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Porto 2012 

Resumo 

 

 O presente relatório de estágio simboliza todo o trabalho desenvolvido na área de área 

de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia ao longo de 16 semanas, 12 das quais no 

John & Ann Tickle Small Animal Teaching Hospital (hospital veterinário da universidade do 

Tennessee - HVT) e 4 na Clínica veterinária de Matosinhos (CVM). Foram selecionados 5 

casos clínicos que serão alvo de uma discussão critica e objetiva. 

 No HVT integrei as rotações de medicina interna, cirurgia de tecidos moles, radiologia, 

dermatologia e neurologia. Faziam parte das minhas competências a realização de consultas 

de admissão e de alta dos pacientes, a elaboração e execução/requisição de planos 

diagnósticos e terapêuticos, a atualização diária dos proprietários e a documentação 

informática de tudo o que era efetuado. Na rotação de cirurgia de tecidos moles esteve também 

a meu cargo a elaboração de relatórios cirúrgicos, apresentações formais sobre diferentes 

temas e a orientação de alunos pré-finalistas. Em radiologia as minhas funções incluíam a 

execução e interpretação de estudos radiográficos, de tomografia computorizada ou 

ressonância magnética.  

 Na CVM tive a oportunidade de acompanhar os clínicos em consultas e cirurgias de 

diversas especialidades, destacando-se a área de oftalmologia. Para além da componente 

clinica diária, tive a oportunidade de participar no serviço ambulatório e de urgência. 

 Dentro dos vários objetivos a que me propus cumprir durante o estágio, destaco a 

consolidação de conhecimentos teóricos e respetiva transposição para a componente prática 

da clinica de pequenos animais, o desenvolvimento de competências práticas na assistência e 

tratamento médico-veterinário e o aprimoramento das relações interpessoais no seio da equipa 

de trabalho e da capacidade de comunicação com os proprietários dos animais. É com grande 

satisfação que afirmo que todos os objetivos estipulados foram cumpridos. 
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Caso Clínico: Endocrinologia – Hiperadrenocorticismo adreno-dependente 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: Emma era uma Labrador Retriever 

esterilizada, com 11 anos de idade e 33,1 kg de peso. Em Janeiro de 2012 foi apresentada à 

consulta de referência devido a uma incontinência urinária com aproximadamente 5 meses. 

Anamnese: Emma vivia numa moradia com acesso a uma área exterior privada e não 

contactava com outros animais. Era alimentada exclusivamente com ração seca de qualidade 

super-premium há vários anos. Apresentava um protocolo vacinal corretamente efetuado e 

desparasitação interna e externa atualizadas. Não foram descritos antecedentes médicos ou 

cirúrgicos. Desde Setembro de 2011, Emma tinha vindo a urinar maiores quantidades, mais 

frequentemente e, inclusivamente, dentro de casa. A postura adotada durante a micção era 

normal e não existia dor associada ou alterações na cor da urina. Também o consumo de água 

havia aumentado significativamente (cerca de 4L por dia). Em Novembro Emma visitou uma 

clínica veterinária onde foi prescrito um tratamento de 15 dias de antibiótico (Cefalexina 750mg 

BID) de forma a tratar uma possível infeção urinária. O antibiótico não alterou a condição 

clínica do animal. 

Exame físico geral/dirigido: As atitudes em estação, movimento e decúbito foram 

consideradas adequadas. O animal estava alerta e exibia um temperamento equilibrado. A 

Emma apresentava uma condição corporal ligeiramente elevada (moderadamente obesa), 

pouca massa muscular nos membros pélvicos, movimentos respiratórios e pulso normais com 

frequência de 24 rpm e 102 ppm, temperatura de 38.3ºC e um grau de desidratação inferior a 

5%. Os restantes parâmetros do exame geral e aparelho urinário foram considerados normais. 

Diagnósticos diferenciais (principais): hiperadrenocorticismo (HAC), diabetes mellitus (DM), 

Insuficiência renal crónica (IRC), pielonefrite e hipercalcémia. 

Exames complementares: Hemograma completo e Bioquímica sérica: linfopenia de 

0.7x103/uL (1.1-4.6x103/uL) e hipercolesterolémia de 389 mg/dL (148-337 mg/dL); urianálise: 

densidade de 1.008; cultura urinária: negativa; ecografia abdominal (de difícil interpretação 

devido à conformação do animal): múltiplos nódulos hepáticos, adrenal esquerda de dimensões 

reduzidas (0.4 cm) e adrenal direita aumentada (1.8cm); teste estimulação ACTH: cortisol basal 

de 2,2 ug/dL (1-5ug/dL) e cortisol pós-estimulação de 23 ug/dL (5,5-20ug/dL); doseamento 

ACTH endógena: 1.4 pmol/L (6.7-25.0 pmol/L); tomografia computorizada (TC) (Anexo I, Figura 

1): massa adrenal direita com cerca de 6cm que invadia a veia cava caudal e se associava a 

um trombo tumoral, múltiplos nódulos hepáticos e um quisto esplénico. 

Diagnóstico: Hiperadrenocorticismo adreno-dependente (neoplasia adrenal direita). 

Tratamento: Não foi efetuado tratamento médico ou cirúrgico específico. Foi prescrito ácido 

acetilsalicílico (0.5 mg/kg SID) para prevenir a formação de trombos na veia cava. 

Prognóstico: Não existem estudos referentes ao tempo de sobrevida de animais que não são 

tratados. Em todo o caso, considerando a presença de metástases, o prognóstico foi 
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reservado-mau, uma vez que animais com metástases, mesmo que tratados medicamente, têm 

um tempo médio de sobrevida de 61 dias 1.   

Discussão: Embora o motivo da consulta tenha sido apresentado como “incontinência 

urinária”, através da anamnese foi percetível que o problema se centrava aumento de 

abeberamento e volume urinário. O primeiro passo de um caso suspeito de poliúria-polidipsia 

(pu-pd) deve passar por comprovar que o problema existe, o que pode ser realizado por 

medições aleatórias da densidade urinária e quantificação do consumo de água diário2. Sob 

indicação do anterior veterinário, o proprietário registou durante alguns dias a quantidade de 

água ingerida pelo animal obtendo-se um valor superior ao considerado fisiológico. Polidipsia é 

definida como uma ingestão de fluidos superior a 100ml/Kg/dia 2 o que, num animal de 33.1 Kg 

corresponde a 3.31 L, valor significativamente inferior a 4 L. Mesmo não tendo qualquer 

informação prévia relativamente a valores de densidade urinária, a pu-pd foi assumida como 

problema primário. Existem muitas etiologias potenciais de poliúria-polidipsia (Anexo I, Tabela 

1) mas, ao suspeitar-se de um problema de balanço hídrico, a abordagem diagnóstica mais 

prática é investigar primeiro as causas de pu-pd mais comuns 2 e foi seguindo este raciocínio 

que foram estabelecidos os principais diferenciais para Emma. Realizou-se uma bateria inicial 

de testes que incluiu um hemograma completo e bioquímica sérica, urianálise, cultura urinária e 

ecografia abdominal. A urianálise confirmou a poliúria uma vez que animais verdadeiramente 

poliúricos terão sempre a urina diluída ou parcialmente diluída, salvo casos onde há a presença 

de glicose 3. Foi possível excluir a DM pela ausência de glicosúria e hiperglicemia. Pelo 

aparente tamanho normal e aspeto ecográfico dos rins, valores de ureia, creatinina e eletrólitos 

normais, o diagnóstico de doença renal tornou-se pouco provável. A possibilidade de existência 

de pielonefrite foi também considerada improvável já que a Emma não apresentava anorexia, 

febre, leucocitose neutrofílica, sedimento urinário ativo, proteinúria, cultura urinária positiva ou 

uma imagem ecográfica compatível. Não foi detetada hipercalcémia, uma condição que é 

frequentemente associada a linfoma, mieloma múltiplo e adenocarcinoma dos sacos anais 3.Os 

dados analíticos que irei mais tarde enumerar, em associação com as características do animal 

e as descobertas ecográficas, indicavam o HAC como diagnóstico mais plausível.  

O HAC é uma síndrome caracterizada por um conjunto de sinais clínicos e alterações 

bioquímicas resultantes da exposição crónica a elevadas concentrações de glucocorticoides 

segregados pelas glândulas adrenais 3, sendo uma das endocrinopatias mais vulgarmente 

diagnosticadas no cão 2. O HAC pode ser espontâneo ou iatrogénico. O HAC espontâneo 

resulta de uma exagerada secreção de ACTH pela glândula pituitária ou de uma neoplasia 

adrenocortical enquanto o iatrogénico surge pela administração crónica de glucocorticoides. O 

HAC pituitário-dependente (HPD) é a causa mais comum de HAC espontâneo, estando 

presente em 80-85% dos casos 3. Sabe-se atualmente que mais de 90% dos animais com HPD 

possuem um tumor (normalmente adenoma) localizado na pituitária, 70% na pars distalis e 
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30% na pars intermedia 3. Os restantes 15-20% dos casos de HAC espontâneo são causados 

por tumores adrenais, geralmente unilaterais, que segregam cortisol de uma forma episódica, 

aleatória 2 e independente de controlo central 4. Estes tumores adrenais podem ser benignos 

(adenomas) ou malignos (carcinomas) não havendo registos de ocorrência com predomínio de 

um sobre o outro 2. Outras formas raras de HAC não são relevantes para o presente caso.  

