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RESUMO 

 

O meu estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária foi realizado 

no Hospital Veterinário Montenegro, no Porto, e teve a duração de 16 semanas. Durante este 

período tive a oportunidade de contactar com uma vertente clínica e cirúrgica em animais de 

companhia numa instituição de referência. 

Os objetivos a que me propus no início do estágio foram a aplicação e integração dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, o desenvolvimento do raciocínio clínico e da 

capacidade de pesquisa, assim como o sentido de responsabilidade e autonomia. 

Neste hospital os estagiários acompanham os serviços de consulta externa, urgência, 

cirurgia, internamento e cuidados intensivos. Durante as consultas assistimos à anamnese e 

exame físico, auxiliando nos procedimentos necessários. Nas cirurgias participamos em todas 

as etapas, preparação pré-cirúrgica, administração e monitorização anestésica, cirurgia 

propriamente dita e recobro. O acompanhamento dos animais internados representa a maior 

parte da atividade de um estagiário, sendo as suas funções o exame físico diário, 

monitorizações periódicas, administração da medicação instituída, auxiliar nos exames 

complementares necessários e o acompanhamento noturno durante os bancos de urgência. 

Este estágio foi uma experiência única na minha evolução profissional nas mais 

diversas especialidades e este relatório constitui uma pequena seleção de cinco casos clínicos, 

em cinco áreas distintas, pretendendo ser uma abordagem do que acompanhei ao longo do 

estágio. 
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ABREVIATURAS 

% – percentagem 

µg – micrograma 

ADH – hormona antidiurética 

ALT – alanina aminotransferase 

AST – aspartato aminotransferase 

BID – cada 12 horas, duas vezes ao dia 

bpm – batimentos por minuto 

ºC – grau centígrado 

CE – corpo estranho 

Cl- – cloro 

cm – centímetro 

DAPP – dermatite alérgica à picada da 

pulga 

DTM – “dermatophyte test medium” 

dl – decilitro 

ECG – eletrocardiograma 

ex: –  exemplo 

FA – fosfatase alcalina 

FelV – vírus da leucemia felina 

FIV – vírus da imunodeficiência felina 

FLUTD – doença do trato urinário inferior 

dos felinos 

g – grama 

h – hora 

IBD – doença inflamatória intestinal 

ICC – insuficiência cardíaca congestiva 

IECA – inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina 

IM – intramuscular 

IPE – insuficiência pancreática exócrina 

ITU – infeção do trato urinário 

IV – intravenoso 

K+  – potássio 

KCl – cloreto de potássio 

Kg – quilograma 

L – litro 

LR – lactato de ringer 

mEq - miliequivalente 

mg – miligrama 

ml – mililitro 

mm – milímetro 

mmHg – milímetros de mercúrio 

mmol – milimol 

Na+ – sódio 

NaCl – cloreto de sódio 

OD – olho direito 

OE – olho esquerdo 

PO – por via oral 

ppm – pulsações por minuto 

rpm – respirações por minuto 

SC – subcutâneo 

SID – cada 24 horas, uma vez ao dia 

TID – cada 8 horas, três vezes ao dia 

TRC – tempo de repleção capilar 

TRH – hormona de libertação de tirotropina 

TSH – hormona estimulante da tiróide 

U – unidade rack 
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Caso clínico 1 – Dermatologia 

 
Identificação do animal/Caracterização do paciente: Mimi, felídeo, Europeu Comum, fêmea, 

inteira, 4 meses de idade e 0,950 kg de peso. 

Motivo da consulta: Lesões na cabeça com perda de pêlo. 

Anamnese: Os proprietários adquiriram a gatinha numa sociedade protetora de animais. 

Quando a foram buscar, esta estava parasitada externamente mas foi logo tratada com fipronil 

em spray. A Mimi já tinha iniciado o seu plano de vacinação e de desparasitação externa e 

interna. Não tem antecedentes médicos nem cirúrgicos nem está a tomar qualquer medicação. 

É uma gata de interior, não tem contacto com outros animais (incluindo roedores) e não 

costuma viajar. Não tem acesso a lixo, terra, ervas ou tóxicos. É alimentada com ração seca 

para gatos júnior de qualidade superior e tem sempre água à disposição. Há 2 semanas 

apareceu uma lesão de pele junto ao pavilhão auricular e, há 3 dias repararam na existência de 

outra lesão na região nasal. Os donos não apresentam nenhuma lesão semelhante. Foi referido 

o grau de prurido correspondendo a 1 (numa escala de 0-5). Segundo a dona, não existem 

fatores agravantes ou atenuantes do quadro clínico. Restante anamnese sem alterações. 

Exame físico geral: Atitude normal em estação, decúbito e movimento. Estado mental alerta e 

temperamento equilibrado e não agressivo. Mucosas (oral, ocular e anal) rosadas, brilhantes e 

húmidas. TRC inferior a 2 segundos. Grau de desidratação inferior a 5%. Condição corporal 

normal. Palpação dos gânglios linfáticos normal. Pulso femoral forte, bilateral, simétrico, 

regular, rítmico e síncrono com uma frequência de 200 ppm. Movimentos respiratórios 

regulares, rítmicos, profundidade normal, costo-abdominais, de relação 1:1,3, sem uso de 

músculos acessórios de respiração e a frequência respiratória era de 32 rpm. Auscultação 

cardio-pulmonar normal. Temperatura retal de 39ºC (tónus anal adequado, reflexo anal 

positivo, sem presença de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas no 

termómetro). Palpação abdominal normal. Exame da boca, olhos e ouvidos normais. 

Exame dermatológico: Zona alopécica, ventral ao pavilhão auricular esquerdo, forma circular 

com cerca de 2-3 cm de diâmetro, com descamação, eritema e algumas crostas (Anexo I, Fig. 

1). Na região nasal (lado direito) apresentava uma lesão circular com cerca de 1 cm de 

diâmetro, descamativa e com hipotricose. O arrancamento do pêlo à volta das lesões era 

facilitado e resistente no resto do corpo. No exame à distância não se verificaram alterações no 

pêlo ou pele, à exceção destas lesões. O pêlo estava brilhante e bem tratado. A pele 

apresentava elasticidade e espessura normais. 

Lista de problemas: Zonas de alopécia/hipotricose com lesões circulares, descamativas, 

eritematosas, com algumas crostas e depilação facilitada à volta das lesões. 

Diagnósticos diferenciais: Dermatofitose (Microsporum canis, Microsporum gypseum, 

Trichophyton mentagrophytes), demodecose e foliculite bacteriana (Staphylococcus). 
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Exames complementares: Tricograma: pêlos com pontas intactas; Raspagens cutâneas 

profundas: ausência de Demodex canis; Citologia (impressão com fita cola e coloração com 

técnica Diff-Quick): presença de alguns neutrófilos e queratinócitos; Lâmpada de Wood: 

positiva (Anexo I, Fig. 2 e 3); Cultura fúngica (DTM): positivo; identificação de Microsporum 

canis (resultado obtido após 3 semanas do início do tratamento tópico). 

Diagnóstico definitivo: Dermatofitose por Microsporum canis. 

Tratamento: A primeira abordagem foi a recolha de pêlo e escamas para cultura fúngica e a 

tricotomia das lesões para perceber melhor a sua extensão e para aumentar a eficácia do 

tratamento tópico. Foi, então, aconselhado dar banhos com um champô à base de miconazol e 

clorexidina, três vezes por semana, deixando atuar durante dez minutos e sertaconazol em 

spray, BID, nas lesões e após a sua limpeza com soro fisiológico. Após a obtenção do 

resultado positivo do DTM e como não se observava uma evolução favorável do quadro clínico, 

iniciou-se também um tratamento sistémico com itraconazol 5 mg/Kg, PO, SID durante um 

mês. Aconselhou-se os proprietários a isolar a Mimi, de forma a evitar o seu contacto com 

outros animais e pessoas (zoonose), e referido que o ambiente onde habita deveria ser 

aspirado e desinfetado com água e lixívia (10:1). 

Acompanhamento: Após um mês de tratamento sistémico, a Mimi foi trazida à consulta para 

fazer controlo, sendo que a severidade das lesões tinha diminuído. Continuou com o 

tratamento tópico, reduzindo-os para 2 vezes por semana e o tratamento sistémico por mais 15 

dias. Após esse período, regressou ao hospital e verificou-se uma melhoria bastante 

significativa da lesão observando-se já o crescimento do pêlo. Como não foi realizado um novo 

DTM e, a Mimi, aparentemente estava curada, o tratamento foi continuado por mais um mês de 

forma a impedir uma possível recidiva. 

Prognóstico: Bom, dado a melhoria da sintomatologia e resposta ao tratamento. 

Discussão: A dermatofitose, também designada de “tinha”, é uma infeção superficial de 

tecidos queratinizados (unhas, pêlo e estrato córneo) causada, na maioria dos casos, por 

fungos da espécie Microsporum canis (zoofílico), Trichophyton mentagrophytes (selvagem) ou 

Microsporum gypseum (geofílico). A incidência e a prevalência de cada um varia com a área 

geográfica. Em gatos, mais de 90% dos casos são causados pelo M. canis e apresentam uma 

grande importância zoonótica, uma vez que os gatos portadores assintomáticos, podem 

transmitir esta doença a outros animais e pessoas.3,6,8,9 Os fungos estão presentes no 

ambiente mas só alguns animais contraem a doença, o que explica o facto de existirem fatores 

de risco que tornam alguns animais mais suscetíveis à dermatofitose. Assim, esta patologia é 

mais comum em raças de pêlo comprido (ex: Persas), em locais com aumento da temperatura 

e humidade, em presença de alterações cutâneas (ex: feridas e parasitismo), em animais 

jovens, velhos ou debilitados (sistema imunitário mais débil; ex: FIV/FelV positivo), com alta 

densidade populacional, quando existem défices nutricionais (proteínas e vitamina A), terapias 
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imunossupressoras (ex: corticosteróides), falta de higiene ou banhos e “grooming” 

excessivo.3,8,9 A transmissão é feita por contacto direto com animais infetados, com material do 

ambiente ou por fomites. A existência de descontinuidades no estrato córneo facilita a sua 

penetração e invasão. Numa situação normal, este processo é dificultado pela flora local, pela 

remoção mecânica dos esporos durante a higiene, pelo crescimento e substituição dos pêlos e 

pela atividade antifúngica do sebo, entre outros. Havendo condições favoráveis, o esporo 

germina e as hifas invadem o folículo com o pêlo em fase anagénica e proliferam na superfície 

em direção ao bulbo piloso. Aqui, são segregadas enzimas queratinolíticas que permitem a 

penetração na cutícula do pêlo e crescimento no eixo piloso até à zona queratogénica (onde os 

queratinócitos perdem o núcleo e produzem queratina). O quadro clínico apresentado é 

variável e depende da interação fungo-hospedeiro. Normalmente, é caracterizado pela 

existência de zonas de alopécia, lesões circulares e eritematosas, simétricas ou assimétricas, 

localizadas ou generalizadas. A sua distribuição é variada embora a cabeça, porção anterior do 

tronco e as extremidades sejam as zonas mais afetadas e está descrita uma distribuição 

centrífuga das lesões. O aparecimento de crostas, eritema e hiperpigmentação é frequente. As 

lesões também poderão ter uma aparência papulosa-crostosa, tal como a dermatite miliar 

felina, ou ter uma aparência de foliculite e furunculose, localizadas no queixo como no acne 

felino. Em gatos de pêlo longo, também se podem desenvolver pseudomicetomas. O prurido 

pode ser ligeiro ou inexistente, a não ser que existam causas pruríticas associadas 

(ectoparasitas, alergias ou infeções bacterianas). As zonas de alopécia e arrancamento 

facilitado são devidas ao facto de o fungo se desenvolver no interior do folículo piloso. As 

lesões generalizadas, raras nos gatos, afetam grande parte do corpo e são frequentes em 

casos de infeções por M.gypseum e T. mentagrophytes. Estas espécies provocam lesões mais 

severas, comparativamente com o M. canis, uma vez que não estão tão adaptadas ao 

hospedeiro. As infeções por T. mentagrophytes estão presentes nos animais que contactam 

com roedores ou seus dejetos, sendo responsável por lesões nas unhas (onicomicose) e da 

pele que as rodeia (paroníquia). O quérion dermatofítico é uma zona circunscrita de inflamação 

aguda da pele, com foliculite e furunculose exsudativa e é comum em infeções por M. 

gypseum. A dermatofitose é uma doença muito prevalente em gatos e torna-se importante 

averiguar se existem outros animais ou até mesmo pessoas infetadas.3,8 A Mimi foi uma 

gatinha adotada de um gatil onde é prevalente este tipo de infeções, as condições de higiene 

não são as mais adequadas, há uma elevada densidade populacional e apresentava 

evidências de parasitismo externo. Os principais diagnósticos diferenciais, além da 

dermatofitose, são a demodecose (mais frequente em cães) e a foliculite bacteriana por 

