frequentemente de ser acompanhado. 

 

Discussão 

O hipoadrenocorticismo é uma patologia rara nos cães tendo uma incidência de 0,36 a 

0,5%.1 Apesar disso os sinais clínicos e alterações laboratoriais características desta doença 

são muitas vezes encontrados em emergências clínicas.2 Existem ainda dois tipos de 

hipoadrenocorticismo, o primário, em que há destruição de pelo menos 90% do córtex adrenal, 

e o secundário, em que há uma falha na produção de ACTH.3 

Na caracterização do paciente não se detectou quaisquer factores predisponentes de 

Addison. Este é mais frequente em fêmeas jovens ou de meia-idade4, havendo ainda 

predisposição racial ou genética nos Grand Danois, Rottweilers, Cães de Água Portugueses, 

Caniches, West Highland White Terriers, Collies e Leonbergers.3,4 

Ao Rossi após a anamnese e exame de estado geral, foram detectados os seguintes 

problemas: vómitos, melena, apatia, falta de apetite, ligeira desidratação e ligeiro aumento do 

TRC e arritmia. Numa primeira abordagem a desidratação, apatia, falta de apetite e aumento 

do TRC poderiam ser explicados pelos vómitos. A arritmia cardíaca poderia ser consequência 

de distúrbios electrolíticos ou ter uma causa cardíaca. Os diferenciais de patologia cardíaca 

não foram considerados por improbabilidade de associação com os sinais de vómito e melena. 

Todos estes sinais eram muito inespecíficos e apontavam sobretudo para patologias do tracto 

digestivo, pancreáticas, hepáticas, renais e, só em última instância, para patologias endócrinas. 

Apesar disto, sinais gastrointestinais devem sempre alertar para a possibilidade de síndrome 

de Addison.5 

Neste caso os exames complementares foram fundamentais para uma aproximação ao 

diagnóstico definitivo. O hemograma, bioquímica, ecografia abdominal e urianálise permitiram 
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descartar todas as causas mais prováveis para este quadro clínico. Apesar da eosinofilia 

encontrada que poderia ser explicada por uma gastroenterite parasitária. A correcta 

desparasitação do Rossi afastava quase por completo esta hipótese, poderia, apesar de tudo, 

ser efectuada uma coprologia para a eliminar completamente. Procedeu-se depois à 

investigação da arritmia cardíaca com a realização de um ECG. As alterações encontradas 

eram altamente compatíveis com hipercalémia. O ionograma confirmou as suspeitas 

levantadas pelo ECG. Apesar de a razão sódio-potássio inicialmente ter sido de 14,5 e de esta 

aumentar o grau de suspeita de hipoadrenocorticismo, o diagnóstico não é definitivo5, já que 

outras patologias desenvolvem este tipo de razão baixa, como as patologias gastrointestinais, 

insuficiência renal crónica ou aguda, falha cardíaca crónica, perda crónica de sangue, 

insuficiência hepática crónica, neoplasia, efusão pleural ou peritoneal. Aliás a causa mais 

comum de razão sódio-potássio entre 15 e 19,9 é a insuficiência renal ou patologia do tracto 

urinário.2,4 É de notar ainda que cerca de 10% dos animais com hipoadrenocorticismo não têm 

qualquer alteração nos electrólitos. A insuficiência adrenal secundária e primária atípica não 

têm os característicos sinais de insuficiência mineralcorticóide.3,4,5 O diagnóstico definitivo foi 

conseguido através do teste de estimulação de ACTH, o mais fiável teste diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo.3 O hipoadrenocorticismo poderia ser primário ou secundário e, no caso 

do Rossi, tanto o rácio sódio-potássio como a resposta ao tratamento com mineralcorticóides 

corroboram o diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário ou síndrome de Addison. 

A síndrome de Addison caracteriza-se por uma deficiência em mineralcorticóides e 

glucocorticóides por uma diminuição da secreção destes por parte do córtex adrenal.3 A causa 

mais provável é a atrofia adrenal idiopática ou imunomediada. Também estão documentados 

casos de necrose adrenal induzida por fármacos (mitotano e trilostano, usados no tratamento 

de hiperadrenocorticismo), hemorragia ou infarto adrenal, neoplasia, amiloidose e trauma 

adrenal.2,3 A deficiência em aldosterona (responsável pela reabsorção de água, sódio e cloro e 

pela excreção do potássio na mucosa intestinal, glândulas salivares e sudoríparas e no rim) 

conduz a: 1) hiponatrémia responsável por letargia, depressão e náusea; 2) hipovolémia e 

hipotensão que diminuem o débito cardíaco e a perfusão renal; 3) hipercalémia que leva a 

fraqueza muscular, hiporreflexia e arritmias cardíacas. A deficiência em glucocorticóides 

traduz-se em intolerância ao stress, perda de apetite, vómitos, diarreia, dor abdominal e 

letargia.3 Todos os problemas do Rossi encaixam-se tanto na deficiência de mineralcorticóides 

como de glucocorticóides. 

Apesar de não ter sido o caso do Rossi, no hemograma, além da eosinofilia, poderíamos 

ter encontrado linfocitose. Dada a resposta indevida ao stress nesta patologia é comum a 

ausência do leucograma de stress.3,4 Valores normais ou aumentados de eosinófilos e/ou 

linfócitos em animais doentes devem fazer considerar a hipótese de síndrome de Addison.1 Em 
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cerca de um quarto destes animais podemos ainda encontrar uma anemia não regenerativa por 

perda crónica de sangue no tracto gastrointestinal.1,2 No caso do Rossi a perda de sangue no 

tracto gastrointestinal (melena) não se traduziu em anemia. Na bioquímica em cerca 88% dos 

casos é detectada uma azotémia (ureia e creatinina aumentadas), sendo esta pré-renal devido 

à reduzida perfusão renal.3,5 A azotémia pré-renal está frequentemente associada a uma 

densidade urinária superior a 1030, ao contrário da similar azotémia causada por insuficiência 

renal aguda em que a urina é hipostenúrica ou isostenúrica.3,4 Hipercalémia e hiponatrémia são 

características que se encontram na quase totalidade dos animais, traduzindo-se num baixo 

rácio de sódio-potássio (menor que 23).3,5 É ainda possível encontrar hipoclorémia, 

hipercalcémia, hipoglicémia, hipoalbuminémia ou hipoproteinémia, aumento das enzimas 

hepáticas e acidose metabólica.3 Todos estes achados ocorrem menos frequentemente que os 

anteriores.5 O ECG do Rossi é o característico que se encontra num paciente com uma 

hipercalémia tão marcada (maior que 8,5 mEq/L).3 No caso de hipercalémias menos marcadas 

encontram-se sequencialmente aumento da voltagem da onda T, diminuição do intervalo Q-T, 

diminuição da amplitude da onda P e aumento do intervalo P-R, ausência das ondas P.3,4,5 À 

ecografia abdominal, apesar de no caso de o Rossi não ter sido observado, poder-se-ia 

verificar a diminuição do tamanho das adrenais.3 Na radiografia torácica frequentemente 

encontra-se sinais de hipovolémia e hipotensão (microcardia, diminuição da dimensão dos 

vasos pulmonares, diminuição da veia cava). Pode ainda encontrar-se megaesófago, com ou 

sem sinais de regurgitação, explicado pela fraqueza muscular generalizada.3,4 A medição da 

tensão arterial frequentemente traduz-se em hipotensão.3 Estaria ainda indicada a realização 

de exames fecais, já que animais com tricuríase frequentemente têm sinais concordantes com 

síndrome de Addison, podendo ter ainda similares alterações electrolíticas.2 

O diagnóstico definitivo é conseguido com o teste de estimulação com ACTH, medindo o 

cortisol antes e depois de uma administração de 250 µg/cão de ACTH. Valores basais deste 

antes e depois da administração (2 µg/dL) são diagnósticos.3 Um estudo recente6 não 

encontrou uma diferença significativa na eficácia do teste reduzindo a dose de ACTH para 5 

µg/kg. Apesar de a sobredosagem não ter quaisquer efeitos negativos conhecidos para o 

animal poderiam ser reduzidos os custos do diagnóstico desta patologia. Pode ainda ser 

realizado o teste de medição do ACTH plasmático já que o primeiro não permite a distinção 

entre hipoadrenocorticismo primário de secundário. No caso de hipoadrenocorticismo primário 

os valores de ACTH devem estar muito aumentados (superiores a 500pg/mL) enquanto no 

secundário devem estar diminuídos (inferiores a 5pg/mL). Geralmente usam-se as alterações 

electrolíticas para corroborar o diagnóstico de primário.3 Foram ainda estudadas outras 

alternativas de diagnóstico, o rácio aldosterona-renina (ARR) e o rácio cortisol-ACTH (CAR). 

Ambas requerem apenas uma amostra de sangue, não requerem estimulação hormonal e são 
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mais específicos no diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário que o teste de estimulação 

com ACTH.7 Apesar de tudo como estes métodos envolvem medições hormonais difíceis de 

realizar (particularmente a renina) dificilmente vão ser aplicados.1 

Quanto ao tratamento, no caso do Rossi, após se confirmarem os valores de 

hipercalémia que colocavam em risco a vida do animal optou-se por fluidoterapia com NaCl a 

0,9%, dexametasona e tratamento sintomático. Nas crises de Addison (caracterizadas por 

problemas como hipovolémia, hipercalémia, hipoglicémia, acidose metabólica) queremos 

aumentar rapidamente a natrémia e diminuir rapidamente a calémia, por diluição. Por isso 

mesmo o soro mais indicado é o de NaCl a 0,9%.2 Deve inicialmente usar-se uma taxa de 60 a 

80 mL/kg/hora nas primeiras 2 horas, reduzindo-se esta dose há medida que os sinais ou os 

exames indiquem uma melhoria do animal.3 Em casos de hipoglicémia podemos ainda 

suplementar a fluidoterapia de modo a ficar com 5% de glucose. Tanto a acidose como a 

hipercalémia geralmente são resolvidas com a fluidoterapia. Caso não o sejam, pode-se 

administrar bicarbonato de sódio e insulina, respectivamente, para as resolver.1,2 A 

suplementação em glucocorticóides é muito importante já que promove integridade vascular, 

gastrointestinal, ajuda a manter a pressão sanguínea e a aumentar o volume circulante.1 Deve-

se então fornecer uma fonte destes e a escolha mais acertada é a dexametasona. Esta não 

interfere no teste de estimulação de ACTH já que não é medida laboratorialmente ao contrário 

da prednisona e hidrocortisona.2 Quanto à suplementação com mineralcorticóides há autores 

que defendem o seu uso e outros que os consideram desnecessários.1,2 No caso do Rossi este 

não foi suplementado com mineralcorticóides no tratamento de crise e os valores séricos de 

potássio diminuíram rapidamente. Na emergência o Rossi foi monitorizado através do 

ionograma umas horas após a administração do tratamento. A monitorização destes pacientes 

através de ionogramas e ECG’s deve ser cuidada até a hipercalémia não colocar em risco a 

sobrevivência do animal (inferior a 6,5 mEq/L).1 

Deve ser explicado aos proprietários que o tratamento de manutenção é para toda a vida, 

requer uma monitorização cuidada das dosagens que normalmente vão sofrendo alterações. 

