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RESUMO 

 

O estágio de conclusão do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, realizado no 

âmbito da clinica de animais de companhia, teve início em Janeiro de 2012 e foi finalizado no 

início de Maio de 2012. Este relatório representa o culminar de 16 semanas de trabalho e 

dedicação à prática clinica e ao acompanhamento de casos clínicos desenvolvidos em 

ambiente hospitalar. Desde o início, defini objetivos que me possibilitassem fechar um ciclo e 

iniciar uma nova etapa, esta de maior responsabilidade e exigência. Incluíam desenvolver a 

capacidade de realizar tarefas práticas no âmbito da clinica e aplicar os conhecimentos teóricos 

reunidos durante o meu percurso académico, potenciando-os através do acompanhamento de 

casos clínicos e colaborando na resolução dos mesmos. Era igualmente meu objetivo melhorar 

as minhas capacidades de comunicação e adquirir maior à vontade na relação clínico- 

proprietário.  

Quando me confrontei, há um ano e meio, com a decisão de escolher o local onde 

estagiar, considerei que seria extremamente benéfico para mim realizar parte do estágio fora 

do pais, enfrentando um desafio diferente que me possibilitasse contactar com outra realidade.  

No Hospital Veterinário Montenegro, pude realizar tarefas práticas no âmbito de 

internamento de animais de companhia, nomeadamente administração de medicação, 

realização de exames físicos e acompanhamento pós-cirúrgico. Pude assistir a consultas e 

acompanhar a evolução dos casos clínicos durante o período de hospitalização. Tive a 

oportunidade de contactar com a vertente comercial de uma clinica veterinária e pude tomar 

consciência da importância e da dificuldade do trabalho em grupo e de manter uma boa 

organização nesse contexto.                  

No College Veterinary Medicine, da Universidade do Tennessee, foi-me dada a 

oportunidade de realizar consultas, nas quais reunia as informações dos pacientes, facultadas 

pelos proprietários. Participei diretamente na elaboração do plano de diagnóstico e tratamento 

dos animais e fui igualmente responsável pelos cuidados prestados aos pacientes desde a sua 

entrada no serviço da especialidade até à alta hospitalar. Além dessa componente prática, 

adquiri conhecimentos teóricos em diferentes áreas, potenciados nomeadamente pela 

elaboração de relatórios dos casos acompanhados, desde a primeira consulta até á alta.  

Pela complementaridade da componente prática e teórica e pelo contacto com duas 

realidades tão distintas, ambas importantes, penso que adquiri maior confiança e conhecimento 

para enfrentar o futuro.    
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Caso clinico 1 – Neurologia – Espondilomielopatia cervical caudal  

Identificação do animal: O Truman era um canídeo macho de 6 anos de idade, da raça 

Dogue Alemão, de 71.8 kg de peso. Motivo da consulta: O Truman apresentou-se à consulta 

com incoordenação e fraqueza progressiva dos membros pélvicos (MP), flexão do pescoço e 

dor à elevação do pescoço. Anamnese: O Truman tinha história de claudicação do membro 

torácico (MT) direito que durava há, aproximadamente, um mês, tendo sido mantido com 

deracoxib, medicação iniciada aquando de uma tonsilectomia realizada, em Dezembro de 

2011. Foi medicado com carprofeno aquando de um concurso em que participou (Fevereiro 

2012), tendo mantido uma performance normal e sem outras alterações detetadas. Passados 3 

dias, o Truman apresentava dificuldade em manter-se em estação e em suportar o peso, 

fletindo permanentemente a cabeça. O proprietário referiu que o Truman manifestava sinais de 

dor e desconforto cervical e reportou uma fraqueza marcada e incoordenação dos MP e uma 

marcha anormal com MP afastados. O proprietário reportou que o Truman tremia com 

frequência e que só parava depois de ser medicado com deracoxib. Não havia história de 

trauma, embora tivesse o hábito de puxar violentamente pela trela. Estava vacinado e 

corretamente desparasitado. Era um cão de interior e exterior, que coabitava com outro cão, 

mas separadamente, o qual não manifestava qualquer anormalidade. Não tinha acesso a lixos 

ou tóxicos. Para além da tonsilectomia referida, não tinha passado médico relevante, tendo 

parado a medicação dois dias antes da consulta. Era alimentado com ração seca de elevada 

qualidade, nas quantidades recomendadas pelo fabricante. O proprietário não referiu quaisquer 

outras alterações. Exame físico geral: O Truman encontrava-se alerta e responsivo, 

manifestando alguma ansiedade e inquietação. Apresentou-se com marcada fraqueza dos MP 

e com evidente dificuldade em manter-se em estação e em suportar o seu peso. Foi 

classificado como magro, com BCS de 5/9. Os movimentos respiratórios eram normais, do tipo 

costoabdominal, apresentando-se arfante. O grau de desidratação era inferior a 5%. As 

mucosas oral e ocular apresentavam-se rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC inferior a 2 

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

de dimensões normais. Os gânglios linfáticos parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares 

acessórios e inguinais não eram palpáveis. A temperatura era de 38.3ºC, com tónus anal 

normal e reflexo anal positivo. O pulso era forte, regular, bilateral e simétrico. A auscultação 

cardiopulmonar era normal e a frequência cardíaca de 104 b.p.m. A palpação abdominal não 

revelou qualquer anormalidade. O Truman manifestava sinais de desconforto e relutância à 

palpação do pescoço. Exame neurológico: O estado mental do Truman era normal, assim 

como o seu comportamento. A marcha era anormal, denotando uma fraqueza marcada e uma 

ataxia propriocetiva evidente dos MP. A postura era anormal, apresentando o pescoço em 

permanente flexão. O Truman apresentou-se paraparésico. Os pares cranianos estavam 
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normais. As reações posturais apresentavam-se diminuídas e os reflexos espinhais estavam 

normais, nos quatro membros. O Truman tinha hiperestesia cervical, com evidente relutância à 

elevação do pescoço. Exame ortopédico: Nenhuma alteração relativa ao aparelho locomotor 

foi detetada. Lista de problemas: Paraparésia, défices propriocetivos dos MP e MT, ataxia 

propriocetiva, mais marcada dos MP, flexão cervical e hiperestesia cervical. Localização da 

lesão: Segmento medular C1-C5. Diagnósticos diferenciais: Espondilomielopatia cervical 

caudal (EMCC); herniação (Hansen II) de disco intervertebral (DI); neoplasia da medula 

espinhal; trauma (luxação ou subluxação vertebral cervical; fratura vertebral cervical); 

discoespondilite; osteomielite vertebral; meningite/meningomielite; meningite-artrite responsiva 

a esteroides. Exames complementares: Foram realizados um hemograma e painel 

bioquímico e apresentavam-se sem alterações. Foram realizadas radiografias cervicais nas 

projeções LL e VD, que revelaram um sobredesenvolvimento moderado dos processos 

articulares das facetas articulares das vértebras C5, C6 e menos marcada de C4 (Anexo 1, 

figuras 1 e 2). Na projeção LL, as facetas articulares estavam alongadas e ligeiramente 

irregulares estendendo-se para o buraco intervertebral de C2 a C6 (Anexo 1, figura 1). Na 

ressonância magnética (RM) era visível uma ligeira atenuação do espaço subaracnóide ventral, 

ao nível dos discos intervertebrais de C2-C7, e uma perda focal do espaço subaracnoide 

dorsal, ao nível do disco intervertebral C4-C5, pela compressão de material hipointenso dorsal 

à medula espinhal (Anexo 1, figura 3). Na secção parassagital, identificava-se material 

hipointenso à direita (Anexo 1, figura 4) e à esquerda da medula ao nível dos espaços 

intervertebrais de C5-C6 e C6-C7. Hiperintensidade medular em T2 era visível ao nível de C4-

C5 e C5-C6. Havia ligeira inclinação/desvio da extremidade cranial do corpo vertebral de C7. 

Na secção transversal, observava-se compressão medular dorsal moderada em C4-C5, 

dorsolateral moderada, com formato triangular, em C5-C6 (Anexo 1, figura 5) e dorsolateral 

ligeira esquerda e menor direita em C6-C7. Diagnóstico definitivo: Espondilomielopatia 

cervical caudal (EMCC). Tratamento cirúrgico: Laminectomia dorsal C4-C6. Tratamento pós-

cirúrgico: O Truman foi mantido com NaCl 0.9% à taxa de 180 ml/h suplementado com 20mEq 

KCl/L, fentanil/lidocaína a 10ml/h, metoclopramida 0.2 mg/kg SQ QID, famotidina 0.5 mg/kg IV 

BID. O Truman era mudado de decúbito a cada 4 horas e era-lhe aplicado gelo no local da 

incisão a cada 6 horas, durante 10 minutos. Teve uma micção espontânea, cerca de 8h após a 

cirurgia. No dia seguinte, foi algaliado por permanecer em decúbito na jaula. Ingeriu uma 

pequena quantidade de comida cerca de 36 h após a cirurgia. A infusão contínua de 

fentanil/lidocaína foi descontinuada após dois dias. Foi iniciada gabapentina 12.5 mg/kg PO 

TID e diazepam 0.2 mg/kg PO TID, mantendo a restante medicação. A comida foi oferecida à 

discrição a cada 8 horas. Nesse dia, foi passeado com auxílio de peitoral para suporte do peso, 

tendo manifestado algum movimento voluntário dos membros e sendo já capaz de se 

posicionar em decúbito esternal na jaula. Não manifestava sinais de dor ou desconforto. A 
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fisioterapia foi iniciada nessa altura, com movimentos passivos e pequenos passeios com o 

peitoral, para fazer as necessidades. Nos dois dias seguintes, o Truman evoluiu muito bem, 

sendo capaz de se manter em pé e de andar com a assistência do peitoral. Mantinha um bom 

apetite e urinava frequentemente. Quando ia ter alta, desenvolveu um agravamento súbito da 

sua condição, manifestando uma incapacidade de se movimentar. Foi medicado com 

metilprednisolona 2mg/kg IV, uma vez. Continuou com gabapentina 12.5 mg/kg PO TID, 

diazepam 0.2 mg/kg PO TID, metoclopramida 0.2 mg/kg PO TID e famotidina 0.5 mg/kg PO 

BID. Respondeu ao tratamento e, no dia seguinte, apresentava-se, novamente, capaz de se 

movimentar e, inclusivamente, de se manter em estação. Continuou com fisioterapia que 

consistiu em movimentos passivos e pequenos passeios com o peitoral, sem sinais de 

desconforto. Acompanhamento: Após uma semana de hospitalização, o Truman teve alta, 

encontrando-se com boa capacidade motora nos quatro membros. Foi medicado com 

gabapentina 12.5 mg/kg PO TID, diazepam 0.2 mg/kg PO TID, metoclopramida 0.2 mg/kg PO 

TID e famotidina 0.5 mg/kg PO BID. Os proprietários foram instruídos quanto aos cuidados a 

ter com a recuperação do Truman, tendo sido especificados os aspetos relativos à restrição de 

exercício e à fisioterapia, necessárias para um incremento gradual da atividade física. 

Discussão: A espondilomielopatia cervical caudal (EMCC) é uma condição relativamente 

comum que afeta, essencialmente, cães de raças grandes a gigantes, caracterizando-se pela 

compressão dos segmentos cervicais da medula espinhal e/ou das raízes raquidianas, 

consequência de alterações da estrutura ligamentosa, das vértebras cervicais e dos discos 

intervertebrais1,2. O efeito compressivo pode ser resultante de malformações e estenose do 

canal vertebral, alterações proliferativas ósseas articulares e periarticulares, instabilidade 

vertebral, hipertrofia ligamentosa e herniação do disco intervertebral7. A sua complexidade e o 

elevado número de variáveis envolvidas na sua etiologia refletem a dificuldade na abordagem 

ao tratamento e o desconhecimento de alguns fatores relativos à patogenia e ao diagnóstico1,7. 

Mais conhecida por Síndrome de Wobbler, tem suscitado, ao longo dos anos, opiniões muito 

variadas, o que se constata, aliás, pela variedade de nomes atribuídos à patologia1,2,4. É uma 

doença multifatorial que combina fatores genéticos, congénitos, ambientais, anatómicos e 

nutricionais, nenhum dos quais foi, até à data, comprovado1. A reconhecida predisposição de 

certas raças como o Dobermann e o Dogue Alemão, sugerem o envolvimento de uma 

componente genética1,2,7. A influência congénita e, eventualmente hereditária, é confirmada 

pela existência de deformações muito precoces das vértebras cervicais, sobretudo C5, C6 e 

C7, com consequente estenose do canal vertebral, principalmente diagnosticado no 

Dobermann1,7. A conformação anatómica em certas raças foi considerada como um possível 

fator predisponente, pela existência de forças anormais (peso da cabeça, pescoço longo nas 

raças grandes a gigantes) exercidas sobre a coluna cervical, as quais são, ainda, potenciadas 

por um rápido crescimento, sem sustentação por estrutura ligamentosa adequada1. Este 
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crescimento excessivo e desequilibrado pode estar associado a fatores nutricionais, resultado 

de uma alimentação excessiva e suplementada com cálcio1. Muitos fatores têm sido implicados 

na patofisiologia da EMCC, a qual pode ser classificada consoante o tipo de compressão 

exercida sobre a medula espinhal, envolvendo lesões estáticas e/ou dinâmicas1,4,7. São 

essencialmente reconhecidas duas categorias de compressão, uma relacionada com o disco 

intervertebral (DI) e outra com a estrutura óssea1,4. Todos os animais clinicamente afetados, 

com doença de disco ou óssea, manifestam algum grau de estenose do canal vertebral1. O 

grau pode ser absoluto, constituindo uma causa primária de compressão espinhal e de sinais 

neurológicos, ou relativo, representando um fator predisponente para o desenvolvimento da 

mielopatia cervical1. A compressão associada ao DI, forma mais comum da doença, resulta de 

alterações degenerativas e subsequente herniação, ocorrendo, geralmente, em animais de 

meia-idade a idosos de raças grandes a gigantes2,3,4. Manifesta-se sobretudo ao nível das 

vértebras C5-C7, resultando em graus variáveis de estenose do canal vertebral, podendo ser 

agravado por alterações como a hipertrofia do ligamento amarelo1,2. O resultado é uma 

compressão ventral primária exercida pelo disco herniado sobre a medula espinhal, à qual 

acresce uma compressão dorsal pela estrutura ligamentosa2,3. No Dobermann, embora mais 

afetada a região caudal, a estenose tem sido detetada em toda a extensão da coluna cervical1. 