Staphylococcus. A atopia, alergia alimentar e a dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP) 

são menos prováveis, uma vez que a Mimi não apresentava prurido intenso e o arrancamento 

do pêlo era facilitado. A sarna demodécica também foi descartada porque a raspagem 
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profunda foi negativa e não eram visíveis ácaros no tricograma. A citologia permitiu-nos 

considerar a causa bacteriana pouco provável, uma vez que não foram observadas bactérias 

na amostra. O diagnóstico de dermatofitose foi então confirmado com um tricograma em que 

os pêlos apresentavam as pontas intactas, o prurido era muito ligeiro, o tipo de lesão era 

compatível com esta patologia e, a lâmpada de Wood e a cultura fúngica deram positivo para 

M. canis. Assim, os métodos de diagnóstico possíveis incluem a observação microscópica 

direta dos pêlos e escamas, cultura fúngica (DTM), a lâmpada de Wood e o exame 

histopatológico (biópsia de pele). A observação direta dos pêlos e das escamas é um 

procedimento simples e barato mas com pouca sensibilidade, não devendo ser usado para 

obtermos um diagnóstico definitivo pois está associado a falsos negativos. Permite-nos 

observar as hifas e os esporos dos fungos, verificar a existência de ectoparasitas, como o 

Demodex, e avaliar o estado do pêlo (ex: pontas intactas ou partidas). A lâmpada de Wood 

emite uma luz fluorescente esverdeada quando em presença de fungos nas lesões. A luz 

ultravioleta ao incidir nas áreas de lesão, reage com os metabolitos do triptofano produzidos 

pelo M. canis quando este invade o pêlo em crescimento. Contudo, esta técnica apresenta 

inconvenientes na medida em que só 50% das infeções por M. canis produzem fluorescência e 

a presença de crostas, fibras de algodão e medicamentos pode originar falsos positivos. O M. 

gypseum e o T. mentagrophytes nunca exibem fluorescência. Perante isto, a ausência de 

fluorescência não descarta dermatofitose e uma fluorescência positiva não indica 

necessariamente uma dermatofitose. A cultura fúngica é o método mais fiável e de eleição e 

permite a identificação de macroconídeos. O fundamento deste método baseia-se numa 

mudança de cor do meio de amarelo para vermelho na presença de fungos. Esta mudança é 

devida a uma alteração do pH do meio, pela produção de substâncias alcalinas pelos fungos 

em crescimento. Normalmente, os dermatófitos produzem esta cor numa fase inicial do 

crescimento, embora os fungos saprófitas também o façam mas numa fase mais tardia. Daí a 

necessidade de uma observação diária do meio, de forma a não ocorrerem resultados falsos 

positivos. A identificação da espécie do fungo em causa, mediante a observação microscópica 

dos macroconídeos é essencial, não para a escolha do tratamento, mas sim para perceção da 

epidemiologia do mesmo, de forma a se evitarem novas contaminações. A biópsia de pele não 

é um meio fundamental para diagnosticar uma dermatofitose mas sim para descartar a 

possibilidade de uma doença autoimune, como diagnóstico diferencial. No entanto, pode ser 

uma grande ajuda na confirmação da verdadeira invasão e infeção por dermatófitos.3,8,9 A 

cultura foi positiva sendo identificado o M. canis, embora este resultado não tenha sido obtido 

logo na primeira consulta uma vez que as amostras foram enviadas para um laboratório 

externo. De acordo com o quadro clínico compatível com “tinha” e com a idade da Mimi, iniciou-

se logo um tratamento tópico adequado, não sendo imprescindível o resultado do DTM para a 

escolha do tratamento. Apesar de a maioria das dermatofitoses serem autolimitantes, deve-se 
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instituir sempre um tratamento para diminuir o tempo de infeção e a probabilidade de contágio 

2,3. Alguns autores sugerem que a terapia tópica tem como função evitar uma maior 

contaminação ambiental, enquanto a sistémica acelera a recuperação do animal.2,3 Antes de 

qualquer tratamento, é importante ter em mente que, apesar de as lesões poderem ser focais 

ou multifocais, a dermatofitose, em gatos, nunca é uma doença localizada.8 Assim, um bom 

protocolo terapêutico envolve: corte do pêlo, tratamento antifúngico tópico e sistémico e 

descontaminação ambiental.3,8 A tricotomia deve ser aconselhada sempre que se trate de um 

animal de pêlo comprido, que tenha um elevado número de lesões ou que conviva com 

pessoas imunodeprimidas.2,3 O tratamento tópico ajuda a controlar, desde logo, o processo e 

diminui a possibilidade de transmissão e contaminação ambiental, mas não atua nas hifas e 

esporos que se encontram no interior do pêlo. O tratamento sistémico distribui-se mais 

eficazmente pelas raízes dos pêlos, persiste mais tempo mas é mais lento. O tratamento tópico 

consiste na administração de champôs e pomadas à base de enilconazole a 0,2%, miconazole 

a 2% e clorexidina a 2%, duas vezes por semana. Poderá estar indicado o uso de colar 

isabelino depois de cada banho, enquanto o pêlo está molhado.1,3,8 Na maioria dos casos, a 

terapia tópica pode ser aplicada por todo o corpo e, em animais muito afetados, este 

tratamento não deve ser usado sem terapia sistémica pois leva ao agravamento da infeção, 

tornando-a crónica. Os produtos tópicos mais eficazes são o enilconazol, os champôs à base 

de miconazol e clorexidina (o usado na Mimi) e calda sulfocálcica. É também sugerido que o 

tratamento sistémico deve ser sempre associado ao tópico, exceto em lesões muito localizadas 

em cães, não causadas por M. canis.2 Para o tratamento sistémico, os agentes mais eficazes 

são a griseofulvina, o ketoconazol, o itraconazol e a terbinafina. A reprodução deve ser 

interrompida nos casos de dermatofitose e os animais com menos de dois meses devem ser 

isolados até terem idade para serem tratados ou até poderem usar uma dose precisa de 

itraconazol.2 A griseofulvina é um fármaco caro, de uso prolongado e tem vários efeitos 

adversos, nomeadamente a supressão da medula óssea (anemia, pancitopenia e neutropenia), 

sinais neurológicos e teratogénicos. A neutropenia poderá ser fatal em alguns gatos, 

especialmente com FIV, daí que devam ser testados antes de iniciarem o tratamento. A dose 

recomendada é de 25 mg/Kg PO BID, juntamente com refeições ricas em gordura para 

aumentar a absorção intestinal. O ketoconazol também é muito usado mas, apesar de ser 

eficaz, poderá ser hepatotóxico e teratogénico. O ketoconazol e a terbinafina são opções de 

tratamento económico.2,3 O fluconazol tem uma atividade reduzida para dermatófitos, daí não 

ser muito usado, por rotina, nestes casos.1,5 O itraconazol deve ser o tratamento de escolha 

pois apresenta um elevado espetro de ação e é bem tolerado pelos animais. A dose 

recomendada é de 5 mg/Kg PO, SID durante uma semana, a cada duas semanas. O 

tratamento deverá durar seis semanas no mínimo.3 A utilização de lufenuron é bastante 

controversa e o seu uso não é recomendado.2,3,4 O mais importante num tratamento, 
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independentemente da terapia adotada, é respeitar a sua duração. É ainda fundamental efetuar 

uma cultura fúngica por mês, ou a cada 2-3 semanas durante o tratamento, e este só deve 

parar após se terem obtido 2-3 culturas negativas.4 A terapia tópica em conjunto com a 

sistémica deve ser efetuada no mínimo durante 10 semanas. A monitorização dos animais é 

muito importante devido aos efeitos adversos que podem surgir no decorrer do tratamento, 

apesar de serem raros.2,5 Relativamente à prevenção desta doença, é importante evitar o 

contacto dos animais infetados com outros animais não infetados ou pessoas e com fomites. 

Daí a importância da realização de quarentenas e desinfeções do meio ambiente (os esporos 

do M. canis podem sobreviver mais de 18 meses à temperatura ambiente e na presença de 

luz).2,3,9 Na tentativa de controlar esta infeção, também está descrita a utilização de vacinas 

inativadas ou atenuadas, especialmente para o M. canis, em cães e gatos. Contudo, ainda são 

necessários mais estudos para reconhecer a verdadeira eficácia destas vacinas na prevenção 

da dermatofitose. Em animais de produção, o seu uso têm-se mostrado bastante eficaz para o 

Trichophyton, conseguindo erradicar as dermatofitoses nas explorações.7 Na maioria das 

vezes, o prognóstico é bom exceto em animais que apresentam doenças imunossupressoras 

concomitantes.4 
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Caso clínico 2 – Urologia 
 

Identificação do animal/Caracterização do paciente: Micky, felídeo, Europeu Comum, 

macho, castrado, 2 anos de idade e 5 kg de peso. 

Motivo da consulta: Dificuldade/ausência de micção com vocalização e perda de apetite parcial. 

Anamnese: O Micky, no período de um mês, manifestou 3 episódios de obstrução urinária, 

tendo sido diagnosticado e tratado pelo veterinário regular. No dia anterior à consulta voltou a 

apresentar os mesmos sinais clínicos de obstrução urinária: mostrava dificuldade em urinar, 

vocalizava durante as tentativas e, na maioria das vezes, estas eram improdutivas. Estava 

devidamente vacinado e desparasitado. A alimentação era à base de ração seca de alta 

qualidade, ad libitum, com água à disposição. O aspeto das fezes era normal. A dona não 

sabia se existiam alterações na cor da urina. Vivia num apartamento sem contacto com outros 

animais, nunca viajou e não tem acesso a tóxicos, lixo ou ervas. Foi submetido à orquiectomia 

aos 8 meses de idade. Não estava a tomar nenhuma medicação e nunca teve nenhum 

problema no passado, exceto o anteriormente referido. Restante anamnese sem alterações. 

Exame físico geral: Atitude normal em estação, decúbito e movimento. Estado mental alerta e 

com temperamento equilibrado e não agressivo. Mucosas (oral, ocular e anal) rosadas, 

brilhantes e húmidas. TRC inferior a 2 segundos. Grau de desidratação inferior a 5%. Condição 

corporal normal. Palpação dos gânglios linfáticos normal. Pulso femoral normal e com 

frequência cardíaca de 140 bpm. Movimentos respiratórios normais, sem uso de músculos 

acessórios e com frequência de 32 rpm. Auscultação cardio-pulmonar normal. Temperatura 

retal de 38,7ºC (tónus anal adequado, reflexo anal positivo, sem sangue, muco ou formas 

parasitárias macroscópicas no termómetro). Na palpação abdominal, manifestou algum 

desconforto na região abdominal caudal (localização da bexiga). A dor impossibilitou o 

prosseguimento da palpação. Exame da boca, olhos, ouvidos e pele normais. 

Exame dirigido ao sistema urinário: Rins palpáveis, de tamanho, posição, superfície e 

consistência normais. A bexiga estava na sua posição normal mas dilatada e tensa 

manifestando dor à palpação. Não foi possível o esvaziamento vesical por compressão manual. 

Na genitália externa, verificou-se o congestionamento da mucosa peniana e prepucial exibindo 

alguma dor à palpação. Não se observaram massas, ulcerações, hemorragias ou secreções. 

Lista de problemas: Disúria/estrangúria, vocalização, distensão vesical com dor à palpação, 

congestão e dor na mucosa peniana e prepucial, anorexia parcial. 

Diagnósticos diferenciais: Cistite idiopática felina (FIC), urolitíase, tampões uretrais, infeções 

do trato urinário (ITU), neoplasia vesical ou uretral, transtornos prostáticos (inflamação, quistos, 

neoplasias, etc), anomalias anatómicas (hérnia perineal contendo a bexiga, estritura uretral 

congénita ou adquirida ou persistência do uraco), traumatismos urinários ou prepuciais, 

transtornos neurogénicos (dissinergia reflexa, espasmo uretral, bexiga hipo ou atónica). 
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Exames complementares: Hemograma: normal; Bioquímica sérica: normal (Anexo II Tab.1); 

Ionograma: hiponatrémia e hipoclorémia (Anexo II, Tab.1); Urianálise completa: 1) Exame 

macroscópico: urina turva, com densidade urinária 1,045, sangue 2+ e leucócitos 1+; 2) Exame 

microscópico: abundantes células epiteliais e restos celulares; alguns eritrócitos e cristais 

(Anexo II, Tab. 2); Ecografia abdominal: bexiga distendida com sedimento abundante; restante 

ecografia abdominal sem alterações (Anexo II, Fig. 1); Radiografia abdominal: bexiga 

distendida, sem cálculos urinários visíveis (Anexo II, Fig. 2). 

Diagnóstico definitivo: Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) obstrutiva por 

tampões uretrais. 

Tratamento: Uretrostomia perineal. O Micky foi internado e permaneceu hospitalizado 6 dias. 