Apesar disto, o prognóstico era bastante bom.1 Fontes exógenas de mineralcorticoídes e 

glucocorticóides devem ser usadas na manutenção. As opções no caso dos primeiros são 

acetato de fludrocortisona (10 a 30 µg/kg/dia, PO) ou pivalato de desoxicorticosterona – DOCP 

(1,1 a 2,2 mg/kg, SC, a cada 3 a 4 semanas). No caso dos segundos as opções são acetato de 

cortisona (0,5 a 1 mg/kg BID ou SID) e prednisona (0,2 a 0,5 mg/kg/dia).3,4 Os largos intervalos 

nas dosagens devem-se a que cada animal reage de forma diferente a cada associação. É 

através de uma monitorização correcta e apertada, tanto dos sinais clínicos, como dos valores 

electrolíticos do soro do animal, que se encontra a melhor dose e associação. Estes controlos 

devem ser semanais até os valores dos electrólitos estarem estáveis. A fludrocortisona é um 



12 
 

 

potente mineralcorticóide com um bom efeito glucocorticóide, cerca de metade dos pacientes 

consegue-se estabilizar só com este tratamento. Contudo ao longo do tempo é necessário a 

dose desta ser aumentada e é difícil avaliar correctamente a dose de glucocorticóides dado ao 

efeito sobreposto desta.3,4 Caso surjam sinais de poliúria-polidipsia (PU-PD) devem ser 

retirados imediatamente os glucocorticóides. Caso se note estabilização da calémia, mas ainda 

com hipoclorémia e hiponatrémia (como se verificou no caso do Rossi) pode-se adicionar sal 

ao alimento na dose de 0,1 mg/kg/dia.2,3 A DOCP tem, sobretudo, efeito mineralcorticóide de 

longa acção o que torna o controlo glucocorticóide mais simples, contudo este fármaco não é 

usado na Europa.3 Caso se note após o início do tratamento com DOCP normocalémia e 

hiponatrémia a dose deve ser aumentada de 5 a 10%. Caso ocorra o contrário a dose deve ser 

diminuída.2 No caso do Rossi optou-se pela terapia conjunta de fludrocortisona com 

prednisona. Apesar de a dose estar dentro dos limites, não se optou por começar com uma 

dosagem inferior. Deve então ter-se especial cuidado caso surjam sinais de 

hiperadrenocorticismo iatrogénico (PU-PD, polifagia, ganho de peso). Os donos devem ser 

alertados para estarem atentos a esse tipo de sinais. Caso surjam deve-se retirar a prednisona 

e ver como o Rossi reage somente com fludrocortisona. 
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Caso Clínico 3: Gastroenterologia – Pancreatite Aguda 

 

Apresentação 

O Baltazar, um Husky Siberiano inteiro, de 12 anos de idade, com 21 kg, foi levado à 

consulta devido a vómitos. Foi referido pela dona que o problema surgiu no dia anterior e, 

associado a este, notou-se anorexia e apatia. Mencionou ainda que no dia anterior ao 

aparecimento dos vómitos a alimentação do Baltazar foi à base de sobras de carne gorda. 

Estava correctamente vacinado contra a raiva, leptostirose, esgana, hepatite e parainfluenza, 

bem como desparasitado com febantel, pirantel e praziquantel. Não foi submetido a qualquer 

cirurgia. A sua alimentação era composta por ração seca de qualidade inferior e por sobras das 

refeições dos donos. Morava numa casa com quintal e não tinha contacto directo com outros 

animais. A possibilidade de ingestão de tóxicos ou corpos estranhos foi descartada na 

anamnese. Nas perguntas por sistema não foram reportadas outras alterações. 

O Baltazar na consulta apresentava uma atitude normal, temperamento equilibrado e 

uma condição corporal normal. Os movimentos respiratórios tinham características normais 

sendo a frequência respiratória de 24 rpm. O pulso tinha características normais e a frequência 

era de 120 ppm. A temperatura rectal era de 40ºC. Apresentava uma desidratação de 6 a 8% e 

o TRC era de 3 segundos. À palpação abdominal notou-se dor à palpação profunda no 

abdómen cranial. Não se notaram outras alterações no decorrer do exame de estado geral. 

Com este quadro clínico propuseram-se os seguintes diferenciais: patologias no tracto 

gastrointestinal (obstrução, volvo, intussuscepção, corpo estranho, neoplasia), patologia 

pancreática (abcessos, quistos, neoplasia, pancreatite aguda e crónica), patologia hepática 

(colangio-hepatite, obstrução biliar), patologia do tracto genito-urinário (pielonefrite, urolítiase, 

prostatite e abcesso prostático). 

No hemograma e bioquímica sérica (Anexo III, Tabela 1 e 2) o Baltazar apresentava as 

seguintes alterações: neutrofilia, hematócrito elevado, hiperproteinémia, HCM aumentada, 

trigliceridémia, lipémia, azotémia, valores das enzimas hepáticas aumentados e hipoclorémia. 

Na urianálise (recolha de urina por cistocentese) todos os parâmetros estavam normais e a 

densidade urinária era de 1035. À ecografia abdominal (Anexo III, Figura 1) o pâncreas 

apresentava uma diminuição clara da ecogenicidade, as imagens eram compatíveis ainda com 

peritonite localizada e os gânglios mesentéricos encontravam-se ligeiramente reactivos. Nos 

restantes órgãos abdominais não se notava qualquer alteração. Recolheu-se ainda sangue que 

foi enviado para dosear a imunorreactividade da lipase pancreática (PLI) e os ácidos biliares. A 

terapêutica inicial de suporte consistiu em fluidoterapia intravenosa com Lactato de Ringer à 

taxa inicial de 4 mL/kg/h, durante as 2 primeiras horas sendo depois reduzida para 2 mL/kg/h. 

Foram administrados os seguintes fármacos: maropitano SC, SID, 1 mg/kg; ranitidina SC, BID, 



14 
 

 

2 mg/kg; enrofloxacina 5 mg/kg IV lento, SID; morfina 0,5 mg/kg, q6h, durante o primeiro dia e 

um penso transdérmico de fentanilo de 100 µg/h. No dia seguinte o animal não vomitou, não 

lhe foi fornecido alimento e não bebeu a água colocada à disposição. O exame físico estava 

normal e repetiram-se as análises de bioquímica (Anexo III, Tabela 2). Manteve-se a taxa de 

fluidoterapia de manutenção e repetiu-se a terapêutica à excepção da morfina. No terceiro dia 

chegaram os resultados das análises, sendo os valores de PLI compatíveis com o diagnóstico 

de pancreatite. Os ácidos biliares estavam normais. Repetiu-se ainda a ecografia (Anexo III, 

Figura 1) e a bioquímica (Anexo III, Tabela 2). O exame de estado geral estava normal. O 

animal já demonstrou apetite e foi-lhe administrada uma dieta à base de hidratos de carbono e 

proteína (arroz cozido com frango cozido) e bebeu normalmente. Quanto à terapêutica 

manteve-se apenas a enrofloxacina e o penso de fentanilo, sendo ainda administrada 

famotidina 1 mg/kg, PO, BID. No dia seguinte o Baltazar comeu uma dieta com baixo teor em 

gordura, não vomitou, bebeu e urinou normalmente e o exame físico não apresentava qualquer 

alteração. Foi-lhe dada alta condicionada, sendo prescrito enrofloxacina 2,5 mg/kg, PO, BID e 

famotidina 1 mg/kg, PO, BID durante dez dias. Os donos foram ainda avisados para os riscos 

da indiscrição alimentar, sendo recomendado como alimento único a ração seca e com baixo 

teor em gordura. Foi, também, pedida especial atenção a sinais clínicos indicativos de doença 

como vómitos, diarreia e/ou diminuição do apetite. 