A compressão pela estrutura óssea, de origem congénita, inclui malformações dos pedículos, 

arcos e facetas das vértebras cervicais, sendo detetadas em animais jovens de raças grandes 

a gigantes1,4,7. Alterações osteoproliferativas articulares e periarticulares contribuem também 

para a severa estenose do canal vertebral1. Resultam em compressão lateral e dorsal da 

medula espinhal e podem ocorrer no Dogue Alemão jovem em toda a extensão da medula 

cervical1. Qualquer uma das raças pode apresentar uma ou outra forma de compressão1. A 

reconhecida implicação da região caudal da coluna cervical está de acordo com achados 

biomecânicos, os quais confirmam a maior tendência dessa região para o desenvolvimento de 

forças anormais, como torção, quando comparada com a região cranial1. Estudos indicam que, 

em 90% dos casos, a lesão está localizada ao nível de C5-C6 ou C6-C7 nas raças grandes, e 

ao nível de C6-C7 ou C5-C6 ou C4-C5 em 80% dos casos, nas raças gigantes1. Em ambas as 

raças, o segmento espinhal mais implicado na compressão é o C6-C71,7. Embora animais 

clinicamente normais possam apresentar alterações da coluna cervical sugestivas de EMCC, a 

maioria desenvolve sinais clínicos compatíveis com mielopatia cervical1. Os sinais clínicos, de 

caráter progressivo e crónico, incluem marcha anormal, mais evidente nos MP e ataxia 

propriocetiva, geralmente, mais marcada nos MP1,3,7. A apresentação pode variar de ataxia 

ligeira a marcada parésia, sendo a tetraparálise uma apresentação incomum2,3,7. Os défices 

neurológicos podem ser compatíveis com mielopatia C1-C5 ou C6-T21,7. Com lesão no 

segmento C1-C5, os cães manifestam uma tetraparésia e uma marcha atípica com 

“hipermetria” dos MT, resultante de rigidez dos MT, por efeito de motoneurónio superior 
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(MNS)1,7. Na síndrome cervico-torácica o cão apresenta uma marcha incoordenada, com 

passada encurtada dos MT, resultado da fraqueza marcada nesses membros por efeito de 

motoneurónio inferior (MNI)1,4,7. Em ambas as síndromes, os MP apresentam-se com passada 

alongada e ataxia marcada que caracteriza a marcha característica da EMCC1,3,4. O Truman 

apresentou-se com história inicial de claudicação do MT direito que progrediu, gradualmente, 

para fraqueza dos MP e ataxia propriocetiva, mais evidente nos MP. Os défices neurológicos 

evoluíram, entretanto, para uma paraparésia ambulatória com uma marcha dos MP 

marcadamente atáxica. A queixa incluiu, ainda, a existência de dor cervical, com evidente 

resistência por parte do Truman ao movimento e à manipulação do pescoço. A apresentação 

clinica e os achados do exame neurológico eram sugestivos de uma lesão cervical crónica e 

progressiva1,6. Uma anomalia cervical da medula espinhal num Dogue Alemão, de meia-idade a 

idoso, predisposto e frequentemente implicado nesta patologia, conduziu a uma forte suspeita 

de EMCC. O exame neurológico permitiu localizar a lesão no segmento medular C1-C5, uma 

vez que os achados eram compatíveis com afeção da medula espinhal e com sinais de MNS 

nos quatro membros1,4,6. Estado mental e comportamento normais, juntamente com pares 

cranianos intactos, permitiram localizar a lesão nos segmentos espinhais1,4,6. Os sinais de MNS 

são justificados pelos défices propriocetivos identificados nos MT e MP e pela normorreflexia 

nos quatro membros1,4,6. A hiperestesia cervical, manifestada por rigidez, relutância e dor à 

manipulação e extensão do pescoço, suporta a localização na coluna vertebral cervical, 

sugerindo, neste caso, o envolvimento do disco intervertebral e/ou da raiz nervosa1,6,7. A 

claudicação do MT direito sugeria a existência de dor, consequência da compressão de raízes 

nervosas1,6,7. As radiografias cervicais revelaram a existência de malformações ósseas e/ou 

alterações proliferativas das vértebras cervicais C5, C6 e, em menor grau, C4. Permitiram 

descartar as lesões traumáticas, discoespondilite, e osteomielite vertebral1,2,6. As radiografias 

permitiam também suportar o diagnóstico de EMCC, na medida em que alterações ósseas e de 

disco foram identificadas na localização anteriormente implicada pelos sinais clínicos e 

achados do exame neurológico1,7. A ressonância magnética (RM) é um meio de eleição para o 

diagnóstico de EMCC, permitindo uma avaliação precisa das alterações da medula espinhal1,6. 

Observou-se a existência de múltiplos locais de compressão dorsal (C4-C5), por hipertrofia do 

ligamento amarelo e hipertrofia da lâmina de C5, e dorsolateral, associada a hipertrofia dos 

processos articulares C5-C6 e, em menor grau, dos processos articulares de C6-C7, que 

resultaram em estenose do canal vertebral. Em C4-C5 e C5-C6, a hiperintensidade ligeira 

intramedular, era sugestiva de algum grau de edema e gliose1,2. A analítica sanguínea, 

juntamente com os achados imagiológicos, permitiu descartar os processos 

inflamatórios/infecciosos considerados na lista de diferenciais. Foi eleita a laminectomia dorsal 

C4-C6 pela necessidade de obter uma descompressão direta e de aceder ao aspeto dorsal do 

canal vertebral, possibilitando, também, o acesso a vários locais de compressão ventral1,7. A 
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hemilaminectomia, uma abordagem lateral, está indicada para EMCC e podia ser uma 

alternativa à laminectomia dorsal realizada no Truman1. O tratamento cirúrgico é a abordagem 

mais comum a esta patologia reconhecidamente progressiva, com tendência para o 

agravamento dos sinais clínicos, com manifestação de défices neurológicos e dor, por vezes 

severa1,2,7. A seleção da técnica depende do tipo, número, localização das lesões e dos sinais 

clínicos e neurológicos associados1,2,7. O tratamento médico (conservativo) pode constituir uma 

medida temporária para controlar os sinais clínicos ou uma alternativa para o maneio da 

EMCC1,2,3,7. O repouso absoluto em jaula, geralmente entre 4 a 6 semanas, juntamente com a 

substituição da coleira pelo peitoral, é fulcral para evitar a progressão da doença1,2. 

Paralelamente, corticosteróides, em doses anti-inflamatórias, ou AINEs controlam a dor e 

minimizam o agravamento das lesões compressivas, combinados com protetores GIs1. O 

Truman foi um caso de sucesso, tendo gradualmente recuperado o controlo motor voluntário 

normal nos quatro membros e, embora com fraqueza ainda evidente, era capaz de se manter 

em estação e andar com assistência após uma semana. Era esperada uma recuperação total, 

tendo em conta a melhoria clinica observada, não sendo possível, contudo, assegurar que o 

Truman regressaria à sua atividade física inicial. O prognóstico para a laminectomia dorsal é, 

na generalidade, bom, com taxas de sucesso reportadas entre 75 a 95%1. Contudo, o tempo de 

recuperação é longo, aproximadamente, 3,6 meses, e foi já reportada, uma recorrência de 30% 

dos sinais, justificada pelo desenvolvimento de uma membrana de laminectomia no local1. 

Genericamente, cães jovens, com componente óssea primária, têm um melhor prognóstico do 

que cães de meia-idade a idosos com doença de disco1,2. O Truman teve alta, com indicação 

para manter um repouso absoluto, no mínimo, por seis semanas. Foi estabelecido um plano 

para fisioterapia, incorporando movimentos passivos e ativos, por forma a recuperar lenta e 

gradualmente a sua condição musculoesquelética e a função neurológica, sem agravar as 

alterações existentes ao nível da coluna cervical e, consequentemente, sem favorecer a lesão 

compressiva da medula espinhal5.    

Bibliografia: 
1Costa, RC. (2010) “Cervical Spondylomyelopathy (Wobbler syndrome) in dogs” Vet Clin Small 

Anim, (40) 881-913. 2De Decker, S. et al, (2008) “Diagnosis, treatment and prognosis of disc 

associated wobbler syndrome in dogs” Flemish Veterinary Journal, (78) 139-146. 3De Decker, 

S., Bhatti, SFM., Duchateau, L., Martlé, VA., Van Soens, I., VanMeervenne, SAE., Saunders, 

JH., Van Ham, LML. (2009) “Clinical evaluation of 51 dogs treated conservatively for disc-

associated wobbler syndrome” Journal of Small Animal Practice, (50) 136-142. 4De Lahunta, 

A., Glass, E. (2009) “Small animal spinal cord disease” Veterinary Neuroanatomy and 

Clinical Neurology, 3rdEdition, (10) 243-284. 5Drum, M. (2010) “Physical rehabilitation of the 

canine neurologic patient” Vet Clin Small Anim, (40) 181-193. 6Parent, J. (2010) “Clinical 

approach and lesion localization in patients with spinal diseases” Vet Clin Small Anim, (40) 

733-753. 7Sharp, N., Wheeler, S. (2005) “Cervical Spondylomyelopathy” Small animal spinal 

disorders – Diagnosis and Surgery, 2nd Edition, (11) 211-246. 
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Caso Clínico 2 – Dermatologia – Alergia alimentar 

Identificação do animal: O Ringo era um canídeo macho, castrado, de 10 meses de idade, da 

raça Basset Hound, com 19.3 kg de peso. Motivo da consulta: Prurido recorrente, não 

sazonal, constante, no abdómen e face medial dos membros e não responsivo a tratamento 

prévio. Anamnese: O Ringo tinha história de intenso prurido, áreas multifocais de alopécia, 

descamação e eritema ao longo da zona dorsal e ventral do corpo, mento e extremidades 

distais dos membros, tendo sido diagnosticado com demodicose juvenil, generalizada e 

piodermite secundária. Na altura efetuaram-se raspagens superficiais que foram negativas. Na 

altura do diagnóstico, foi atribuído 10, numa escala de 10, à intensidade do prurido. O Ringo foi 

medicado com moxidectina 1.2 mg/kg PO SID, cefalexina 26mg/kg PO BID durante um mês, 

shampoo de clorexidina a 2%, duas vezes por semana e difenidramina 1.3mg/kg PO BID. 

Respondeu bem ao tratamento, com melhoria significativa do prurido e uma redução 

considerável das áreas de eritema, notando-se apenas uma pelagem menos densa. Foi 

mantido o controlo das pulgas com fipronil e metopreno a cada três semanas. Passado um mês 

do início do tratamento, a demodicose foi considerada controlada, não existindo lesões ativas 

que pudessem ser sugestivas de piodermite. Um mês e meio após a última consulta, o Ringo 

apresentou-se novamente devido a prurido no abdómen e na face medial dos membros, tendo 

sido notado eritema, especialmente evidente no abdómen e na face medial das coxas, nas 

duas semanas precedentes. O prurido, embora inferior à sua apresentação inicial aquando do 

diagnóstico de demodicose, foi classificado pelo proprietário como sendo 8/10. Estava 

medicado com moxidectina 1.2 mg/kg PO SID, shampoo de clorexidina a 2%, duas vezes por 

semana e difenidramina 1.3mg/kg PO BID. O exame dermatológico (com evidência de eritema, 

crostas, pápulas no abdómen, face medial das coxas e dos membros anteriores), juntamente 

com uma citologia positiva para bactérias, evidenciou uma piodermite ativa. As raspagens 

profundas demonstraram uma demodicose resolvida – um ácaro em apenas um dos quatro 

locais avaliados. O tratamento incluiu cefalexina 26mg/kg PO BID, durante um mês, hidroxizina 

2.6mg/kg PO BID, durante duas a três semanas, moxidectina 1.2mg/kg PO SID e shampoo de 

clorexidina a 2%, duas vezes por semana. O Ringo apresentou-se no hospital um mês após a 

sua última reavaliação e a única queixa era um prurido constante no abdómen e face medial 

dos membros, o qual, menos severo que na última consulta, se mantinha em 6/10. Foi 

igualmente notado um eritema ligeiro a moderado na face posterior das coxas e abdómen. O 

Ringo estava vacinado e era desparasitado interna e externamente com fipronil e metopreno, a 

cada três semanas. Era um cão de interior, sem acesso a lixos ou tóxicos e que coabitava com 

outro cão, este também corretamente vacinado e desparasitado e com controlo de pulgas, com 

recurso aos mesmos produtos que o Ringo. O Ringo comia a mesma dieta desde sempre e 

que consistia numa ração seca de cachorro, à base de galinha e arroz. Tinha sido castrado há 
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dois meses, segundo a recomendação do clínico. Além dos problemas dermatológicos, a 

proprietária não identificou outras alterações relevantes. Exame físico geral: O Ringo estava 

alerta e responsivo, evidenciando um temperamento nervoso. Foi classificado como magro, 

com BCS 5/9. Os movimentos respiratórios eram normais, do tipo costoabdominal, relação 

1:1,3, profundidade normal e de frequência 20 r.p.m. O grau de desidratação era inferior a 5%. 

As mucosas oral e ocular apresentavam-se rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC inferior a 

2 segundos. Os gânglios linfáticos mandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis e 

de dimensões normais. Os gânglios linfáticos parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares 

acessórios e inguinais não eram palpáveis. A temperatura era de 39,1ºC, com tónus anal 

normal e reflexo anal positivo. O pulso era forte, regular, bilateral e simétrico. A auscultação 

cardiopulmonar era normal e a frequência cardíaca de 148 b.p.m. À palpação abdominal estava 

normal. Exame dermatológico: Num exame cuidado, a pelagem do Ringo tinha um aspeto 

saudável e composto. O abdómen e a face medial dos membros apresentavam-se 

eritematosos e a região axilar e o queixo com eritema ligeiro. Foram identificadas crostas e 

eritema na zona lombar e na zona interescapular, assim como se visualizaram algumas 

pápulas e crostas na face posterior das coxas. Os canais auditivos apresentavam uma 

quantidade mínima de cerúmen e detritos. Nos restantes aspetos do exame dermatológico não 

se detetaram alterações relevantes. Lista de problemas: Prurido não sazonal, recorrente, de 

intensidade 6/10, constante e localizado no abdómen e face medial dos membros; eritema 

moderado no abdómen e face interior das coxas; ligeiro eritema no queixo, axilas e zonas 

lombar e interescapular; crostas nas zonas lombar e interescapular; pápulas e crostas na zona 

posterior das coxas. Diagnósticos diferenciais: Alergia alimentar, dermatite alérgica à picada 

de pulga (DAPP), atopia, piodermite, dermatite por malassezia, demodicose. Exames 

complementares: Foram realizadas raspagens profundas em quatro zonas: lombar, 

interescapular, face interna da coxa esquerda e face interna da coxa direita. Todas as 

avaliações foram negativas. Foram preparadas duas lâminas citológicas por aposição de 

pápulas e crostas da zona interescapular e da zona posterior das coxas. Apenas na zona 

interescapular se observaram neutrófilos (3+) e cocos ocasionais. Uma amostra das lesões da 

zona interescapular foi enviada para cultura e antibiograma (Anexo 2, tabela 1). Durante o 

exame e após recurso a pente fino, não foram visualizadas pulgas ou fezes de pulgas. 