A abordagem terapêutica inicial consistiu na descompressão da bexiga por cateterização 

urinária, colocação de um cateter IV e início da fluidoterapia (NaCl 0,9% a 13 ml/h). Foi 

administrada enrofloxacina 5 mg/KG SID IV e propofol, sempre que necessário, para algaliar e 

restabelecer a patência uretral (após a retropropulsão com solução salina estéril e massagem 

peniana, observou-se a saída de pequenas partículas transparentes, <1 mm). O cateter foi 

mantido 48 horas. No dia seguinte, foi avaliada a produção de urina QID. Durante o 

internamento foi-lhe administrada enrofloxacina 5 mg/KG IV lenta SID durante 4 dias, 

cetoprofeno 1 mg/Kg SC SID durante 3 dias, alfuzosina 0,5 mg/Kg PO SID durante um dia, o 

butilbrometo de escopolamina 0,5 mg/Kg IV lento BID durante 2 dias e cefazolina 20 mg/Kg IV 

TID durante 3 dias. No 3º dia, retirou-se a algália e, a partir desse momento, a diurese foi 

controlada e avaliado o grau de distensão vesical. A fluidoterapia foi substituída para Lactato 

de Ringer (LR) a 13 ml/h. Não tendo urinado ao longo do dia, procedeu-se à uretrostomia 

perineal (a bexiga estava distendida e não foi possível esvaziá-la). A pré-medicação foi uma 

combinação de diazepam 0,2 mg/Kg IV com buprenorfina 0,01 mg/Kg IV. Fez-se a tricotomia e 

assépsia da zona perineal com clorexidina a 0,1%. A indução anestésica foi com propofol e a 

manutenção com isoflurano a 2%. No dia seguinte, fez buprenorfina 0,01 mg/Kg IV SID. Foram 

feitas 3 limpezas da sutura com soro fisiológico e avaliada a produção da urina. A fluidoterapia 

passou a 10 ml/h. No 5º dia retirou-se a algália. Durante o internamento, o Micky foi alimentado 

várias vezes ao dia com uma dieta calculolítica, mostrando sempre apetite, e estimulado a 

beber água. Começou a urinar normalmente tendo alta clínica no dia seguinte. Continuava com 

antibioterapia, cefalexina 20 mg/Kg PO BID e enrofloxacina 5 mg/Kg PO SID. Foi aconselhado 

uma dieta calculolítica (Royal Canin Feline - Urinary SO) e uma reavaliação dentro de uma 

semana.  

Acompanhamento: Após 9 dias, o Micky foi trazido à consulta e, como a cicatrização estava 

em boas condições, retiraram-se os pontos da sutura. Um mês depois, fez novo controlo, fez-

se urianálise completa e a urina já não apresentava sedimento nem cristais. Foi aconselhado 

mudar a ração para uma dieta de prevenção de formação de sedimento e estimular a ingestão 
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de água fornecendo alimento mais vezes ao dia com várias fontes de água fresca disponíveis. 

O exame físico geral e dirigido ao aparelho urinário estavam normais. 

Prognóstico: Favorável, tendo em conta a resposta clínica ao tratamento mas, a longo prazo, 

foi explicado à dona que podiam ocorrer recidivas/complicações pelo que deveria ficar atenta a 

qualquer alteração na urina e na posição, frequência e comportamento durante a micção. 

Discussão: O termo FLUTD não se refere a uma doença isolada mas a um conjunto de 

doenças que afetam o trato urinário inferior (bexiga e uretra) à qual pode estar associada um 

conjunto de sinais clínicos como: hematúria, estrangúria, disúria, polaquiúria, periúria e 

obstrução uretral parcial ou completa. 2,4,6 Alguns estudos mostraram que, em gatos com 

menos de 10 anos, 55% a 64% dos casos de FLUTD têm como causa a FIC, a urolitíase 

representa 15% a 21% dos casos, os tampões uretrais 10% a 21% e a restante percentagem 

está representada por defeitos anatómicos, distúrbios comportamentais, ITU’s, problemas 

neurológicos e neoplasias.2 Nas causas obstrutivas podemos referir os tampões uretrais como 

principal causa (42-59%) seguidos das causas idiopáticas (29-42%), urólitos (5-12%), 

estenoses (0-11%) e as neoplasias (muito raras). As causas não obstrutivas são a FIC (cerca 

de 55-79%) e os urólitos (13-28%). As ITU’s podem estar envolvidas em ambas as situações.3 

Os machos, principalmente os castrados, estão mais predispostos à FLUTD obstrutiva devido 

ao pequeno diâmetro da uretra.4,5,6 É mais comum ocorrer em gatos com 2 a 6 anos. Existem 

vários fatores de risco que predispõem a patologia, nomeadamente, a obesidade, coabitação 

com outros gatos, alimentação à base de dietas secas, sedentarismo, alimentação ad libitum, 

diminuição da ingestão de água, fatores ambientais (mais prevalente no Inverno e Primavera), 

pH urinário, alterações na rotina e animais sem acesso ao exterior.1,4 6 No exame físico, um 

animal não obstruído aparentemente está bem disposto e apresenta uma bexiga pequena e 

facilmente compressível. O quadro clínico de um animal obstruído é um pouco diferente, sendo 

que o grau de gravidade estará dependente da duração da obstrução. A bexiga encontra-se 

distendida, túrgida e difícil ou impossível de comprimir e a manipulação deve ser cuidadosa 

pois a parede pode ter sido danificada pelo aumento da pressão intravesical, estando mais 

suscetível à rutura. Um animal não obstruído pode ou não suportar a palpação abdominal 

caudal, enquanto que um animal obstrutivo ressente sempre.6 Para classificar o tipo de FLUTD, 

além da anamnese e exame físico, é importante o uso de meios complementares de 

diagnóstico: urianálise com avaliação de sedimento e urocultura, avaliação laboratorial 

(hemograma completo e bioquímica sérica), análise qualitativa do urólito, imagiologia 

(radiografias e ecografias abdominais) e uroendoscopia (uretroscopia e cistoscopia).4 A urina 

deve ser recolhida por cistocentese, evitando a contaminação com bactérias que colonizam a 

parte distal da uretra. Na tira urinária, é frequente observar-se uma coloração positiva para 

glóbulos brancos, mesmo que estes não estejam presentes, pelo que, este método de recolha 

nos vai permitir não sobrediagnosticar a presença de bactérias. A cultura urinária deve ser 
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realizada sempre que existe recorrência de FLUTD (mais de 2 episódios).1,4 A presença ou 

ausência de cristais no sedimento nem sempre é conclusiva. Assim, podemos observar cristais 

no sedimento urinário e não existir qualquer tipo de doença ou podemos identificar um tipo de 

cristais no sedimento e o animal apresentar outro tipo de cristais na constituição dos cálculos. 

A análise qualitativa dos cálculos é a única forma de obtermos um diagnóstico definitivo.6 

Existem 4 tipos de cálculos urinários: cálculos de estruvite, de oxalato de cálcio, de urato e de 

cistina. Os mais frequentes são os de estruvite (49%) e os de oxalato de cálcio (41%), os quais 

podem estar presentes em urinas com pH superior a 6,7 e raramente apresentam ITU 

associada ou em pH urinário mais ácido e sem ITU, respetivamente.1,4,5 No caso dos cálculos 

de estruvite, dietas com elevados níveis de magnésio levam à maior excreção deste na urina e, 

consequentemente, a uma maior probabilidade de formação de cristais. O alimento seco tem 

uma densidade energética menor, sendo que o animal vai ingerir maior quantidade de alimento 

e o aporte de magnésio será maior do que na dieta húmida. O maior conteúdo em fibra leva a 

um maior volume fecal, com maior perda de água pelas fezes e consequente diminuição do 

volume urinário. O pH urinário é preponderante, comparativamente ao magnésio, e uma 

variação de 7,7 para 6,4 aumenta 100 vezes a solubilidade destes cálculos. Os casos de 

urolitíase por oxalato de cálcio têm aumentado, provavelmente pela utilização de dietas 

acidificantes para prevenção da formação de cristais de estruvite.1,6 A realização de um 

hemograma e uma bioquímica sérica é sempre importante, principalmente em gatos 

obstruídos, para percebermos se existem alterações eletrolíticas e de equilíbrio ácido-base. O 

ideal é avaliar a ureia, creatinina, glicose, sódio, potássio e cálcio ionizado e identificar uma 

situação de azotemia pós-renal.6 A radiografia abdominal avalia todo o aparelho urinário, 

incluindo a uretra, e diagnostica a presença de cálculos urinários radiopacos (urólitos de 

oxalato de cálcio e estruvite) com 3 mm ou mais de diâmetro. Assim, um resultado negativo 

não descarta urolitíase. As radiografias de contraste estão indicadas em gatos com 

recorrências ou sinais clínicos persistentes, identificando pequenos cálculos, cálculos 

radiotransparentes, divertículos do úraco, neoplasias, permitem avaliar a espessura da bexiga, 

estenoses na uretra e uretrólitos. A ecografia abdominal é uma técnica pouco invasiva, 

permitindo detetar pequenos cálculos (menos de 3 mm), massas na bexiga, cálculos 

radiotransparentes e avaliar a espessura da parede da bexiga. A uroendoscopia (cistoscopia e 

uretroscopia) está indicada quando os resultados radiográficos e da cultura urinária são 

negativos e há recorrência e persistência dos sinais clínicos, mesmo após tratamento médico. 

Esta técnica permite visualizar a mucosa vesical e uretral, massas, cálculos e divertículos de 

úraco.1,4 No caso do Micky, o diagnóstico definitivo foi feito com base na sua anamnese, exame 

físico e resultados de exames complementares que nos permitiram diagnosticar um caso de 

FLUTD obstrutivo. As causas traumáticas, iatrogénicas e estrituras adquiridas são pouco 

prováveis. Tendo em conta a idade, as anomalias anatómicas foram consideradas pouco 
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prováveis, embora fosse necessário realizar um estudo contrastado ou uma uroendoscopia. Os 

transtornos neurológicos (mais comum em cães de grande porte) e o espasmo uretral primário 

são também situações muito raras. Contudo, o espasmo uretral pode ser um fator de risco para 

a recidiva de obstrução após remoção de urólitos ou tampões uretrais.1 As alterações 

prostáticas foram descartadas no estudo ecográfico e a ITU também não seria muito provável 

como causa primária (muito rara em gatos). No entanto, só poderíamos descartar ITU após o 

resultado negativo da cultura urinária que, neste caso, não foi feita. A ecografia abdominal 

mostrou-nos uma bexiga muito distendida e com sedimento abundante, não revelando a 

presença de massas na bexiga ou cálculos. A radiografia simples apenas nos revelou uma 

bexiga bastante dilatada. Contudo, a presença de cálculos urinários não pôde ser totalmente 

descartada.4 Relativamente à existência de tampões uretrais, estes podem ou não ser visíveis. 

A presença de cristalúria não tem qualquer significado clínico, no entanto, pode ser um fator de 

risco para o desenvolvimento de urolitíase (urina supersaturada). A cristalúria também pode 

formar-se numa urina conservada no frigorifico ou se o tempo de análise for prolongado (urinas 

muito concentradas).4 Durante a algaliação, saíram pequenas partículas (<1 mm) que, 

associadas à cristalúria, podem ser compatíveis com pequenos urólitos ou com tampões 

uretrais que se desintegraram. Perante isto, o diagnóstico mais provável seria a presença de 

tampões uretrais como causa da obstrução. Estes são constituídos por uma elevada 

quantidade de matriz proteica, cristais urinários (maioritariamente estruvite), leucócitos, restos 

celulares e eritrócitos envolvidos por material amorfo. O mecanismo que leva à sua formação 

não está muito esclarecido mas uma das hipóteses será a ocorrência de inflamação da bexiga 

(neurogénica, idiopática ou secundária a neoplasia ou urólito) ou ITU em simultâneo com a 

presença de cristalúria. A cistite promove a secreção de proteínas para a urina, que são 

responsáveis pela formação da matriz proteica. Outra possibilidade é que uma inflamação 

crónica da bexiga diminui a integridade vascular da parede vesical, levando ao aumento de 

proteína na urina, o pH urinário aumenta e ocorre precipitação de cristais que se agregam às 

proteínas formando tampões uretrais.1,4 Todas as situações de FLUTD obstrutivo são 

emergências médicas. Nas primeiras 6-24 horas pós-obstrução, o animal faz várias tentativas 

para urinar, permanece mais tempo na liteira, vocaliza, esconde-se e demonstra ansiedade 