Discussão 

A pancreatite aguda pode ser definida como um processo inflamatório agudo do pâncreas 

com possível envolvimento dos tecidos adjacentes.1 Geralmente a distinção desta, da forma 

crónica, só é conseguida histopatologicamente, porque não se detectam diferenças na 

sintomatologia ou resultados analíticos. A forma aguda caracteriza-se por edema e necrose do 

tecido pancreático e a crónica por infiltrado mononuclear e fibrose.2,3 O pâncreas é formado 

sobretudo por células acinares produtoras de enzimas digestivas na forma de pró-enzimas, 

armazenadas na forma de grânulos de zimogénio. Contém ainda tecido endócrino, 

correspondendo a aproximadamente 2% da glândula.1 Há vários mecanismos que protegem o 

pâncreas da auto-digestão: 1) as enzimas proteolíticas são libertadas na forma inactiva – 

zimogénios – e 2) são activadas no intestino pela tripsina; 3) existe um inibidor pancreático 

secretório da tripsina - PSTI - nas células acinares; 4) o plasma sanguíneo contém ainda 

antiproteases; sendo que estes mecanismos falham com o decorrer da patologia.1,2 Por uma 

determinada razão as enzimas digestivas são prematuramente activadas no pâncreas. A 

activação da tripsina resulta na consecutiva activação de todos os zimogénios e, 

progressivamente, há libertação de protesases e fosfolipases. Estas contribuem para a 

inflamação pancreática, necrose acinar e necrose da gordura pancreática. Ao longo deste 

processo de auto-digestão e inflamatório vão sendo gastos os inibidores da tripsina, tanto 
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pancreáticos como séricos.1 Apesar de este processo ser, na maior parte das vezes, auto-

limitante, há situações em que a resposta inflamatória é de tal forma excessiva que são 

totalmente gastos os inibidores da tripsina, o que conduz ao aparecimento de complicações 

sistémicas.3 Pode haver ruptura da barreira intestinal, permitindo a disseminação bacteriana 

pelos tecidos abdominais. A resposta inflamatória pancreática conduz ainda a alterações na 

circulação sanguínea do pâncreas, podendo ser libertados para a circulação sistémica produtos 

inflamatórios que cursam com a falha de outros órgãos, resposta inflamatória sistémica, 

coagulopatia intravascular disseminada e stress respiratório agudo.1,2 

A causa inicial de pancreatite é geralmente desconhecida, mas conhecem-se alguns 

factores desencadeantes1, estes são: 1) as dietas ricas em gordura (como a fornecida ao 

Baltazar no dia anterior ao aparecimento da sintomatologia); 2) os fármacos (azatioprina, 

estrogénios, tetraciclina, brometo de potássio e organofosforados, sendo que o papel dos 

corticosteróides na pancreatite é ainda controverso); 3) o refluxo duodenal (vómito, alteração 

motilidade intestinal); 4) a isquémia pancreática (choque, anemia, hipotensão); 5) a 

hipercalcémia (mecanismo desconhecido) e 6) os agentes infecciosos (estudos documentam a 

babesiose como causa primária ou secundária de pancreatite).1,3 Há ainda vários factores 

predisponentes sendo que, no caso do Baltazar, foram detectados os seguintes: a idade 

(afecta geralmente animais de meia idade ou velhos), a raça (Huskys são, juntamente com os 

Labradores, das raças grandes mais afectadas) e a história de indiscrição alimentar.2,3 

Normalmente os animais obesos estão também mais predispostos, não estando provada 

qualquer predisposição sexual. As raças mais predispostas são as pequenas e dentro destas 

os Schnauzers miniatura, Yorkshire Terriers e Skye Terriers. Acredita-se que o facto dos 

Schnauzers miniatura terem mais casos de pancreatite documentados esteja relacionado com 

a hipertrigliceridémia idiopática desta raça.2,3 

Os problemas do Baltazar detectados na história, anamnese e exame físico não eram de 

algum modo específicos, como aliás não o são, por norma, no caso desta patologia.1 Os 

vómitos poderiam explicar a grande maioria dos problemas detectados, tal como os sinais de 

desidratação, a falta de apetite e a apatia. Por outro lado, a febre e dor abdominal eram mais 

compatíveis com um processo inflamatório abdominal. Perante este quadro clínico surgiram os 

diagnósticos diferenciais referidos anteriormente. Os sinais clínicos mais comuns na 

pancreatite são a desidratação, anorexia, vómitos, fraqueza, dor abdominal, diarreia e icterícia. 

Menos frequentemente é notada febre, falha renal, problemas respiratórios, choque 

cardiovascular e falha multi-orgânica.1 Com o Baltazar optou-se por aproximação diagnóstica 

inicial geral realizando exames gerais como hemograma, bioquímica, urianálise e ecografia 

abdominal. Estes permitiram ir descartando a maior parte dos diagnósticos diferenciais. Poder-

se-ia também ter efectuado uma radiografia abdominal. Apesar dos sinais de pancreatite nesta 
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serem pouco evidentes (aumento da densidade e diminuição do contraste na zona abdominal 

cranial direita, estômago ligeiramente deslocado para a esquerda, duodeno descendente 

deslocado para a direita), geralmente os sinais de obstrução no tracto gastrointestinal são bem 

evidentes e a ausência destes permitiria descartar, com mais segurança, estes diagnósticos 

diferenciais.2,3 No hemograma do Baltazar os valores de hemoglobina e hematócrito elevados 

podem ser explicados pela hemoconcentração decorrente da desidratação. A neutrofilia é um 

achado frequente na pancreatite aguda e, noutros casos, notaram-se ainda anemia e 

trombocitopénia, decorrentes do envolvimento sistémico da patologia.4 O Baltazar tinha 

resultados compatíveis com hiperproteinémia, hipertrigliceridémia, lipémia, azotémia, valores 

das enzimas hepáticas aumentadas e hipoclorémia. O valor aumentado de proteínas totais é 

provavelmente resultado de desidratação e a azotémia é, em princípio, uma consequência da 

mesma por diminuição da perfusão renal, tratando-se de azotémia pré-renal, já que os valores 

da urianálise estavam normais e o rim a concentrar correctamente.1,2,4 Os valores das enzimas 

hepáticas reflectem a proximidade anatómica da inflamação pancreática.1 A hipoclorémia pode 

ser explicada pelos vómitos, sendo este um achado comum. Quanto ao sódio e potássio 

surgem por vezes diminuídos devido às perdas gastrointestinais. O cálcio pode surgir normal, 

aumentado (saponificação da gordura e libertação aumentada de glucagon) ou diminuído 

(consequência da hipoalbuminémia).1,2 A hipertrigliceridémia é muito comum em casos de 

pancreatite, não se sabe se é uma causa ou consequência da patologia.2 Surge também 

muitas vezes associado a esta uma hipercolesterémia.3 Apesar de o Baltazar ter uma 

normoglicemia, foram já documentados casos de hiperglicémias (diminuição da insulina e 

aumento do glucagon) e hipoglicémias (sépsis em patologia sistémica).2 Os valores de lipase 

sérica do Baltazar estavam também aumentados e estes valores surgem comummente 

associados a valores aumentados da amilase (não foi determinada neste caso) na pancreatite. 

A elevação destas enzimas pode ser observada em inúmeras patologias pancreáticas 

(neoplasia, obstrução do ducto pancreático), falha renal, falha hepática, neoplasia 

gastrointestinal. Assim sendo a especificidade destas enzimas é mais baixa que a sua 

sensibilidade e não se podem tirar conclusões definitivas do seu aumento.1 A ecografia foi, 

neste caso, a melhor aproximação ao diagnóstico (elevada especificidade mas baixa 

sensibilidade). As lesões compatíveis com pancreatite (diminuição da ecogenicidade, facilidade 

em delimitar a área pancreática, sinais de peritonite localizada) juntamente com a ausência de 

sinais de patologia hepática, no tracto urinário, no tracto gastrointestinal e na próstata 

permitiram chegar a um diagnóstico presuntivo.3 Pediram-se, na altura, as medições do PLI, 

para reforçar o diagnóstico, e dos ácidos biliares para estudar a funcionalidade hepática devido 

à alteração marcada das enzimas hepáticas. Os ácidos biliares normais confirmaram a 

funcionalidade hepática intacta. O PLI e o TLI (imunorreactividade da tripsina e semelhantes) 
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são os dois marcadores séricos mais usados no diagnóstico da pancreatite. O TLI é o teste 

mais sensível e específico para o diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina não sendo 

muito útil no diagnóstico de pancreatite sobretudo pela baixa sensibilidade. O PLI é 

considerado o melhor teste sanguíneo para diagnóstico desta patologia. Apesar da elevada 

especificidade e sensibilidade deste, o diagnóstico definitivo é histopatológico.1,4 Há autores 

que não recomendam a biópsia pancreática pelo trauma que teoricamente pode ser causado 

no pâncreas, no entanto, mais recentemente outros autores têm defendido a realização desta, 

mesmo da forma ecoguiada.1,4 Não houve confirmação histopatológica no caso do Baltazar 

mas a eliminação progressiva dos diferenciais e os testes de PLI e exame ecográfico 

condizentes com o diagnóstico de pancreatite determinam este diagnóstico presuntivo como 

muito provável. Outros marcadores como o TAP (péptido da activação da tripsina) e CRP 

(proteína reactiva C) não são bons marcadores como diagnósticos mas são usados como 

indicadores do prognóstico.4 

A terapia instituída ao Baltazar foi, sobretudo, sintomática e visava corrigir a desidratação 

sendo um passo fundamental no tratamento da pancreatite aguda. Esta deve ser à base de 

NaCl 0,9% e deve ser suplementada com potássio e glucose caso o paciente tenha 

hipocalémia e hipoglicémia.2 Apesar de alguns autores3 recomendarem uma transfusão de 

plasma em casos severos da patologia, outros estudos5 não encontraram qualquer benefício 

desta situação. Nos casos mais severos há depleção das antiproteases séricas e a transfusão 

de plasma ou sanguínea justifica-se na tentativa de as repor.5 A terapia antibiótica está apenas 

indicada para resolver situações em que há complicações infecciosas sistémicas, as quais são 

raras. Na maioria dos casos, esta não exibe qualquer efeito benéfico. Porém, quando se opta 

pelo seu uso, os antibióticos mais indicados são a enrofloxacina ou uma conjugação 

trimetoprim-sulfonamida.3 No caso do Baltazar optou-se pela administração de enrofloxacina 

porque, apesar de raramente ocorrerem complicações infecciosas, quando estas ocorrem 

resultam em situações muito graves.2 A administração de anti-ácidos (no caso do Baltazar 

ranitidina primeiro e famotidina depois) e protectores gástricos é também recomendada pelo 

risco aumentado de ulceração gastro-duodenal.2 Podem ainda ser administrados anti-eméticos 