 O HAC é uma doença que ocorre mais frequentemente a partir dos 6 anos de idade 4, 

estando a média situada nos 11 anos 3. Os cães com HAC adreno-dependente (HAD) são 

geralmente mais velhos do que os que sofrem de um HPD 3. Outro dado curioso é que 75% 

dos cães com HPD têm menos de 20 Kg e 50% dos cães com tumores adrenais têm mais de 

20 Kg 2. Embora não exista uma correlação significativa entre o sexo do animal e a ocorrência 

de HPD, 65% dos cães com tumores adrenais são fêmeas 2. Emma tinha a idade mais 

frequente de diagnóstico da doença uma vez que se tratava de um animal com 11 anos e, 

sendo uma fêmea com mais de 20 Kg, teria uma maior predisposição para ter um HAD, 

compatível com os achados ecográficos. Uma vasta gama de sinais clínicos pode ser 

associada a esta doença (Anexo I, Tabela 2). Classicamente, os animais apresentam pu-pd, 

polifagia, ganho de peso, fraqueza/atrofia muscular, arquejo e alopecia troncular simétrica 3, 

mas há casos onde só alguns sinais estão presentes 4, especialmente em raças grandes 2. 

Emma, um animal de raça grande, apresentou-se à consulta com pu-pd, ganho de peso e 

fraqueza/atrofia muscular, exibindo 3 dos sinais mais característicos desta síndrome. Destes, o 

mais frequente é a pu-pd, presente em mais de 90% dos animais com HAC e podendo ocorrer 

isoladamente 3. Os glucocorticoides diminuem a reabsorção tubular renal de água uma vez que 

aumentam a taxa de filtração glomerular, aumentam o fluxo sanguíneo e inibem a ação da 

hormona antidiurética (ADH) 3. Muitos animais desenvolvem infeções assintomáticas do trato 

urinário (efeito anti-inflamatório do cortisol) o que reforça a importância das culturas urinárias 

em casos suspeitos. Existem também várias alterações clinico-patológicas típicas de HAC, 

destacando-se o leucograma de stress, eritrocitose, aumento da ALP e ALT, hiperlipidémia, 

diminuição do azoto ureico sanguíneo, hiperglicemia, baixa densidade urinária e proteinúria 3. 

Embora Emma não apresentasse um típico leucograma de stress, foi identificada uma 

linfopénia, a alteração de hemograma mais comumente apresentada na HAC 4. A Emma 

demonstrou igualmente valores elevados de colesterol, uma alteração presente em 50% dos 

casos. Apesar de não se ter verificado o aumento da ALP - presente em 90% dos casos de 

HAC 3 - o diagnóstico não foi posto em causa. Em primeiro lugar, porque 10% dos animais com 

esta síndrome podem não exibir o aumento da ALP; segundo, porque a elevação da ALP não é 

um achado específico de HAC, mesmo que outras enzimas hepáticas estejam dentro de 

valores normais. A ALP pode estar elevada por diversas razões, incluindo qualquer doença 

causadora de stress, medicações ou envelhecimento 4. Em termos ecográficos, a espessura 

máxima de uma adrenal é 0.75cm 3, valor mais baixo que aquele que foi encontrado na adrenal 
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direita. No entanto, a ecografia não é considerada um teste de diagnóstico desta doença já que 

existe uma grande sobreposição de diâmetros adrenais entre animais sãos, animais com HAC 

e animais com outras patologias. Acresce que é ecograficamente impossível distinguir entre 

tumores adrenais funcionais, tumores adrenais não funcionais, feocromocitomas, 

aldosteronomas, metástases ou granulomas e entre a presença de massas bilaterais e 

hiperplasia bilateral nodular 3,5. Para além disto, estão descritos alguns casos de tumores 

pituitários e adrenais em simultâneo 3, assim como casos de HPD onde apenas uma glândula 

está hiperplásica 5. Deste modo, pode ser admitido um diagnóstico provável através dos sinais 

clínicos, exame físico, analítica e imagiologia mas, um diagnóstico definitivo, só é alcançado 

através de testes endócrinos 2. Por outro lado, o diagnóstico de HAC também não deve ser 

simplesmente baseado num teste endócrino, uma vez que a incidência de falsos positivos 

aumenta se existem outras patologias, sendo imperativo selecionar os pacientes a testar 2,4. 

Os testes endócrinos usados no diagnóstico de HAC incluem o teste de estimulação 

com ACTH (TEACTH), teste de supressão com doses baixas de dexametasona (TSDBD) e o 

rácio cortisol/creatinina urinário (RCC). Todos têm diferentes protocolos, sensibilidades e 

especificidades (Anexo I, Tabela 3). A escolha, no caso da Emma, recaiu no TEACTH. Embora 

seja um teste bastante específico, a sua baixa sensibilidade (especialmente em HAD), 

contraindica o uso em animais que, tal como a Emma, provavelmente padecem da doença, já 

que cerca de 1/3 dos casos demonstram ser falsos negativos e requerem um segundo teste 

endócrino 4. A testagem ocorreu no final do dia e o proprietário não permitiu a hospitalização do 

animal. Ficavam, assim, inviabilizados testes mais longos como o TSDBD. O TEACTH é o teste 

menos afetado pela existência de outras doenças 3 e pelo stress agudo do animal 4 mas, tendo 

em conta que a maioria dos diagnósticos diferenciais tinham sido excluídos e que o hospital 

oferecia excelentes condições de internamento, essas vantagens tornar-se-iam irrelevantes no 

caso. Numa situação ideal o TSDBD teria sido a opção tomada, pois poderia permitir a 

diferenciação entre HPD e HAD. O RCC nunca foi considerado já que obrigaria o dono a 

realizar colheitas urinárias em casa, durante 10 dias consecutivos 3. Tendo-se obtido um 

resultado positivo ao TEACTH procedeu-se, alguns dias mais tarde, à realização de um teste 

endócrino que diferenciava a origem do HAC. Os testes usados na diferenciação incluem o 

TSDBD, o teste supressão doses altas de dexametasona (TSDAD) e a medição da ACTH 

endógena 4. A opção recaiu na medição da ATCH endógena por ser o mais preciso. Estudos 

mais antigos reportam alguma sobreposição de valores entre HPD e HAD mas, estudos 

recentes, sugerem uma sensibilidade de 100% 4. O teste requer um manuseamento especial 

das amostras, já que a ACTH é facilmente degradada à temperatura ambiente 4. O recurso a 

um técnico especializado para a colheita da amostra ajudou a ultrapassar esta dificuldade. O 

sangue recolhido foi introduzido num tubo de EDTA refrigerado e centrifugado de imediato, a 

4ºC. O teste localizou o problema nas adrenais já que o valor de ACTH foi inferior a 4.4 pmol/L 
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3, o que concordava com os achados ecográficos. Em termos de diferenciação imagiológica, 

mais importante do que ter identificado uma adrenal direita aumentada foi ter-se documentado 

uma espessura dorso-ventral (EDV) da adrenal esquerda inferior a 0.5 cm. Estudos 

demonstram que existem várias EDV possíveis para a glândula aumentada, não existindo um 

valor que possa diferenciar HPD de HAD. Ao contrário, uma EDV inferior a 0.5cm da glândula 

contra-lateral é um achado seguro de HAD 5. A associação dos resultados imagiológicos e 

endócrinos permitiu confirmar o HAD. 

A adrenalectomia é considerada o tratamento ideal para cães com HAD 2. A remoção 

completa de tumores adrenais funcionais fornece um bom prognóstico 1 com médias de 

sobrevivência superiores a 10 meses 6. Embora alguns autores defendam valores mais baixos 

6, a cirurgia é normalmente associada a uma alta taxa de mortalidade peri-operatória, uma vez 

que em 15% e 50% dos cães ocorrem complicações intra e pós-operatórias 3. Para além das 

dificuldades que a técnica cirúrgica acarreta, os cães com HAD tem maior risco anestésico 

(função respiratória e hepática débil), hipercoaguabilidade (risco de tromboembolismo), baixo 

tónus vascular (hemostase débil) e menor cicatrização 1. Estão descritas também várias 

complicações como pancreatite, peritonite, pneumonia, falha renal aguda, Addison e falha 

orgânica múltipla 1,3. Por acordo com o proprietário, decidiu-se que a opção cirúrgica era viável. 

Previamente a uma adrenalectomia, para além da investigação analítica, é extremamente útil 

realizar uma ecografia abdominal, não só para o seu planeamento mas também para avaliar a 

existência de invasão da veia cava e a presença de metástases abdominais 3,7, fatores 

associados a um prognóstico pior 6. A ecografia abdominal previamente realizada foi difícil de 

interpretar e não fornecia certezas relativamente à existência ou quantificação dos fatores 

inumerados. Por esta razão, e considerando que a sensibilidade e especificidade para a 

identificação de invasão vascular é superior à da ecografia 7, foi agendada a realização de uma 

tomografia computorizada. Os resultados deste exame desencorajaram a adrenalectomia já 

que a dificuldade cirúrgica e o prognóstico se alteraram: a adrenal direita evidenciou um 

tamanho superior ao que tinha sido registado ecograficamente sendo que, animais que 

apresentam uma massa adrenal maior que 5 cm têm um menor tempo de sobrevivência do que 

animais que exibem tumores mais pequenos 6. Por outro lado, confirmou-se a presença de 

nódulos hepáticos que poderiam representar metástases tumorais, associadas também a um 

menor tempo de sobrevivência 6. De forma a confirmá-lo, poderia ter sido realizada uma biópsia 

hepática, o que não aconteceu. Em terceiro lugar, foi registada invasão local e trombose da 

veia cava caudal. A trombose da veia cava é associada a um menor tempo de sobrevivência 

embora não se saiba se será a ocorrência per si ou a trombectomia a responsável por essa 

relação 6. A invasão vascular da veia cava pode ocorrer por invasão vascular direta do tumor 

ou por migração de células tumorais através das veias adrenais e frénico-abdominal 7. Apesar 

de apenas histologicamente ser possível diferenciar entre adenoma e adenocarcinoma, pela 
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dimensão, invasão e possível metastização, seria mais provável um tumor maligno2. De 

qualquer modo, não existe relação entre o tipo histológico de tumor e a sobrevida do animal 7. 