(sinais evidenciados pelo Micky). Após 36-48 horas, a saúde do animal está gravemente 

comprometida, observando-se sinais de azotemia pós-renal como depressão, anorexia, 

fraqueza, vómitos, desidratação, acidose metabólica com hiperventilação, hipercalémia, 

hipocalcémia, bradicardia, colapso, podendo ocorrer a morte.3,4,6 A abordagem terapêutica 

inicial é aliviar a pressão vesical (cistocentese), colocar um cateter IV, administrar analgésicos, 

restabelecer o fluxo urinário (desobstrução uretral), iniciar a fluidoterapia e corrigir as 

alterações eletrolíticas e de ácido-base associadas.1,4 É recomendada a realização de um ECG 

para avaliar os efeitos cardiogénicos da hipercalémia.1 Após a estabilização, o animal é sedado 
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ou anestesiado para restabelecer a patência uretral, comprimindo a bexiga e massajando o 

pénis ou a uretra pélvica. Caso este procedimento não resulte, deve realizar-se a algaliação 

associada à retropropulsão com uma solução salina estéril.1,4,6 A colocação de um catéter fixo 

depende da qualidade do fluxo uretral (presença de restos celulares abundantes na urina), da 

sintomatologia sistémica e da presença ou não de atonia do músculo detrusor. Pode ocorrer 

uma diurese pós-obstrutiva que deve ser monitorizada de forma a evitar a desidratação do 

animal.1,4 Para alívio da dor são usados analgésicos como o butorfanol, a buprenorfina, 

hidromorfina ou penso de fentanil. Os α1 antagonistas como a fenoxibenzamina, a alfusozina e 

a prazosina, e/ou a acepromazina, são utilizados para diminuir o tónus uretral. Numa situação 

de distensão vesical severa e prolongada usamos fármacos parassimpaticomiméticos como o 

betanecol.1,4 A administração de antibióticos só é recomendada após o diagnóstico de ITU, não 

devendo ser usados profilaticamente.2,6 Neste caso clínico não se obteve um diagnóstico 

definitivo, pelo que foram administrados antibióticos (enrofloxacina e cefazolina) devido à 

possibilidade de estarmos perante uma ITU e também pela cirurgia realizada. A amitriptilina é 

usada para a redução dos sinais de FIC.2,4 Quando o tratamento médico não é eficaz ou há 

recorrência das obstruções, a uretrostomia perineal está indicada (foi o caso do Micky). É 

possível a ocorrência de complicações secundárias tais como um maior risco de ITU 

ascendentes, formação de estrituras e incontinência urinária.1,4,7 As uretrostomias diminuem as 

recidivas de obstrução mas não a recorrência de FLUTD.4 O prognóstico a longo prazo para 

FLUTD obstrutivo recidivante é reservado.3 Após o tratamento, embora com sucesso, é 

necessário um seguimento do animal realizando exames de rotina, tais como urianálises e 

radiografias abdominais.1,4 
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Caso clínico 3 – Cirurgia de Tecidos Moles 

 

Identificação do animal/Caracterização do paciente: Sissi, canídeo, raça indeterminada, 

fêmea inteira, 10 anos de idade, 11 kg de peso. 

Motivo da consulta: prostração, anorexia, corrimento vulvar purulento e suspeita de poliúria/polidipsia. 

Anamnese: A Sissi apresentava a vacinação e desparasitação devidamente atualizados. A 

dieta era à base de arroz com frango, com 2 refeições diárias e água fresca sempre disponível. 

Fezes e urina normais. Tem acesso ao exterior e coabita com outro cão (devidamente vacinado 

e desparasitado). Não costuma viajar nem tem acesso a tóxicos. Nunca foi submetida a 

qualquer intervenção cirúrgica nem tratamento médico. Os cios eram normais e regulares 

tendo sido o último há um mês e tem história de uma gestação. Como havia um cohabitante 

macho na casa, a dona decidiu dar um contracetivo oral (megestrol) durante o cio. Há 4 dias a 

proprietária notou a cadela mais apática, sem apetite e, 2 dias depois, apresentava um 

corrimento vulvar purulento com aumento da ingestão de água. Micção com frequência e 

quantidade aumentadas. Restante anamnese dirigida sem alterações. 

Exame físico geral: Atitude normal em estação, decúbito e movimento. Estado mental 

deprimido e com temperamento equilibrado e não agressivo. Mucosas (oral, ocular e anal) 

rosadas e secas. TRC de 3 segundos. Grau de desidratação de 6-8%. Condição corporal 

normal. Palpação dos gânglios linfáticos normal. Pulso forte, ritmado, bilateral, simétrico, 

sincrónico e de 120 ppm. Movimentos respiratórios normais e sem uso de músculos acessórios 

de respiração, com uma frequência de 34 rpm. Auscultação cardio-pulmonar normal. 

Temperatura retal de 37,9ºC (tónus anal adequado, reflexo anal positivo e sem sangue, muco 

ou formas parasitárias macroscópicas no termómetro). A palpação abdominal revelou alguma 

distensão e desconforto no abdómen médio-caudal e uma estrutura tubular tensa. No exame 

da boca verificou-se a presença de algum tártaro. Olhos, ouvidos e cadeia mamária normais. 

Exame dirigido ao aparelho genital: Não se observaram alterações da vulva ou da mucosa 

vaginal. Presença de um corrimento purulento com odor fétido. 

Lista de problemas: Prostração, anorexia, desidratação, suspeita de poliúria/polidipsia, 

corrimento vulvar purulento, dor e distensão abdominal com estrutura tubular tensa. 

Diagnósticos diferenciais: piómetra, mucómetra, hidrómetra, metrite, neoplasia uterina, rutura 

ou torção uterina, gestação/aborto, vaginite, neoplasia ou corpo estranho (CE) vaginal, cistite. 

Exames complementares: Hemograma: normal; Bioquímica sérica: aumento dos níveis 

séricos da ureia, glicose e proteínas totais (PT) (Anexo III, Tab.1); Ecografia abdominal: 

presença de um útero distendido com conteúdo anecogénico (Anexo III, Fig.1). 

Diagnóstico definitivo: Piómetra aberta. 

Tratamento pré-cirúrgico: A Sissi ficou internada 4 dias e foi-lhe instituída antibioterapia com 

metronidazol 20 mg/Kg IV BID e cefazolina 20 mg/Kg IV TID; e fluidoterapia com Lactato de 
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Ringer (LR) a 25 ml/h. 

Cirurgia: A pré-anestesia incluiu diazepam 0,2 mg/Kg, IV associado a buprenorfina 0,01 mg/Kg, 

IV. A indução foi com propofol IV ad efectum procedendo-se à intubação endotraqueal. A 

manutenção foi com isoflurano 2% e oxigénio, num circuito semi-fechado. Procedeu-se à 

tricotomia da área abdominal ventral e à assepsia com solução de digluconato de clorexidina a 

0,1%, desde a cartilagem xifóide até ao púbis. Foi colocada em decúbito dorsal e fez-se uma 

incisão cutânea sobre a linha média ventral, 2-3 cm caudal ao processo xifóide, estendendo-se 

até 2 cm do púbis. O tecido subcutâneo foi desbridado até à exposição da fáscia externa do 

músculo reto abdominal. Identificou-se a linha alba, foi feita uma incisão penetrante com o bisturi 

que se estendeu cranial e caudalmente com uma tesoura de Mayo. O acesso à cavidade 

abdominal permitiu confirmar a presença de um útero distendido, friável e congestionado, 

procedendo-se à ovariohisterectomia (OVH). Após a exteriorização cuidadosa do útero, o ovário 

direito foi identificado e colocou-se uma pinça no seu ligamento próprio, facilitando assim a sua 

tração. No mesovário criou-se uma abertura caudal aos vasos ováricos através da qual se 

colocaram 2 pinças hemostáticas no pedículo ovárico, proximalmente ao ovário. Abaixo da última 

pinça foi realizada uma sutura circunferencial do pedículo reforçada por uma sutura com 

transfixação de cada lado. O pedículo foi transeccionado entre as pinças, removeu-se a pinça 

restante, inspecionou-se para hemorragia e, como tal não se verificou, foi recolocado 

cuidadosamente na cavidade abdominal. O mesmo procedimento repetiu-se no ovário esquerdo. 

O ligamento largo foi examinado e apresentava-se bastante vascularizado, procedendo-se a uma 

ligadura circular, em torno de todo o ligamento, e uma ligadura em cada veia uterina. Foi aplicada 

uma força de tração cranial no útero e colocadas 2 pinças uterinas cranialmente ao cérvix. Em 

seguida, procedeu-se à ligadura do colo uterino com uma sutura em 8, envolvendo o corpo e os 

vasos uterinos de cada lado, seguida de uma ligadura circunferencial. Com um bisturi cortou-se a 

porção do colo uterino entre as pinças, exteriorizando por completo o útero e os ovários. O útero 

foi encerrado com uma sutura invaginante, cranialmente às ligaduras de laqueação. Retirou-se a 

pinça, verificou-se a inexistência de hemorragia e recolocou-se o coto uterino na cavidade 

abdominal. O fio de sutura usado, em todos estes procedimentos, foi um fio absorvível 

monofilamentar sintético (polidioxanona) 2/0, com uma agulha de secção redonda. Por fim, 

encerrou-se a cavidade abdominal em 3 camadas: a muscular com sutura cruzada descontínua; 

o tecido subcutâneo com sutura simples contínua; e a pele com sutura em “X” interrompida. No 

tecido muscular e subcutâneo foi usado um fio absorvível monofilamentar sintético 

(polidioxanona) 0 e na pele um fio não absorvível monofilamentar sintético (polipropileno) 2/0, 

com agulhas de secção triangular (Anexo III, Fig. 2). 

Tratamento pós-cirúrgico: Ainda no dia da cirurgia, foi-lhe administrado meloxicam 0,1 mg/Kg 

SC SID (toma única) e buprenorfina 0,01 mg/Kg IV SID durante 2 dias. A fluidoterapia foi 

mantida com LR (taxa de manutenção) e não se alterou a antibioterapia. Procedeu-se à 
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desinfeção da sutura com uma solução de digluconato de clorexidina a 0,1% TID. Durante o dia 

da cirurgia e no dia seguinte, a Sissi foi mantida numa jaula aquecida para reverter a 

hipotermia (35,1ºC após a cirurgia). Após o dia da cirurgia, foi alimentada várias vezes ao dia, 

mostrando algum apetite e com água sempre à disposição. 

Acompanhamento: Foi medicada com cefadroxil 22 mg/Kg PO BID durante 10 dias e 

metronidazol 20 mg/Kg PO BID durante 10 dias. Manteve o colar isabelino durante 10 dias. Fez 

desinfeção da sutura com uma solução de digluconato de clorexidina+água (1:1) BID durante 

10 dias. Após 7 dias, a Sissi voltou para fazer um controlo e estava mais alerta (Anexo III, Tab. 

1). Passados 3 dias avaliou-se a cicatrização, que estava normal, e retiraram-se os pontos da 

sutura. O apetite já era o habitual e o exame físico estava normal. 

Prognóstico: Favorável, dado a melhoria da sintomatologia e resposta ao tratamento 

Discussão: Após a anamnese, o exame físico e a realização de alguns exames 

complementares considerou-se, como diagnóstico mais provável, uma piómetra aberta. O 

termo piómetra descreve uma acumulação de material purulento no interior do útero de fêmeas 

inteiras e geralmente ocorre durante ou imediatamente a seguir ao diestro.1,5 Pode ser 

classificada como piómetra aberta (cérvix aberto) se existir corrimento vaginal ou piómetra 

fechada (cérvix fechado) se não existir corrimento vaginal. Esta última situação é uma 

emergência médica e deve ser diagnosticado e tratada o quanto antes de forma a prevenir uma 

septicémia e/ou toxémia, levando à morte.1,5 Embora se conheça a associação entre a 

piómetra e o diestro, a sua etiopatogenia não está bem esclarecida. Algumas teorias defendem 

que a hiperplasia endometrial quística (HEQ) é um fator que predispõe à piómetra contudo, não 

resulta sempre em piómetra e existem casos de piómetra em animais jovens sem HEQ.7 

Durante o diestro, os níveis de progesterona estão elevados e uma estimulação repetida do 

útero resulta num aumento da atividade secretora das glândulas endometriais, proliferação do 

endométrio, diminuição da contratilidade do miométrio e encerramento do cérvix.1,5 A 

progesterona apresenta também um efeito inibidor sobre os leucócitos uterinos criando um 

ambiente intra-uterino bastante suscetível ao crescimento bacteriano.1 Esta patologia é mais 

frequente em cadelas de meia-idade a velhas com uma idade média de 7,25 anos; no entanto, 

pode ocorrer em animais mais jovens (logo após o primeiro cio) ou mais velhos. Em cadelas 

nulíparas (75% dos casos) o risco de piómetra é superior. Muitas das cadelas apresentam 

piómetra até 8 semanas após o último cio; contudo, pode ocorrer em qualquer fase do ciclo 

éstrico e até durante uma gestação. A administração de estrogénios exógenos, quando os 

níveis de progesterona estão elevados, vai manter o cérvix aberto durante mais tempo 

(aumenta o risco de entrarem bactérias vaginais para o útero) e vai potenciar os efeitos da 

progesterona. Os tratamentos com progesterona também vão potenciar a piómetra.1,5,8 A 

infeção bacteriana desempenha um papel fundamental na patogénese da piómetra sendo a 