Diagnóstico definitivo: Suspeita de alergia alimentar e piodermite, com suspeita de infeção 

resistente. Tratamento: Foi indicada a administração tópica de fipronil+metopreno, a cada três 

semanas, e a continuação dos banhos com shampoo de clorexidina a 2%, duas vezes por 

semana, permitindo um contacto mínimo de 10 minutos. O Ringo foi medicado com 

difenidramina PO BID, na dose máxima de 2mg/kg, dependendo do grau de prurido, 

ivermectina 0.4mg/kg PO SID e nitempiram 3mg/kg PO QOD. Foi iniciada uma dieta de 

eliminação, estrita, à base de proteína de Canguru e aveia. Acompanhamento: Durante o 
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período de implementação da dieta de eliminação, o Ringo ingeriu ração do outro cão de casa 

e, segundo a descrição da proprietária, observou-se um agravamento do eritema e do prurido, 

os quais apenas se resolveram passados três dias. A amostra enviada para cultura revelou a 

presença de staphylococcus pseudointermedius meticilina-resistente (MRSP), tendo sido 

iniciado tratamento com clindamicina 15.5mg/kg PO SID. Nessa altura foi confirmado o 

diagnóstico de alergia alimentar e piodermite por MRSP. O Ringo voltou a aparecer no hospital 

para mais uma consulta de controlo da demodicose, revelando a segunda raspagem negativa 

com intervalo de um mês. Passado um mês, o Ringo apresentava-se com melhorias muito 

evidentes e a proprietária descreveu uma redução do prurido para 2/10. Apresentar-se-ia à 

consulta no mês seguinte para repetir as raspagens de pele e, caso desse negativo, iria ser 

descontinuada a ivermectina. Teria que repetir novamente a raspagem um mês depois. 

Discussão: Alergia alimentar é o nome comummente usado para designar uma dermatite 

alérgica de natureza imuno-mediada, de origem alimentar e de prurido caracteristicamente não 

sazonal2,3,6. Faz parte de um conjunto de patologias, genericamente designado de reação 

cutânea adversa alimentar, a qual é dividida em reação de caráter imunológico e não 

imunológico ou intolerância alimentar2,3,6. Este termo é frequentemente empregue pela 

dificuldade em estabelecer a verdadeira patogénese dos sinais clínicos cutâneos2,3,6. A 

imunopatogénese da alergia alimentar permanece desconhecida, embora hipersensibilidades 

do tipo I, III e IV sejam reconhecidas como processos imunológicos associados à alergia 

alimentar2,5,6. Estas respostas implicam uma componente IgE e a ativação de mastócitos e 

também um envolvimento celular com a ativação de células T por células apresentadoras de 

antigénios específicos, potenciando a formação de IgE antigénio-específicas e a produção de 

mediadores inflamatórios pelos mastócitos2,5,6. A resposta do sistema imune a alguns 

alergénios resulta numa quebra da tolerância a esse(s) componente(s) presente(s) na dieta e 

no aparecimento de sintomatologia cutânea sempre que o animal é exposto ao(s) 

alergénio(s)2,3,6. Carne de vaca, produtos lácteos, trigo, galinha, ovos, borrego e soja são 

reconhecidos, até ao momento, como os alergénios mais implicados, embora qualquer 

alimento seja um potencial causador de reações alimentares3,4,6. Uma vez que é um distúrbio 

imunomediado, envolvendo reações de hipersensibilidade retardada, requer, por norma, alguns 

meses de exposição ao alergénio, raramente ocorrendo associada a mudança da dieta3,6. A 

idade na primeira apresentação é variável, podendo ocorrer dos 2 a 3 meses até depois dos 10 

anos, sendo mais comum em cães com idade inferior a um ano2,6. A prevalência da alergia 

alimentar é considerada baixa, sendo responsável por cerca de 1% de todas as dermatoses 

caninas e 10% das dermatoses alérgicas5,6. Qualquer predisposição para o desenvolvimento 

de alergia alimentar não está provada, mas evidências sugerem um risco acrescido em 

algumas raças, como Boxers, Collies, West Highland white terrier, Cocker/Springer Spaniels, 

Pastor Alemão, Retrievers, entre outras2,5,6. A alergia alimentar pode desencadear sinais 
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cutâneos e/ou GIs, sendo raro o envolvimento de outros órgãos2,4,6. A sintomatologia 

dermatológica constitui a apresentação mais típica desta condição de natureza alérgica, a qual, 

em muitos casos, é semelhante no padrão lesional e na localização a outras dermatites como a 

piodermite, dermatite por Malassezia, dermatite alérgica (atopia, DAPP), sarna sarcóptica e 

demodécica2,4,6. Mais ainda, os cães apresentam-se, com relativa frequência, com uma 

combinação de diferentes etiologias, o que acresce na dificuldade de interpretar o diagnóstico e 

definir a alergia alimentar como causa primária2,6. O sintoma mais comum é um prurido não 

sazonal de intensidade variável, responsivo ou não a corticosteróides, localizado ao nível da 

face, orelhas, extremidades distais, axilas e virilhas, superfície ventral, base da cauda e região 

perianal, ou generalizado2,3,4,6. As lesões podem incluir combinações variadas de eritema, 

pápulas, colaretes epidérmicos, seborreia, escoriações, otites externas e, em casos crónicos, 

liquenificação e hiperpigmentação3,6. A piodermite recorrente, quase sempre associada a 

prurido, pode ser a única alteração presente em alguns cães com alergia alimentar2,4,6. O Ringo 

apresentou-se com história de piodermites recorrentes e um prurido intenso, não responsivo ao 

tratamento, enquanto estava a ser medicamente controlado para uma demodicose 

generalizada, previamente diagnosticada. A demodicose constitui uma causa primária de 

piodermite recorrente, já que, tratando-se de uma patologia imunossupressora, predispõe o 

animal para infeções secundárias quando não está controlada. A piodermite tem uma 

apresentação clínica característica, com pápulas, pústulas, crostas, colaretes epidérmicos, 

eritema e alopécia e era, provavelmente, a principal causa do prurido do Ringo. Era expectável 

que o Ringo tivesse uma completa resolução dos sinais clínicos após o tratamento da 

piodermite e controlo da demodicose, considerando a infeção parasitária como a causa 

primária subjacente. Contudo, após atingir a quase completa resolução da demodicose e após 

antibioterapias repetidas, o prurido permanecia ainda muito significativo. O prurido persistente 

e as piodermites recorrentes conduziram à suspeita da existência de outra patologia 

subjacente, colocando-se no topo da lista a alergia alimentar. Esta suspeita, pode ser obtida a 

partir dos sinais clínicos e da localização das lesões, da sazonalidade do prurido, idade de 

apresentação e/ou história de problemas dermatológicos recorrentes, como piodermites e otites 

externas4,6. O diagnóstico definitivo é obtido após implementação de um ensaio alimentar com 

uma dieta de eliminação e posterior desafio com a introdução da dieta inicialmente 

implicada.2,3,5,6 Antes de se iniciar este teste, recomenda-se descartar os restantes diagnósticos 

diferenciais2,6. Se o prurido persiste, após tratamento de problemas concorrentes (piodermite, 

malassezia, otite), ou após eliminar outras causas de dermatite, a dieta de eliminação deve ser 

a abordagem seguinte2,3,4. Esta foi a abordagem seguida no caso do Ringo. Uma vez que a 

DAPP é a dermatite alérgica mais comum em pequenos animais e o padrão clinico também 

podia ser compatível com essa, um controlo absoluto das pulgas era essencial, tendo sido 

implementado juntamente com a dieta de eliminação. Inclusivamente foi considerada a 
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hipótese do Ringo apresentar simultaneamente as duas patologias, pelo que a eliminação da 

DAPP como fator causal da sintomatologia persistente foi considerada obrigatória e necessária 

para garantir a correta interpretação da resposta à dieta de eliminação. A existência de 

dermatites alérgicas concorrentes está descrita em 20 a 30% dos casos6. A atopia, também foi 

incluída na lista de diferenciais, sendo a segunda causa mais comum de dermatite alérgica em 

cães6. Foi, no entanto, menos considerada pelo padrão de sazonalidade, geralmente presente 

na atopia, e pela idade de apresentação neste caso ter sido inferior a um ano. A demodicose 

do Ringo foi considerada controlada, não tendo sido visualizada nenhuma forma adulta ou 

imatura do ácaro. Nesse momento, optou-se por uma dieta de eliminação de fontes proteica e 

de hidratos de carbono novas. A opção por este tipo de dieta teve em conta os resultados 

satisfatórios descritos com o seu uso e as limitações da proprietária em disponibilizar uma dieta 

caseira1,6 Durante o ensaio alimentar, o Ringo foi tratado preventivamente para as pulgas e 

manteve o tratamento para a demodicose, este último garantindo o controlo de outros 

eventuais parasitas. Por causa da necessidade de se manter uma dieta estrita sem quaisquer 

outros componentes adicionais, a moxidectina foi substituída por ivermectina pelo facto de essa 

ser formulada com aditivos que podem potencialmente interferir com o ensaio2,4. Este é 

realizado no período mínimo de oito semanas, durante o qual a dieta em causa é substituída 

por outra à qual o animal nunca foi exposto, esperando-se uma resolução ou, pelo menos, uma 

diminuição dos sinais clínicos durante esse periodo1,3,4.Geralmente, a melhoria do prurido é 

observada entre três a seis semanas após início, embora alguns cães possam ter uma 

resposta mais tardia que se prolonga por oito a dez semanas, enquanto outros desenvolvem 

uma resposta logo após duas semanas3,5,6. Após esse período, é necessária a introdução da 

dieta original para confirmar que essa constitui a causa primária, com o reaparecimento dos 

sinais clínicos e do prurido, a não ser que uma resposta óbvia seja observada durante o 

ensaio3,6. O sucesso deste teste e a obtenção do diagnóstico correto está dependente da 

manutenção de uma dieta de eliminação estrita, o que depende do comprometimento do dono 

e do seu conhecimento de todo o processo2,3,4,6. As dietas atualmente disponíveis incluem as 

caseiras, as hidrolisadas e as de fontes proteicas novas2,3,6. Antes da escolha do tipo de dieta é 

importante reunir os dados relevantes da história do animal6. As dietas caseiras são 

consideradas as mais adequadas para um ensaio, uma vez que se detém o controlo da 

composição respeitante às fontes proteica e de hidratos de carbono, assegurando a presença 

de componentes aos quais o animal nunca foi exposto e a ausência de aditivos2,5,6. Tem como 

desvantagens o facto de exigir tempo para preparação, o que não acontece com as dietas 

comerciais, e ainda o risco de ser nutricionalmente desequilibrada2,5,6. As dietas hidrolisadas, 

conhecidas como “hipoalergénicas”, baseiam-se no conceito de que proteínas de tamanho 

reduzido, hidrolisadas enzimaticamente, são menos imunogénicas e têm menor probabilidade 

de induzir sensibilização do que as proteínas originárias2,3,6. Estudos comprovaram, no entanto, 
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que as dietas hidrolisadas podem continuar a ser imunogénicas e podem conter aditivos e 

outros componentes desconhecidos2,3,5. Mais ainda, o grau de redução das propriedades 

alergénicas depende da proteína nativa da dieta6. As dietas de proteínas novas têm na sua 

composição novas fontes proteicas às quais o animal nunca foi exposto e para as quais não se 

encontra sensibilizado1,3,6. As mais usadas são o coelho, o canguru, o pato, o veado e algumas 

espécies de peixe2,3. A dieta inclui ainda uma fonte de hidratos de carbono, como batata-doce, 

arroz integral e aveia. O borrego e o arroz já não fazem parte das dietas de eliminação, como 

antigamente, uma vez que foram sendo já incorporadas em muitas rações comerciais3,6. 

Durante o ensaio alimentar, o Ringo comeu a ração do outro animal e o consequente 

agravamento evidente dos sintomas e a melhoria significativa passados três dias, confirmaram 

a suspeita de alergia alimentar. Neste caso, o incidente funcionou como desafio do ensaio, 

embora não tenha permitido a identificação dos componentes específicos da dieta que 

induziam a reação alérgica (provocação) 6. Durante este teste é essencial a eliminação de 

quaisquer aditivos, guloseimas ou outro tipo de componente adicional, incluindo medicação que 

possa conter proteínas escondidas na sua composição2,3,5. Tratamento específico é muitas 

vezes necessário para o controlo dos sintomas como o prurido, mas é importante descontinuar 

esta medicação duas semanas antes do término do ensaio, de forma a avaliar corretamente a 

resposta1,6. O prognóstico é muito bom quando o diagnóstico definitivo é alcançado e quando 

se garante a total ausência dos alergénios implicados2,6. Alguns animais podem 

ocasionalmente ter recorrência dos sinais se se tornarem sensibilizados à nova proteína, se 

forem fracamente controlados por donos pouco comprometidos ou se tiverem outras afeções 

concorrentes3,4,6. O prognóstico do Ringo era bom, tendo em conta que se obteve o diagnóstico 

definitivo de alergia alimentar e que se conseguiu reduzir significativamente o prurido com a 

dieta e, simultaneamente, com o tratamento da piodermite. Era expectável a descontinuação 

da ivermectina, tendo em conta que a demodicose permanecia controlada. O Ringo era 

contudo um cão que teria que ser monitorizado, pela possibilidade de recorrência de qualquer 

uma das patologias mencionadas, tendo sempre um risco acrescido de desenvolver problemas 

dermatológicos secundários às condições primárias. 
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Caso clínico 3 – Oncologia – Mastocitoma cutâneo no membro pélvico esquerdo 

Identificação do animal: A Allie era um canídeo fêmea de 16 anos de idade, de raça cruzada, 

com 4.5 kg de peso. Motivo da consulta: A Allie apresentou-se à consulta para reavaliação de 

um mastocitoma cutâneo de grau III localizado na perna e tarso esquerdos com metastização 

para o gânglio linfático poplíteo esquerdo, duas semanas depois de ter iniciado tratamento com 

toceranib (PalladiaTM, SU11654). Anamnese: Na sua apresentação inicial, a Allie tinha uma 

massa exofítica de aproximadamente 4x3x2cm3 e eritematosa. A neoplasia foi diagnosticada 

em Novembro de 2011, por CAAF, a qual revelou a existência de metástases no gânglio 

linfático poplíteo esquerdo. Radiografias torácicas e abdominais não evidenciaram metástases. 