Quando o paciente não é um bom candidato cirúrgico, deve ser considerado o 

tratamento médico com mitotano ou trilostano. O mitotano é um derivado do DDT com efeitos 

citotóxicos no córtex adrenal produtor de glucocorticoides (zona reticular e zona fasciculada)1. 

No entanto a sua seletividade pode ser perdida a doses altas e ocorrer necrose completa do 

córtex adrenal. Deste modo, o fármaco pode ser utilizado de forma a destruir todo córtex 

adrenal (protocolo não seletivo) ou apenas as zonas especificadas (protocolo standard) 3. Não 

existem estudos que avaliem o protocolo não seletivo em HAD, sendo mais utilizado o 

protocolo standard. O trilostano é um esteroide não hormonal sintético que atua inibindo a 3-

beta hidroxiesteroidedesidrogenase, implicada na formação do cortisol 1. Pelo facto de o 

mitotano ser um adrenocorticolítico e o trilostano um adrenocorticoestático, existe erradamente 

a ideia de que o primeiro terá melhores resultados em cães com HAD. O facto de se usar um 

ou outro não altera o tempo de sobrevivência do paciente e, mesmo na doença metastática, 

nenhum deles apresenta melhores resultados 1. Por outro lado, a presença de metástases 

parece influenciar negativamente o prognóstico de animais tratados medicamente. Animais 

sem metástases apresentam uma sobrevivência média de 402 dias, contrastando com os 61 

dias na presença de metástases 1. Mesmo não existindo certezas relativamente à real 

presença de metástases, o proprietário optou por não avançar com qualquer tipo de tratamento 

médico, já que esta opção seria paliativa e nunca curativa.  
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Caso clínico: Cirurgia de tecidos moles - Remoção corpo de estranho gastrointestinal 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: O Rusty era um Jack Russell castrado, 

com 3 anos de idade e 9,2 kg de peso. Em Fevereiro de 2012 foi referido ao serviço de 

urgência devido à presença de um corpo estranho gastrointestinal. 

Anamnese: O Rusty vivia numa moradia com acesso a uma área exterior privada, não 

contactava com outros animais e era alimentado com ração seca de qualidade premium. 

Apresentava um protocolo vacinal corretamente efetuado e desparasitação interna e externa 

atualizadas. Há três dias que o Rusty vinha a vomitar intermitentemente e a comer menos. 

Nessa manhã o proprietário encontrou-o letárgico, em decúbito esternal e constantemente a 

vomitar um fluido amarelado. O Rusty foi levado ao Veterinário local que detetou um fio a sair 

pelo ânus. Foi realizada uma radiografia em decúbito lateral direito que exibiu um intestino 

plicado, compatível com a presença de corpo estranho linear (Anexo II, Figura 1). 

Exame físico geral: Embora alerta, o animal encontrava-se deprimido; a condição corporal foi 

considerada adequada (5/9); apresentava movimentos respiratórios normais com frequência de 

27 rpm e um pulso ligeiramente fraco de 163 ppm. Rusty encontrava-se desidratado (cerca de 

7%), exibia mucosas pálidas e apresentava uma temperatura de 38.3ºC. Durante a palpação 

abdominal exibiu extremo desconforto. Confirmou-se a presença de um corpo estranho linear a 

sair do ânus. Os restantes parâmetros do exame geral foram considerados normais. 

Exames complementares: Hemograma completo e bioquímica sérica (Anexo II, Tabela 1 e 

2):linfopenia de 1x103/uL (1.1-4.6x103/uL), hipoalbuminémia de 2.9 g/dL (3.2-4.1 g/dL); 

hipocalémia de 2.9 mEq/L (3.1-4.8 mEq/L), hipoclorémia de 105 mEq/L (109-117 mEq/L) e 

bicarbonato de 25 mmol/L (14-22 mmol/L);  

Procedimento pré-cirúrgico: Na unidade de urgência foi determinado que o Rusty se 

encontrava em choque. Foi recolhido sangue para a realização de um hemograma completo e 

bioquímica, e o animal foi submetido a fluidoterapia com um cristaloide isotónico (com NaCl, 

KCl, MgCl e acetato - Plasmalyte), na dosagem de 40 ml/kg, até se ter verificado uma melhoria 

significativa dos parâmetros de perfusão (aproximadamente 10 minutos depois). Através dos 

sinais clínicos, resultados analíticos e leitura da radiografia do médico veterinário referente 

(Anexo II, Figura 1) não foi possível perceber se existiria, concomitantemente com a obstrução 

intestinal, perfuração e peritonite séptica. O animal foi encaminhado para o bloco cirúrgico. 

Anestesia: Pré-medicação - Fentanilo 5µg/kg IV e lidocaína 2mg/kg IV; indução -  propofol 

4mg/kg IV; manutenção isoflorano a 2%, oxigénio, infusão contínua (IC) de fentanilo-lidocaína; 

antibiótico – cefazolina 22mg/kg IV, aquando da indução anestésica.  

Cirurgia: Após tricotomia e assepsia do abdómen, o Rusty foi posicionado em decúbito dorsal. 

Foi realizada uma incisão na linha média com uma lâmina nº 10 que se iniciou caudalmente ao 

processo xifoide e terminou lateralmente ao prepúcio. O tecido subcutâneo foi dissecado com 

uma tesoura Mayo curva e, ao nível do prepúcio, foram seccionados o músculo prepucial e os 
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vasos pudendos externos. A linha alba foi suspensa e uma pequena incisão com o bisturi 

virado para cima foi feita na sua porção caudal e continuada cranialmente com a tesoura. O 

ligamento falciforme foi libertado das suas inserções e o seu ligamento cranial ligado com um 

fio de polidioxanona (PDS) 2-0. Um retrator Balfour foi introduzido na parede abdominal de 

forma a facilitar a inspeção do peritoneu que, aparentemente, não exibia sinais de inflamação. 

O corpo estranho linear foi detetado no estômago, ao nível do piloro (obstrução total) e no 

intestino delgado que se apresentava completamente plicado (Anexo II, Figura 2). Uma vez que 

o corpo estava ancorado no piloro, o primeiro procedimento realizado foi uma gastrotomia. 

Foram colocadas duas suturas de contenção, introduzindo a agulha na submucosa gástrica. 

Foi efetuada uma incisão de 5cm, com uma lâmina nº 15, perto do antro pilórico, entre as duas 

curvaturas gástricas. Com um tubo de sucção, o conteúdo líquido do estômago foi aspirado 

(275ml) e foi então identificado um corpo de origem têxtil. A parte ancorada foi cortada e 

removida, o que permitiu eliminar a força de tensão que plicava os intestinos. A mucosa 

gástrica foi suturada utilizando um padrão simples contínuo e um fio de poliglecaprone 25 

(monocryl) 3-0; a serosa, muscularis e submucosa foram suturadas utilizando um padrão 

Cushing (PDS 3-0). O trato gastrointestinal tinha um aspeto normal mas o jejuno proximal 

exibia uma tonalidade rosa escura, pulsação arterial débil e ausência de contração quando 

estimulado. A decisão de remoção foi adiada uma vez que poderia existir alguma recuperação 

com o tempo. Procedeu-se então a uma enterotomia no jejuno distal que permitiu a remoção 

da totalidade do corpo estranho. O segmento foi ocluído com clamps e foi feita uma incisão de 

2cm com uma lâmina nº 10 no bordo antimesentérico que permitiu a remoção do corpo. A 

incisão foi suturada transversalmente com PDS 3-0 num padrão simples interrompido. A 

impermeabilidade da sutura foi testada através da injeção de solução salina estéril morna 

(3ml). Uma vez que o jejuno proximal continuava com o mesmo aspeto foi realizada uma 

recessão e anastomose (12 cm). Os vasos mesentéricos do segmento foram ligados e 

seccionados e o lúmen intestinal foi ocluído com uma pinça Doyen. O segmento foi removido 

com uma lâmina nº 15. Como ambas as extremidades apresentavam o mesmo diâmetro, a 

incisão foi sempre perpendicular ao eixo intestinal. Usando PDS 3-0, foi colocada uma sutura 

no bordo mesentérico e uma no bordo antimesentérico e o espaço entre ambas foi preenchido 

com novas suturas separadas 2mm entre si. Utilizou-se o padrão simples interrompido. A 

impermeabilidade foi novamente testada e o mesentério suturado. Preventivamente (risco de 

contaminação cirúrgica e suspeita inicial de peritonite), foram realizadas 3 lavagens abdominais 

com solução salina estéril morna. Antes do fecho da cavidade abdominal, as zonas intestinais 

intervencionadas foram cobertas com omento por intermédio de suturas simples interrompidas 

e monocryl 3-0. A linha alba e tecido subcutâneo foram suturados com foi um padrão simples 

contínuo, PDS 2-0 e monocryl 3-0, respetivamente. A pele foi suturada com um padrão 

ancorado de Ford e Ethilon (nylon) 3-0.  
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Exames complementares pós-cirúrgicos (Anexo II, Tabela 1 e 2): dia 1 – leucocitose de 

15,7x103/uL (5,1-14x 103/uL), neutrofilia com segmentados a 11.93 x103/uL (2.65-9.8x103/uL), 

proteínas plasmáticas totais (PPT) 4.3 g/dL (5.4-6.8 g/dL), albumina a 2.0 g/dL (3.2-4.1 g/dL)  e 

CK 1698 u/L (49-324 u/L); dia 2 – leucocitose de 20,1x103/uL, neutrofilia com segmentados a 

15.31 x103/uL, monocitose de 1.59 x103/uL (0,17-0,85 x103/uL), PPT 3.7 g/dL, albumina 1.7 

g/dL e CK 987 u/L ; dia 3 – leucocitose ligeira de 14,8 x 103/uL, neutrofilia com segmentados 

10.02 x103/uL, albumina 3,1 g/dL e CK 618 u/L; Pressão sanguínea diária normal. 