Escherichia coli o agente mais frequentemente isolado. Esta bactéria possui maior afinidade 
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para os recetores num endométrio estimulado pela progesterona e a principal via de infeção é 

a ascendente (presente na flora vaginal/vulvar).1 Os sinais clínicos são variados e dependem 

da patência do cérvix. Na piómetra aberta o sinal clínico mais evidente é a presença de um 

corrimento purulento, mucopurulento ou hemorrágico com odor fétido, mas os animais também 

podem apresentar letargia, depressão, inapetência/anorexia, poliúria, polidipsia, vómito, 

diarreia e distensão abdominal. Por vezes, encontram-se desidratadas e septicémicas, 

toxémicas e em choque. Nas cadelas com o cérvix fechado a morte pode ocorrer devido à 

toxemia ou a uma peritonite. A febre aparece associada a estes casos, apesar da hipotermia 

poder estar presente em situações de toxémia.1,5 Na analítica sanguínea podemos encontrar 

leucocitose (por neutrofilia com desvio à esquerda e/ou monocitose), neutropenia 

(endotoxemia), linfopenia e anemia normocítica, normocrómica não regenerativa. Esta anemia 

pode estar mascarada pela desidratação e é devida à cronicidade da doença e supressão 

tóxica da medula óssea, perda de eritrócitos para o lúmen uterino ou hemodiluição. Até 25% 

dos casos as cadelas apresentam um leucograma normal, como no caso da Sissi.1,2,5,7 A 

hiperproteinémia e a hiperglobulinémia resultam da desidratação e da estimulação crónica de 

antigénios. A fosfatase alcalina (FA) pode estar aumentada (50-75% dos casos) e, por vezes, 

ocorrem diminuições da ALT e aumentos da AST causados pela inibição da síntese de 

enzimas hepáticas e lesão da membrana hepática, devidas à toxemia ou à diminuição da 

circulação hepática e hipóxia celular causada pelo estado de desidratação.1,2 A função renal 

também pode ficar comprometida sendo a azotemia causada pela desidratação e insuficiência 

renal representam 18-26% dos casos. Normalmente, os níveis séricos de ureia e creatinina não 

estão aumentados, a menos que esteja presente uma azotemia pré-renal, uma situação 

reversível após fluidoterapia e cirurgia.2,7 A diminuição da densidade urinária está descrita 

(20% dos casos) e é devida a uma diminuição da capacidade de concentração da urina por 

parte dos túbulos renais. Este fato resulta dos efeitos das endotoxinas da E.coli que alteram a 

capacidade de reabsorção de sódio e cloritos nas ansas de Henle e a perda da sensibilidade à 

ação da ADH dos túbulos coletores (Diabetes insipidus nefrogénica secundária) e, 

consequente poliúria/polidipsia compensatória (urina isostenúrica). A proteinúria e a azotemia 

são secundárias à glomerulonefrite provocada pela deposição de complexos imunes.1,2,5,7 A 

hiperglicemia transitória é devida à libertação excessiva de catecolaminas e glucagon.3 As 

ITU’s podem estar presentes, daí a importância da urianálise, cultura e antibiograma. Está 

contra-indicado a recolha de urina por cistocentese a fim de evitar a perfuração do útero e 

contaminação da cavidade abdominal.2,3,6 A citologia do corrimento vaginal é um exame 

diagnóstico vantajoso que diferencia piómetra aberta de mucómetra, hidrometra ou hemómetra 

e permite realizar uma cultura bacteriana permitindo identificar o agente envolvido e escolher o 

melhor antibiótico.5 O exame vaginal completo é útil para descartar vaginites, neoplasias ou a 

presença de CE vaginal.6 A ecografia abdominal permite avaliar o tamanho do útero, a 
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presença de fluido intra-uterino, identifica a sua ecogenicidade e a espessura e irregularidades 

da parede uterina. Os achados mais frequentes são um útero distendido e tortuoso com fluido 

hipoecóico ou anecóico no seu interior, conteúdo homogéneo e pequenas partículas livres.1,5 A 

radiografia abdominal revela uma estrutura tubular com opacidade líquido-tecidos moles, no 

abdómen caudoventral, empurrando as ansas intestinais crânio-dorsalmente.1 Uma vantagem 

da ecografia abdominal é o fato de nos permitir descartar uma gestação inicial, antes dos 42-45 

dias, uma vez que na radiografia a aparência do útero com piómetra e grávido é semelhante.3,5 

Para o tratamento de uma piómetra aberta podemos optar por terapia médica ou cirúrgica 

(OVH). O tratamento médico (ex: uso de prostaglandinas) está indicado para fêmeas jovens 

(com 6 anos de idade ou menos), com piómetra aberta, sem envolvimento sistémico e com 

elevado valor reprodutivo. Contudo, a fertilidade está diminuída e a probabilidade de 

recorrência é elevada.1,2,7 O tratamento de eleição é a OVH, uma vez que proporciona uma 

rápida recuperação, os riscos de recorrência são mínimos e o risco de neoplasias ováricas ou 

uterinas e de uma gravidez indesejada é anulado. No caso da Sissi, perante a anamnese, o 

exame físico e a decisão dos proprietários, optou-se pela OVH. Na estabilização pré-cirúrgica 

os desequilíbrios de hidratação, ácido base e eletrólitos devem ser corrigidos com soluções 

eletrolíticas balanceadas, via intravenosa (ex.: Lactato de Ringer, que foi o usado), mantendo 

uma boa perfusão tecidular e adequada função renal. Os níveis de glicose, o output urinário e 

possíveis arritmias devem ser vigiados (neste caso não foi realizado um ECG). Por via IV, são 

administrados antibióticos de amplo espectro eficazes para a E. coli como a cefazolina, 

cefoxitina, amoxicilina e ácido clavulânico, ampicilina, enrofloxacina e sulfa-trimetropim. Um 

estudo recente recomenda a amoxicilina e o ácido clavulânico ou a combinação da penicilina 

com uma fluoroquinolona. Os aminoglicosídeos estão contra-indicados devido à prevalência de 

disfunção renal existente numa piómetra.1,2,3,4 No caso da Sissi, usou-se a cefazolina e o 

metronidazol. A pré-anestesia pode ser uma associação de opiódes e benzodiazepinas 

(diazepam), e a indução com propofol.3 Neste caso, usou-se diazepam (0,2 mg/Kg IV) 

associado à buprenorfina (0,02mg/Kg IV, IM). A manutenção anestésica é feita com isoflurano 

pois está associado a uma depressão cardíaca mínima e a recuperação é rápida.3 A técnica 

cirúrgica é distinta e requer alguns cuidados especiais relativamente a uma OVH eletiva. A 

incisão abdominal na linha média ventral deve ser mais longa, 2-3 cm caudal ao processo 

xifóide e estende-se até ao púbis, possibilitando uma maior área para manipulação do útero 

distendido. A cavidade abdominal deve ser inspecionada para procurar sinais de peritonite 

(inflamação da serosa, aumento do líquido abdominal, petéquias) e podemos recolher líquido 

abdominal e urina, por cistocentese, para análise e cultura. A exteriorização do útero deve ser 

cuidadosa pois estamos perante um órgão mais friável. Após a exteriorização, este deve ser 

isolado da cavidade abdominal com panos esterilizados. Não utilizar pinças de castração para 

localizar ou exteriorizar o útero pois este pode ser rasgado.3,6 Realizam-se as ligaduras tal 
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como na técnica de rotina, no entanto, e relativamente ao coto uterino, está descrito que a 

ligadura poderá ser feita caudalmente ao cérvix, sendo este removido.3 A pequena porção 

exposta de útero, ou vagina no último caso, deve ser sujeita a sucção e lavagem.3,6 Se o cérvix 

estiver muito distendido, está indicada uma sutura de Parker-Ker (reforçada por uma sutura 

simples contínua), caso contrário a sua utilização pode ser desvantajosa, pois pode-se 

desenvolver um abcesso ou granuloma nessa zona.6 Está indicada a realização de uma cultura 

do conteúdo uterino, não tendo sido realizada na Sissi.3 É importante a troca de material 

cirúrgico e de luvas antes da lavagem abdominal com solução salina aquecida e do 

encerramento da cavidade abdominal. O fio de sutura utilizado nas ligaduras deve ser 

absorvível monofilamentar (polidioxanona ou poligluconato 2-0 ou 3-0), tal como o usado na 

Sissi.3 Os cuidados pós-operatórios incluem vigilância durantes as primeiras 24-48 horas 

devido à septicémia e estado de choque, desidratação e desequilíbrios eletrolíticos ou ácido 

base. São mantidos os analgésicos, a antibioterapia, durante 10-14 dias, e a fluidoterapia até 

que o animal beba e coma normalmente.3 As complicações possíveis são as de uma OVH 

eletiva: hemorragias, piómetra e granuloma do coto uterino, síndrome do ovário remanescente, 

ligaduras acidentais do ureter, incontinência urinária, infeção e deiscência da sutura e aumento 

de peso. Pode ocorrer peritonite, septicémia e endotoxémia.3,6 A hipotermia verificada na Sissi 

poderá ter sido devida a um estado de endotoxémia, revertido de imediato. O prognóstico pós-

cirúrgico é bom se a contaminação abdominal for evitada, o choque e a septicémia forem 

controlados e a lesão renal revertida com a fluidoterapia e eliminação dos antigénios 

bacterianos.3 
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Caso clínico 4 – Endocrinologia  

Identificação do animal/Caracterização do paciente: Leão, felídeo, Siamês, macho, inteiro, 

13 anos de idade, 2,5 kg de peso. 

Motivo da consulta: Vómitos, diarreia, perda de apetite, perda de peso e queda de pêlo. 

Anamnese: O Leão estava devidamente vacinado contra a rinotraqueíte, a calicivirose e a 

panleucopénia felina e desparasitado interna e externamente com praziquantel e fipronil, 

respetivamente, e era FIV/FelV negativo. A dieta era preferencialmente ração seca de boa 

qualidade misturada com pequenas quantidades de ração húmida e água sempre à disposição. 

O aspeto das fezes e da urina eram normais. O Leão é um animal de apartamento onde 

coabita com outro gato (devidamente vacinado e desparasitado). Não viaja nem tem acesso a 

lixo, tóxicos ou ervas. Nunca foi submetido a intervenções cirúrgicas nem a tratamentos 

médicos. Há um ano, tem vindo a perder peso e pêlo de forma significativa. Há 2 dias começou 

com episódios de diarreia, vómitos e perda de apetite. Restante anamnese dirigida normal. 

Exame físico geral: Atitude normal em estação, decúbito e movimento. Estado mental 

deprimido. Temperamento equilibrado e não agressivo. Mucosas (oral, ocular e anal) rosadas e 

secas. TRC inferior a 2 segundos. Grau de desidratação de 6-8%. Condição corporal magra a 

caquética, com perda de massa muscular. Palpação dos gânglios linfáticos normal. Pulso 

normal com frequência de 210 bpm. Movimentos respiratórios normais mas profundos e com 

frequência de 38 rpm. Auscultação cardio-pulmonar normal. Temperatura retal de 37,9ºC 

(tónus anal adequado, reflexo anal positivo, sem presença de sangue, muco ou formas 

parasitárias macroscópicas no termómetro). Palpação abdominal normal. Presença de tártaro e 

gengivite. O pêlo baço, quebradiço e com zonas de hipotricose. Palpação de uma massa 

ventro-lateral à traqueia e caudal à laringe. O exame dos olhos e ouvidos estavam normais. 

Lista de problemas: vómitos, diarreia, anorexia, perda de peso, desidratação, estado mental 

deprimido, má condição corporal (magra a caquética), massa palpável na região cervical 

ventral, adjacente à traqueia e zonas de hipotricose.  

Diagnósticos diferenciais: Hipertiroidismo, Diabetes mellitus, doença renal, doença inflamatória 

intestinal (IBD), linfossarcoma intestinal, pancreatite crónica e insuficiência pancreática exócrina (IPE). 

Exames complementares: Hemograma: normal; Bioquímica sérica e Ionograma: valores 

aumentados de ALT, proteínas totais, glicose e sódio e diminuído de potássio; restantes 

parâmetros normais (Anexo IV, Tab.1); Urianálise: densidade urinária de 1.035, Proteínas 1+, 

Glicose 1+ e pH 6; restantes parâmetros normais; Ecografia abdominal: sem alterações; 

Doseamento de T4 Total: concentração sérica aumentada (12.2 µg/dl, normal: 1.0-4.0 µg/dl). 

Diagnóstico definitivo: Hipertiroidismo felino. 