(maropitano - como no caso do Baltazar - ou metoclopramida) na tentativa de parar os vómitos 

e os problemas decorrentes destes.1,2 O maneio da dor é muito importante na pancreatite 

aguda pelo desconforto que esta patologia causa. Estão indicados agonistas opióides como a 

morfina e o fentanilo e agonistas parciais dos opióides como a buprenorfina, sendo de salientar 

que os primeiros e os segundos não devem ser usados em conjunto. No Baltazar usou-se 

morfina e fentanilo inicialmente, cobriram-se assim as 24 horas que o fentanil demora a atingir 

a sua efectividade. Manteve-se depois o fentanil, como analgesia para 72 horas.1 Os 

corticosteróides só devem ser usados em caso de choque e não há ainda resultados 
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conclusivos quanto ao uso de inibidores das enzimas pancreáticas.3 Quanto à alimentação as 

indicações mais recentes para alimentação oral são o jejum durante os dois primeiros dias e 

depois ir administrando dietas sequencialmente com mais proteína e por fim gordura (tal como 

com o Baltazar).2,3 A melhor forma de administrar alimento é, no entanto, por via entérica, 

directamente no jejuno, logo no início do tratamento. Além dos benefícios de alimentar numa 

fase inicial da doença (diminuição dos efeitos negativos da estase intestinal) tem os benefícios 

de não aumentar a estimulação excretora pancreática pela presença de alimento no estômago 

e/ou duodeno.6 Cirurgia com lavagens peritoniais está recomendada nos casos que não 

respondem a terapia inicial.1 

No caso do Baltazar no segundo dia notaram-se melhorias na bioquímica devidas à 

recuperação da desidratação (azotémia, hiperproteinémia) e dos vómitos (hipoclorémia). No 

terceiro dia, o animal tolerou bem a alimentação fornecida (rica em hidratos carbono para não 

estimular o pâncreas com dieta rica em gordura) e foi-lhe retirada a medicação anti-emética. A 

ecografia também apresentava claras melhorias e, apesar dos valores das enzimas hepáticas e 

da lipase não normalizarem, optou-se por uma alta condicionada, prestando especial atenção a 

sinais de doença. A recuperação é progressiva e não imediata e a monitorização semanal, até 

os valores normalizarem, deveria ser requerida. Reforçou-se também a importância da correcta 

alimentação do Baltazar, idealmente com ração seca com baixo teor em gordura. 
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Caso Clínico 4: Dermatológico - Leishmaniose 

 

Apresentação 

O Cocas, cão inteiro, de 10 anos, sem raça definida e com 16 kg, foi levado à consulta 

por um problema de alopécia e perda de peso. A alopécia surgiu há aproximadamente duas 

semanas, iniciou-se em torno dos olhos e nas extremidades dos membros, rapidamente 

disseminou-se por todo corpo à excepção do dorso (Anexo IV, Figura 1). Simultaneamente 

associado à perda de peso surgiu uma ligeira diminuição do apetite. Estava correctamente 

vacinado contra a raiva, leptostirose, esgana, hepatite e parainfluenza. Estava também 

correctamente desparasitado com febantel, pirantel e praziquantel. Usava uma coleira com 

deltametrina há cerca de um ano. Não foi submetido a qualquer cirurgia ou tratamento prévio. A 

alimentação era ração seca de qualidade inferior e sobras das refeições dos donos. Morava no 

exterior da casa, na zona de Gaia, podendo ter acesso a outros animais. A possibilidade de 

ingestão de tóxicos ou corpos estranhos foi descartada na anamnese. Fazia regularmente 

viagens a Trás-os-Montes. Não havia outras alterações nos restantes sistemas. 

No exame de estado geral não se detectou qualquer alteração, à excepção da condição 

corporal que era de magro a caquéctico. No questionário dermatológico a dona esclareceu que 

as lesões surgiram sem prurido associado, não estavam afectados outros coabitantes, as 

lesões não tinham cheiro e não foram realizados quaisquer tratamentos dermatológicos. 

Mencionou ainda que o Cocas possivelmente tinha contacto com roedores e tinha como hábito 

escavar a terra. À impressão geral o pêlo e pele tinham muito mau estado. O pêlo estava seco 

e quebradiço e a depilação na zona das lesões era facilitada (tricograma de pontas inteiras). A 

pele estava espessada e com a elasticidade diminuída, estavam presentes, em determinados 

locais (focinho e tórax), lesões de escoriação e descamação. Nos locais alvos encontravam-se 

alterações condizentes com as do resto do corpo. 

Os problemas do Cocas dividiram-se em dois grupos: a alopécia sem prurido associado e 

a perda de peso. Para o primeiro problema propuseram-se os seguintes diferenciais: 

dermatofitose, demodicose, pioderma, leishmaniose, lúpus eritematoso sistémico ou discóide 

(LES/LED), adenite sebácea, distrofias foliculares, distúrbios anagénicos ou telogénicos e 

tumor das células de Sertoli. Para o segundo problema, puseram-se as hipóteses de 

quantidade ou qualidade insuficiente de alimento, perda de proteína por nefropatia ou por 

gastroenteropatia com perda de proteína (IBD), inflamações/ infecções crónicas, tumores, 

diminuição da produção calórica ou proteica (insuficiência hepática). 

A raspagem profunda foi negativa, assim como o teste da lâmpada de Wood. A cultura 

em meio selectivo para o crescimento de dermatófitos (DTM) revelou o resultado negativo, 

passados 21 dias. Sendo o resultado do DTM demorado optou-se pela realização de uma 
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biópsia de pele. No hemograma e bioquímica sérica (Anexo IV, Tabela 1 e 2) detectou-se 

hiperproteinémia e hipoalbuminénia, os restantes parâmetros estavam normais. Na urianálise 

detectou-se proteinúria (2+ na fita urinária) e a densidade urinária era de 1030. Foi 

recomendado banho com clorhexidina a 2% e ainda alimentação à base de massa e frango 

cozidos, tentando aumentar a ingestão de alimento, até a chegada da biópsia cutânea. Os 

achados histopatológicos da pele foram dermatite granulomatosa difusa compatível com 

leishmaniose cutânea (formas amastigotas no citoplasma de macrófagos), sendo este o 

diagnóstico definitivo. Foi ainda realizado um proteinograma e doseados os anticorpos anti-

leishmania (por imunofluorescência indirecta - IFI) e ainda foram determinadas a proteína e 

creatinina urinárias (Anexo IV, Tabela 3). A terapêutica inicial consistiu em antimoniato de 

meglomina (Glucantime®) 100mg/kg, SC, SID, durante trinta dias consecutivos; alopurinol 30 

mg/kg, PO, SID, até indicação médica contrária; marbofloxacina 2 mg/kg, PO, SID, durante 

trinta dias. Foi ainda recomendada uma ração com proteína de elevada qualidade e explicado à 

dona que a leishmaniose se trata de uma zoonose e caso o animal não fosse tratado deveria 

ser eutanasiado. Daí a um mês repetiram-se as análises de bioquímica (Anexo IV, Tabela 2) e 

de monitorização da Leishmania (Anexo IV, Tabela 3). As análises eram compatíveis com 

controlo da patologia activa. O Cocas apresentava-se ainda num melhor estado geral, as 

lesões dermatológicas não eram tão evidentes (descamação cutânea diminuiu juntamente com 

o espessamento de pele e o pêlo tinha melhor aspecto geral), tinha o apetite normal e o peso 

tinha aumentado para 18 kg. Manteve-se apenas a terapia com alopurinol. Foi marcado novo 

controlo daí a um mês. Foi explicado à dona que a cura era difícil e que eram necessários 

controlos frequentes para não haver recidivas da doença. Foi ainda referido que era importante 

manter o alopurinol pelo menos por três meses, sendo a sua continuidade após este período 

dependente dos exames efectuados nas monitorizações. Recomendou-se uma correcta 

desparasitação externa (colocação de uma nova coleira de deltametrina ou spot-on de 

permetrinas) sendo essa essencial para evitar uma possível transmissão a humanos ou a 

outros animais. 

Discussão 

A leishmaniose é uma infecção protozoária causada por agentes do género Leishmania; 

ocorre em todos animais domésticos, sobretudo no cão, e é transmissível ao Homem.1 Tem 

distribuição mundial, apesar de ser endémica, nomeadamente na bacia do mediterrâneo 

(parasita Leishmania infantum, vector do género Phlebotomus) e na América central e do sul 

(parasita Leishmania chagasi, vector do género Lutzomyia).1,2,3 Os insectos sugadores de 

sangue são os vectores desta doença e exercem um papel fundamental no ciclo do parasita. 

Estes ao se alimentarem de animais parasitados ingerem células parasitadas com amastigotas. 

Nos insectos estas desenvolvem-se em promastigotas, com flagelo, e migram para o probóscis 
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do insecto. Este ao se alimentar inocula o parasita na pele dos hospedeiros, como o cão ou o 

Homem, e estes depois desenvolvem a forma amastigota após o parasita ser fagocitado pelos 

macrófagos.3 Apesar de o pico de actividade dos insectos ser durante os meses quentes a 

leishmaniose não tem qualquer sazonalidade, devido ao seu elevado período de incubação que 

pode chegar a anos. Nem todos os animais infectados exibem doença, isto deve-se à resposta 

imunitária desenvolvida por estes. Resistência ou susceptibilidade à patologia está associada à 

estimulação da resposta imunitária pelos linfócitos Th1 ou pelos Th2, respectivamente.1 Os 

linfócitos Th1 são responsáveis pela produção de citocinas como o interferão (IFN) γ, 

interleucina (IL) 2 e 12 e factor de necrose tumoral (TNF) α. Este tipo de resposta activa os 

macrófagos e a destruição intracelular dos parasitas pela produção do óxido nítrico. Por outro 

lado os Th2 são responsáveis pela produção de IL-4, IL-10, TNF-β e prostaglandina E2. Estes 

mediadores são responsáveis pela desactivação dos macrófagos e activação da resposta 

humoral com a produção de anticorpos IgG1 e IgE. A exagerada e ineficaz resposta humoral é 

responsável por muitos dos sinais clínicos ao haver excesso e deposição de imunocomplexos 

em diversos tecidos.1,2,3 

No caso do Cocas a incorrecta desparasitação (apesar dos derivados das permetrinas 

funcionarem bem contra os insectos a coleira é efectiva durante cerca de seis meses), a idade 