Procedimento pós-cirúrgico: O Rusty ficou internado 4 dias. Imediatamente após a cirurgia a 

terapia instituída incluiu: fluidoterapia (Plasmalyte suplementado com 25mEq KCL/L numa taxa 

de 20ml/h), hetastarch (8ml/h), cefoxitina (275 mg IV QID), famotidina (9mg IV BID), sucralfato 

(0.25g PO QID) e IC de fentanil-lidocaína (1.25ml/h). No dia seguinte, o Rusty exibiu um exame 

clínico normal mas ainda desconforto abdominal. A medicação manteve-se (exceto o 

antibiótico) e foi oferecida comida (Hills i/d). Apenas no 3º dia o Rusty começou a ingerir uma 

quantidade de comida adequada, sendo descontinuada a fluidoterapia e o hetastarch. A IC de 

fentanil-lidocaina foi igualmente interrompida e foi incluído no seu plano acetaminofeno e 

codeína (Tylenol, 5mg PO QID) e buprenorfina, sendo esta apenas administrada se necessário. 

Devido ao valor da albumina, foi realizada uma transfusão de plasma fresco congelado (FFP). 

A transfusão incluiu um total de 250 ml, divididos em duas doses de 125 ml administradas em 4 

horas (32 ml/h). Foi administrada difenidramina 30 minutos antes da transfusão. O Rusty teve 

alta ao 4º dia. Os valores de albumina melhoraram e o apetite era elevado. Para casa foi 

prescrita famotidina 10mg (1 comprimido BID) e citrato de maropitant 16mg (1 comprimido SID) 

durante 5 dias, Tylenol 3 (½ comprimido QID) durante 7 dias e gabapentina 100 mg (1 cápsula 

BID) caso o Rusty exibisse dor. Foi recomendada a monotorização da ingestão e restrição ao 

exercício nas duas semanas seguintes. Após esse período, o Rusty foi levado ao veterinário 

local para remoção das suturas, não sendo reportado nenhum tipo de complicação. 

Prognóstico: Bom prognóstico já que a peritonite e uma enterectomia severa foram evitadas 1. 

Discussão: Os cães podem ingerir uma grande variedade de objetos que causam obstrução 

do trato gastrointestinal. A incidência é maior em animais jovens e, curiosamente, a raça Jack 

Russel é considerada de alto risco 2. As obstruções podem ser completas ou incompletas, 

proximais ou distais. Geralmente, as obstruções completas e proximais estão associadas a 

sinais agudos e severos, enquanto as obstruções incompletas e distais se relacionam mais 

com uma sintomatologia leve e intermitente 1, mas existem estudos que questionam esta 

relação 2. Rusty deu entrada no hospital com sinais obstrutivos agudos e, de facto, 

cirurgicamente, foi detetada uma obstrução total e proximal. Por outro lado, tinham sido 

verificados vómitos intermitentes e anorexia três dias antes, sugerindo uma obstrução parcial 

ou distal. Isto pode ser explicado ao se considerar a natureza linear do corpo estranho e a 

presença de ondas peristálticas intestinais que podem ter feito o corpo progredir e alterar a 
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apresentação clinica 1. A analítica revelou várias alterações hidro-electrolíticas que, em 

obstruções, se devem à hipersecreção e sequestro gastrointestinal, vómitos e decréscimo da 

ingestão de fluidos e nutrientes 2. A hipocalémia, hipoclorémia e provável alcalose metabólica 

identificadas são parâmetros normalmente associados a obstruções proximais pela perda 

eletrolítica e ácida no vómito contínuo, mas estudos recentes têm demonstrado que este 

quadro pode ser igualmente encontrado em obstruções distais 1. Apesar de desidratado, o 

Rusty estava também hipoalbuminémico, muito provavelmente devido a perdas 

gastrointestinais. A história, exame físico, analítica e a leitura radiográfica permitiram 

diagnosticar a presença de um corpo estranho linear, mas existiam dúvidas relativamente à 

presença de perfuração e peritonite. Os corpos lineares estão muito associados a perfurações 

decorrentes da continuada peristalse intestinal, o que faz com que o corpo, ancorado 

normalmente no piloro 2, fique esticado e preso na mucosa, lacerando o bordo mesentérico do 

intestino 1. Para além dos dados físicos (sobreponíveis aos de animais que padecem de 

obstruções proximais completas), o diagnóstico de peritonite deve ser baseado na analítica 

sanguínea, em estudos imagiológicos e na análise do fluido abdominal coletado por 

abdominocentese ou lavagem peritoneal 3. Apesar de a analítica não ter revelado a existência 

de sepsis e não se detetarem radiograficamente sinais como ar livre ou perda de detalhe das 

serosas, a exclusão da peritonite não podia ser feita. No entanto, não foi realizada ecografia e 

abdominocentese para análise do fluido abdominal uma vez que o Rusty iria, inevitavelmente, 

ser conduzido para o bloco cirúrgico. A identificação de um corpo estranho linear com suspeita 

de obstrução completa e possível perfuração gastrointestinal é uma indicação de laparotomia 

exploratória de urgência 1. Pré-cirurgicamente foi administrado um antibiótico devido ao maior 

risco de contaminação pelo sobrecrescimento bacteriano existente. Foi usada uma 

cefalosporina de 1ª geração uma vez que a cirurgia iria incluir a flora existente no tubo 

gastrointestinal proximal 1.  

 A gastrotomia seguida de enterotomia(s) é a abordagem cirúrgica de eleição na 

extração de corpos lineares. A remoção foi realizada através de um enterotomia e uma pinça 

de Allis mas existe uma outra técnica descrita, denominada “enterotomia única assistida por 

caterização”. O corpo estranho é fixado ao cateter que é introduzido no intestino em direção 

distal. A incisão é fechada e o cateter é forçado exteriormente a sair no ânus, com o corpo 

estranho 3. No caso do Rusty seria difícil aplicar esta técnica pela impossibilidade de fixar toda 

uma extremidade do corpo têxtil ao catéter. Alternativamente à sutura manual, podiam ter sido 

utilizados agrafos cirúrgicos com segurança na anastomose intestinal 4. Estão descritas 3 

técnicas: Triangulation end-to-end, Inverting end-to-end e functional end-to-end. Como o 

intestino tinha um diâmetro pequeno, a primeira e a segunda técnica não seriam adequadas já 

que poderiam diminuir o lúmen. Ao contrário, a functional end-to-end cria um lúmen intestinal 

superior ao original, utilizando um agrafador linear e um transverso 1. Está ainda descrita uma 
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modificação desta última técnica que a torna mais simples e rápida ao usar apenas um 

agrafador linear 5. As técnicas com agrafos são mais rápidas 4, favorecem o aumento da força 

tênsil das anastomoses após 7 dias 1, reduzem a manipulação intestinal e ainda permitem 

aposição de segmentos de diâmetros muito diferentes 5. Estudos recentes demonstraram que a 

taxa de deiscência entre suturas manuais e agrafos é idêntica 4,5. No entanto, os maiores 

custos inerentes inviabilizaram a aplicação das técnicas que usam agrafos. A cirurgia 

gastrointestinal - especialmente a intestinal - está associada a complicações potencialmente 

fatais, destacando-se a deiscência da sutura que resulta em peritonite séptica 6. O risco de 

deiscência pode ser relacionado com a causa da obstrução (corpos lineares apresentam maior 

taxa de mortalidade 2), falha na identificação de tecido isquémico, sutura inadequada 4, 

procedimentos cirúrgicos múltiplos 6 e uma variedade de fatores que afetam a cicatrização 

como a sepsis, malnutrição 4, hipoalbuminémia e hipoproteinémia 6. De forma a remover todo o 

tecido isquémico durante a cirurgia, foi verificada a viabilidade intestinal por intermédio da cor, 

pulsação arterial e peristalse. Para além destes critérios está também descrito o uso de 

fluoresceína intravenosa e a medição da saturação em oxigénio do intestino 4. O uso de 

padrões de aproximação (simples ou contínuos) como os que foram utilizados na anastomose, 

permite uma rápida cicatrização por primeira intenção, manutenção do diâmetro intestinal e 

baixa taxa de aderências. Por outro lado, a tensão fornecida é igual ou superior à dos padrões 

de eversão ou inversão. Embora possam ser utilizados materiais absorvíveis e não absorvíveis 