Na ecografia abdominal foram identificadas esplenomegália e linfadenomegália dos gânglios 

ilíacos mediais e a presença de nódulos hepáticos inespecíficos. Foi realizada uma CAAF 

ecoguiada do baço que não evidenciou doença metastática, não tendo sido possível efetuar 

CAAF do fígado. O tumor foi caracterizado, após biópsia, por análise histopatológica, tendo 

sido implementado tratamento sistémico com masitinib. A Allie estava medicada com 

famotidina 0.5mg/kg PO BID e difenidramina 2.8mg/kg PO BID ou TID. Devido à progressão da 

doença, pelo aumento do tamanho do tumor e aspeto ulcerado e exsudativo após duas 

semanas com masitinib, foi iniciado o protocolo com vinblastina e prednisona. Durante esse 

protocolo a Allie manteve bom apetite e atividade normal, tendo sido unicamente notada 

poliúria e polidipsia. O hemograma foi monitorizado semanalmente durante todo o tratamento 

implementado. Foram cumpridas seis doses de vinblastina, num período de nove semanas, 

durante o qual a doença se manteve estável (Anexo 3, tabela 1). Após esse período, foi 

descontinuada devido ao crescimento do tumor para o dobro do tamanho. Durante o 

tratamento a Allie desenvolveu um aumento das enzimas hepáticas, tendo o hemograma 

revelado uma leucocitose. Por essa razão foi iniciada amoxicilina-ácido clavulânico, 27.8mg/kg 

PO BID, durante dez dias. A massa apresentava nessa altura 5.8x4.9x3.4 cm3, o gânglio 

linfático poplíteo esquerdo continuava aumentado, e ambos os gânglios linfáticos pré-

escapulares estavam proeminentes. Devido ao aumento do tamanho do tumor foi iniciado 

lomustine (CCNU). Uma semana depois a massa apresentava 5.5x4.4x3.4 cm3, tendo a 

doença sido considerada novamente estável. O hemograma não evidenciou sinais de 

inflamação. Estava medicada com famotidina 0.5mg/kg PO BID, difenidramina 2.8mg/kg PO 

BID ou TID, amoxicilina-ácido clavulânico 27.8mg/kg PO BID e prednisona 0.5mg/kg PO QOD. 

Na semana da segunda dose de CCNU a massa havia crescido para 6.2x4.6x3.0 cm3, tendo 

sido substituído por toceranib (PalladiaTM, SU11654) (Anexo 3, tabela 1). De resto, a Allie 

continuava bem e, segundo o proprietário sem alterações. O hemograma voltou a revelar 

neutrofilia e as enzimas hepáticas permaneciam aumentadas. A Allie apresentou-se duas 

semanas depois de iniciar o toceranib e estava clinicamente assintomática, sem vómitos ou 
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diarreia, e segundo o proprietário estava muito bem em casa. Estava vacinada e desparasitada 

(produto desconhecido). Comia com apetite uma dieta comercial de elevada qualidade. Além 

deste problema não tinha mais nada relevante no seu passado médico. Estava medicada com 

famotidina 0.5mg/kg PO BID, maropitant 3.5 mg/kg QOD, metronidazole 14 mg/kg BID, se 

necessário para a diarreia, e difenidramina 2.8mg/kg PO BID ou TID. O proprietário não referiu 

quaisquer outras alterações. Exame físico geral: A Allie apresentava-se alerta e responsiva, 

com temperamento equilibrado. A sua condição corporal era normal, com BCS 6/9. Os 

movimentos respiratórios eram normais, do tipo costoabdominal, relação 1:1.3, profundidade 

normal e de frequência 30 r.p.m. O grau de desidratação era inferior a 5%. As mucosas oral e 

ocular apresentavam-se rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC inferior a 2 segundos. 

Apresentava esclerose nuclear bilateral. O gânglio linfático poplíteo esquerdo estava 

aumentado de tamanho e com consistência também aumentada. Os gânglios linfáticos pré-

escapulares bilaterais estavam proeminentes. Os restantes gânglios linfáticos palpáveis 

estavam normais. Os gânglios linfáticos parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares acessórios 

e inguinais não eram palpáveis. A temperatura era de 38.5ºC, com tónus anal normal e reflexo 

anal positivo. O pulso era forte, regular, bilateral e simétrico. A auscultação cardiopulmonar era 

normal. A frequência cardíaca era de 120 b.p.m. À palpação abdominal estava normal. Tinha 

uma massa de dimensões 7.2x4.9x5.1cm3 localizada na superfície craniolateral da metade 

distal da perna esquerda e na face flexora do tarso (Anexo 3, figura 1). Lista de problemas: 

mastocitoma cutâneo de grau III, metastático, e não responsivo à quimioterapia, neutrofilia 

moderada e enzimas hepáticas aumentadas. Diagnóstico definitivo: Mastocitoma cutâneo de 

grau III no membro pélvico esquerdo, com metástases para o gânglio linfático poplíteo 

esquerdo. Tratamento: Foi eleito um tratamento empírico com vitamina C na dose de 250mg 

PO SID, com incrementos de 250mg, a cada quatro dias. Foi iniciada prednisona 1mg/kg PO 

SID e descontinuado o toceranib. A restante medicação foi continuada, exceto o metronidazole 

e o maropitant. Acompanhamento: A Allie continuou sem alterações clínicas. Uma semana 

depois, a massa tinha diminuído para 7.0x5.5x3.4cm3 e por essa razão foi continuada a 

vitamina C. Foi iniciado masitinib 11mg/kg PO SID e descontinuada a prednisona, com redução 

da dose a cada semana (desmame). Passada uma semana o masitinib foi descontinuado 

porque não houve resposta, mantendo-se, contudo, a dose de vitamina C, com incrementos de 

250mg, a cada quatro dias, até atingir a dose de 1000mg SID. A Allie manteve-se 

assintomática por mais uma semana, após o qual foi hospitalizada devido a uma rápida 

deterioração do estado geral. Foi efetuada eutanásia no dia seguinte. Discussão: O 

mastocitoma (MTC) é um dos tumores mais prevalentes no cão e é o mais comum dentro dos 

tumores cutâneos, contando com uma prevalência de 7% a 21%, razão pela qual deve 

constituir sempre um dos diferenciais considerados perante a existência de um nódulo 

cutâneo3,5,7. Os MTC surgem tipicamente em animais idosos e desenvolvem-se sobretudo em 
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tecidos que estão em contacto direto com o ambiente e alergénios estranhos ao sistema 

imune, como pele, tratos respiratório e gastrointestinal6,7. A grande maioria aparece na derme e 

no tecido subcutâneo, ao nível do tronco (50%-60%), membros (25%-40%), cabeça e pescoço 

(10%)7. Podem surgir, ocasionalmente, noutras localizações como conjuntiva, glândula salivar, 

trato GI, nasofaringe, laringe, ureter e uretra6,7. O envolvimento primário de vísceras, baço, 

fígado e medula óssea (mastocitose sistémica ou disseminada) é muito raro, resultando 

invariavelmente da metastização de tumores muito agressivos6,7. O MCT cutâneo aparece na 

forma de nódulos isolados ou, em 11% a 14%, como múltiplos nódulos6. É estabelecida uma 

correlação entre a apresentação do tumor e o seu grau histológico. MCT bem diferenciados, de 

grau I, são geralmente solitários, bem circunscritos e de crescimento lento, no mínimo 6 meses, 

enquanto os pouco diferenciados, grau III, se apresentam ulcerados, com eritema e inflamação 

dos tecidos envolventes e com possíveis nódulos associados, manifestando um crescimento 

rápido6,7. Os tumores de grau II ou intermédios podem apresentar-se com qualquer uma das 

características dos dois anteriores6,7. O MTC de grau I representa 34%-38% de todos os MTC, 

o de grau II representa 40%-52% e os de grau III 14%-22%5. São tumores quase sempre não 

pigmentados, embora alguns apareçam eritematosos e com pigmentação7. O MTC subcutâneo, 

distinto de um tumor dérmico com infiltração subcutânea, tem uma aparência mole e carnosa, 

que torna passível a sua confusão com um lipoma3,6. Estudos realizados envolvendo a variante 

do MTC subcutâneo obtiveram resultados mais positivos nos tempos de sobrevida, taxas de 

recorrência e metastização do que os descritos para a forma cutânea, sugerindo um 

comportamento biológico mais benigno, aproximado aos MTC cutâneos de grau intermédio3,7. 

Está reconhecida a existência de predisposição de certas raças, sendo incluídas as raças 

cruzadas, Boxer, Boston Terrier, English bulldog, Bull Terrier, Bullmastiff, Staffordshire e Fox 

Terrier, Beagle, Labrador e Golden Retriever, Cocker Spaniel, Schnauzer, Weimaraner e Shar-

pei3,6,7. Os Boxers são representativos da raça com maior risco de desenvolver MTCs 

cutâneos, mas esses são quase sempre de grau intermédio ou baixo, ao passo que Shar-peis 

e Golden Retrievers desenvolvem formas mais agressivas e com pior prognóstico6,7. A 

etiopatogenia permanece desconhecida, sendo diversas as propostas de associação de alguns 

fatores predisponentes6. Uma componente genética foi implicada pelo reconhecimento de uma 

maior incidência em certas raças, particularmente cães com ancestral comum ao bulldog6,7. 

Mutações no gene supressor tumoral p53 foram identificadas em alguns MTC mas não 

noutros6. O fator de células estaminais é um importante fator de crescimento para os 

mastócitos, determinando a sua diferenciação, sobrevivência e função quando ligado ao 

recetor kit2,6,7. Mutações no gene que codifica o recetor – c-kit – conduzem a uma ativação 

constitutiva do kit mesmo na ausência do ligando2,6,7. Mutações na região de membrana do kit 

têm sido largamente implicadas no desenvolvimento e progressão dos MTC caninos, com uma 

expressão mais significativa em tumores de maior grau6,9. Não está reconhecida uma 
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predisposição de sexos6. Os sinais clínicos encontrados são secundários à libertação de 

aminas vasoativas após desgranulação dos mastócitos, podendo ocorrer em 50% dos cães e 

levando ao aparecimento de edema, eritema e do sinal de Darier (eritema e erupção circular 

após ligeiro traumatismo)7. Ulceração GI e consequente vómito, com ou sem sangue, anorexia, 

melena e dor abdominal, é reportada em 35% a 83% dos casos, surgindo mais associada a 

tumores de grau mais elevado6,7. Outras complicações frequentes incluem atraso na 

cicatrização e hemorragia após remoção cirúrgica do tumor e alterações hemodinâmicas como 

hipotensão6,7. Para evitar estas complicações, a manipulação excessiva do tumor deve ser 

minimizada durante a realização de biópsia ou excisão cirúrgica7. Um diagnóstico exato é 

obtido em 92% a 96% dos casos por CAAF7. Assim a citologia deve ser sempre considerada 

antes da remoção da massa, por forma a obter um diagnóstico definitivo, já que o tipo de tumor 

presente é determinante para a técnica cirúrgica e extensão dessa intervenção no que respeita 

à obtenção de margens amplas e limpas6,7. A determinação do grau histológico requer uma 

biópsia excisional, e é essencial para predizer o comportamento biológico do tumor, tendo, por 

isso, um importante valor prognóstico4,6. Diferentes indicadores de prognóstico para os MTC 

estão descritos e incluem a localização do tumor (regiões mucocutânea, perineal, inguinal, 

ungueal e nariz/queixo estão associadas a pior prognóstico), os níveis de indicadores de 

proliferação celular (AgNORs, PCNA, Ki-67), a taxa de crescimento e o tamanho do tumor, a 

presença de sinais sistémicos, associados às formas viscerais, a raça e o estadio clínico3,4,6,7. 

O estadiamento clínico foi estabelecido para os MTC cutâneos, não existindo uma classificação 

adequada para os tumores subcutâneos3. O estadiamento clínico proposto pela OMS, inclui 

quatro estadios – 0, I, II, III e IV, os quais são determinados pela localização do tumor, 

envolvimento de gânglios linfáticos e/ou envolvimento de estruturas distantes ao tumor4,6. A 

ausência ou presença de sinais sistémicos dita a subclassificação em a ou b, respetivamente4,6. 

Nessa classificação, os tumores múltiplos da derme eram incluídos no estadio III juntamente 

com grandes tumores infiltrativos, ideia que foi refutada por evidências que sugerem que não 

existe diferença de prognóstico entre tumores únicos ou múltiplos confinados à derme4,7. 

Atualmente, tumores múltiplos sem infiltração são classificados individualmente4. A Allie 

apresentou-se inicialmente com uma massa com crescimento visivelmente rápido, localizada 

no membro posterior esquerdo e ulcerada. Simultaneamente apresentava linfadenomegália do 

gânglio regional. Foi efetuada uma CAAF da massa e do gânglio que demonstrou um 

crescimento neoplásico compatível com MTC. O estadiamento clínico foi conduzido e incluiu 

radiografias torácicas, hemograma, bioquímica, ecografia abdominal e aspiração do baço4,6. 