(animais mais velhos ou mais novos têm menos capacidade de resposta imunitária) e as 

viagens a Trás-os-Montes (zona endémica em Portugal continental) poderiam apontar para a 

suspeita de leishmaniose. O aparecimento inicial das lesões em torno dos olhos e nas 

extremidades é também frequente na leishmaniose.1 Contudo os sinais dermatológicos eram 

muito inespecíficos e por isso mesmo compatíveis com inúmeros diferenciais. Foram 

descartadas destes as patologias que geralmente cursam com prurido. Os diferenciais 

apresentados basearam-se portanto em patologias que têm como sinais a alopécia, mas sem 

prurido. Tanto a raspagem profunda como a cultura de pêlo em DTM eliminaram duas das 

causas mais prováveis para estes problemas dermatológicos (demodicose e dermatofitose, 

respectivamente). Optou-se pela biópsia para diagnosticar a patologia definitivamente já que a 

maioria dos restantes diferenciais é diagnosticado desta forma. Outros sinais cutâneos que 

podem surgir associados à leishmaniose têm a ver com infecções bacterianas secundárias 

(dermatite pustular, prurítia e ulcerativa) podendo ainda se verificar crescimento exacerbado 

das unhas.1,3 

A perda de peso foi abordada separadamente porque não se conhecia o animal 

previamente a esta consulta. Apesar de a dona referir que este problema surgiu juntamente 

com o problema dermatológico (podendo assim ser justificado por algum tipo de patologia com 

repercussão sistémica, resposta imunitária exagerada ou apenas por desconforto causado pela 

patologia dermatologia primária) este problema poderia ser independente do dermatológico. 



22 
 

 

Assim elaborou-se uma lista de diferenciais separada e abordou-se a perda de peso pelo 

hemograma, urianálise e bioquímica sanguínea. As alterações não eram compatíveis com 

patologias sistémicas graves. O diagnóstico e a terapia inicial para a leishmaniose levou à 

resolução da perda de peso. Perda de peso ou caquexia surge com relativa frequência na 

leishmaniose.3 

Esta patologia é multissistémica e podem se encontrar alterações além dos problemas 

dermatológicos ou de perda de peso. Linfadenomegália generalizada ou localizada é um 

achado comum assim como a esplenomegália, isto deve-se ao tropismo do parasita pelos 

macrófagos e consequente hiperplasia do tecido linfoide. As lesões hepáticas caracterizam-se 

por inflamações granulomatosas, hiperplasia e hipertrofia das células de Kupffer. Devido à 

deposição de imunocomplexos no rim comummente ocorre glomerulonefrite associada a 

azotémia e proteinúria. Nos ossos observa-se frequentemente osteólise medular (consequente 

hipoplasia medular) e os músculos atrofiam devido a polimiosites crónicas (infiltrados 

mononucleares com amastigotas, vasculite neutrofílica e deposição de imunocomplexos). Os 

sinais oculares ocorrem com relativa frequência. Depósitos de imunocomplexos no corpo ciliar 

e íris estão associados a lesões como queratoconjuntivite seca, blefarite e uveíte. No intestino 

pode-se observar ulcerações na mucosa que resultam em diarreia crónica e melena. São ainda 

frequentes hemorragias (como epistaxis) devido a: 1) hipoplasia medular e consequente 

trombocitopénia, 2) vasculite por deposição de imunocomplexos e 3) hiperglobulinémia que 

interfere na formação de malha de fibrina.3 As implicações sanguíneas, bioquímicas e na 

urianálise geralmente são hiperproteinémia com hiperglobulinémia (resposta humoral indevida 

e exacerbada), anemia (insuficiência renal, hipoplasia medular), trombocitopénia, azotémia, 

proteinúria, hiperactividade das enzimas hepáticas e leucopénia.2 Testes para patologias 

imunomediadas podem também ser positivos em infecções por Leishmania.1 No caso do Cocas 

a proteinúria detectada na primeira consulta pode não ser indicativa de patologia renal, a 

proteinúria deve ser avaliada juntamente com a creatinina urinária de forma a evitar falsos 

positivos por uma densidade urinária aumentada. 

O diagnóstico da leishmaniose, neste caso, foi por biópsia de pele, onde a observação 

de amastigotas no interior de macrófagos confirmou a doença. Este teste diagnóstico é muito 

específico, apesar de pouco sensível em casos assintomáticos. O mesmo se aplica a citologias 

aspirativas de gânglios linfáticos, baço e medula óssea.1,4 A pesquisa de anticorpos anti-

leishmania por métodos serológicos é também muito útil e pode fazer-se por IFI, teste de 

aglutinação directa (DAT), ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e “western blot”. Nestes foram 

documentados falsos positivos associados a doença de Chagas, Ehrliquiose, Rickettsiose e 

Toxoplasmose. Para se ultrapassar essa limitação foram desenvolvidos polipéptidos contendo 

epítetos específicos como o recombinante K39 que trouxeram melhores resultados.5 Ainda de 
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referir que não há correlação entre o título serológico e a severidade dos sinais clínicos e 

nenhum teste é totalmente sensível (nos estádios iniciais da doença podem não se detectar 

anticorpos e o mesmo acontece em animais assintomáticos). Para monitorizar a resposta ao 

tratamento é recomendada a serologia por IFI.1,4,5 A reacção em cadeia da polimerase (PCR) é 

o método mais sensível para detecção de infecção por Leishmania e, por isso mesmo, é o 

recomendado para testes epidemiológicos. Poderá mesmo vir-se a tornar o melhor teste 

diagnóstico desta patologia, se se ultrapassarem as limitações dos custos.5 Para o PCR 

podem-se usar vários tecidos como sangue, gânglio linfático, medula óssea e baço. O uso de 

ácido desoxirribonucleico do quinetoplasto (kADN) demonstrou ser mais sensível que o ADN 

genómico em amostras sanguíneas.4 

O tratamento desta patologia não garante uma eliminação completa do parasita. 

Recidivas são frequentes e, por isso mesmo, estão recomendadas monitorizações durante 

largos meses a anos, até se poderem declarar os animais como permanentemente tratados.6 

Tratamento conjunto com compostos quaternários de amónia (antimoniato de meglumina à 

dose de 100 mg/kg, SC ou IV, SID) e alopurinol (30 mg/kg, PO, SID) demonstraram melhores 

resultados que o seu uso em separado. A remissão dos sinais clínicos quase imediata deve-se 

ao efeito do antimoniato. O alopurinol usa-se com o intuito de prevenir recidivas. Enquanto o 

primeiro deve ser usado por aproximadamente um mês o segundo deve ser usado por 

períodos mais prolongados de cinco meses ou mais.6 Quanto ao uso de aminosidina e 

anfotericina B estão associados bons resultados, contudo o primeiro está associado a 

frequentes recidivas e o segundo é nefrotóxico.6 A marbofloxacina demonstrou resultados 

promissores, ao activar a via do óxido nítrico, em estudos in vitro, contudo é necessário o seu 

estudo in vivo para atestar eficácia.7 Os desparasitantes externos como a deltametrina em 

coleiras ou os spot-on à base de permetrinas tiveram bons resultados na prevenção de picadas 

dos vectores.6 A imunoterapia tem sido usada com bons resultados em humanos, nos cães, a 

realização conjunta de quimioterapia (com antimoniato de meglumina) e imunoterapia com um 

antigénio derivado de L. infantum, resultou na cura parasitológica de todos os animais 

testados.1 

No caso do Cocas a terapia inicial com foi uma dieta de melhor qualidade juntamente 

com banhos de clorhexidina diluída, justificaram-se com a tentativa de incrementar a ingestão 

de alimento e de reduzir a possibilidade de dermatofitose, até os resultados da biópsia ou do 

DTM. O diagnóstico definitivo foi por biópsia e logo se iniciou o tratamento com a conjugação 

de alopurinol e antimoniato de meglumina. A administração ainda de marbofloxacina justificou-

se pelos bons resultados desta em estudos in vitro.7 A monitorização por serologia demonstrou 

uma redução efectiva no título de anticorpos, houve ainda uma redução na hiperglobulinémia e 

nos sinais clínicos. Então, a terapia instituída, foi efectiva na remissão da infecção activa. A 
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remissão definitiva só se pode concluir após monitorizações prolongadas e após o tratamento 

prolongado com alopurinol. Pode recomendar-se, mais tarde, exames histopatológicos ou 

realização de um teste de PCR, já que este é o que tem menos falsos negativos, para verificar 

se houve, ou não, a remissão definitiva. 

Quanto à prevenção da patologia seria importante recomendar: o uso correcto de 

desparasitantes externos efectivos contra insectos vectores e evitar ter os animais no exterior 

nas épocas de maior actividade dos insectos (meses quentes).4 No Brasil é ainda 

comercializada uma vacina (Leishmune®) para a prevenção da doença e apesar de 

demonstrar efectividade são necessárias melhorias nesta. O preço do protocolo vacinal contra 

leishmaniose é muito elevado e não há testes serológicos capazes de distinguir os anticorpos 

induzidos pela vacina dos anticorpos desenvolvidos numa infecção. Pode ainda vir a ser 

estudada a efectividade desta como imunoterapia. É fundamental a prevenção da patologia e 

informação correcta dos proprietários, já que o tratamento além de não ser definitivo é caro e 

prolongado. As recidivas são frequentes e há sempre possibilidade de transmissão entre o 

animal e o homem, tanto directamente (duvidoso) como através dos vectores.3 Se os donos 

não optarem pelo tratamento, é obrigatória a eutanásia do animal, (além de causar 

invariavelmente a morte deste se não for tratado), por questões de saúde pública devido ao 

potencial zoonótico (transmissão ao homem) da leishmaniose. Esta obrigatoriedade está 

contemplada no Decreto-Lei  nº314/2003 de 17 de Dezembro. 
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Caso Clínico 5: Cirurgia de tecidos moles – Enterotomia com Remoção Corpo Estranho 

 

Apresentação 

A Camila, uma cadela esterilizada de 4 anos, com 19 kg, foi apresentada à consulta 

devido a vómitos. Foi referido pelos donos que o problema surgiu há cerca de duas semanas e 

de forma intermitente. Associado a este problema surgiu ainda apatia e diminuição do apetite. 