- estes mais usados em hipoproteinemias severas1 - os materiais mutifilamentares não 

absorvíveis podem reter bactérias e produzir reações inflamatórias granulomatosas 4. A nossa 

escolha recaiu no PDS, um material sintético, monofilamentar, absorvido por hidrólise e 

resistente a meios contaminados. Este material mantém mais de 40% da sua força tênsil após 

3 semanas. Ao nível do estômago foi usado o monocryl, um material semelhante mas mais 

rapidamente degradável 4. Associado às suturas intestinais, foi colocado um flap de omento 

pedunculado de forma a proteger as suturas e fornecer melhor suprimento sanguíneo. Múltiplos 

procedimentos cirúrgicos e incisões intestinais foram descritos como fatores de risco 2,6, pelo 

que, tendo isso em consideração, só foram realizadas as incisões necessárias. A existência de 

peritonite prévia a uma cirurgia também é um fator de risco para deiscência e peritonite pós 

cirúrgica, já que há um decréscimo acentuado na produção de colagénio 6. O tratamento de 

uma peritonite passa pela correção do fator predisponente e lavagem peritoneal agressiva, 

independentemente de se fechar o abdómen ou se introduzir drenos 4. Preventivamente, foi 

realizada uma lavagem com fluido estéril (2 L). Embora a lavagem possa ter a desvantagem de 

dispersar a contaminação, está provado que é um método que reduz a morbilidade e 

mortalidade associadas á peritonite séptica 4. Pelos achados cirúrgicos, o diagnóstico de 

peritonite era pouco provável e, tendo em conta que o animal já apresentava valores de 

albumina baixos, não foi aplicado qualquer sistema de drenagem.  
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Nos dias após a cirurgia, o Rusty apresentou-se sempre estável. A analítica diária 

revelou alterações compatíveis com uma intervenção cirúrgica prévia, não existindo suspeitas 

de deiscência da sutura. A ingestão oral prematura de alimento foi importante já que aumenta o 

fluxo sanguíneo gastrointestinal, previne ulcerações, reforça o restante sistema imune 1 e evita 

a translocação bacteriana 4. Para além disso, a alimentação entérica, comparativamente à 

parentérica, está associada a uma maior deposição de colagénio intestinal 4. O maior problema 

no pós-operatório foi a hipoalbuminémia. Hipoproteinémia e hipoalbuminémia no período perio-

operatório, são um fator de risco para peritonite e morte 6. A albumina, embora não seja um 

elemento essencial na cicatrização, mantém a pressão oncótica e liga-se a outras proteínas e 

substâncias críticas na reparação de tecidos 6. Por outro lado, a hipoalbuminemia está 

associada a complicações como edema pulmonar, hipotensão e hipovolémia 7. Transfundir 

albumina humana (AH) é uma forma rápida de aumentar os níveis de albumina, mas o seu uso 

é extremamente controverso estando reportadas reações adversas imediatas ou tardias 7. Além 

disso, pensa-se que a incidência de complicações é inferior em cães severamente debilitados 

devido a uma menor produção de anticorpos 7 e, em boa verdade, o Rusty não estava em 

estado crítico. Assim, optou-se por não usar o AH e procedeu-se a uma transfusão de plasma. 

De qualquer modo não era espectável que os valores de albumina aumentassem muito já que 

seria extremamente dispendioso usar uma quantidade de plasma apropriado para corrigir na 

totalidade a hipoalbuminemia. No dia em que o Rusty teve alta foi aconselhada a monitorização 

não só a ingestão mas também a atividade física devido às características de cicatrização 

gastrointestinal. Durante os primeiros 4 dias (fase lag) a ferida cirúrgica está quase 

exclusivamente dependente da tensão das suturas e só ao fim de 14 dias (fase proliferativa) é 

que os tecidos ganham 75% da tensão normal na zona intervencionada 1,4. 
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Caso clínico: Neurologia – Vestibulopatia central paradoxal (meningioma) 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: Chester era um Boxer castrado, com 10 

anos de idade e 32,2kg de peso. Em Março de 2012 foi apresentado à consulta de referência 

devido a uma história de ataxia e cabeça pendente (CP) para a esquerda. 

Anamnese: Chester vivia num barco-casa, tinha acesso ao exterior (contactava com vários 

animais diariamente) e era alimentado com ração seca de qualidade premium. Apresentava um 

protocolo vacinal corretamente efetuado, desparasitação interna e externa atualizadas e não 

foram descritos antecedentes médicos ou cirúrgicos relevantes. Desde Dezembro de 2011, o 

Chester tinha vindo, progressivamente, a exibir descoordenação, especialmente ao nível dos 

membros pélvicos e, em Janeiro de 2012, começou a apresentar a cabeça pendente para a 

esquerda. Ultimamente desequilibrava-se várias vezes ao dia mas, mesmo quando caía, não 

perdia a consciência. Em Fevereiro, o Chester visitou uma clínica veterinária local onde foi 

iniciado um tratamento para otite externa. Não se detetaram melhorias nos sinais clínicos.  

Exame físico geral: Todos os parâmetros do exame físico foram considerados normais, com 

exceção da postura e da marcha, detetando-se CP para o lado esquerdo (Anexo III, Figura 1), 

aumento da base de sustentação dos 4 membros (especialmente os pélvicos) e uma ataxia 

assimétrica e mais acentuada no lado esquerdo. Os valores da frequência respiratória e 

cardíaca eram de 26rpm e de 87bpm. A temperatura rectal era de 38.5ºC. 

Exame neurológico: O Chester encontrava-se alerta e responsivo, sendo o seu 

comportamento classificado como normal. Para além das anomalias de postura e marcha 

referidas anteriormente, o exame neurológico evidenciou um défice na reação de ameaça do 

lado direito e um défice no posicionamento propriocetivo de todos os membros, mais marcado 

no lado direito. Os restantes pares cranianos e reações posturais, assim como os reflexos 

espinhais e a sensibilidade encontravam-se normais.  

Localização da lesão: A presença de reflexos espinhais normais, aliada ao facto de se ter 

identificado um défice num par craniano e sinais típicos de vestibulopatia, permitiu localizar a 

lesão no sistema nervoso central, mais precisamente no sistema vestibular (SV). Os défices 

posturais hemilaterais direitos marcados e o défice na reação de ameaça do lado direito 

indicavam a presença de uma lesão no sistema vestibular central direito. Sendo a CP e a 

ataxia esquerdas, a síndrome foi classificada como paradoxal. Deste modo, a localização mais 

provável seria o hemisfério cerebelar direito e/ou tronco cerebral (zona ponto-medular). 

Diagnósticos diferenciais: Neoplasia infratentorial ou metastática, infeção/inflamação, doença 

vascular cerebral, hipotiroidismo, malformação/anomalia, deficiência em tiamina, abiotrofia 

cerebelar, trauma cerebelar, toxidade por metronidazole. 

Exames complementares: Hemograma completo e bioquímica sérica: normais; radiografia 

torácica: sem evidência de metástases; ressonância magnética: massa ovóide extra-axial 

periférica associada ao hemisfério cerebelar direito, heterogenicamente hiperintensa em T2W e 
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isointensa em T1W. A massa captava contraste de forma homogénea, era bem delineada e 

evidenciava focos quísticos em T2 e FLAIR e dural tail. Compressão severa do tronco cerebral 

(junção cerebelo-medular) (Anexo III, Figura 2 e 3). 

Diagnóstico: Meningioma no ângulo ponto-cerebelar. 

Tratamento: Remoção cirúrgica (craniotomia suboccipital) coadjuvada com radioterapia. 

Histopatologia: Evidência de um padrão misto meningotelial e fibroblástico, consistente com 

meningioma de tipo transicional; ausência de características de malignidade (baixa 

celularidade, raras figuras mitóticas e mínimo pleomorfismo celular). 

Prognóstico: Tendo em conta o resultado histopatológico e a opção terapêutica tomada, o 

prognóstico foi reservado, podendo o animal viver ainda mais do que um ano. 

Discussão: O sistema vestibular é um sistema sensorial que, juntamente com a visão e 

proprioceção 1, permite ao animal manter-se orientado relativamente ao campo gravitacional 

terrestre, ou seja, manter o equilíbrio 2. Este sistema deteta a posição estática da cabeça tal 

como a sua aceleração, desaceleração e rotação, e coordena, de forma contínua, os 

movimentos da mesma com a posição ocular, do tronco e dos membros 3. É, por isso, um 

sistema de coordenação, não estando implicado na iniciação do movimento 4. 

Anatomicamente, o SV pode ser dividido em duas componentes: a periférico e a central. A 

componente periférica está localizada no ouvido interno e é constituída por recetores sensoriais 

do labirinto membranoso e axónios referentes á porção vestibular do nervo cranial VIII 1. A 

componente central, por sua vez, é constituída pelos núcleos vestibulares localizados na 

medula oblongada rostral e pelo núcleo fastigial e lobo floculonodular do cerebelo (ou 

arquicerebelo) 2,3. A informação sensorial é recebida a nível do utrículo, sáculo e canais semi-

circulares, partes integrantes do labirinto membranoso 4. Através de estruturas especializadas, 

os canais semi-circulares detetam movimentos angulares da cabeça e o sáculo e utrículo 

identificam a aceleração ou desaceleração linear e forças gravitacionais 3. Estes estímulos são 

transferidos para o cérebro por intermédio do nervo vestibular 4 uma vez que os seus axónios 

se projetam nos quatro núcleos vestibulares ipsilaterais e, em menor escala, diretamente no 

cerebelo através do pedúnculo cerebelar caudal 2. É importante referir, para o presente caso 

que os núcleos vestibulares estão anatomicamente muito próximos dos pedúnculos 

cerebelares caudais e do sistema propriocetivo ascendente 4. A partir destes núcleos são 

enviadas projeções para os núcleos dos nervos oculomotor (III), troclear (IV) e abducente (VI) 

garantindo a coordenação dos movimentos oculares, projeções para a medula espinhal de 

forma a estimular a ação extensora dos músculos do pescoço, tronco e membros ipsilaterais 

(ação extensora contralateral inibida), e projeções para o cerebelo de modo a assegurar uma 

coordenação dos olhos, pescoço, tronco e membros relativamente à posição/movimento da 

cabeça 1,2. São ainda enviadas projeções para a formação reticular e para o córtex temporal 4. 