Tratamento: Tratamento de suporte. O Leão ficou internado 3 dias. A abordagem terapêutica 

inicial foi colocar um cateter IV e iniciar a fluidoterapia com Lactato de Ringer (LR) a uma taxa 
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de 14 ml/h. Durante o internamento foi-lhe administrado ranitidina 2,5 mg/Kg SC BID, 

metoclopramida 1 mg/Kg SC TID e metronidazol 8 mg/Kg IV BID. O Leão foi alimentado várias 

vezes ao dia com uma dieta húmida intestinal e mostrou sempre apetite. Não teve nenhum 

vómito nem episódios de diarreia. No 2º e no 3º dia, a taxa de fluidoterapia baixou para 6 ml/h 

e, no 3º dia, foi suplementada com 20 mEq/l de KCl (tinha diminuição dos valores de K+). 

Perante o valor sérico de T4, adicionou-se o metimazole 2,5 mg/Kg PO BID. Ao 3º dia, estava 

mais estável clinicamente tendo tido alta clínica. Foi medicado com metimazole 2,5 mg/Kg PO 

BID, metronidazol 8 mg/Kg PO BID durante 5 dias e famotidina 0,5 mg/Kg PO BID durante 5 

dias. Foi aconselhado ao dono a utilização de uma dieta comercial especifica para gatos com 

hipertiroidismo (ex: y/d da Hill´s ®) e tentar evitar que o Leão beba água da chuva e dos vasos. 

Acompanhamento: Duas semanas depois, repetiu-se o doseamento de T4 estando este 

dentro dos valores normais (3,9 µg/dl), a restante bioquímica também já estava normal e o 

peso começou a aumentar progressivamente e toda a sintomatologia começou a atenuar. 

Prognóstico: Favorável quanto à resolução dos sinais clínicos. Contudo, o tratamento médico 

não resolve permanentemente a doença nem atua nas lesões da tiróide. 

Discussão: Perante a anamnese, o exame físico e os resultados exames complementares 

realizados, o diagnóstico definitivo seria de hipertiroidismo felino. O hipertiroidismo 

(tirotoxicose) é uma doença multissistémica resultante de uma excessiva produção e secreção 

das hormonas tiróideas ativas (tri-iodotironina – T3 e/ou tiroxina – T4).1,2,4 O seu funcionamento 

pode estar influenciado pelo hipotálamo, glândula pituitária ou pela destruição do tecido 

tiroideo. Em gatos, o mais comum é surgir como consequência de uma doença intrínseca.2 

Atualmente, nos EUA, foi reconhecida como uma das endocrinopatias felinas mais comuns no 

entanto, e apesar do aumento da sua incidência, a sua etiologia ainda não é clara.1,5 Podemos 

encontrar tumores benignos (hiperplasia nodular benigna, hiperplasia adenomatosa ou 

adenoma), que representam mais de 95% dos casos reportados, e tumores malignos 

(carcinoma) com uma prevalência de menos de 2%.2,5 Aproximadamente, 70% dos casos têm 

envolvimento de ambos os lobos tiroideos.5 A secreção autónoma de T4 e T3 produz um efeito 

de “feedback” negativo sobre a glândula pituitária, diminuindo a libertação de TSH e TRH pelo 

hipotálamo, logo qualquer tecido normal da tiróide evidenciará atrofia. Contudo, em virtude de 

não existir qualquer efeito sobre o tecido glandular alterado, este continua a produzir hormonas 

sem controlo.1,5 Esta patologia afeta maioritariamente animais de meia-idade a velhos, com 12 

a 13 anos de idade, apesar de também ser reportada em idades compreendidas entre os 4 e 

os 20 anos.1 Aparentemente, não existe qualquer predisposição sexual ou racial, apesar de 

estar descrito que nos Siameses e nos Himalaias a predisposição é baixa.2,4 Fatores 

imunológicos (imunoglobulinas em circulação agonistas dos recetores de TSH), ambientais 

(químicos, caixa da areia, gatos de interior), nutricionais (comida enlatada, sabor a peixe ou 

fígado; níveis altos de iodo e selénio; soja; aditivos alimentares bociogénicos; presença em 
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plásticos de bisfenol) e genéticos (alterações da proteína-G dos recetores da TSH; raças puras; 

poderá haver maior predisposição em machos) também estão descritos como causas de 

doença tiroidea.1,2,5 A tiróide é um órgão com múltiplas funções logo, uma alteração nesta 

glândula, resulta numa variedade de sinais clínicos com severidade variável, dependendo da 

duração da doença e da capacidade de se adaptar às alterações provocadas e da presença ou 

não de patologias concomitantes.1 Os sinais apresentados são: perda de peso, polifagia, 

hiperatividade, taquicardia, polidipsia e poliúria, diarreia, vómitos, fezes volumosas, anorexia, 

fraqueza muscular, comportamentos agressivos, tremores, nervosismo, pêlo quebradiço, sem 

brilho e com zonas de hipotricose, dispneia e alopécia.1,2 É uma doença progressiva e, na 

maioria das vezes, é vista como um processo normal de envelhecimento.1 O sinal mais comum 

é a perda de peso (mais de 90% dos casos) e deve-se ao aumento da taxa metabólica basal, 

responsável também pela hipertermia ou intolerância ao calor. Em casos severos, podemos 

observar animais caquéticos.1,2 O aumento da taxa metabólica implica um aumento das 

necessidades energéticas daí apresentarem um quadro de polifagia (61% dos casos).3 O 

hipertiroidismo apático é uma forma pouco comum, presente em 10% dos casos, e nestes 

gatos a hiperatividade é substituída pela depressão e a polifagia pela anorexia.1 A 

hiperatividade e a agressividade são devidas a um aumento da atividade adrenérgica.1,2 A 

poliúria e a polidipsia, presentes em menos de 50% dos gatos. Podemos também estar perante 

uma doença renal primária ou secundária ao aumento do fluxo sanguíneo renal, da taxa de 

filtração glomerular e da capacidade de reabsorção e secreção tubular.1,2 O hipertiroidismo 

pode agravar uma doença renal pré-existente pois a hipertensão sistémica vai resultar numa 

esclerose glomerular e progressão da doença renal. No entanto, pode ser benéfico na medida 

em que, ao aumentar a taxa de filtração glomerular, diminui as concentrações séricas de 

creatinina e ureia, tornando a função renal sustentável. Assim, os sinais de disfunção renal 

podem-se evidenciar nos casos em que esta doença endócrina é tratada (filtração glomerular 

diminui), pelo que é sempre importante ponderar bem o tratamento do hipertiroidismo.1,2 A 

patogenia das anomalias cardíacas pode estar relacionada com a ação direta das hormonas 

tiróideas em excesso, a interação entre as hormonas tiróideas e o sistema nervoso simpático e 

as próprias alterações cardíacas para compensar todas as alterações induzidas nas funções 

dos diferentes órgãos/tecidos induzidos pelas hormonas (o aumento da taxa metabólica implica 

uma maior perfusão tecidular, conseguida com o aumento do débito cardíaco).1,3 As alterações 

cardiovasculares incluem sopros sistólicos, taquicardia, défice de pulso, ritmos de galope e 

menos frequentemente, arritmias e sinais de insuficiência cardíaca congestiva (dispneia, sons 

cardíacos abafados e ascite).2 A cardiomiopatia hipertrófica pode estar presente, sendo que é 

possível que esta resulte em insuficiência cardíaca sem anomalia miocárdica subjacente. 

Apesar de muitas das vezes a cardiomiopatia ser reversível com o tratamento para o 

hipertiroidismo, esta pode melhorar ou piorar o que sugere a existência de uma doença 
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cardíaca pré-existente ou uma lesão estrutural irreversível induzida pelas hormonas da tiróide.1 

O aumento de um ou de ambos os lobos tiroideos é detetável por palpação em mais de 80% 

dos casos. No entanto, a presença de uma massa na zona da tiróide nem sempre é sinónimo 

de hipertiroidismo.1 O hemograma completo, a bioquímica sérica e a urianálise são muitas 

vezes realizadas na investigação de hipertiroidismo e os resultados obtidos poderão ser úteis 

para confirmar a doença ou mesmo para descartar outras patologias.1 As alterações mais 

comuns são as elevações das enzimas hepáticas (AST, ALT e FA) em que, pelo menos uma, 

está aumentada em mais de 90% dos gatos hipertiróides, no entanto a proteinúria também 

pode estar presente.1,8 O diagnóstico de hipertiroidismo é confirmado pela elevada 

concentração de hormonas tiróideas em circulação (como foi feito no caso do Leão) ou pela 

elevada captação de um radioisótopo pelas células tiroideas funcionais (cintigrafia).8 Para 

avaliar a produção, existe uma série de métodos: medição da concentração total e livre de T4 

ou T3; teste de supressão de T3; teste de estimulação com TRH ou teste de resposta à 

TSH.1,2,8 A medição da T4 total é preferível à medição de T3 total devido à sua maior 

sensibilidade.2 A cintigrafia permite delinear e localizar as áreas da tiróide funcionais e não 

funcionais e permite identificar tecido ectópico ou tiróide que migrou ventralmente.2 A ecografia 

cervical dá informações sobre as dimensões e volume da glândula.2,8 Um animal sem 

tratamento pode evoluir para emaciação severa, disfunção metabólica e cardíaca e, por último, 

a morte. Contudo, e na maioria dos casos, a doença tem um prognóstico favorável com uma 

terapia eficaz.1 Como a patogénese não é conhecida, o tratamento consiste num controlo direto 

da secreção hormonal sendo assim, as opções disponíveis são os fármacos antitiroideus, a 

cirurgia e a administração de radioiodina.6 A terapia deve ter em conta a idade, a gravidade da 

tirotoxicose, a presença de doença concomitante, a disponibilidade de instalações e meios, 

complicações associadas, custos e a aceitação por parte dos donos. A tiroidectomia e o 

tratamento com radioiodina são os únicos métodos que permitem a cura, sendo a radioiodina o 

tratamento de eleição.1,6 Os fármacos antitiroideus concentram-se no tecido tiroideu inibindo a 

síntese hormonal, bloqueando a ligação do iodo dentro dos grupos iodotirosil da T3 e T4 e, 

assim, prevenindo a junção destes grupos iodotirosil para formar T3 e T4.1,2,4 Estes fármacos 

não são citotóxicos, não resolvem permanentemente o problema e são contra indicados em 

carcinomas.1,2 As indicações para terapia oral são: tentativa terapêutica para normalizar as 

concentrações séricas de T4 e avaliar o efeito da resolução do hipertiroidismo na função renal; 

tratamento inicial para avaliar ou eliminar qualquer problema médico associado, antes da 

tiroidectomia ser realizada ou antes da requerida hospitalização para o tratamento com iodo 

radioativo; e tratamento a longo prazo do hipertiroidismo.2,4 Os fármacos disponíveis são o 

metimazol, o carbimazol e o propiltiouracilo (pouco recomendado).2 O metimazol é o fármaco 

mais usado pois os seus efeitos adversos são reversíveis, não existe o risco de causar um 

hipotiroidismo permanente, o custo do tratamento é acessível e está facilmente disponível.2 O 
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seu mecanismo de ação consiste no bloqueio da síntese hormonal, através da inibição da 

peroxidase tiroideia, não tendo qualquer efeito na libertação das hormonas pré-formadas o que 

explica o fato de serem precisas 2 a 4 semanas para os níveis de T4 estabilizarem, sendo que 

o seu efeito também depende da dose.10 Desta forma, as doses podem ser ajustadas e o 

nódulo ou nódulos da tiróide não diminuem de tamanho; aliás, podem mesmo aumentar de 

tamanho apesar do tratamento.1,10 Foi demonstrado que, em animais que não desenvolveram 

efeitos secundários à medicação, o tratamento é eficaz em mais de 90% dos gatos com 

hipertiroidismo.1,10 Muitas das reações adversas ocorrem nos primeiros 3 meses e incluem 

alterações gastrointestinais (vómitos, anorexia e letargia), discrasias sanguíneas, escoriações 

faciais, hepatotoxicidade, descompensação renal e Miastenia gravis adquirida. Estes casos 

representam 10 a 15% dos gatos e a maioria dos sinais são reversíveis com a diminuição ou 

suspensão da terapia ou com a associação de glucocorticóides.1,10 O plano terapêutico 

consiste numa dose inicial de 2,5 mg BID durante 2 semanas e depois passa a 2,5 mg TID 

durante mais 2 semanas, caso não se tenha verificado qualquer efeito secundário. Ao fim de 4 

semanas, o gato deve ser avaliado novamente e, de acordo com o exame físico e os 

resultados de exames complementares, inclusive os níveis séricos de T4, a dose poderá 

diminuir, aumentar ou manter-se.2 É muito importante controlar a função renal após o início do 

tratamento. A concentração sérica de T4 começa a normalizar após uma semana apesar de os 

donos só notarem melhorias após 2 a 6 semanas. Perante uma dificuldade em administrar 

comprimidos ao gato, a solução é um protocolo com o menor número de tomas diárias, 

mantendo a dose diária ideal. Uma dose diária não apresenta tanta eficácia na obtenção de 

uma condição eutiróide.2,10 Em tratamentos crónicos devem ser feitas diminuições de 2,5 a 5 

mg com o objetivo de alcançar a menor dose eficaz.1 O metimazol existe numa formulação 

transdérmica, tendo menores efeitos secundários gastrointestinais; no entanto, a sua eficácia é 

mais baixa e tem efeitos secundários como a presença de eritema e formação de crostas.1,2,10 