Estava correctamente vacinada contra a raiva, leptostirose, esgana, hepatite e parainfluenza, 

bem como desparasitada com febantel, pirantel e praziquantel (internamente) e com fipronil 

(externamente). Foi, há cerca de mês e meio, submetida a uma laparotomia exploratória. A 

história apresentada na altura foi similar à apresentada neste momento. Na altura a bioquímica, 

hemograma, urianálise e imagiologia não demonstraram alterações e não respondeu 

devidamente à terapia sintomática, tendo-se optado pela laparotomia exploratória. Após 

exploração cuidada de todo o tracto digestivo e não se encontrando nenhuma alteração, optou-

se por manter a terapia sintomática (maropitano, 2mg/kg, PO, SID; famotidina, 1mg/kg, PO, 

SID; metronidazol, 20 mg/kg, PO, BID), durante aproximadamente uma semana, à qual acabou 

por responder. A alimentação era composta por ração seca de qualidade superior. Morava num 

apartamento e tinha acesso ao exterior público. A possibilidade de ingestão de corpos 

estranhos não foi descartada pelos donos, a Camila já havia engolido alguns brinquedos de 

pequena dimensão mas nunca tinha exibido sinais. Nas perguntas por sistema não foram 

reportadas outras alterações. 

Ao exame físico a Camila apresentou-se sem qualquer alteração na atitude, 

temperamento equilibrado, mas ligeiramente deprimida. A condição corporal era de normal a 

moderadamente obesa. Os movimentos respiratórios eram normais sendo a frequência 

respiratória de 20 rpm. O pulso tinha características normais e a frequência era de 104 ppm. A 

temperatura era de 38,2ºC. Não estava desidratada e não se notaram outras alterações no 

decorrer do exame de estado geral. 

Com este quadro clínico propuseram-se os seguintes diferenciais: patologias no tracto 

gastrointestinal (gastroenterite infecciosa ou parasitária, obstrução parcial - intussuscepção, 

corpo estranho, neoplasia, IBD); patologia pancreática (abcessos, quistos, neoplasia, 

pancreatite); patologia hepática (colangio-hepatite, obstrução biliar); patologia do tracto urinário 

(pielonefrite, urolítiase); peritonite séptica secundária à laparotomia exploratória; ou patologia 

endócrina (hipoadrenocorticismo, diabetes mellitus). 

No hemograma e bioquímica sérica (Anexo V, Tabela 1 e 2) as únicas alterações 

observadas foram ligeiras hiponatrémia, hipoclorémia e hipocalémia. Na urianálise (recolha de 

urina por cistocentese) todos os parâmetros estavam normais e a densidade urinária era de 

1027. À ecografia abdominal (Anexo V, Figura 1) notou-se uma alteração no jejuno proximal 
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compatível com obstrução intestinal (na imagem notou-se uma ansa intestinal a aumentar 

progressivamente de diâmetro; e com uma imagem mais ecogénica no interior compatível com 

corpo estranho). As restantes estruturas abdominais não tinham qualquer alteração. Perante 

uma imagem ecográfica compatível com obstrução intestinal, optou-se por realizar uma 

laparotomia exploratória no dia seguinte. A Camila foi internada, fez o jejum e fluidoterapia 

intravenosa de Lactato de Ringer suplementado com potássio a 20 mEq/L a uma taxa de 2 

ml/kg/h. Foi ainda administrado maropitano, 1 mg/kg SC. 

No dia da cirurgia o animal não vomitou e não apresentava alterações no ionograma 

(Anexo V, Tabela 2). A medicação pré-anestésica foi buprenorfina 10 µg/kg, IM; a indução foi 

com diazepam (0,27 mg/kg, IV) e ketamina (5,5 mg/kg, IV); e a manutenção com isoflurano a 

2,5%. Foram ainda administrados ampicilina, metronidazol e ceftriaxona às doses de 10mg/kg, 

IV. Já com a Camila em decúbito dorsal efectuou-se a tricotomia de toda a área abdominal 

ventral e para a antissépsia usou-se álcool e clorhexidina diluída em água. Aumentou-se a taxa 

de fluidoterapia para 7ml/kg/h. A incisão da pele foi desde o processo xifóide à zona pré-púbica 

(Anexo V, Figura 2), efectuou-se a dissecção do tecido subcutâneo até chegar à linha branca 

que também se seccionou. Já na cavidade abdominal notou-se que o peritoneu estava 

inflamado e reactivo. Procedeu-se à inspecção cuidada do tracto digestivo e notou-se um corpo 

estranho pontiagudo na zona proximal do jejuno. Efectuou-se a incisão da ansa intestinal 

distalmente à obstrução e procedeu-se à remoção cuidada do corpo intestinal (palito com um 

material estranho a envolve-lo). Encerrou-se a incisão intestinal com pontos de aproximação 

simples, com Monosin® (fio absorvível, monofilamentar, feito de gliconato) 3/0 e agulha 

atraumática. Verificou-se depois a integridade da sutura, injectando soro fisiológico estéril na 

ansa intestinal. Devido ao aspecto reactivo da cavidade abdominal optou-se por fazer lavagem 

da cavidade abdominal com soro fisiológico estéril e aquecido. O líquido foi posteriormente 

aspirado. Suturou-se posteriormente o mesentério à serosa intestinal. O encerramento da 

cavidade abdominal, com o fio Monosin® 2/0, consistiu numa sutura contínua simples da 

camada muscular seguida de uma sutura de aproximação, envolvendo o tecido subcutâneo, de 

pontos simples. Na sutura de pele, com pontos simples, usou-se o fio Supramid® 2/0 (fio não 

absorvível, monofilamentar, feito de poliamida). 

No final da cirurgia reduziu-se a fluidoterapia para a taxa de manutenção (2 ml/kg/h) e 

medicou-se a Camila com a mesma antibioterapia e à mesma dose e usou-se ainda meloxicam 

0,2 mg/kg SC. No dia seguinte repetiu-se a medicação. Exibia claras melhorias quanto ao 

estado mental e não tinha outras alterações no estado geral, apresentando apetite, tendo-lhe 

sido fornecido arroz, frango cozido e água. Não vomitou e iniciou-se a medicação por via oral 

com 17,5 mg/kg de metronidazol PO BID e 0,1 mg/kg de meloxicam PO SID. No dia seguinte a 

Camila teve alta e recomendou-se uma dieta à base de arroz e frango cozido e receitou-se 
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metronidazol e meloxicam à mesma dose durante oito e quatro dias, respectivamente. Daí a 

quatro dias voltou para se verificar o estado geral e daí a oito dias voltou para retirar os pontos 

da sutura cutânea, não se notando qualquer alteração compatível com problemas pós-

cirúrgicos. 

 

Discussão 

Na obstrução intestinal há uma acumulação de gás e fluidos proximalmente ao local de 

obstrução. O gás é sobretudo deglutido, mas também se forma dióxido de carbono no intestino 

(secundário a neutralização do bicarbonato) e metano (consequência da fermentação 

bacteriana). Os fluidos acumulados devem-se à congestão venosa e linfática, aumento da 

osmolaridade e diminuição da renovação dos enterócitos.2 A pressão intraluminal vai 

aumentando gradualmente, há congestão capilar e consequente edema, posteriormente o 

fluido pode extravasar para a cavidade abdominal. Observa-se, ainda, um aumento do 

peristaltismo proximalmente à obstrução e uma diminuição do mesmo, distalmente. Devido à 

estase do conteúdo intestinal, as bactérias proliferam, a barreira mucosa vai sendo eliminada, e 

progressivamente, há entrada de bactérias e toxinas para a circulação sistémica causando 

choque endotóxico ou, na cavidade peritoneal, causando peritonite.2 Tendo em conta a 

fisiopatologia, os sinais clínicos variam muito com o grau e local de obstrução e com o avanço 

da patologia. Frequentemente os motivos de consulta nestes casos são vómitos, diarreia, dor 

abdominal, apatia e perda de peso.1,2,3 Os vómitos tendem a ser mais severos no caso de 

obstrução total comparativamente com obstrução parcial (surgem de forma intermitente). Os 

vómitos podem ainda cursar com desidratação, distúrbios electrolíticos e com acidose ou 

alcalose metabólica.1,2 O local mais frequente de obstrução intestinal é no jejuno, quando as 

ansas intestinais começam a diminuir de diâmetro, contudo podem ocorrer ao longo de todo 

tracto digestivo. É importante distinguir uma obstrução no tracto intestinal proximal de uma no 

distal porque, as primeiras são mais severas e levam à morte do animal num curto espaço de 

tempo. Mais frequentemente associado a obstrução proximal surgem sinais mais evidentes e 

recorrentes, na obstrução distal os sinais são mais insidiosos.1 No caso da Camila o facto de os 

vómitos serem intervalados e prolongados no tempo poderia sugerir tanto uma obstrução 

parcial como uma obstrução distal. No exame físico de animais com obstruções no tracto 

gastrointestinal pode ser evidente distensão abdominal, postura anormal, desidratação, ou até 

mesmo choque. Já nos exames laboratoriais podem ser achados parâmetros alterados 

resultantes da desidratação. Pode ainda verificar-se hiponatrémia, hipoclorémia e hipocalémia, 

decorrentes do vómito e secreção intestinal aumentada. Nos casos crónicos surge elevação de 

enzimas hepáticas e azotémia.1,2 A imagiologia é a forma mais efectiva de aproximação ao 

diagnóstico definitivo. Na radiografia podem ser visíveis os corpos estranhos radiopacos, ou 
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então, são visíveis sinais de obstrução intestinal: distensão intestinal com acumulação de gás 

ou líquido. Os estudos contrastados podem demonstrar defeitos de preenchimento luminal ou 

demonstrar um atraso de trânsito intestinal. É importante salientar que não se pode usar bário, 

como contraste, em caso de perfuração intestinal.1,2,3 A ecografia além de identificar a 

obstrução, e por vezes o corpo estranho, permite avaliar a motilidade intestinal e o estado da 

mucosa intestinal.1,4 No caso da Camila apenas se efectuou a ecografia. Apesar da radiografia 

estar recomendada em casos em que é possível a obstrução por corpo estranho, quando há 

limitações e se vai usar apenas um exame imagiológico, este deve ser a ecografia. A ecografia 

permite ter uma visão mais ampla da cavidade abdominal descartando muitos dos diferenciais. 