Os sinais clínicos de disfunção vestibular são tipicamente o reflexo de uma doença unilateral, 
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apesar de ocasionalmente poder existir bilateralidade 1. As doenças vestibulares centrais ou 

periféricas são acompanhadas de sinais cardinais facilmente identificáveis no exame 

neurológico como a CP, ataxia vestibular, nistagmo patológico e estrabismo vestibular 1. O 

Chester evidenciava CP para a esquerda e ataxia vestibular com uma ampla base de 

sustentação e um desequilíbrio marcado para o lado esquerdo o que sugeria fortemente uma 

lesão no SV. O facto de o animal apresentar uma doença de carácter crónico poderá explicar a 

ausência de nistagmos, já que é comum a ocorrência de compensação visual voluntária 4.  

Após se identificar um ou vários sinais cardinais de vestibulopatia, a prioridade do 

exame clínico deverá ser identificar a sede do problema, central ou periférica (Anexo II, Tabela 

1) 1. A localização de um problema central é realizada verificando a presença de défices 

neurológicos associados a envolvimento ponto-medular, tais como alterações do estado 

mental, défices posturais, hemiparesias, défices de pares cranianos (V-XII) 1 e a existência de 

nistagmo posicional (que muda de direção de acordo com a posição da cabeça), nistagmo 

horizontal ou rotacional para o lado da CP ou nistagmo exclusivamente vertical 2,3. A forma 

mais fiável de provar a existência de uma afeção central passa pela documentação de défices 

posturais ipsilaterais ou de uma hemiparesia espástica e/ou ataxia, fruto do envolvimento dos 

motoneurónios superiores e sistemas de proprioceção adjacentes aos núcleos vestibulares no 

tronco cerebral 2. Por outro lado, entram no cerebelo aferentes de proprioceção geral cuja 

interrupção resulta também em défices posturais ipsilaterais 2. Ora, o Chester, demostrava 

défices posturais mais evidentes nos membros direitos o que apontava para uma lesão central. 

Além disso, mesmo considerando que a CP e o desequilíbrio se apresentavam claramente 

para o lado esquerdo, estes défices permitiram localizar a lesão como central direita, 

classificando-se esta síndrome como paradoxal. Em geral, uma síndrome vestibular é 

associada à presença de sinais vestibulares para o lado da lesão mas, na presença de uma 

patologia que afeta os pedúnculos cerebelares e o arquicerebelo, estes sinais manifestam-se 

do lado oposto à lesão4. A explicação para o paradoxo baseia-se na regra de que a direção da 

inclinação da cabeça e perda de equilíbrio será para o lado em que existe uma menor atividade 

vestibular. No córtex cerebelar existem neurónios inibitórios que, maioritariamente, se dirigem 

para os núcleos cerebelares, excetuando-se um pequeno grupo que, via pedúnculo caudal, 

termina a nível dos núcleos vestibulares exercendo nestes o seu poder inibitório. Uma lesão 

que envolva o cerebelo ou as fibras que correm entre este e os núcleos vestibulares 4, interfere 

com esta ação, resultando numa descarga excessiva dos neurónios vestibulares desse mesmo 

lado, originando, assim, sinais para o lado contralateral 2. Com efeito, este paradoxo, para além 

de indicar a presença de uma vestibulopatia central 1, sugeria um envolvimento cerebelar, facto 

que foi ainda reforçado ao se identificar no exame neurológico um défice na reação de ameaça 

do lado direito. A função do cerebelo é ispilateral, ou seja, o lado direito do cerebelo controla os 

movimentos do lado direito do corpo e vice-versa 4. Por outro lado, uma lesão cerebelar direita 
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evita uma reação de ameaça adequada por parte do olho direito quando ocorre um estímulo 

direto a esse mesmo olho (pelo seu campo de visão direito), uma vez que 63-90% dos axónios 

do nervo ótico implicados cruzam a nível do quiasma ótico. 2. Em suma, a vestibulopatia foi 

considerada central, e a lesão foi localizada no lado direito do cerebelo e/ou tronco cerebral 

caudal, podendo a patologia primária encontrar-se no cerebelo, no tronco cerebral ou em 

ambos os locais.  

Estão descritos vários diagnósticos diferenciais para uma vestibulopatia do tipo central 

(anexo III, Tabela 2). Os principais incluem neoplasia, inflamação e problemas vasculares uma 

vez que estes três grupos são aqueles que mais frequentemente originam sinais vestibulares 

paradoxais 2. De qualquer modo, a neoplasia e a inflamação assumiam especial relevância 

pelo carácter progressivo dos sinais clínicos. As neoplasias infratentoriais mais comuns 

incluem os meningiomas, gliomas e tumores do plexo coróide 3. O facto de o meningioma ser o 

tumor intracraniano primário mais comum, de ter uma grande propensão para se desenvolver 

nas superfícies da região cerebelo-pontomedular e, de o Chester ser um Boxer, tornava esta 

neoplasia o diagnóstico mais provável 1. Relativamente à inflamação, era importante incluir nos 

diferenciais a meningoencefalite de origem desconhecida já que é a encefalite focal mais 

vulgarmente associada a esta região. No entanto, esta patologia é tipicamente identificada em 

animais de raças médias e mais jovens. Os problemas vasculares que causam isquémia ou 

enfarte são comuns em áreas como o cerebelo e são geralmente focais e assimétricos. Dos 3 

diferenciais referidos, este seria o menos provável já que o quadro deveria ser agudo e não 

progressivo 2,4. Ao localizar-se centralmente uma vestibulopatia, tendo em conta as possíveis 

patologias, é necessário realizar exames complementares mais dispendiosos, agressivos e 

invasivos 1. No próprio dia de entrada na unidade de neurologia, o Chester foi submetido a uma 

RM, a modalidade de diagnóstico mais adequada para avaliar animais com vestibulopatia 

central 3. Recentemente, a RM demonstrou 100% de eficácia na identificação de patologias 

associadas a vestibulopatias do tipo central 1. No presente caso, a RM sugeriu fortemente a 

presença de um meningioma associado ao hemisfério cerebelar direito, o que confirmou as 

suspeitas de um processo neoplásico. É importante referir que foram realizadas análises 

sanguíneas e uma radiografia torácica previamente a este estudo imagiológico. Estes testes 

permitem averiguar o estado geral do animal que será sujeito a uma anestesia geral, excluir a 

presença de doenças torácicas que se possam ter disseminado para o sistema nervoso ou 

vice-versa 3 e identificar outros processos primários que possam influenciar o prognóstico 5.  

 O meningioma é o tipo de tumor cerebral mais comum em cães e gatos, existindo 

estudos que referem que 22.3% a 59% dos tumores cerebrais são meningiomas 6. Pensa-se 

que surge das células cap que cobrem as granulações aracnóides, especialmente onde estas 

se projetam em seios venosos durais 5. É um tumor classificado como extra-axial uma vez que 

cresce da dura mater e não do parênquima cerebral ou medular, embora possa existir invasão 
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direta destes tecidos. A maioria dos meningiomas caninos encontra-se adjacente ao calvário e 

um número significativo envolve a região frontal/olfactória, a base da cavidade craniana, o 

quiasma ótico ou a região supraselar ou para-selar. Outras localizações incluem a região 

cerebelo-pontomedular, o espaço retrobulbar e a cavidade do ouvido médio 6. São tumores que 

muito raramente metastizam, provavelmente pela baixa taxa de esfoliação e por a maioria ser 

histologicamente benigna 6. Os meningiomas estão mais associados a raças dolicocefálicas, 

como o Pastor Alemão, o Golden e o Labrador Retriever, mas os Boxers estão também entre 

os animais com maior prevalência. Chester, para além de pertencer a uma raça com 

predisposição para a referida patologia, era um animal velho e a maioria dos tumores cerebrais 

ocorre em animais com mais de 5 anos (idade média é 9 anos) 5. Os sinais clínicos variam com 

a localização do tumor 6, com a taxa de crescimento e com os mecanismos compensatórios do 

cérebro (diminuição do volume sanguíneo e LCR) que quando deixam de ser suficientes, 

exacerbam os sinais 5. A CT e a RM são excelentes meios de diagnóstico na investigação de 

meningiomas mas um diagnóstico definitivo só é obtido com histopatologia 6, embora existam 

estudos que reportem uma eficácia diagnóstica de 100% usando a RM 5. A massa visualizada 

exibiu muitas características compatíveis com o diagnóstico de meningioma, salientando-se o 

formato esférico (presente em 70% dos tumores), imagem isointensa em T1W (presente em 

70% dos tumores), a imagem hiperintensa em T2W (presente em 75% dos tumores) 7 e a dural 

tail 5. É importante referir que embora a RM pareça ter alta sensibilidade para o diagnóstico de 

meningioma, não permite distinguir os diferentes tipos tumorais, o que é extremamente 

importante para o prognóstico do animal 7. A Organização Mundial de Saúde classifica os 

meningiomas caninos em dois grupos: benignos de crescimento lento (inclui oito subtipos, 

inclusivamente o transicional) e anaplásticos. Esta classificação tem como base apenas o 

subtipo e não faz distinção entre graus de malignidade além do anaplásico. De forma a obter 

informação mais específica relativamente ao comportamento biológico tumoral e prognóstico, a 

medicina humana é usa um sistema de classificação diferente onde se tem em conta não só o 

subtipo mas também a existência de características de malignidade (índice mitótico por 

exemplo) 7. Seja qual for a classificação, o resultado histopatológico pós-cirúrgico foi 

consistente com um meningioma histologicamente benigno, sem características atípicas.  