Nenhuma evidência de metástases à distância foi observada. O MTC cutâneo foi considerado 

no estadio III a – tumor único, grande, infiltrativo e com envolvimento do gânglio linfático 

regional, sem sintomatologia clínica associada. Os diagnósticos diferenciais possivelmente 

considerados na primeira apresentação incluem todas as neoplasias cutâneas que afetam a 
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espécie canina – mastocitoma, hemangiossarcoma, linfoma, carcinoma de células escamosas, 

sarcoma de tecidos moles, melanoma amelanótico e lipoma. Tendo em conta as características 

do tumor, ulcerado, eritematoso, exofítico e consistente à palpação, um comportamento 

maligno era expectável já antes de estabelecido o diagnóstico definitivo por CAAF. A análise 

histopatológica revelou um MTC de elevado grau, o que tornou as opções de tratamento 

paliativas e não definitivas5,6,7. Tendo em conta a localização do tumor e a mais provável 

impossibilidade de conseguir margens cirúrgicas satisfatórias, a amputação do membro pélvico 

esquerdo teria sido a opção que traria melhores resultados neste caso. Tendo em conta o 

elevado potencial metastático, o tratamento sistémico era o mais indicado4. Radioterapia 

poderia ter sido implementada, com vista a controlar a doença em termos microscópicos, 

funcionando como um adjuvante da remoção cirúrgica4,7. A cirurgia excisional não foi realizada 

dada a localização da massa e a decisão de amputar o membro foi declinada pelo proprietário. 

A radioterapia poderia ter sido, eventualmente, considerada como terapia única, paliativa, 

perante a impossibilidade de remover a massa cirurgicamente e perante a não-aceitação da 

amputação do membro pelo proprietário4. Foi iniciado o tratamento sistémico e o masitinib foi 

implementado. Masitinib é um inibidor da tirosina kinase (ITK) recentemente reconhecido como 

sendo eficaz no tratamento de MTC caninos de alto grau e não passíveis de remoção, 

resultando num acréscimo do tempo médio de sobrevida e da taxa de sobrevivência aos 12 e 

24 meses1. Os ITK têm como alvo o recetor tirosina kinase, manifestando uma eficácia superior 

nos tumores que apresentam mutações do kit, as quais são detetadas em até 30% dos MTC de 

alto grau2. O protocolo foi descontinuado por ausência de reposta do tumor. Durante esse 

período, a urianálise foi monitorizada uma vez que o masitinib pode desencadear uma 

nefropatia por perda de proteína em alguns animais2. A vinblastina e o CCNU são os agentes 

quimioterápicos de eleição para o tratamento de MTC de alto grau, podendo ser usados 

isoladamente ou em combinação, tendo os resultados obtidos suportado o recurso aos 

protocolos combinados4,6,7. A prednisona, além daqueles dois, é um agente reconhecidamente 

eficaz no tratamento de MTC metastático, atuando pela inibição da formação dos grânulos e da 

produção de mediadores inflamatórios, enquanto contribui para a redução dos sinais de 

inflamação envolvente4,6. Os MTC de alto grau têm reconhecidamente um menor número de 

recetores de glucocorticóides, pelo que a prednisona não é indicada como agente único4. O 

protocolo padrão mais usado consiste na terapia combinada de prednisona e vinblastina, com 

taxas de resposta de 47% e na monoterapia com CCNU, com respostas que rondam os 44%7. 

Este foi o protocolo implementado neste caso, após uma tentativa de resposta aos ITK que não 

foi conseguida. Durante o protocolo, a Allie foi monitorizada quanto a efeitos secundários dos 

agentes. Estes incluem mais comummente distúrbios GIs e mielosupressão, manifestada 

primariamente por neutropénia7. A alteração mais relevante do hemograma era uma neutrofilia 

madura moderada, persistente e progressiva. Este achado era mais provavelmente resultado 
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da combinação de inflamação e/ou necrose associadas ao tumor e do efeito da prednisona. O 

aumento das enzimas hepáticas, também possivelmente resultado do efeito da prednisona, 

podia ser o reflexo da infiltração do MTC metastático no fígado. Um estudo recente demonstrou 

que a expressão das COX-2 está presente na maioria dos MTC caninos, e não na maioria das 

células normais, tendo demonstrado uma correlação entre essa expressão e o grau histológico 

elevado dos MTC5. Foi concluído a partir desse estudo que os AINEs, e sobretudo os inibidores 

específicos das COX-2, poderão constituir uma alternativa para o tratamento dos MTC, no 

sentido de potenciar a ação dos quimioterápicos e, eventualmente ajudar a reduzir a incidência 

desse tumor5. A Allie respondeu ao protocolo com vinblastina e prednisona, e, durante algumas 

semanas, a doença foi considerada estável, dado que se verificou um decréscimo, inferior a 

25%, no tamanho do tumor. Foi iniciado lomustine, tendo sido novamente atingida doença 

estável durante três semanas, após o qual o tumor voltou a progredir. Nesta altura, a 

radioterapia deixou de ser uma alternativa para obter a citoredução do tumor, já que estaria 

associado a um alto risco de desencadear a desgranulação dos mastócitos e induzir uma 

reação anafilática sistémica4. Perante a ausência de respostas a outros agentes, 

inclusivamente o masitinib, foi feita uma tentativa com toceranib. Respostas ao toceranib foram 

obtidas em 42.8% dos casos, com maior eficácia nos tumores que apresentavam mutações no 

c-kit, mas que não tinham envolvimento de gânglios linfáticos2. O prognóstico da Allie era mau 

desde que foi determinado o diagnóstico definitivo, sendo expectável, desde início, uma rápida 

progressão da doença, a qual seria apenas retardada pelo recurso a agentes quimioterápicos. 

A vitamina C, ácido ascórbico, com propriedades antioxidantes reconhecidas, foi usada 

empiricamente como última alternativa. Não existem evidências que suportem a eficácia desse 

uso específico em medicina veterinária, contudo, tem a seu favor o facto de não se 

reconhecerem efeitos secundários significativos para doses altas de vitamina C, além de 

episódios de diarreia. A Allie parecia responder a esse tratamento, tendo sido continuado até 

atingir a dose máxima de 1000mg, acabando no entanto por morrer tal como era expectável. 
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Caso clinico 4 – Gastroenterologia – Pancreatite aguda  

Identificação: Ginger era um canídeo fêmea de 8 anos de idade, da raça Dachshund, castrada 

e com 7.3 kg de peso. Motivo da consulta: A Ginger apresentou-se devido a vómitos com 3 

dias de duração, de intensidade e frequência crescentes, anorexia e letargia. Anamnese: Na 

primeira apresentação, a Ginger foi observada por outro veterinário e medicada com 0.8 mL de 

cefovecina IV e com 0.8 ml de maropitant IV. No dia seguinte, desenvolveu marcada letargia e 

foi vista pelo mesmo clinico, o qual, após alguns exames complementares, fez o diagnóstico de 

diabetes cetoacidótica, com suspeita de pancreatite aguda, tendo referido o caso. À consulta, a 

Ginger apresentava-se devidamente desparasitada e vacinada. Não tinha realizado nenhuma 

viagem e era um animal de interior, sem acesso a lixos, ervas ou tóxicos e não tinha contacto 

com outros animais. A sua dieta consistia em ração seca de adulto de elevada qualidade. Não 

tinha sido submetida a nenhuma intervenção cirúrgica, além da castração. A Ginger tinha 

história de dermatite alérgica crónica, para a qual era medicada com prednisolona e 

trimeprazina (Temaril-P®). Recebia periodicamente uma dose de triamcinolona (Vetalog®) 

injetável aquando das crises pruríticas. Os proprietários referiram que os vómitos se tornaram 

mais frequentes e severos no dia anterior à consulta e que, nos últimos dois dias, deixara de 

comer e apresentava-se apática e com atividade muito diminuída. Referiram que a Ginger 

urinava mais do que o normal há algum tempo e bebia também mais água embora não 

soubessem precisar a quantidade. Não referiram nenhuma outra alteração relevante. Exame 

físico geral: A Ginger apresentava-se alerta, embora marcadamente letárgica. Foi considerada 

obesa na avaliação da condição corporal (BCS de 9/9). Os movimentos respiratórios eram do 

tipo costoabdominal, superficiais e de frequência 42 r.p.m, com um grau ligeiro de esforço 

respiratório. O grau de desidratação era de 7% e as mucosas ocular e oral apresentavam-se 

rosadas, secas e baças. O TRC era inferior 2 segundos. Os gânglios linfáticos mandibulares, 

pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis e de dimensões normais, sendo os restantes 

gânglios linfáticos superficiais não palpáveis. A temperatura era 38.2ºC, o tónus normal e o 

reflexo anal positivo. O pulso era forte, regular, bilateral e simétrico. As auscultações, pulmonar 

e cardíaca eram normais, tendo revelado uma taquicárdia de 130 b.p.m. À palpação abdominal 

era evidente a existência de dor na região cranial. Apresentava pápulas e colaretes 

epidérmicos distribuídos pelo abdómen e peito. Exame dirigido ao aparelho gastrointestinal: 

Não foram detetadas alterações relevantes, exceto a existência de dor abdominal na região 

cranial. Lista de problemas: Vómito agudo, anorexia, letargia, 7% de desidratação, poliúria 

(PU) e polidipsia (PD) suspeitas, dor abdominal cranial, obesidade, taquipneia e esforço 

respiratório ligeiro, taquicárdia ligeira, pápulas e colaretes epidérmicos. Diagnósticos 

diferenciais: Pancreatite aguda, cetoacidose diabética, obstrução intestinal por corpo 

estranho, hipoadrenocorticismo, hiperadrenocorticismo (HAC) iatrogénico, hipotiroidismo, 
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alergia alimentar, insuficiência renal crónica, neoplasia pancreática, peritonite, hepatopatia 

(colangiohepatite, neoplasia, obstrução biliar), gastrite/gastroenterite aguda (infecciosa, 

secundária a corticosteróides). Exames complementares: O Rx torácico, VD e LL, não 

revelou nenhuma alteração, assim como o Rx abdominal LL e VD. Não havia evidência de 

corpo estranho ou obstrução intestinal (Anexo 4, figuras 1 e 2). Na ecografia abdominal, 

verificou-se hepatomegália difusa, com aumento difuso da ecogenicidade. (Anexo 4, figuras 5 e 

6). Era evidente a existência de gordura hiperecogénica na região abdominal cranial direita e 

eram visíveis espessamentos focais hipoecogénicos no lobo direito do pâncreas, 

apresentando-se o duodeno com uma forma corrugada (Anexo 4, figuras 3 e 4). O hemograma, 

efetuado antes da consulta, revelou uma neutrofilia marcada, 37x103/µl (3x103 – 11x103) e 

neutrófilos banda = 2x103/µl. O HCT de 40.7% estava dentro dos valores normais. Os restantes 

valores estavam normais. A bioquímica, efetuada previamente à consulta, revelou ALP = 798 

U/l (10-150 U/l), amilase = 3732 U/l (450-1240 U/l), lipase = 1860 U/l (100-750 U/l), GGT = 21 

U/l (0-14 U/l) Ca2+ = 8.1 mg/dl (8.2-12.4 mg/dl), Cl- = 84 mEq/l (105-115 mEq/l), K+ = 3.3 mEq/l 

(4.0-5.6 mEq/l), Na+ = 121 mEq/l (141-156 mEq/l), Anion gap = 33 mEq/l (12-24 mEq/l), 

Bicarbonato = 7 mEq/l (17-24 mEq/l), glicémia = 380 mg/dl. BUN, creatinina, albumina e 

bilirrubina estavam normais. Na urianálise, mediante colheita por cistocentese, registou-se 

glicosúria (3+) e cetonúria (4+) e uma densidade urinária de 1.027. Não foram visualizadas 

bactérias no sedimento. Diagnóstico definitivo: Pancreatite aguda e cetoacidose diabética. 

Tratamento: A Ginger foi hospitalizada de emergência, tendo sido instituído tratamento com 

NaCl 0.9% a 40ml/h, suplementado com 40mEq/l KCl e 40mEq/l KPO4; ampicilina + sulbactam 

(Unasyn®) 30mg/kg IV TID; dolasetron 0.6mg/kg IV BID; famotidina 1mg/kg IV BID; sucralfato 

0.5g PO TID; fentanil 10mcg/kg/h IV. Foi iniciada, ao fim do dia, insulina regular (16 U 

insulina/250ml NaCl 0,9%) em infusão continua, à taxa de 10 ml/h. A Ginger foi regularmente 

monitorizada nos seguintes parâmetros: peso corporal, corpos cetónicos, glicémia, a cada 2 

horas (Anexo 4, gráfico 1), HTC e PT. A alimentação entérica foi iniciada após 48 horas. Nesse 

dia fez-se a transição para amoxicilina-ácido clavulânico 16mg/kg PO BID. Foi administrado 

NaCl 0.9% a 10 ml/h, suplementado com 20 mEq/l KCl e 40 mEq/l KPO4. A taxa de insulina 

regular foi administrada consoante o nível glicémico, bem como a suplementação de dextrose 

(Anexo 4, tabela 1). O tratamento ao 4º dia incluiu famotidina 0.7mg/kg PO BID, amoxicilina-

ácido clavulânico 16mg/kg PO BID, 3 U de insulina (Humulin-R®) IM BID, LR à taxa de 19ml/h, 

suplementado com 30mEq/l KCl e 30mEq/l KPO4. Acompanhamento: A Ginger teve alta após 

5 dias de hospitalização e foi medicada com tramadol 1.6 a 3.2 mg/kg BID ou TID, de acordo 

com o grau de dor; 3 U insulina (Humulin-N®) SQ BID; famotidina 0.6 mg/kg PO BID e 

cefalexina 32mg/kg PO BID, durante 4 semanas. Foi prescrita uma dieta baixa em gordura 

(Hill´s i/d®). Segundo o proprietário, progrediu positivamente desde a alta, com redução da PU 

e PD. Registou, contudo, um agravamento significativo da condição prurítica. Foi agendada 
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uma nova curva de glicémia para 7-10 dias e, nessa altura, foi recomendado descartar 

hipotiroidismo. Discussão: A Ginger foi referida para o hospital com suspeita de pancreatite 

aguda e com o diagnóstico de cetoacidose diabética. A cetoacidose é uma condição que se 

desenvolve como a forma complicada de diabetes mellitus, surgindo, geralmente, em cães de 

meia-idade a idosos5. Caracteriza-se pela presença de corpos cetónicos em circulação e na 

urina, em adição à hiperglicémia e glicosúria, conduzindo a importantes desequilíbrios 

hidroeletrolíticos e acidobásicos que tornam esta patologia uma emergência médica3,5. As 

alterações do hemograma, bioquímica e urianálise da Ginger eram claramente indicativas de 

cetoacidose diabética. Esta condição pode surgir associada a outras patologias concorrentes, 

como a pancreatite aguda e o hiperadrenocorticismo2,3. A pancreatite aguda, igualmente 

considerada uma emergência médica, ocorre com frequência em pequenos animais, 

caracterizando-se por uma reação inflamatória exuberante do pâncreas, decorrente da ativação 

enzimática que resulta na sua autodigestão e do tecido peri-pancreático1,2,4. É um processo 

reversível, não associado a alterações estruturais permanentes, envolvendo episódios ligeiros 

a severos e de apresentação única ou recorrente7. É desencadeado, em simultâneo, um 

conjunto de alterações sistémicas severas, incluindo vasodilatação, hipotensão e perda de 

fluidos, que pode culminar numa falência orgânica multissistémica1,2,7. A pancreatite aguda é 

considerada idiopática pela dificuldade de se estabelecer uma causa primária1,2,4. Contudo, 

está descrito o papel de diversos fatores intervenientes, diretos ou indiretos, no seu 

desenvolvimento e, nesse sentido, é encarada como uma patologia multifatorial2,4. A existência 

de patologias concorrentes como a diabetes mellitus, o hipotiroidismo e o HAC e a presença de 

fatores como hiperlipidémia, dietas de elevado teor calórico e em gordura, hipercalcémia, 

episódios de isquémia/reperfusão e predisposição hereditária têm sido os mais implicados na 

sua patogénese1,4,7. Os sinais clínicos incluem anorexia, vómitos, desidratação, marcada 

letargia ou depressão, fraqueza, dor abdominal, distensão abdominal, taquipneia e, 

diarreia1,2,4,7. A apresentação pode variar entre formas mais ou menos severas, com maior ou 

menor implicação sistémica1,4,7. A Ginger encaixava na descrição de animais tipicamente 

predispostos para desenvolver pancreatite aguda – canídeos fêmea de meia-idade a idosos, 

com excesso de peso, com história de patologia GI e/ou com concorrente endocrinopatia 1,2,4. 