Num estudo recente a ecografia demonstrou ser mais específica que a radiografia a 

diagnosticar obstrução intestinal por corpo estranho.4 

É importante, pré-cirurgicamente, corrigir as alterações hídricas, electrolíticas e 

metabólicas. Nos estágios iniciais de obstrução pilórica os vómitos de conteúdo gástrico puros 

resultam em hipoclorémia, hiponatrémia, hipocalémia e alcalose metabólica. Obstruções 

duodenais e jejunais proximais estão associadas a vómito rico em bicarbonato (secreções 

pancreáticas) resulta frequentemente em acidose metabólica. Nas obstruções intestinais distais 

surge geralmente acidose metabólica associada as perdas de bicarbonato e ao uso das 

reservas proteicas corporais como fonte de energia.2,5 O volume e tipo de fluido administrado 

dependem do estado de hidratação e metabólico do animal. À Camila foi administrado Lactato 

de Ringer numa dose de manutenção (não apresentava sinais de desidratação), suplementado 

com cloreto de potássio em 20 mEq/L para compensar as perdas de cloro e potássio que o 

animal sofreu. A opção por lactato deve-se ao facto de os sinais não serem compatíveis com 

obstrução pilórica (vómitos agudos associados a desidratação de aparecimento rápido) logo 

provavelmente não estaria em alcalose metabólica. Caso o hematócrito seja inferior a 20% 

deve se efectuar uma transfusão sanguínea e caso haja hipoalbuminénia deve-se administrar 

plasma.1 Quanto à profilaxia antibiótica há autores que defendem que está sempre 

recomendada em casos de obstrução intestinal (entrada no lúmen intestinal é um procedimento 

de risco e a obstrução intestinal está associada a proliferação bacteriana).1,2 Outros afirmam 

que esta só se justifica em casos em que há isquémia intestinal.5 As cefalosporinas de primeira 

geração devem ser administradas no caso de cirurgia no intestino delgado superior e médio e 

as cefalosporinas de segunda geração devem ser administradas em cirurgias mais distais.1,2 

Neste caso foram administrados ampicilina, metronidazol e ceftriaxona de forma a ter um 

espectro de acção sobre microrganismos Gram-positivas, Gram-negativas e anaeróbios. A 

Camila havia sido submetida a uma laparotomia exploratória recentemente e, então, optou-se 

por fazer uma antibioterapia mais abrangente. Os animais devem jejuar 12 a 18 horas antes da 

cirurgia. Os fármacos usados na pré-medicação mais recomendados são atropina ou 
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glucopirrolato (a manipulação das vísceras pode induzir bradicardia) associado a oximorfona 

ou butorfanol. A indução deve ser com propofol, ou diazepam juntamente com ketamina, e a 

manutenção com isoflurano.1 

A laparotomia pode ser realizada tanto com forma diagnóstica, como forma terapêutica. 

A decisão em se operar deve se apoiar em exames complementares como o hemograma, 

bioquímica e imagiologia.1 A Camila apresentava sinais clínicos muito inespecíficos (vómitos e 

apatia) daí a grande lista de diagnósticos diferenciais. O hemograma e bioquímica apenas 

fizeram notar hiponatrémia, hipoclorémia e hipocalémia que poderiam ser justificados tanto 

pelos vómitos como pelo aumento da secreção intestinal. A ecografia era compatível com 

obstrução intestinal sendo que a causa desta não era clara. Como em qualquer dos casos em 

que há obstrução intestinal a sua resolução é cirúrgica, optou-se por realizar uma laparotomia 

tanto como diagnóstico como terapêutica. A incisão deve se prolongar do processo xifóide à 

região pré-púbica para se poder inspeccionar convenientemente todo o tracto intestinal.1,2 A 

viabilidade é geralmente observada pela presença de peristaltismo, pulsações vasculares e 

coloração intestinal (rosa a vermelha melhor que azul a preta). Contudo, estas alterações não 

se correlacionam necessariamente com severidade do dano histológico. Para se ter uma ideia 

mais correcta da viabilidade, devem-se usar técnicas como a pulsoximetria (apesar da sua 

grande superfície de contacto estar associada a uma baixa sensibilidade) ou a administração, 

única, IV de 10-15 mg/kg de fluresceína e posterior observação com lâmpada de Wood.1,5 No 

caso da Camila a viabilidade intestinal foi verificada sobretudo com base na coloração e 

peristaltismo. Caso não haja viabilidade intestinal a técnica cirúrgica a usar deve ser 

enterectomia (com remoção das porções intestinais inviáveis) seguida de anastomose 

intestinal.1 As enterotomias devem ser realizadas distalmente ao corpo estranho, porque 

incisões proximais comprometem a cicatrização já que a mucosa entérica está 

comprometida.1,2 Os fios de sutura ideais para o encerramento do tracto gastrointestinal são os 

monofilamentares absorvíveis ou não absorvíveis. Os tecidos multifilamentares dificultam a 

migração leucocitária e promovem a multiplicação bacteriana.5 O padrão de sutura deve ser 

simples, de aposição e numa só camada. A camada dupla promove a inversão de tecidos e 

prolonga a fase de cicatrização. Muito importante é ainda a omentalização (sutura da serosa 

intestinal ao mesentério) já que esta melhora a vascularização da sutura e acelera a 

cicatrização.2,5 Um estudo recente não encontrou diferenças na frequência de deiscência de 

sutura comparando a técnica de aproximação numa só camada com a de inversão por camada 

dupla. A omentalização, neste mesmo estudo, demonstrou ser efectiva na prevenção de 

deiscência de sutura.6 Neste caso além do corpo estranho e da resolução cirúrgica, como 

acima referido, encontrou-se uma peritonite ligeira. Esta pode ser justificada com a laparotomia 

realizada previamente. Os factores de risco para ocorrência de peritonite são: abertura do 
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tracto intestinal, hipoproteinémia ou hipoalbuminémia (deiscência de sutura mais provável), 

cirurgia devido a corpo estranho (deiscência mais provável que em situações de 

intussuscepção e neoplasia) e hipotensão durante a cirurgia.7 Os patogéneos mais comuns por 

peritonite são Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O tratamento recomendado, além de 

uma correcta antibioterapia com base em culturas de lavagens peritoniais, é a lavagem da 

cavidade peritoneal com soro fisiológico estéril à temperatura corporal. Não está indicado 

adicionar, ao soro de lavagem, anti-sépticos ou antibióticos.1 

No pós-operatório é importante manter a fluidoterapia de manutenção e manter o 

antibiótico caso se tenha detectado peritonite. O alimento pode ser colocado à disposição 12 a 

24 horas após a cirurgia e a água 8 a 12 horas depois, caso o animal não vomite. É importante 

monitorizar se ocorreu deiscência da sutura (geralmente quatro dias após a cirurgia) 

observando se há sinais clínicos de peritonite (vómito persistente, pirexia, taquicardia, dor 

abdominal, leucocitose e efusão peritoneal).1,2,5 Razões que podem contribuir para a deiscência 

são excessiva tensão na sutura, suturas colocadas em tecidos desvitalizados, suturas 

indevidamente efectuadas, maneio traumático dos tecidos e excessiva eversão da mucosa.2 No 

caso da Camila o pós-operatório foi promissor e esta não exibia quaisquer sinais de que a 

ligeira peritonite não tinha sido controlada. Manteve-se antibioterapia de espectro alargado até 

iniciar a alimentação e, nesse momento, receitou-se apenas metronidazol de forma preventiva. 
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ANEXOS 

Anexo I: Cistite Idiopática 

 

Tabela 1: Parâmetros avaliados na análise urinária por tira urinária, resultados do sedimento e cultura urinária. Note-

se que a urina recolhida por cistocentese refere-se à primeira consulta e a recolha por compressão manual refere-se 

à recolhida na consulta de acompanhamento. Valores alterados a negrito. 

 

 

 

Figura 1: Exames imagiológicos realizados ao Guilherme. À esquerda a ecografia realizada, note-se que as paredes 

da bexiga estão ligeiramente espessadas e que há sedimento no interior da mesma. À direita projecção radiográfica 

latero-lateral do abdómen do Guilherme, sem alterações significativas. 

 

 

 

Método de colheita Referência  Cistocentese Colheita directa 

Conservação da Amostra   Nenhuma Nenhuma 

Data e hora da colheita   10:20 h 11:30 h 

Data e hora da análise   10:30 h 11:35 h 

Cor Amarelo Avermelhada Amarelada 

Transparência Transparente Turva Transparente 

Densidade urinária 1.020 – 1.040 1.040 1.035 

pH 5,5 – 7 7 7 

Sangue - / 1+ +++ - 

Leucócitos - - - 

Proteínas - / 1+ - - 

Glicose - - - 

Corpos cetónicos - - - 

Bilirrubina - - - 

Sedimento   70-100 Eritócitos campo 400x 

Cristais de estruvite 

NA 

Cultura   Negativa NA 
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Anexo II: Síndrome de Addison 

Parâmetros Avaliados Valores Obtidos Valores de referência (cães) 

Glóbulos vermelhos (10
12

/L) 8.3 5.4-8.5 

Hemoglobina (g/dL) 17.4 12.0-18.0 

Hematócrito (%) 54.1 37.0-55.0 

VCM (fl) 63.0 60.0-77.0 

CHCM (g/dl) 33.9 31.0-36.0 

RDW (%) 13.4 11.9-14.7 

HDW (g/dL) 1.7 1.4-2.1 

Plaquetas (10
9
/L) 212.0 173.0-490.5 

VPM (fl) 13.1 8.6-14.4 

Neutrófilos (%) 48.9 46.2-73.6 

Linfócitos (%) 28.8 19.0-41.3 

Monócitos (%) 5.0 3.1-6.9 

Eosinófilos (%) 13.1 1.2-9.3 

Basófilos (%) 0.3 0.2-0.7 

 

Tabela 1: Valores do hemograma realizado na primeira consulta. Valores alterados a negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Valores da bioquímica realizada na primeira consulta. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Ionogramas realizados ao Rossi. O A refere-se ao ionograma realizado na primeira consulta antes da 

fluidoterapia. O B refere-se ao ionograma realizado na mesma consulta mas após a fluidoterapia. O C refere-se ao 

ionograma de seguimento realizado uma semana após o início da terapia. Valores alterados a negrito. 