 O tratamento convencional de tumores cerebrais, tanto em pessoas como em animais, 

envolve a combinação entre remoção cirúrgica, quimioterapia e radiação 6. Quando nenhuma 

das opções é praticável, deve ser realizado um plano paliativo que inclui o uso de 

glucocorticoides e anticonvulsivos, uma terapia orientada para os efeitos secundários do 

tumor5. No presente caso, optou-se por associar a remoção cirúrgica com radioterapia não só 

porque não foi possível extirpar toda a massa, mas também porque esta prática está associada 

a um melhor prognóstico 5. Comparando com as opções quimioterápicas (principalmente 

lomustina e hidroxiureia) e cirurgia ou radioterapia isoladamente, este método é o que 
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apresenta melhores resultados 6. Dois estudos reportaram que cães com meningiomas 

cirurgicamente removidos apresentaram tempos médios de sobrevivência de 7 e 6,7 meses, 

enquanto cães onde se associou radiação à cirurgia apresentaram tempos médios de 

sobrevida de 16,5 e 16,9 meses 5. Assim, uma semana após ter sido realizado o diagnóstico 

imagiológico presuntivo, o Chester foi submetido a uma craniotomia suboccipital com remoção 

do meningioma através de aspiração ultrassónica, que se pensa estar associado a um melhor 

prognóstico. O aspirador vibra e fragmenta o tecido ao mesmo tempo que o aspira, permitindo 

uma remoção mais precisa da massa 5. Duas semanas após a intervenção cirúrgica, e após a 

realização de uma TC de controlo pós-operatória, foi iniciada a radioterapia. O plano incluiu 16 

sessões (5 por semana), utilizando 3Gy/sessão. A radioterapia destrói as células (80% devido 

ao dano no DNA) e respetiva vasculatura, sendo o grande objetivo a administração da dose 

mais elevada possível que não destrua significativamente o tecido saudável envolvente 5. 

Vários efeitos adversos estão associados à radioterapia, sendo no presente caso o edema 

cerebral provavelmente o mais importante. No momento de elaboração deste relatório, o 

Chester continua a receber radiação e não têm sido visíveis efeitos adversos. De qualquer 

modo, desde o dia de apresentação que o Chester se encontra a receber glucocorticoides que 

diminuem a produção de LCR e a presença de edema associado ao tumor ou à radioterapia. 

Estão descritas outras opções terapêuticas: radio-cirurgia, terapia genética, braquiterapia e 

imunoterapia. Embora todas elas estejam ainda pouco exploradas em medicina veterinária, 

existem já estudos e recomendações relativamente à radio-cirurgia. Esta técnica consiste em 

fornecer uma dose elevada de radiação (com múltiplos feixes) a um local intracraniano muito 

específico apenas numa sessão 5. Contudo, pelos resultados lentos e grande risco de edema 

agudo em tumores maiores do que 2,5 cm5, não seria uma técnica adequada para o Chester. 
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Caso clínico: Oncologia – Carcinoma de células de transição na bexiga 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: A Abby era uma Pastor de Shetland 

esterilizada, com 10 anos de idade e 17,4 Kg de peso. Em janeiro de 2012 foi apresentada à 

consulta de referência devido a uma história de “hematúria” com duração de 2 meses. 

Anamnese: A Abby vivia numa moradia com acesso a exterior privado e não contactava com 

outros animais. Era alimentada exclusivamente com ração seca de qualidade super-premium 

há vários anos. Apresentava um protocolo vacinal correto e desparasitação interna e externa 

atualizadas. Não foram descritos antecedentes médicos ou cirúrgicos relevantes. Desde 

novembro que a Abby vinha a apresentar, intermitentemente, “sangue na urina” no final da 

micção. A postura adotada durante a micção era normal e não parecia existir dor associada. 

Em Dezembro, a Abby visitou uma clínica veterinária onde foi prescrito um tratamento de 20 

dias de antibiótico (Cefalexina) para tratar uma possível infeção urinária. O antibiótico não 

surtiu efeito. Foi realizada, posteriormente, uma cultura urinária que se revelou negativa. 

Exame físico geral/dirigido: A atitude em estação, movimento e decúbito eram adequadas. A 

Abby estava alerta e exibia um temperamento nervoso. Tinha uma condição corporal elevada 

(obesa), movimentos respiratórios e pulso normais com frequência de 23rpm e 108ppm, 

temperatura de 38.7ºC, grau de desidratação inferior a 5% e gânglios linfáticos poplíteos 

aumentados. Os restantes parâmetros do exame geral e urinário foram considerados normais. 

Diagnósticos diferenciais (principais): Neoplasia, urolítiase, infeção trato urinário, trauma.  

Exames complementares no dia da consulta: Hemograma completo e bioquímica sérica: 

normais; urianálise: urina amarelo-turva com densidade de 1.031, presença de glóbulos 

vermelhos e de inúmeras células epiteliais no sedimento; cultura urinária: negativa; citologia 

aspirativa dos gânglios linfáticos poplíteos: hiperplasia linfoide reativa; radiografias torácica e 

abdominal: normais; ecografia abdominal: massa de contornos irregulares no trígono vesical de 

3,4 cm x 1,7 cm, vascularizada e com múltiplos focos híper-ecóicos (Anexo IV, Figura 1). 

Ligeiro hidro-ureter esquerdo. Restante abdómen sem alterações.   

Citologia e histopatologia: colheita por caterização urinária traumática, ecoguiada; presença 

de células de transição com núcleos ovais, cromatina esparsa e nucléolos múltiplos e 

indistintos; marcada anisocariose e anisocitose e rácio núcleo/citoplasma elevado.  

Diagnóstico: carcinoma de células de transição (CCT) no trígono vesical. 

Tratamento: Mitoxantrona 2,65 mg, IV, a cada 3 semanas num total de 4 tratamentos, e 

Piroxicam 6mg PO, SID. Foi também prescrito Famotidina 20mg PO, SID de forma a prevenir 

possíveis efeitos gastrointestinais associados ao plano terapêutico. 

Prognóstico: Os Animais com CCT normalmente morrem da doença. O tempo de sobrevida 

tem sido associado ao estadiamento tumoral aquando do diagnóstico. O sistema de 

estadiamento da Organização Mundial de Saúde tem em conta parâmetros como o grau de 

invasão tumoral (T), envolvimento de gânglios linfáticos (N) e a presença de metástases 
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distantes (M) (Anexo IV, Tabela 1), e a sua aplicação resulta em diferentes graus que têm sido 

relacionados com distintas médias de sobrevida (Anexo IV, Tabela 2) 1. Tendo em conta o 

estádio e a terapia utilizada, o prognóstico para sobrevivência da Abby rondará os 8-9 meses. 

Acompanhamento: Uma semana após a primeira dose de mitoxantrona, a Abby foi levada ao 

seu veterinário local onde foi realizado um hemograma completo de controlo que não 

evidenciou qualquer tipo de anormalidade. A Abby voltou ao hospital três e seis semanas após 

o primeiro tratamento onde foi efetuado um novo hemograma completo e bioquímica sérica 

que, ao exibirem parâmetros normais, permitiram a realização da segunda e terceira dose de 

mitoxantrona. Na terceira visita foi também efetuado um estudo ecográfico com novas 

medições. A massa apresentava-se ligeiramente menor (1,62cm por 1,67cm). Os proprietários 

reportaram que os episódios de hematúria tinham vindo a diminuir de frequência ao longo do 

tempo. O último tratamento não foi acompanhado por se ter ultrapassado o tempo de estágio.  