Está igualmente descrita uma predisposição de raças pequenas e miniatura2,4. A apresentação 

da Ginger era compatível com síndrome de abdómen agudo, representativa de um animal com 

pancreatite aguda1. Essa síndrome pode também manifestar-se na presença de outras 

patologias da cavidade abdominal associadas a importantes desequilíbrios orgânicos e com 

graves implicações sistémicas1,47. Neste sentido, a obstrução intestinal por corpo estranho e a 

peritonite foram dois diferenciais relevantes considerados neste caso. A apresentação clínica e 

os achados do exame físico podiam ainda ser compatíveis com hipoadrenocorticismo, 

hepatopatia e insuficiência renal crónica. O hemograma, a bioquímica e a urianálise, com os 
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achados da ecografia abdominal permitiram descartar esses diferenciais. As alterações do 

hemograma, da bioquímica e dos eletrólitos, não sendo específicas da pancreatite aguda, 

foram sugestivas de um processo inflamatório severo abdominal, com consequências 

sistémicas graves4,7. As alterações mais comuns do hemograma incluem neutrofilia com desvio 

à esquerda, trombocitopénia e anemia, embora o HTC e os GV possam estar dentro dos 

valores normais2,4,7. Em casos de pancreatite aguda severa e, quando presentes anemia e 

trombocitopénia, a CID deve ser pensada como uma possível complicação associada e deve 

ser descartada1,2,7. No caso da Ginger, a neutrofilia com desvio à esquerda podia ser justificada 

pela existência de um processo infeccioso secundário, como por exemplo a piodermite, 

evidenciada pelas alterações dermatológicas detetadas no exame físico. Por este motivo, o 

hipotiroidismo foi considerado como possível patologia concorrente. A Ginger desenvolveu uma 

anemia não regenerativa após iniciar o tratamento, complicação frequente devido às inúmeras 

colheitas de sangue necessárias para monitorização do nível glicémico3. O HTC, inicialmente 

normal, diminuiu acentuadamente após fluidoterapia. A anemia não regenerativa pode também 

ser justificada pelo efeito de diluição do plasma, que, estando inicialmente presente, estava 

mascarada pela severa desidratação2,3. Enzimas hepáticas aumentadas resultam de lesão 

hepatocelular isquémica e/ou tóxica, devida à hipoperfusão do fígado, ou da existência de 

patologias concorrentes e excesso de glucocorticóides1,3,4. A hiperglicémia é um achado muito 

comum, sendo consequência do stress fisiológico ou de um estado diabético concorrente 1,2,4. 

Um estudo realizado concluiu que 29.7% dos cães com pancreatite aguda severa 

apresentavam hiperglicémia e que desses, 63% tinham hiperglicémia persistente e diabetes 

mellitus diagnosticada2. O desenvolvimento de hiponatrémia, hipocalémia, hipoclorémia, 

hipofosfatémia e hipocalcémia é muito comum em patologias como a pancreatite aguda e a 

diabetes cetoacidótica (Anexo 4, tabela 2)2,3,5. Os desequilíbrios eletrolíticos detetados na 

bioquímica da Ginger são resultado da diluição, da diurese de solutos, que ocorre 

paralelamente à excreção de corpos cetónicos, da falta de reabsorção de solutos nos túbulos 

renais, pela ausência de estimulação pela insulina, e da perda generalizada através do vómito 

e anorexia3,5. Hipocalcémia ligeira a moderada pode resultar da deposição de cálcio no tecido 

pancreático1,2,7. Hipertrigliceridémia e hipercolesterolémia são igualmente alterações 

comuns1,2,7. Acidose metabólica pode também ser detetada na pancreatite aguda7 Na 

bioquímica da Ginger, o bicarbonato diminuído, e consequente diferença catião-anião 

aumentada, confirmavam a acidose metabólica, consequência do desequilíbrio hidroeletrolítico, 

decorrente da anorexia, vómitos e desidratação, da hipo-perfusão renal e da acumulação de 

corpos cetónicos em circulação5. O aumento da ALP e da GGT são, pelo menos em parte, 

resultado de uma hepatopatia esteroideia, decorrente da administração crónica de 

glucocorticóides. Uma cultura urinária foi realizada para descartar uma eventual ITU, 

largamente diagnosticada na presença de patologias primárias concorrentes como a 
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cetoacidose diabética e a pancreatite aguda5. O diagnóstico clínico de pancreatite aguda pode 

ser obtido com base na apresentação clínica e achados do exame físico, juntamente com os 

resultados da analítica sanguínea e evidências dos meios de diagnóstico imagiológicos2,4,6,7. As 

enzimas pancreáticas, amilase e lipase, foram, no passado, consideradas como possíveis 

indicadores da existência de pancreatite, reconhecendo-se, atualmente, o seu fraco valor 

diagnóstico, porque são produzidas noutros órgãos e porque surgem aumentadas perante 

alterações de perfusão renal2,7. A radiografia abdominal, não sendo nem sensível nem 

específica, pode revelar algumas alterações sugestivas e, principalmente, permite descartar 

outros diagnósticos importantes1,4,6. A suspeita de pancreatite no caso da Ginger foi confirmada 

através de ecografia abdominal, meio de diagnóstico por imagem mais usado e com 

sensibilidade descrita até 68%, em cães2,6. Observou-se hiperecogenicidade do tecido peri-

pancreático (gordura mesentérica) na região abdominal direita, altamente sugestivo da reação 

inflamatória aguda2,4,6. Eram visíveis espessamentos focais hipoecogénicos no lobo direito do 

pâncreas, compatíveis com alterações inflamatórias, edema e necrose tecidular2,4,6. Durante a 

ecografia, a Ginger demonstrou evidente desconforto à manipulação do quadrante abdominal 

cranial direito, achado igualmente muito sugestivo2. Hepatomegália e o aumento da 

ecogenicidade do fígado foram achados inespecíficos, mas que são compatíveis com diabetes 

mellitus e hepatopatia esteroideia. Contudo, a ecografia abdominal apresenta baixa 

especificidade, tornando necessário o recurso a outros meios de diagnóstico 2,6. O cPLI é o 

teste considerado mais sensível e específico, demonstrado, inclusivamente, na presença de 

outras patologias concorrentes, como insuficiência renal e perante a administração de 

esteróides2,6. O cTLI, usado para diagnosticar insuficiência pancreática exócrina, tem uma 

especificidade aceitável mas baixa sensibilidade para a pancreatite aguda, pelo que não é 

considerado um método indicado para o seu diagnóstico7. Poderá, contudo, ser uma 

alternativa, juntamente com outras evidências, quando o cPLI não está disponível7. A biópsia, 

altamente específica, seria o único método definitivo para diagnosticar pancreatite aguda. 

Contudo, perante a existência de pancreatite focal podem ser obtidos falsos negativos2,6. 

Pancreatite aguda e HAC são patologias comummente diagnosticadas em cães com diabetes 

cetoacidótica, tendo-se mostrado determinantes para o excesso de hormonas reguladoras da 

glicémia, as quais são implicadas no desencadear da cetoacidose diabética5. A história de 

terapia crónica com glucocorticóides juntamente com a existência de sinais clínicos (PU/PD, 

infeções secundárias – piodermites) e alterações analíticas sugestivas e diabetes mellitus 

concorrente leva-nos a considerar o HAC como um diagnóstico quase certo. Todas estas 

evidências colocam o HAC iatrogénico como fator altamente provável e determinante no 

desenvolvimento de diabetes mellitus e pancreatite aguda da Ginger. O tratamento da 

pancreatite aguda passa por uma abordagem de suporte e sintomática, sendo primordial iniciar 

uma fluidoterapia agressiva para corrigir os desequilíbrios e minimizar o impacto noutros 
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sistemas de órgãos1,6. A analgesia está indicada em todos os animais com pancreatite aguda, 

geralmente com recurso a opióides ou derivados1,4,6. Plasma fresco congelado, com albumina e 

outras proteínas inibidoras das proteases, tem sido proposto como alternativa em casos de 

pancreatite severa, embora não haja evidências que suportem o seu uso6. Antieméticos e 

protetores GIs devem fazer parte do protocolo terapêutico para reverter sinais clínicos e 

prevenir complicações comuns associadas1,4,6. A reversão de estados diabéticos, com recurso 

à insulina regular, e o tratamento de patologias concorrentes são essenciais para a eliminação 

de fatores e estímulos implicados1,4. Não existem evidências que suportem o uso profilático de 

antibióticos, tendo em conta que as bactérias não estão envolvidas na patogenia da pancreatite 

aguda e, ainda, que é rara a infeção como complicação da pancreatite em cães1,6. A 

antibioterapia deve ser reservada para casos em que há evidência de infeção e/ou uma 

suscetibilidade acrescida a infeções secundárias, como aliás se registou no caso da Ginger. A 

alimentação entérica precoce é, atualmente recomendada, contribuindo para atenuar o estado 

hipercatabólico existente e para minimizar a atrofia das vilosidades e o aumento da 

permeabilidade intestinais1,6. A dieta, baixa em gordura e com alto teor em carbohidratos, é 

gradualmente introduzida, geralmente, entre 24 a 48h1,4,6. A colocação de um tubo 

nasogástrico, de esofagostomia ou gastrostomia pode ser uma alternativa em animais que não 

toleram a ingestão de alimentos nos primeiros dias1,6. No caso da Ginger, o diagnóstico de 

pancreatite aguda e, simultaneamente, de cetoacidose diabética, ambas condições 

potencialmente fatais, determinaram um prognóstico reservado1,3,6. O prognóstico tornou-se 

ainda mais desfavorável pela presença concomitante de outras patologias concorrentes e por 

um conjunto de fatores de risco associados, que condicionaram grandemente a resposta ao 

tratamento e que poderiam contribuir para um risco acrescido de desenvolver complicações. A 

Ginger respondeu muito bem ao tratamento médico, com melhorias significativas após dois 

dias de terapia agressiva, não tendo manifestado quaisquer sinais de eventuais complicações, 

pelo que era expectável uma total recuperação. Contudo, a complexidade e diversidade de 

distúrbios envolvidos, torna mais provável no futuro a recorrência de episódios de pancreatite 

aguda. 
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Caso clinico 5 – Cirurgia de Tecidos Moles – Shunt Portossistémico Congénito 
 
Identificação: Hank era um canídeo macho castrado, de 13 meses de idade, da raça Vizsla e 

23kg de peso. Motivo da consulta: O Hank apresentou-se à consulta para reavaliação de um 

shunt portossistémico intrahepático (SPSIH), diagnosticado e corrigido cirurgicamente aos 6 

meses de idade. História: Às oito semanas de idade, o Hank apresentou-se no veterinário com 

vómitos recorrentes. Alterações da bioquímica hepática permitiram chegar ao diagnóstico 

presuntivo de shunt portossistémico congénito. Foi referenciado para o hospital, e após realizar 

uma ecografia abdominal e uma tomografia computorizada (TC), foi confirmado um SPS 

divisional direito. O Hank foi mantido com ração Hill´s l/d®, 5.5 mL lactulose PO TID e 6 mL 

amoxicilina PO TID e, aos 6 meses de idade, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica para 

resolução da anomalia vascular, tendo sido escolhida a aplicação de bandas de celofane. Na 

mesma intervenção cirúrgica, foi castrado. O Hank melhorou consideravelmente após a 

cirurgia, permanecendo assintomático desde então. Nos meses que se seguiram, a 

monitorização da bioquímica revelou ácidos biliares persistentemente aumentados e BUN no 

limite mínimo. Perante a suspeita de persistência de anomalia vascular hepática, o Hank 

apresentou-se de novo no serviço de cirurgia de tecidos moles a fim de realizar uma cintigrafia 

e TC. O Hank estava vacinado e era desparasitado regularmente. Não tinha contacto com 

outros animais e era um cão de interior, sem acesso a lixos ou tóxicos. Era alimentado com 

uma dieta indicada para a função hepática (Hill´s l/d®), à qual era adicionada uma pequena 

quantidade de creme de maçã. Além do problema aqui descrito, não havia mais nada de 

relevante no seu passado médico. Tinha realizado as duas intervenções cirúrgicas descritas 

anteriormente. Estava medicado com lactulose 6 mL PO TID e omeprazole 0.9 mg/kg PO SID. 

Quando questionado, o proprietário não descreveu nenhuma outra alteração significativa. 

Exame físico geral: O Hank apresentava-se alerta, muito ativo e de temperamento nervoso. 