Outros fármacos são os beta bloqueadores adrenérgicos, como o propanolol e o atenolol, que 

diminuem os efeitos adrenérgicos como a taquicardia, arritmias, contratilidade miocárdica, 

hipertensão, hiperatividade e agressão, e são úteis no tratamento a curto prazo. O propanolol 

também reduz a conversão de T4 em T3 mas está contra indicado em gatos com história de 

doença respiratória (asma) ou cardíaca não controlada (ICC).1,10 Os agentes de contraste 

colecistográfico (ipodato de cálcio) têm um efeito negativo na conversão de T4 em T3 e 

diminuem a síntese de T4 e inibem os efeitos da TSH.1,2 A iodina estável (iodato de potássio) a 

altas doses diminui a síntese hormonal e reduz a vascularização da tiróide.1,2,3 A tiroidectomia é 

um procedimento simples, rápido e curativo; contudo, para reduzir as complicações cardíacas e 

metabólicas, é necessário um tratamento médico e um controlo da doença pré-cirúrgicos.1,2,7 

As recorrências estão mais descritas em gatos que apresentam tecido tiróideo ectópico.1 A 

tiroidectomia pode ser realizada pela técnica extracapsular ou pela intracapsular as quais estão 
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associadas a uma prevalência de hipoparatiroidismo (mais de 80%) e de recorrências (mais de 

20%), respetivamente, tendo sido imprescindível a modificação destas técnicas. O 

hipoparatiroidismo (hipocalcémia) é a complicação pós-operatória mais significativa e é devido 

a uma lesão, desvascularização ou remoção acidental da glândula da paratiróide durante a 

cirurgia. Está descrita a possibilidade e o sucesso de uma autotransplantação da paratiróide na 

musculatura cervical.1,2,7 Também pode ocorrer lesão do nervo laríngeo recorrente com 

alteração do ladrar, síndrome de Horner e hipotiroidismo permanente.1,2,7 O tratamento com 

iodo radioativo é curativo e é a opção mais segura, simples e eficaz. O iodo concentra-se no 

tecido tiroideo funcional libertando radiações que levam à sua destruição, sendo que o tecido 

tiróideo atrofiado, as paratiróides e todos os restantes tecidos circundantes não sofrem 

alterações.1,2 Para controlar a hipertensão (5 a 22% dos casos) devemos reduzir as 

concentrações séricas de T4 e adicionar amlodipina, beta bloqueadores e IECA’s.9 O não 

tratamento leva a complicações renais, cardíacas, hepáticas ou hipertensão sistémica. O 

prognóstico depende da condição física, idade, existência de doenças concomitantes, se é ou 

não uma situação benigna e das opções de tratamento disponíveis.2,3 
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Caso clínico 5 – Cirurgia Oftálmica 

 

Identificação do animal/Caracterização do paciente: Júnior, canídeo, San Bernardo, macho, 

inteiro, 1 ano de idade, 69 kg de peso. 

Motivo da consulta: Massa no canto medial do olho direito. 

Anamnese: O Júnior foi vacinado há 5 meses e desparasitado externa e internamente há 

cerca de 2 semanas com fipronil e pamoato de pirantel, respetivamente. A sua alimentação era 

à base de ração seca de alta qualidade, com 2 refeições por dia, e com água sempre à 

disposição. O aspeto das fezes e da urina eram normais. Tem acesso ao exterior e tem 

contacto com outro animal, também ele devidamente vacinado e desparasitado. Nunca viajou e 

não tem acesso a tóxicos ou lixo. Nunca foi submetido a tratamentos médicos ou cirúrgicos. Há 

cerca de um mês, apareceu uma massa, com aspeto inflamatório no canto medial do olho 

direito que, desde então tem vindo a aumentar. Na anamnese dirigida aos restantes sistemas 

não foram referidas outras alterações. 

Exame físico geral: A atitude em estação, decúbito e movimento era normal. Estado mental 

alerta e com temperamento equilibrado e não agressivo. As mucosas oral, ocular e anal 

encontravam-se rosadas, brilhantes e húmidas. O TRC era inferior a 2 segundos na mucosa 

oral. O grau de desidratação era inferior a 5%. A sua condição corporal foi considerada normal. 

Os gânglios linfáticos mandibulares, pré-escapulares e poplíteos eram palpáveis, de tamanho 

normal e indolores. Os gânglios parotídeos, retrofaríngeos, axilares, axilares acessórios e 

inguinais não se palparam. O pulso era forte e bilateral, simétrico, regular, rítmico e síncrono e 

a frequência cardíaca era de 142 bpm. Os movimentos respiratórios eram regulares, rítmicos, 

com profundidade normal, costo-abdominais, de relação 1:1,3, sem uso de músculos 

acessórios de respiração e a frequência respiratória era de 35 rpm. A auscultação cardio-

pulmonar estava normal. A temperatura retal era de 38,5ºC, o tónus anal era adequado e o 

reflexo anal positivo, sem a presença de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas 

no termómetro. Palpação abdominal normal. O exame da boca, ouvidos e pele estavam 

normais. 

Exame oftalmológico: No exame à distância verificou-se a presença de uma deformidade no 

canto medial do olho direito (OD), semelhante a uma massa, correspondente à localização da 

membrana nictitante. Também apresentava conjuntivite palpebral e epífora ligeira no OD. Não 

se verificaram alterações no olho esquerdo (OE). Não existia estrabismos, nistagmos nem 

assimetrias. O exame oftalmológico foi realizado em ambos os olhos. Reflexo pupilar direto: 

normal; Reflexo pupilar consensual: normal; Teste de Shirmer: 17 mm/minuto no OD e 18 

mm/minuto no OE (referência: 15-25 mm/minuto); Pálpebras: normais; Cílios: normais; 

Membrana nictitante: eversão do bordo da membrana no OD; OE normal; Conjuntiva: 

hiperémia da conjuntiva palpebral do OD; OE normal; Córnea: fluoresceína negativa; Câmara 
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anterior: normal; Íris: normal; Pupila: normal; Cristalino: normal; Fundo: normal; Tonometria: 12 

mmHg no OD e 13 mmHg no OE (referência: 10-25 mmHg); Sistema lacrimal: permeável. 

Lista de problemas: Eversão da membrana nictitante, conjuntivite palpebral e epífora ligeira. 

Diagnósticos diferenciais: Eversão da cartilagem da membrana nictitante, prolapso da 

glândula da membrana nictitante, neoplasia, processo inflamatório ou trauma/corpo estranho 

(CE) da membrana nictitante. 

Exames complementares: Hemograma completo: normal; Bioquímica sérica: normal (foi 

avaliada a glicose, a creatinina, proteínas totais e ALT). 

Diagnóstico definitivo: Eversão da cartilagem da membrana nictitante no OD. 

Tratamento pré-cirúrgico: O Júnior iniciou o tratamento oftálmico com ácido fusídico gel 

oftálmico BID durante 10 dias. Após 2 dias de tratamento, a dona referiu que o olho estava pior, 

mais inflamado e tumefacto, sendo que foi aconselhada a cirurgia. O Júnior ficou internado um 

dia e a abordagem terapêutica inicial foi a colocação de um cateter IV, iniciou-se a fluidoterapia 

com NaCl 0,9% a uma taxa de 89 ml/h e foi-lhe instituído antibioterapia com cefazolina 20 

mg/Kg IV TID. 

Cirurgia: A pré-anestesia incluiu diazepam 0,2 mg/Kg, IV associado a buprenorfina 0,01 

mg/Kg, IV. A indução foi com propofol IV ad efectum procedendo-se à intubação endotraqueal. 

A manutenção foi com isoflurano 2% e oxigénio, num circuito semi-fechado. O Júnior foi 

colocado em decúbito lateral esquerdo e, de seguida procedeu-se à assepsia da superfície 

corneal e conjuntival com uma solução de povidona-iodada a 0,5%. A zona palpebral não foi 

tosquiada mas foi igualmente limpa, com compressas e a mesma solução de povidona-iodada. 

Com o auxílio de pinças oftálmicas, a membrana nictitante foi destacada, expondo assim a sua 

superfície bulbar. Durante todo este procedimento cirúrgico teve-se sempre muito cuidado para 

não lesionar o bordo livre da membrana e também todas as restantes estruturas oculares 

adjacentes. Foi feita uma incisão linear sobre a zona da cartilagem alterada (porção vertical), 

próximo da junção com a parte horizontal. Com uma tesoura, removeu-se um pequeno 

fragmento (cerca de 2 mm) da porção vertical. Após a excisão da cartilagem “enrolada”, o 

bordo livre e toda a membrana retomou à sua posição normal, adaptando-se à curvatura 

corneal. De seguida, procedeu-se à sutura da membrana uma vez que se mostrou vantajosa 

para uma boa aposição da incisão. Foi usado um fio de sutura absorvível monofilamentar 

sintético (polidioxanona) 5-0, com uma agulha de secção redonda; e feita uma sutura simples 

contínua, evitando o contato dos nós com a córnea. 

Tratamento pós-cirúrgico e acompanhamento: Após a resolução cirúrgica da eversão da 

cartilagem da terceira pálpebra, o Júnior foi medicado com cefadroxil 22 mg/Kg PO BID durante 

10 dias, com cloranfenicol a 0,5% colírio TID durante 10 dias e com flurbiprofeno sódico colírio 

BID durante 10 dias. Foi aconselhado o uso de um colar isabelino durante todo o período de 
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tratamento pós-operatório. Após 3 dias veio a uma consulta de controlo e verificou -se uma boa 

evolução clínica. 

Prognóstico: Bom, tendo em conta a resolução dos sinais clínicos e o fato de as recidivas 

serem improváveis. 

Discussão: A terceira pálpebra ou membrana nictitante é uma estrutura de proteção móvel, 

localizada no canto medial do olho, entre a córnea e a pálpebra inferior, na porção nasal do 

saco conjuntival inferior. Esta estrutura é afetada por desordens primárias, partilha algumas 

doenças com a conjuntiva e representa uma vantagem estratégica durante a cirurgia da 

córnea, como protetor da córnea e uma fonte de excerto.2,4 A membrana nictitante é uma 

estrutura triangular em que a base constitui a margem ou o bordo livre; é constituída por um 

esqueleto cartilaginoso em forma de “T”, por uma glândula, por conjuntiva que recobre a sua 

superfície palpebral e bulbar e por numerosos folículos linfóides superficiais na sua superfície 

bulbar.3,4 A cartilagem hialina em forma de “T” confere rigidez à estrutura, adapta a sua forma à 

curvatura da córnea e evita deformações da membrana durante os movimentos oculares. A 

parte horizontal é paralela ao bordo livre e a cerca de 1,5 mm do limite do mesmo, enquanto a 

parte vertical é perpendicular ao bordo livre, estando a sua base rodeada pela glândula da 

membrana nictitante. A glândula é do tipo sero-mucóide e, nos cães, é responsável pela 

produção de cerca de 50% do filme lacrimal normal. O revestimento da cartilagem e da 

glândula é feito pela mucosa conjuntival palpebral e bulbar sendo mais aderente na margem da 

membrana do que na base e na glândula. Normalmente, o bordo livre e parte da superfície 

palpebral são pigmentados mas podem apresentar-se sem pigmentação. Os folículos linfoides 

têm uma coloração rosada-avermelhada e, usualmente, encontram-se na superfície bulbar da 

membrana. Quando estão presentes na superfície palpebral, sendo esta uma situação 

infrequente, pode ser um sinal de irritação conjuntival crónica. A musculatura que controla a 

terceira pálpebra é vestigial nas espécies domésticas e o movimento dorso-lateral da 

membrana é feito passivamente e está associado à ação do músculo retrator ocular, ao 

deslocamento da fáscia endorbital e à gordura orbital. Quando o globo ocular é retraído para o 

interior da órbita, o tecido adiposo é deslocado anteriormente, empurrando a base da 

membrana no mesmo sentido, permitindo assim que esta se movimente sobre a córnea. A 

posição da terceira pálpebra também é determinada pela ação simpática sobre a musculatura 

lisa ocular. Um bloqueio do sistema simpático, como na síndrome de Horner, resulta numa 

enoftalmia e proeminência da membrana nictitante. O suprimento sanguíneo da membrana é 

feito por um ramo da artéria maxilar interna, localizado no espaço entre os músculos retos 

medial e ventral. A parte sensitiva é assegurada pelo nervo oftálmico (ramo infratroclear).3,4 A 

membrana nictitante apresenta como principais funções: a distribuição do filme lacrimal pré-

corneal, proteção da córnea e produção da porção aquosa e de imunoglobulinas do filme 