 

Parâmetros Avaliados Valores Obtidos Valores de referência (cães) 

Ureia (mg/dL) 43.0 15.0-68.5 

Creatinina (mg/dL) 1.0 0.4-1.2 

ALT (UI/L) 76 10-90 

FA (UI/L) 61 <100 

Glucose (jejum) (mg/dL) 95.0 54.0-100.0 

Proteínas Totais (g/dL) 6.6 5.0-7.0 

Albumina (g/dL) 3.4 2.7-3.6 

Globulina (calculadas) (g/dL) 3.2 2.7-4.0 

Rácio Albumina:Globulina 1.1 0.5-1.2 

Amilase (UI/L) 1020 400-1650 

Descrição Valor A Valor B Valor C Intervalo de 
referência 

 

Cl (mEq/l) 94 107 84 102-117  

K (mEq/l) 9.0 6.7 4.7 3.8-5.0  

Na (mEq/l) 131 142 126 141-152  

A 

B 
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Tabela 4: Teste de estimulação por ACTH. T0 – valores séricos de cortisol antes da administração de ACTH. T1 – 

valores cortisol uma hora após a administração de ACTH. Valores alterados a negrito. 

 

 

Figura 1: Electrocardiogramas realizados na primeira consulta, derivação II, decúbito lateral direito, à velocidades de 

50 mm/s, sensibilidade de 0,5 cm=1 mV. * Ausência de ondas P. ** Ondas T de alta voltagem. 

 

 

Anexo III: Pancreatite aguda 

 

 

Parâmetros Avaliados Valores Obtidos Valores de referência (cães) 

Glóbulos vermelhos (10
12

/L) 8.53 5.4-8.5 

Hemoglobina (g/L) 203 110-190 

Hematócrito (%) 63.5 37.0-55.0 

VCM (fl) 70.4 60.0-77.0 

CHCM (g/L) 675 300-380 

RDW (%) 12.6 11.9-14.7 

Plaquetas (10
9
/L) 193 173.0-490.5 

VPM (fl) 8.7 7-12 

Neutrófilos (%) 85.7 60-83 

Linfócitos (%) 14 12-30 

Monócitos (%) 2.4 2.0-9.0 

 

Tabela 1: Hemograma realizado ao Baltazar no dia da primeira consulta. Valores alterados a negrito. 

 

 

Parâmetros Avaliados Valores A Valores B Valores c Valores de referência (cães) 

Ureia (mg/dL) 51.1 16.5 - 9.2-29.2 

Creatinina (mg/dL) 5.0 1.3 - 0.4-1.4 

ALT (UI/L) 140 129 128 17-78 

FA (UI/L) 1183 974 1183 13-83 

Glucose (jejum) (mg/dL) 125 100 105 75-128 

Proteínas Totais (g/dL) 8.0 5.5 - 5.0-7.0 

Albumina (g/dL) 4.0 2.4 - 2.7-3.6 

Globulina (calculadas) (g/dL) 4.0 3.1 - 2.7-4.0 

Rácio Albumina:Globulina 1.0 0.8 - 0.5-1.2 

Valores cortisol T0 (nmol/L) Valores cortisol T1 (nmol/L) 

Referência Medido Referência Medido 

14.1-127.9 33.4 148.75-469 37.3 

* 

** 
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Lipase (UI/L) >1000 >1000 710 10-160 

Triglicerídeos (mg/dL) 249 361 95 30-133 

Colesterol (mg/dL) 255 296 - 11-312 

AST 39 37 - 17-44 

Na (mEq/L) 139 145 - 141-152 

K (mEq/L) 4.1 4.5 - 3.8-5.0 

Cl (mEq/L) 100 108 - 102-117 

 

Tabela 2: Bioquímica realizada ao Baltazar. Valores alterados a negrito. A – 1º Dia. B – 2º Dia. C – 3º Dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ecografias pancreáticas realizadas ao Baltazar. À esquerda (realizada na consulta inicial) note-se a 

facilidade em delimitar o pâncreas e a diminuição da ecogenicidade deste, alterações à volta do pâncreas 

compatíveis com inflamação e peritonite localizada. À direita (realizada no terceiro dia de internamento) note-se a 

perda de definição da área pancreática (geralmente difícil de delimitar) e o aumento da ecogenicidade da mesma. 

 

Anexo IV: Leishmaniose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Hemograma realizado ao Cocas. 

Parâmetros Avaliados Valores Obtidos Valores de referência (cães) 

Glóbulos vermelhos (10
12

/L) 6.5 5.4-8.5 

Hemoglobina (g/dL) 14.1 12-18 

Hematócrito (%) 44.2 37.0-55.0 

VCM (fl) 68.2 60-77 

CHCM (g/dL) 31.9 31-36 

RDW (%) 14.4 11.9-14.5 

Plaquetas (10
9
/L) 324 173.0-486.5 

VPM (fl) 9.6 8.6-14.4 

Neutrófilos (%) 59.0 46.2-73.6 

Linfócitos (%) 29.6 19-41.3 

Monócitos (%) 6.5 3.1-6.9 

A 

B 
A 
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Parâmetros Avaliados Valores A Valores B Valores de referência (cães) 

Ureia (mg/dL) 9 11 7-27 

Creatinina (mg/dL) 1 1.2 0.5-1.8 

ALT/GPT (UI/L) 10 43 10-100 

FA (UI/L) 112 123 23-212 

Glucose (jejum) (mg/dL) 87 100 75-128 

Proteínas Totais (g/dL) 10.7 - 5.5-7.0 

Albumina (g/dL) 1.6 - 2.6-3.3 

Globulina (calculadas) (g/dL) 9.1 - 2.7-4.0 

Rácio Albumina:Globulina 0.2 - 0.5-1.2 

 

Tabela 2: Bioquímica realizada ao Cocas. Valores alterados a negrito. A – 1º Dia. B – Controlo daí a um mês. 

 

Parâmetros avaliados Valores A Valores B Valores de Referência 

Proteinograma    

Proteínas Totais (g/dL) 9.6 7.2 5.5-7.5 

Albumina (g/dL) 2.2 2.8 2.6-3.3 

α-1 Globulina (g/dL) 0.3 0.2 0.2-0.5 

α-2 Globulina (g/dL) 0.9 0.8 0.3-1.1 

β-Globulina (g/dL) 1.5 1.4 1.2-2.2 

γ-Globulina (g/dL) 4.7 2.0 0.5-1.8 

Razão Albumina/Globulina 0.3 0.6 0.5-1.2 

Perfil Proteinúria    

Proteínas urinárias (mg/dL) 39.3 17.3 N/D 

Creatinina urinária (mg/dL) 76.9 101.5 N/D 

Razão proteína/creatinina 0.5 0.2 <0.5 

Anticorpos Leishmania IFI 1:2048 1:256 <1:32 

 

Tabela 3: Perfil de Leishmaniose realizado pelo Cocas. Valores alterados a negrito. A – Dia do diagnóstico de 

leishmaniose por histopatologia. B – Controlo daí a um mês. N/D – Não definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aspecto do Cocas na primeira consulta. 
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Anexo V: Cirurgia de tecidos moles 

 

Parâmetros Avaliados Valores Obtidos Valores de referência (cães) 

Glóbulos vermelhos (10
12

/L) 6.2 5.4-8.5 

Hemoglobina (g/L) 154 110-190 

Hematócrito (%) 44.8 37.0-55.0 

VCM (fl) 72.3 60.0-77.0 

CHCM (g/L) 343 300-380 

RDW (%) 12.9 11.9-14.7 

Plaquetas (10
9
/L) 210 173.0-490.5 

VPM (fl) 10.7 7-12 

Neutrófilos (%) 79.3 60-83 

Linfócitos (%) 17 12-30 

Monócitos (%) 3.7 2.0-9.0 

 

Tabela 1: Hemograma realizado à Camila pré-cirurgicamente. 

 

Parâmetros Avaliados Valores A Valores B Valores de referência (cães) 

Ureia (mg/dL) 10.5 - 9.2-29.2 

Creatinina (mg/dL) 0.7 - 0.4-1.4 

ALT (UI/L) 56 - 17-78 

FA (UI/L) 52 - 13-83 

Glucose (jejum) (mg/dL) 80 - 75-128 

Proteínas Totais (g/dL) 6.3 - 5.0-7.0 

Albumina (g/dL) 3.3 - 2.7-3.6 

Globulina (calculadas) (g/dL) 3.0 - 2.7-4.0 

Rácio Albumina:Globulina 1.1 - 0.5-1.2 

Na (mEq/L) 140 145 141-152 

K (mEq/L) 3.6 3.8 3.8-5.0 

Cl (mEq/L) 100 107 102-117 

 

Tabela 2: Bioquímica realizada à Camila. A – Pré cirúrgica, dia 1. B – Pré cirúrgica, dia 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ansa intestinal dilatada. Possibilidade de imagem mais ecogénica ser compatível com corpo estranho (*). 

 

* 

* 
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Figura 2: Cirurgia da Camila. Da esquerda para a direita: Ansa intestinal parcialmente obstruída; Enterotomia e 

remoção do corpo estranho; Corpo estranho. 

 

 

 

 

 

 

 