Foi classificado como magro, com BCS de 5/9. Os movimentos respiratórios eram do tipo 

costoabdominal, relação 1:1.3, com uma frequência respiratória de 34 r.p.m. O grau de 

desidratação era inferior a 5% e as mucosas ocular e oral apresentavam-se rosadas, húmidas 

e brilhantes. O TRC era inferior a 2 segundos. Os gânglios linfáticos mandibulares, pré-

escapulares e poplíteos eram palpáveis e de dimensões normais. Os gânglios linfáticos 

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

temperatura era de 38.9ºC, com tónus anal normal e reflexo anal positivo. O pulso era forte, 

regular, bilateral e simétrico. A auscultação cardiopulmonar era normal e a frequência cardíaca 

de 80 b.p.m. A palpação abdominal não revelou qualquer anormalidade. Lista de problemas: 

Ácidos biliares aumentados, BUN diminuída. Diagnósticos diferenciais: Shunt 

portossistémico congénito intrahepático (persistente), múltiplos shunts portossistémicos 

extrahepáticos adquiridos, hipoplasia venosa portal. Exames complementares: As alterações 
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bioquímicas incluíram BUN = 5mg/dl (7-27mg/dl), ácidos biliares pré-prandial = 149 µmol/l (0-

6.9 µmol/l) e pós-prandial = 158 µmol/l (0-14.9 µmol/l). Realizou-se uma cintigrafia, a qual foi 

consistente com uma oclusão incompleta do SPSIH previamente diagnosticado e não havia 

evidência de múltiplos shunts adquiridos (Anexo 5, figuras 2 e 3). A fração de volume de 

sangue desviado foi calculada em 50%. Posteriormente, foi efetuada uma TC bifásica para 

obter o diagnóstico exato do tipo de shunt existente. Após injeção de contraste, na fase arterial, 

não foram evidenciadas alterações significativas. O estômago aparecia grandemente 

distendido e o duodeno descendente algo dilatado. Na fase venosa, foi observada, de caudal 

para cranial, a formação normal da veia porta pela confluência das veias mesentéricas, seguida 

da junção da veia esplénica. À medida que se progredia cranialmente, era possível observar, 

imediatamente cranial à junção da veia gastroduodenal com a veia porta, a persistência do 

shunt intra-hepático porto-cava, previamente diagnosticado (Anexo 5, figuras 4 e 5). Era 

evidente o desvio de uma porção significativa do sangue dos ramos intra-hepáticos portais para 

a veia cava. Constatou-se ainda um tamanho reduzido desses ramos (Anexo 5, figura 6). Foi 

ainda efetuado um portograma mesentérico intraoperatório que confirmou o sucesso da 

ligadura vascular. Era visível no quadrante direito, e à direita de veia porta, múltiplos hemoclips. 

A veia porta apresentava-se algo dilatada e observava-se uma irrigação considerável do 

parênquima hepático (Anexo 5, figura 7). Diagnóstico definitivo: Shunt portossistémico 

intrahepático congénito divisional direito. Tratamento Cirúrgico: A técnica consistiu na 

ligadura do ramo direito da veia porta. A veia cefálica direita e a veia jugular foram 

cateterizadas. A pré-anestesia incluiu telazol 3mg/kg IM e hidromorfona 0.1mg/kg IM. Foi 

induzido com propofol 6mg/kg IV e lidocaína 2mg/kg IV e mantido com isoflurano e NaCl 0,9%. 

O Hank foi posicionado em decúbito dorsal e feita uma incisão na linha média, com uma lâmina 

10, que se estendeu do processo xifóide até cerca de 10 cm cranial ao púbis. O tecido 

subcutâneo e fáscia foram dissecados com tesouras Metzenbaum e a incisão foi aprofundada 

até à abertura da cavidade abdominal. O peritoneu demonstrou um espessamento anormal, 

reflexo da primeira intervenção ao local. Após abertura da cavidade abdominal e exposição 

com retratores Farabeuf, o fígado foi cuidadosamente inspecionado. O lobo esquerdo, não 

completamente normal mas claramente mais desenvolvido do que o direito, denotava agora 

uma coloração e consistência normais. O lobo direito do fígado apresentava ainda um aspeto 

“anormal”, com um grau de atrofia significativo. Não havia evidência de múltiplos shunts 

adquiridos. Após elevação do lobo direito foi possível expor o lobo caudado, de aspeto anormal 

e consistência mole. Entre esse e o lobo lateral direito do fígado visualizou-se o ramo direito da 

veia porta, destacado pelos clips cirúrgicos colocados para suporte da banda de celofane. Uma 

quantidade significativa de tecido cicatricial encontrava-se a rodear o ramo direito da veia porta 

e a veia porta. As estruturas foram separadas por disseção e elevação com right angle fórceps, 

long forceps e zaragatoa. O ramo direito da veia porta foi depois fixado e elevado com dois fios 
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de sutura seda 2-0, sem ainda realizar qualquer ligadura. A pressão portal foi medida usando 

um manómetro, após a inserção de um cateter (20G) numa veia jejunal. Diferentes medições 

foram feitas, ao mesmo tempo que se simulava a oclusão do vaso e se media a pressão 

venosa central, até garantir que a pressão portal não excedia o limite aceitável e que não se 

desenvolvia uma hipertensão que contraindicasse a ligadura. Durante este processo, o 

intestino foi observado relativamente a sinais de hipermotilidade, intensidade de pulso arterial, 

congestão e edema e o pâncreas quanto a congestão e edema. A ligadura completa foi 

realizada usando seda 2-0, com uma pressão portal máxima adquirida de 17cmH2O. O ramo foi 

marcado com um fio de sutura polipropileno. Foi realizado um portograma mesentérico para 

confirmar a completa oclusão do vaso após ligadura. A cavidade abdominal foi inspecionada 

quanto a eventuais hemorragias, instilada com soro salino aquecido e encerrada usando fio 0 

polidiaxanona num padrão simples contínuo. A pele foi suturada com 2-0 poliglecaprone num 

padrão subcutâneo contínuo. Tratamento pós-cirúrgico: NaCl 0.9% + 2.5% dextrose – 44.4 

mL/h IV; fentanil/lidocaína em infusão contínua, 0.8-3.3 mL/h; acepromazina 0.01 mg/kg, duas 

administrações; omeprazole 0.9 mg/kg PO SID; lactulose 6 mL PO TID; metronidazole 15 

mg/kg PO BID; sucralfato 1g PO TID; famotidina 1 mg/kg IV BID; meloxicam 0.1 mg/kg IV SID. 

Acompanhamento: O Hank teve alta dois dias depois da cirurgia com uma recuperação rápida 

e muito positiva, sem quaisquer complicações. Foi medicado com tramadol 14.5mg/kg PO BID 

ou TID, para controlo da dor, se necessário; meloxicam 0.1 mg/kg PO SID durante 3 dias; 6 mL 

de lactulose PO TID e omeprazole 0.9 mg/kg PO SID. A ração Hill´s l/d® foi continuada, como 

aconselhado anteriormente. O proprietário referiu que o Hank recuperava muito bem e que 

continuava com um ótimo apetite. Foi recomendada a monitorização dos ácidos biliares aos 3 e 

6 meses após a cirurgia. Caso esses permanecessem dentro dos limites normais, aos 3 meses 

seria descontinuada a lactulose. Se a bioquímica se mantivesse normal aos 6 meses, poderia 

seria feita a descontinuação do omeprazole e, eventualmente, a transição para uma dieta 

normal. Discussão: O SPS é uma anomalia vascular do fígado, que consiste numa 

comunicação direta entre a veia porta e a circulação sistémica, determinando um desvio do 

fluxo sanguíneo do parênquima hepático1,5. O resultado direto do défice de perfusão hepática é 

um subdesenvolvimento e atrofia do órgão por falta de fatores tróficos e consequente falência 

funcional1,3. Substâncias potencialmente tóxicas, normalmente metabolizadas e destoxificadas 

pelo fígado, permanecem em circulação e acumulam-se exercendo efeitos nefastos, sobretudo 

a nível do SNC. Por outro lado, a hipoperfusão determina a incapacidade de síntese de vários 

compostos, como albumina, ureia, glucose e fatores de coagulação1,5. Alterações no 

metabolismo proteico e lipídico e na função reticuloendotelial são significativas. Os sinais 

clínicos são maioritariamente decorrentes dos efeitos a nível do SNC e sistemas 

gastrointestinal e urinário1,3. A encefalopatia hepática (EH), manifestada por uma diversidade 

de sinais neurológicos, reflete a acumulação de substâncias tóxicas no SNC (amónia, toxinas 
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intestinais, aminoácidos, hormonas, substâncias benzodiazepínicas, etc.)1,5. Os animais 

afetados manifestam perda de peso e um atraso no crescimento, assim como alterações de 

estado mental e de comportamento e intolerância anestésica com períodos muito prolongados 

de recuperação1,3. Sinais de obstrução urinária são muito comuns pela alta predisposição para 

a formação de cálculos de urato de amónio1. Poliúria, polidipsia, vómitos, diarreia, anorexia e 

picacismo são reportados com frequência1,3. O shunt pode ser congénito, geralmente um vaso 

único e com comunicação direta à circulação sistémica, ou adquirido, quase sempre múltiplos 

vasos, de formato tortuoso, próximo dos rins1. O SPS extrahepático (SPSEH) único é 

diagnosticado mais frequentemente em cães com shunts congénitos (66% a 75%), afetando 

sobretudo raças pequenas e miniatura1,3. Os SPSEH adquiridos são mais comuns em raças 

grandes e são secundários ao desenvolvimento de hipertensão portal ou a doença hepática1,5,7. 

Cursam geralmente com ascite e perda de massa muscular significativa1,5. Dos shunts 

congénitos, apenas 25% a 33% são SPSIH, sobretudo diagnosticados em raças grandes1. 

SPSIH estão normalmente associados a sinais clínicos mais severos e em idade mais precoce, 

o que se justifica pela maior dimensão do lúmen1,4. SPSEH, do tipo portoázigos ou portofrénico, 

podem manifestar-se de forma menos severa e intermitente, decorrente da compressão 

intermitente exercida pelo diafragma e estômago dilatado sobre a anomalia vascular, o qual 

determina um menor volume de sangue desviado1. SPSIH são subdivididos em divisional 

esquerdo, direito e central, consoante os ramos da veia porta envolvidos na comunicação com 

a veia cava1,4,5. Outras anomalias vasculares incluem a malformação hepática arteriovenosa, 

uma comunicação macroscópica entre a veia porta e a artéria hepática, e a hipoplasia venosa 

portal (HVP) ou displasia microvascular1,5. A HVP manifesta-se por comunicações 

microscópicas entre as vénulas portais e as veias centrais, resultando num desvio do fluxo 

sanguíneo dos sinusóides hepáticos1. Pode surgir isoladamente ou em combinação com SPS1. 

Embora podendo ser menos severa e de apresentação mais tardia, clínica e histologicamente, 

a HVP é semelhante ao SPS, não sendo possível a sua diferenciação1,5. O diagnóstico 

presuntivo de SPS é obtido pela identificação do animal, apresentação clínica, achados do 

exame físico, alterações da bioquímica, determinação dos ácidos biliares pré e pós-prandial e 

dos níveis de amónia1. O diagnóstico definitivo e a classificação da anomalia vascular são 

conseguidos recorrendo à ecografia abdominal, cintigrafia, portografia e TC ou RM1,6,7 Após a 

cirurgia, o Hank melhorou consideravelmente, tendo sido notado um desenvolvimento muito 

significativo da estatura e condição corporal. A monitorização efetuada foi sugestiva da 

persistência de uma anomalia vascular hepática, provavelmente do SPSIH previamente 

intervencionado. Foi realizada uma cintigrafia que revelou a existência de uma porção 

significativa de volume sanguíneo (50%) desviada do parênquima hepático em direção ao 

coração, demonstrando a persistência do SPSIH (Anexo 5, figuras 2 e 3). A TC confirmou o 

diagnóstico e a localização do shunt7. Permitiu ainda descartar a existência de múltiplos shunts 
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adquiridos que contraindicariam a intervenção cirúrgica (Anexo 5, figuras 4 e 5)7. Não é 

possível eliminar a possibilidade de existência de HVP, o que significa que o Hank pode ter 

simultaneamente essa anomalia e o SPS. Os SPS podem ter resolução cirúrgica ou médica, 

consoante o tipo de anomalia vascular presente e a existência de alterações concorrentes. 

Para os casos de shunts adquiridos associados a hipertensão portal, para as anomalias 

vasculares microscópicas e para os casos em que as anomalias vasculares, microscópicas e 

macroscópicas, são concorrentes, o tratamento médico é a única alternativa viável1,5. Este 

pode ter sucesso em até 30% dos casos e passa por potenciar a função hepática, reduzir a 

produção e acumulação de substâncias tóxicas e minimizar os sinais clínicos associados1. 

Sempre que existam alterações significativas como sinal de disfunção hepática, a intervenção 

médica deve ser sempre realizada para estabilização do paciente1,3,5. Nesta são incluídos 

anticonvulsivos, fluidoterapia com ou sem suplementação eletrolítica, antibioterapia, lactulose, 

protetores GI, suplementos nutricionais e suporte dietético, com moderada restrição proteica1,3. 

A opção cirúrgica, através de oclusão gradual, de eleição para SPS congénitos, inclui a 

aplicação de ameroid constrictor, de bandas de celofane, ligadura parcial e oclusor hidráulico4,6. 

Este último é usado em SPSIH e consiste num cuff de silicone e poliéster fixado à volta do 

shunt e ligado a um dispositivo subcutâneo. O cuff é insuflado, por instilação de um fluido, a 

cada 2 semanas, ao longo de 6 a 8 semanas1,4. O ameroid constrictor, anel de caseína com 

invólucro de aço inoxidável, exerce constrição do shunt, graças à sua propriedade 

higroscópica1,4. A reação perivascular conduz, também, à formação de tecido fibroso e à 

oclusão, que se prolonga, no mínimo, por 2 semanas. O diâmetro do anel inserido é 

geralmente maior para SPSIH1,4. A banda de celofane é dobrada e aplicada à volta do vaso e 

posteriormente fixada por clips cirúrgicos, desencadeando uma reação inflamatória 

perivascular1,4. A embolização com coils, mais usada em SPSIH, é uma técnica intravascular 

que consiste na colocação de coils no interior do shunt, conduzindo à formação de um trombo 

e consequente obstrução do vaso1,4. Nos SPSIH, devido ao facto do shunt e da veia hepática 

direita se encontrarem envolvidos pelo parênquima hepático, o acesso ao shunt fica muito 

dificultado, optando-se, geralmente, pelo encerramento do ramo direito da veia porta4,6. Esta 

intervenção põe em causa a irrigação dos lobos hepáticos envolvidos que, no entanto, acabam 

por ser compensados pelo acréscimo de irrigação proveniente dos restantes lobos hepáticos1,2. 