lacrimal. Portanto, a remoção da terceira pálpebra ou da glândula predispõe a uma diminuição 
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da humidade da superfície corneal e a um aumento da exposição corneal, de trauma corneal e 

de queratites crónicas. As conjuntivites crónicas, frequentemente purulentas e resistentes ao 

tratamento, e a diminuição da produção lacrimal também podem estar presentes. A terceira 

pálpebra é uma estrutura útil e importante pelo que deve ser conservada sempre que possível; 

as únicas indicações para a sua remoção são então trauma severo e irreparável e quando 

histologicamente se confirma a presença de uma neoplasia maligna.4 A presença de alterações 

na membrana nictitante não é assim tão infrequente nos animais domésticos apresentando, na 

maioria das vezes, causas congénitas, inflamatórias, traumáticas e neoplásicas que podem ser 

tratadas cirurgicamente.3 A proeminência ou protusão primária bilateral da membrana nictitante 

pode ocorrer em algumas raças grandes como o São Bernardo e o Bloodhound mas pode ser 

considerada normal em outras raças. Em raças de pelagem castanha/chocolate, o bordo livre 

da membrana não é pigmentado e apresenta uma coloração rosa-acastanhada pálida, o que 

pode parecer mais proeminente. Embora seja um problema estético, a protusão pode causar 

conjuntivites e epífora; desta forma, a resolução cirúrgica pode ser útil na recolocação da 

membrana numa posição mais fisiológica. A protusão também pode ser secundária a várias 

situações como alterações neurológicas, orbitais ou oculares onde podemos incluir: a síndrome 

de Horner; protusão da terceira pálpebra; lesões retrobulbares ocupadoras de espaço que 

empurram a membrana anteriormente (ex: tumores ou abcessos); microftalmia que leva a um 

afundamento do globo ocular na órbita; enoftalmia devido a uma retração ativa do globo ocular 

em situações dolorosas (ex: glaucoma, corpos estranhos e úlcera da córnea) ou por perda de 

conteúdo orbital devido a desidratação, atrofia ou fibrose; neoplasia da terceira pálpebra ou da 

glândula; animais com tétano ou raiva; e tranquilização com a acetilpromazina.1,4 Se a causa 

primária for resolvida, normalmente, a membrana nictitante retoma à sua posição normal.2 A 

eversão da cartilagem da terceira pálpebra é caraterizada por um enrolamento da margem da 

membrana devido a uma curvatura anormal da porção vertical da cartilagem. Pode ser uma 

situação uni (mais comum) ou bilateral e ocorre mais frequentemente em animais jovens 

(durante o primeiro ano de vida). É comum em raças grandes como, por exemplo, o São 

Bernardo, o Weimaraner, Dogue Alemão e o Pointer tendo sido sugerida a existência de uma 

componente hereditária no desenvolvimento desta doença. Possíveis lesões e suturas 

inapropriadas da terceira pálpebra também podem ser a causa da eversão. As complicações 

mais frequentes são as conjuntivites crónicas com secreção ocular (epífora) devido à 

exposição da mucosa conjuntival. Pode ainda ocorrer queratite e ulceração corneal.1,2,4 O 

prolapso da glândula nictitante ou “cherry-eye” é a alteração primária mais comum da 

membrana nictitante. É uma doença de animais jovens, com menos de 2 anos de idade, 

particularmente de raças braquicefálicas (ex: Bulldog), apesar de também estarem descritos 

casos no Beagle. Pode ter uma apresentação uni ou bilateral e é caraterizada pela presença de 

uma massa avermelhada no canto medial do olho. O prolapso resulta de uma fraqueza na 
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fixação do tecido conjuntivo entre a porção ventral da membrana nictitante e os tecidos 

periorbitais, o que vai permitir à glândula, que normalmente tem uma posição ventral, um 

deslocamento dorsal. A sua exposição crónica vai resultar num aumento do seu tamanho e 

numa estrutura inflamada. A presença de conjuntivites crónicas e secreção ocular são comuns, 

assim como a produção lacrimal também estará afetada.1,2,4 Os traumas da terceira pálpebra 

podem ocorrer como resultado de uma luta entre animais, um acidente de viação ou pela 

penetração de corpos estranhos (ex: ervas, sementes, etc). Se as lesões forem pequenas e 

superficiais normalmente resolvem-se espontaneamente, enquanto as lesões mais extensas e 

profundas devem ser suturadas com material absorvível. A reconstrução com mucosa labial 

está indicada sempre que seja necessário uma remoção da membrana nictitante. A presença 

de corpos estranhos pode resultar em ulceração corneal e inflamação da membrana nictitante. 

Outros sinais clínicos possíveis são epífora, blefarospasmo, protusão da membrana e 

desconforto.2,4 Ambas as superfícies da terceira pálpebra estão envolvidas por conjuntiva pelo 

que a membrana nictitante poderá estar afetada em casos de conjuntivite. Podemos referir os 

casos de conjuntivite folicular, que afeta particularmente a superfície bulbar e os folículos 

apresentam-se em maior número e maiores em tamanho. A hiperemia conjuntival e secreção 

mucóide e/ou lacrimejamento podem estar associadas a esta situação. A conjuntivite 

plasmocítica ou plasmoma é essencialmente bilateral, apresenta predisposição racial (ex: 

Pastor Alemão, Pastor Belga e Collie), afeta ambos os sexos, incide mais em animais de meia-

idade a velhos (6-10 anos) e é acompanhada pelo “pannus” (queratite superficial crónica). Está 

associada a espessamento, despigmentação, inflamação, formação folicular, secreção 

mucopurulenta e hiperemia conjuntival.1,2 As neoplasias são pouco frequentes nos cães, no 

entanto, o adenoma, o adenocarcinoma, o carcinoma das células escamosas, o melanoma, o 

mastocitoma, o papiloma, o hemangioma, o angioqueratoma e o linfossarcoma são os tipos de 

tumores que têm sido reportados. Contudo, os mais frequentes são o adenocarcinoma, o 

melanoma e o papiloma. O adenocarcinoma é comum em animais velhos (10-16 anos) e está 

associado a recorrência local e possíveis metástases após a sua excisão. As membranas 

nictitantes amelanóticas apresentam um elevado risco de desenvolver neoplasias induzidas 

pelos raios solares, como o hemangioma, hemangiossarcoma e o carcinoma das células 

escamosas.1,2,4 Tendo em conta toda a anamnese, exame físico, exame oftalmológico e 

conjugando com todas as alterações possíveis da membrana nictitante, concluímos que o 

diagnóstico definitivo do Júnior era eversão da cartilagem da terceira pálpebra (Anexo V, Fig. 

1). O tratamento para a eversão da cartilagem é cirúrgico e tem como objetivo corrigir o seu 

aspeto estético indesejável e reverter as complicações secundárias associadas, como a 

conjuntivite e a queratite, em alguns animais. O excesso de cartilagem é removido pela 

superfície bulbar e, normalmente, a porção enrolada da cartilagem encontra-se na zona 

vertical, próximo da junção da parte horizontal com a vertical.4 O local da incisão deve ser na 



 

30 

 

zona da cartilagem alterada sem interferir com a margem livre pigmentada, pois um trauma 

cirúrgico neste local pode resultar numa perda de pigmentação. Após a excisão da cartilagem 

“enrolada”, o bordo da membrana deve retomar à sua posição normal, adaptando-se à 

curvatura corneal. A superfície corneal e conjuntival devem ser cuidadosamente limpas com 

compressas e irrigadas com uma solução de povidona-iodada a 0,5%. Normalmente, não é 

necessário tosquiar a zona palpebral. Com o auxílio de pinças oftálmicas, a membrana é 

destacada da superfície corneal de forma a expor a sua face bulbar, tendo-se muito cuidado 

para evitar o bordo livre. É feita uma pequena incisão linear permitindo a remoção de um 

pequeno fragmento de 2 mm da porção vertical. Geralmente, não é necessário suturar, no 

entanto, se a aposição da incisão com sutura for vantajosa, deve recorrer-se a uma sutura 

contínua simples ou simples interrompida, com um fio absorvível 5-0 a 7-0 e deve-se evitar o 

contacto dos nós com a córnea. No pós-operatório imediato, a membrana já deve apresentar 

uma posição normal (Anexo V, Fig. 2). Relativamente ao tratamento médico pós-operatório, é 

aconselhado o uso de antibióticos tópicos ou corticosteróides várias vezes por dia durante 5 a 

7 dias.3,4 No caso do Júnior, suturou-se a incisão uma vez que se notou alguma fragilidade das 

estruturas da membrana nictitante, tornando possível uma melhor aposição da incisão. O 

Júnior, além do antibiótico tópico (cloranfenicol), também foi medicado com um anti-inflamatório 

tópico (flurbiprofeno sódico colírio) de forma a minimizar a dor/desconforto, comum de um pós-

cirúrgico, e melhorar o processo de cicatrização. O prognóstico é bom, após a correção 

cirúrgica, pois a possibilidade de recorrência é improvável. No entanto, é sempre importante 

que, durante a cirurgia, se tenham tomado todos os cuidados necessários de forma a evitar 

lesionar estruturas oculares e, consequentemente, complicações secundárias.3,4 
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Anexo I – Dermatologia 

 

 

Fig. 1. Lesão da Mimi (ventral ao pavilhão auricular): zona alopécica, circular, eritematosa, descamativa 

e com algumas crostas. 

 

 

Fig. 2, 3. Visualização das lesões com lâmpada de Wood: emissão de fluorescência esverdeada. 
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Anexo II – Urologia 

 

Parâmetro Referência Micky 

Ureia 9-30 mg/dl 24 

Creatinina 0,8-1,8 mg/dl 1,2 

Cloro 112-129 mmol/L 108 

Potássio 3,5-5,8 mmol/L 5,1 

Sódio 150-165 mmol/L 149 

Tab. 1. Bioquímica sérica e ionograma do Micky. 

 

Urianálise 

 Método de colheita Cistocentese 

 Hora de colheita 16h00 

 Hora de análise 16h05 

    

 Parâmetro Referência Micky 

Avaliação 
Macroscópica 

Côr Amarela Amarela 

Transparência Transparente Turva 

Densidade 1,020-1,040 1,045 

Tira Reativa 

pH 5,5-7,0 6 

Proteínas Negativo/1+ 1+ 

Glicose Negativo Negativo 

Cetonas Negativo Negativo 

Nitritos Negativo Negativo 

Bilirrubina Negativo Negativo 

Sangue Negativo/1+ 2+ 

Leucócitos Negativo 1+ 

Sedimento 

Urinário 

Células epiteliais 0-1 Abundantes 

Leucócitos 0-2 (400x) 0 

Eritrócitos 0-5 (400x) 25 

Cristais 0/alguns de estruvite Alguns 

Cilindros 0-3 (100x) 0 

Bactérias 0 0 

Restos celulares 0/alguns Abundantes 

Tab. 2. Urianálise do Micky. 
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Fig. 1. Imagem ecográfica: bexiga distendida com sedimento abundante. 

 

 

Fig. 2. Imagem radiográfica em projeção lateral: bexiga distendida e sem cálculos urinários visíveis. 
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Anexo III – Cirurgia de Tecidos Moles 

 

Parâmetro Referência Sissi Sissi (7 dias após OVH) 

ALT (U/l) 17-78 33 – 

Fosfatase Alcalina (U/l) 47-254 213 – 

Ureia (mg/dl) 9,2-29,2 54,8 19 

Creatinina (mg/dl) 0,4-1,4 1,0 – 

Glicose (mg/dl) 76-119 129 100 

Proteínas totais (g/dl) 5,4-7,5 8,7 6,9 

Tab. 1. Bioquímica sérica da Sissi. 

 

 

Fig. 1. Imagem ecográfica: presença de um útero distendido com conteúdo anecogénico. 

 

 

Fig. 2. Útero da Sissi, após a OVH. 

  



 

35 

 

Anexo IV – Endocrinologia 

 

Parâmetro Referência Leão Leão (1 dia depois) 

ALT (U/l) 22-84 377 – 

Albumina (U/l) 2.3-3.5 3.3 – 

Proteínas totais (g/dl) 5.7-7.8 8.2 – 

Bilirrubina total (mg/dl) 0.1-0.4 0.4 – 

Ureia (mg/dl) 17.6-32.8 31.2 – 

Creatinina (mg/dl) 0.8-1.8 1.2 – 

Glucose (mg/dl) 71-148 177 – 

Na
+
 (mEq/l) 147-156 160 154 

K
+
 (mEq/l) 3.4-4.6 3.6 3.3 

Cl
-
 (mEq/l) 107-120 116 111 

Tab. 1. Bioquímica sérica e ionograma do Leão. 
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Anexo V – Cirurgia Oftálmica 

 

 

Fig. 1. Júnior no pré-operatório: eversão da cartilagem da membrana nictitante. 
 
 

 

Fig.2. Júnior no pós-operatório: membrana nictitante, e respetivo bordo livre, na sua posição normal. 