Nos SPSEH, uma vez que aquele problema não se coloca, a intervenção é realizada 

diretamente no shunt e é de mais fácil execução4,6. As técnicas extravasculares, mais simples e 

de melhor prognóstico, são preferíveis às técnicas intravasculares6. A ligadura total, apesar de 

ser uma alternativa, resulta, em até 80% dos casos, numa hipertensão portal (HP) intolerável, 

obrigando à realização de ligadura parcial1. Estão descritos mecanismos de compensação 

vascular hepática que garantem uma adaptação no sentido da acomodação de um maior 

volume de sangue, sem que isso implique um aumento da pressão venosa2. A oclusão gradual 
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garante um período de adaptação do órgão às alterações de volume e pressão que 

possibilitam a ativação dos mecanismos compensatórios descritos2. No caso de se efetuar a 

ligadura do vaso, são necessárias medições da pressão venosa central e da pressão portal 

recorrendo a um manómetro, o que determina o grau de atenuação do shunt4,6. A pressão 

portal máxima tolerada após ligadura é 17 a 24 cm H2O
1,6. A HP é uma das complicações mais 

comuns da oclusão de SPS, e manifesta-se clinicamente por dor e distensão abdominal, 

hipoperfusão periférica, diarreia e melena1,3. Outras complicações descritas incluem a EH e 

convulsões, até 72 horas após a cirurgia, coagulopatias, hemorragia, anemia, prolongada 

recuperação anestésica e hipoglicémia1,3. No caso do Hank, optou-se pela ligadura completa 

do ramo direito da veia porta, a única que, apesar de alto risco, garantia o completo 

encerramento do shunt, tendo em conta o difícil acesso e o facto de ser a segunda intervenção 

ao mesmo local1,4,6. Além disso, com uma oclusão prévia, sem complicações, a probabilidade 

de se desenvolver HP secundária tinha diminuído2. A resolução cirúrgica de SPSIH é mais 

complexa, pelo difícil acesso ao shunt, pelo maior envolvimento do parênquima hepático e pela 

maior proximidade com a veia porta, o que acarreta um maior risco na intervenção e um pior 

prognóstico4,6. Taxas de mortalidade de 6% a 23%, até 9% e 27%, para ligadura, ameroid 

constrictor e bandas de celofane, respetivamente são descritas para SPSIH1. O prognóstico 

para SPSEH é bom, com uma taxa de mortalidade de 2% a 32% com ligadura, 7% após 

aplicação de ameroid constrictor e 6% a 9% com bandas de celofane1. A causa de morte está 

normalmente associada à persistência de sinais neurológicos1,3. Para shunts de grandes 

dimensões, como o do Hank, a oclusão gradual pode não ser suficiente para garantir um 

encerramento completo do vaso4. Após a cirurgia o prognóstico do Hank era reservado, pela 

possibilidade de ocorrência de complicações associadas à técnica utilizada1,5 Tendo tido uma 

recuperação muito positiva e sem complicações associadas, o prognóstico do Hank passou a 

ser bom, esperando-se uma recuperação completa da função hepática, bem como um 

desenvolvimento do volume hepático e uma evolução na sua condição corporal1,2,6.  

Bibliografia: 
1Berent, AC,Tobias, KM. (2009) “Portosystemic vascular anomalies” Vet Clin Small Anim, (39) 

513-541. 2Furneaux, RW. (2010) “Liver haemodynamics as they relate to portosystemic shunts 

in the dog: a review” Veterinary Science, (91) 175-180. 3Mehl, M. (2009) “Portosystemic Shunt 

management” In: Silverstein, DC., Hopper K. Small Animal Critical Care Medicine, 1stEdition 

(146) pp. 634-637. 4Sereda, CW., Adin, CA. (2005) “Methods of gradual vascular occlusion and 

their applications in treatment of congenital portosystemic shunts in dogs: a review” The 

American College of Veterinary Surgeons, (34) 83-91. 5Tobias, KM. (2003) “Portosystemic 

Shunts and other hepatic vascular anomalies” In: Slatter, DG. Textbook of small animal 

surgery, 3rd Edition, Vol. 1 pp. 727-752. 6Tobias, KM., Byarlay, JM., Henry, RW. (2004) “A new 

dissection technique for approach to right-sided intrahepatic portosystemic shunts: anatomic 

study and use in three dogs” The American College of Veterinary Surgeons, (33) 32-39. 
7Zwingenberger, A. (2009) “CT diagnosis of portosystemic shunts” Vet Clin Small Anim, (39) 

783-792. 
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Anexo 1 – Neurologia – Espondilomielopatia cervical caudal 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: RM em T2 da coluna cervical, corte 
sagital. Observa-se atenuação da coluna ventral da 
espinal medula em C2-C7 e compressão medular 

dorsal por material hipointenso em C4-C5.   

Figura 4: RM em T2 da coluna cervical, corte 

parassagital direito. Observa-se material 

hipointenso ao nível de C5-C6.  

Figura 2: RX cervical, projeção VD. Verifica-se um 
desenvolvimento excessivo das facetas articulares 
de C5 e C6 e menos severo de C4.  

Figura 1: RX cervical, projeção LL. Desenvolvimento 
excessivo das facetas articulares de C5 e C6 e 
menos severo de C4. Visualizam-se as facetas 
articulares alongadas e ligeiramente irregulares, 
estendendo-se para o plano do buraco intervertebral 
entre C2 e C6. 
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Anexo 2 – Dermatologia – Alergia alimentar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raros cocos Gram positivos. 
Resultado da cultura:> 1000 colónias Staphylococcus Pseudointermedius 

Amoxicilina/Clavulânico R 

Ampicilina R 

Cefalotina R 

Cloranfenicol S 

Clindamicina S 

Eritromicina S 

Gentamicina S 

Marbofloxacina S 

Oxacilina R 

Penicilina R 

Tetraciclina S 

Trimetoprim/Sulfa S 

Os antibióticos beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas e combinações de 
inibidores das beta-lactamases) não são clinicamente efetivos contra Staphylococcus 
spp. Oxacilina/meticilina resistentes, embora in vitro aparentem ser suscetíveis.   

Figura 5: RM em T2, corte transversal ao nível de C5-C6. Observa-se 

compressão medular dorsolateral pelos processos articulares.  

Tabela 1: Relatório de bacteriologia e do antibiograma realizado a partir da cultura de uma 

amostra de pele da região interescapular.  
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 Anexo 3 – Oncologia – Mastocitoma Cutâneo no membro pélvico esquerdo  
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Protocolo 
Quimioterápico 

Doses/Intervalos de administração 
Via  Duração do 

protocolo 

Masitinib 
(AB1010) 

11 mg/kg Segundas, quartas e sextas 
 

22 mg/kg Terças, quintas, sábados e domingos 
PO 2 Semanas 

Vinblastina 
+ 

Prednisona 

2mg/m
2
 – 4 Semanas + Semanas 6, 8, 10 e 12 – 12 semanas 

 
1mg/kg – 9 Semanas; Desmame à 10ª semana 

 
IV 
 

PO 

9 Semanas 
(6 doses) 

CCNU 3.3 mg/kg – A cada 3 semanas PO 
1 Dose 

(3 semanas) 

Toceranib 
(Palladia

TM
 

SU11654) 
2.2mg/kg QOD PO 2 Semanas 

Vitamina C 
+ 

Prednisona 

250 mg SID – Incrementos de 250mg a cada 4 dias 
 

1mg/kg SID 

PO 
 

PO 

1 Semana 
 

1 Semana 

Masitinib 
(AB1010) 

+ 
Vitamina C 

+ 
Prednisona 

11mg/kg 
 
 

500mg SID – Incrementos de 250mg a cada 4 dias 
 

0.5mg/kg SID 

PO 
 
 

PO 
 

PO 

1 Semana 
 
 

1 Semana 
 

1 Semana 

Vitamina C 
+ 

Prednisona 

1000mg SID – Incrementos de 250mg a cada 4 dias 
 

0.5mg/kg QOD 

PO 
 

PO 

1 Semana 
 

1 Semana 

Figura 1: Fotografia da Allie na 

consulta. Visualiza-se o mastocitoma de 

grandes dimensões localizado na 

superfície craniolateral da metade distal 

da perna e face flexora do tarso, após 

cerca de 4 meses do diagnóstico. 

Tabela 1: Protocolo quimioterápico implementado no tratamento do mastocitoma da Allie, ao longo de 19 

semanas. 
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Anexo 4 – Gastroenterologia – Pancreatite aguda 
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Horas  do dia 

Glicémia 
(mg/dl) 

Tipo de fluidos
1 

Insulina Regular 
Taxa de infusão (ml/h) 

Cães: 2,2U/kg em 250ml 

>250 Nacl 0,9% 10 

200-250 Nacl 0,45% + 2,5% dextrose 7 

150-200 Nacl 0,45%+ 2,5% dextrose 5 

100-150 Nacl 0,45%+ 5% dextrose 5 

<100 Nacl 0,45%+ 5% dextrose Parar Infusão 

Tabela 1: Protocolo de administração de insulina regular em infusão continua com 

adaptação da insulina e dextrose de acordo com o nível de glicémia. 
1
O tipo de fluidos 

administrados pode ser variável. Estes valores são extraídos das guidelines de Macintire 

DK, Drobatz KJ, Haskins SC, Saxon WD, (2005) Manual of Small animal emergency 

and critical care medicine. Lipincott Williams and Wilkins, pp.296-333. 

Gráfico 1: Gráfico da curva de glicémia obtida durante o período de administração 

de insulina em infusão continua IV. No eixo dos x estão representadas as horas do 

dia a que foi medida a glicémia. As primeiras 15 horas do período referido não 

estão representadas no gráfico por falta de dados. O último valor obtido, às 8h do 

dia 4, foi 425mg/dl e correspondeu à última medição da glicémia enquanto foi 

administrada insulina regular IV.  
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Plasma 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5   

 
13h 

 
19h 

 
2h 

 
8h 

 
21h 

 
9h 

 
8h 

 
8h 

Unidades 
Intervalo 

referência 

BUN        5 mg/dl 8 - 32 

Creatinina        0.3 mg/dl 0.4 – 1.2 

P.T        5.5 g/dl 5.4 – 6.8 

Albumina 3.9 3.7 3.8 3.7 2.9 2.9 2.7 2.8 g/dl 3.2 - 4.1 

Globulinas        2.7 g/dl 2 – 3.2 

A:G Ratio        1.0 Ratio  

Glucose        334 mg/dl 84 - 120 

Cálcio 9 8.3 8.9 9.6 8.2 8.1 8.5 9.0 mg/dl 10 – 11.9 

Fósforo 4.9 4.2 3.9 3.9 4.8 3.6 2.5 3.3 mg/dl 2.6 – 5.8 

ALP        1379 µ/l 15 - 164 

ALA AT        52 µ/l 21 - 97 

AST        51 µ/l 15 -51 

Sódio 138 137 146 148 140 141 143 142 mEq/l 142 - 149 

Potássio 1.8 3.3 4 4.7 4.2 3.6 3 3.7 mEq/l 3.1 – 4.8 

Cloro 94 99 108 112 105 103 104 106 mEq/l 109 - 117 

Bicarb        26.0 mmol/l 14 - 22 

Anion Gap        14.0  13 - 22 

Bilirrubina        0.2 mg/dl 0.2 - 0.5 

CK        81 µ/l 49 - 324 

Colesterol        250 mg/ dl 148 - 337 

Magnésio 1.1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 mmol/l 0.7 - 0.9 

 

 
 
 
 
 

Figuras 1 e 2: A figura 1 representa o RX abdominal LL e a figura 2 o RX abdominal VD. Em ambas, mas sobretudo 

na figura 1, é de notar o elevado detalhe das estruturas, refletindo a grande quantidade de gordura intra-abdominal. 

A bexiga encontra-se moderadamente distendida. Não se visualizam alterações significativas. 

 

Tabela 2: Painel bioquímico obtido nos cinco dias de hospitalização da Ginger. De notar as variações 

nos níveis de eletrólitos com a administração de fluidos e com suplementação com KCl e KPO4.   
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Figuras 3 e 4: Representativas de uma ecografia abdominal. A figura 3 representa o duodeno em corte longitudinal e 

a figura 4 em corte transversal. Em ambas é visível o duodeno com aspeto corrugado. É possível ainda observar a 

existência de espessamentos focais irregulares e hipoecogenicidade focal do parênquima do lobo direito do 

pâncreas. 

 

 

 

Figuras 5 e 6: Ecografia abdominal do fígado. Em ambas as figuras observa-se hepatomegália, particularmente 

notada pela existência de margens arredondadas. Observa-se também um aumento difuso da ecogenicidade do 

órgão.  
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Anexo 5 – Cirurgia de tecidos moles – Shunt portossistémico congénito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 e 3: Cintigrafia portal transesplénica. Após o contraste atingir a junção da veia esplénica à veia porta, uma 

fração do sangue desloca-se para o parênquima hepático, ventralmente, mas outra fração é desviada 

cranioventralmente para o coração.  

Figura 1: TC bifásica, na fase portal, realizada antes da primeira 

cirurgia de aplicação de bandas de celofane. Visualiza-se a existência 

de um shunt intrahepático direito de grandes dimensões, que se 

curva dorsal e cranialmente, que une a veia porta à veia cava caudal. 
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Figuras 4 e 5: TC bifásica na fase portal, realizada antes da segunda intervenção de ligadura do 

ramo direito da veia porta. Observa-se, imediatamente cranial à junção da veia gastroduodenal com 

a veia porta, a persistência do shunt intra-hepático porto-cava, previamente diagnosticado 

Figura 6: TC bifásica na fase portal. É evidente o desvio de uma porção 

significativa de sangue dos ramos intra-hepáticos portais para a veia cava 

caudal. Pode ser constatado o reduzido tamanho desses ramos da veia porta. 

Figura 7: Portograma mesentérico. Visualiza-se à direita da veia porta (superior na imagem) os 

hemoclips colocados na primeira tentativa de encerramento do shunt. Confirma-se a completa ligadura 

do ramo direito da veia porta. Observa-se uma irrigação considerável do parênquima hepático 