Discussão: A existência de “urina vermelha” pode dever-se à presença de hematúria ou de 

pseudo-hematúria. A pseudo-hematúria pode ser causada pela existência de mioglobina, 

hemoglobina ou corantes naturais/artificiais na urina e deve ser distinguida da hematúria, onde 

a cor vermelha se deve à existência de eritrócitos 2. Através da anamnese e da bateria inicial 

de testes realizados (hemograma, bioquímica e urianálise) foi possível concluir que o problema 

a abordar seria a hematúria uma vez que foram visíveis eritrócitos no sedimento urinário, a cor 

do plasma sanguíneo encontrava-se dentro da normalidade 2 e não existiam alterações da 

creatinina-kinase ou história de lesão muscular. Embora existam diversas etiologias possíveis, 

a hematúria é geralmente fruto de uma inflamação/infeção, trauma ou neoplasia 2, tendo sido a 

infeção do trato urinário, urolitíase e o carcinoma de células de transição os principais 

diferenciais considerados. De forma a orientar a abordagem clínica, é importante localizar a 

origem do problema no trato urinário 2. A hematúria que ocorre no início do processo de micção 

é sugestiva de hemorragia proveniente do trato urinário inferior ou trato genital, ao passo que a 

hematúria observada no fim da micção sugere envolvimento do trato urinário superior 2. Por 

outro lado, a hematúria causada por trauma, neoplasia ou inflamação do trato inferior, está 

frequentemente associada a outros sinais clínicos como polaquiúria, disúria e estrangúria, ao 

passo que a hematúria oriunda do trato superior está relacionada com a ausência de outros 

sinais ou presença de sinais de carácter sistémico. Assim, e tendo em conta que Abby exibia 

sangue no final da micção e não apresentava mais nenhum sinal clínico, foi possível, através 

da anamnese, localizar o problema na bexiga, ureteres ou rins. A intermitência da hematúria 

reforçava esta localização uma vez que, em patologia superior, os glóbulos vermelhos podem 

ficar retidos na bexiga e só serem expulsos episodicamente 2. O exame dirigido ao aparelho 

urinário não acrescentou muita informação, essencialmente devido à condição corporal do 

animal, sendo que a confirmação da origem do problema apenas foi alcançada com os 

resultados da urianálise, realizada por intermédio de uma cistocentese. As alterações na 
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urianálise associadas a esta técnica de recolha indicam, obrigatoriamente, envolvimento do 

trato urinário superior 2. Radiografias simples ou contrastadas, ecografia e/ou citoscopia 

identificam frequentemente o processo etiológico da hematúria 2. Abby foi submetida a uma 

ecografia abdominal de forma a se avaliar o trato urinário superior. Os resultados sugeriam a 

existência de um CCT, o que foi confirmado por histopatologia no dia seguinte.  

 As neoplasias primárias da bexiga são consideradas raras em cães 3, representando 

apenas 2% de todos os tumores reportados 1. Apesar de existirem vários tipos de tumores 

descritos, tais como o carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, carcinoma 

indiferenciado, rabdomiossarcoma ou fibroma 1, a forma mais comum de tumor na bexiga (50-

75% dos casos) é o CCT invasivo 3. A etiologia dos CCT caninos é multifatorial, estando 

atualmente identificados como fatores de risco a exposição a inseticidas e herbicidas tópicos, a 

obesidade, a administração de ciclofosfamida, a raça e o sexo 4. Pensa-se que as fêmeas têm 

maior tendência para desenvolver tumores de bexiga, estando identificado um rácio 

fêmeas:machos de 1.7:1 1. Esta discrepância pode dever-se ao facto de os machos urinarem 

mais frequentemente do que as fêmeas, estando a mucosa vesical menos tempo exposta aos 

carcinogénos 3. Acresce que as fêmeas apresentam geralmente mais gordura corporal, que 

não só é um fator de risco per se, mas como também pode facilitar o armazenamento de 

carcinogénicos lipofílicos ambientais 4. Várias raças parecem ser predispostas para o 

desenvolvimento de CCT, destacando-se os Scottish Terriers e os Pastores de Shetland 3. 

Embora a causa não seja conhecida, suspeita-se que possa existir um envolvimento genético, 

designadamente no que se refere a mecanismos de ativação e desintoxicação carcinogénea 1. 

Assim, pela raça, sexo e condição corporal do paciente era obrigatório que o CCT fosse um 

dos principais diagnósticos diferenciais. A Abby era também uma cadela velha, exibindo uma 

idade muito próxima dos 11 anos, que é a idade média de ocorrência desta patologia 4. Os 

sinais clínicos mais vulgarmente associados ao CCT incluem disúria, polaquiúria, hematúria e, 

menos frequentemente, claudicação devido a osteopatia hipetrófica ou metástases ósseas 1. O 

trígono vesical é local mais frequentemente afetado pelo CCT, o que explica os problemas de 

micção presentes em muitos animais 1. A obstrução urinária pode não só dever-se à massa, 

mas também à invasão de tecidos adjacentes, como a uretra 3. No exame geral e dirigido, não 

foi possível identificar uma massa na bexiga ou uma uretra espessada. Se por um lado isto 

pode ser explicado pela condição corporal do animal, que não permitia uma exploração 

adequada, também se sabe que 30% dos animais com tumores vesicais ou uretrais podem não 

evidenciar outras anormalidades para além de alterações de micção e cor da urina 3. Quando 

se suspeita de um CCT, deve-se realizar um hemograma completo, bioquímica sérica, 

urianálise, cultura urinária, radiografia torácica e abdominal e ecografia ou cistografia de 

contraste da bexiga 1. No caso presente, optou-se pela realização da cistosonografia em 

detrimento da cistografia uma vez que a primeira i) é mais eficaz na avaliação das massas 
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vesicais 4, ii) permite a avaliação de gânglios linfáticos regionais e identificação de metástases 

noutros órgãos abdominais 1, e iii) possibilita a obtenção de amostras por cateterização 

traumática 3. A urianálise é normalmente o primeiro teste a ser realizado mas, muitas vezes, os 

seus resultados podem ser idênticos aos de um animal são ou com uma simples cistite 1. Para 

além de eritrócitos, o sedimento de Abby revelou muitas células epiteliais mas não foram 

encontradas características malignas. Estes resultados não surpreendem considerando que a 

visualização de células malignas só acontece em 30% dos casos e que as células de transição 

reativas podem ter, aparentemente, o mesmo aspeto que as anteriores 3. Embora no caso 

presente a colheita tenha sido realizada por cistocentese, esta prática é geralmente 

desaconselhada quando se suspeita de CCT, pois está associada a transplantação tumoral. O 

diagnóstico definitivo de CCT deve ser baseado em achados citológicos ou, preferivelmente, 

histopatológicos 3. Os métodos para recolha de tecido incluem cistotomia, cistoscopia e 

cateterização traumática 1. Para reduzir o número de procedimentos efetuados e custos 

inerentes ao processo de diagnóstico, foi realizada cateterização traumática ecoguiada. Esta 

técnica tem a desvantagem de obter amostras de pequeno tamanho, sendo por vezes 

necessário recorrer às opções anteriores 3. Com a Abby obtiveram-se amostras adequadas, 

tendo os resultados citológicos ficado disponíveis no próprio dia e os resultados histológicos no 

dia seguinte à consulta. Como já referido, o prognóstico está intimamente relacionado com o 

estadiamento efetuado aquando do diagnóstico. Estados avançados de invasão do tumoral, 

envolvimento dos gânglios linfáticos e metastização distante estão associados a respostas 

progressivamente mais fracas à terapia médica 1. Felizmente, a Abby não evidenciava uma 

doença de estádio tão avançado.  

 As possibilidades de tratamento de um CCT vesical incluem processos cirúrgicos, 

radioterapia, quimioterapia ou combinações das técnicas anteriores. A cirurgia é, na maioria 

das vezes, considerado um tratamento paliativo uma vez que estes tumores são extremamente 

difíceis de remover (cistectomia) devido a fatores como: i) a típica localização no trígono; ii) a 

possibilidade de serem multifocais; iii) a frequente existência de metástases (20% dos casos) 

ou envolvimento uretral aquando do diagnóstico 4; iv) a possibilidade de existir tecido 

neoplásico ou paraneoplásico numa bexiga macroscopicamente normal 3. Por outro lado, a 

recorrência pós-cirúrgica é frequente, não só pela dificuldade de garantir margens, como pelo 

possível desenvolvimento de novos tumores devido à contínua exposição da mucosa vesical 

aos carcinogéneos 3 ou transplantação tumoral fruto da manipulação cirúrgica 4. Outras 

técnicas cirúrgicas com finalidade totalmente paliativa, como as anastomoses uretero-colónicas 

ou cistotomias para fixação de um cateter, estão descritas mas são associadas a diversas 

complicações 4. Considerando todos estes fatores, e sabendo que esta opção de tratamento 

está associada a um tempo curto de sobrevivência (86-125 dias) 5, a Abby não foi submetida a 

cirurgia. A radiação (externa e intra-cirúrgica) é um tratamento infrequente em cães com CCT. 
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Diferentes estudos reportam diferentes tempos de sobrevivência, mas todos demonstram a 

existência de efeitos adversos 3,4, como polaquiúria, incontinência urinária, cistite, colite, 

estrangúria ou hidronefrose, o que a torna pouco apelativa 6. Dada a alta taxa de recorrência e 

metastização, o tratamento de CCT requer frequentemente quimioterapia sistémica, seja como 

terapia isolada seja como coadjuvante 3. Mesmo assim, considera-se que este tipo de tumor 

tem uma fraca resposta à quimioterapia 4, existindo vários protocolos avaliados para o seu 

tratamento (Anexo IV, Tabela 3) 3, que incluem o uso de quimioterápicos e/ou inibidores das 

cicloxigenases (COX). Os tratamentos que, até hoje, resultaram na maior percentagem de 

resposta (remissão parcial ou total), foram os protocolos que combinaram cisplatina com 

piroxicam 1. No entanto, esta combinação não é atualmente recomendada uma vez que está 

associada a efeitos tóxicos renais severos, dadas as características nefrotóxicas da cisplatina e 

as alterações do fluxo sanguíneo renal induzidas pelo piroxicam 1. O protocolo que revela 

melhores taxas de resposta (35.4 %), tempo médio de sobrevivência (291dias) e menos efeitos 

adversos é a combinação entre a mitoxantrona (5mg/m2, 4 tratamentos) e o piroxicam 

(0.3mg/kg/dia) 1,3. A toxicidade do protocolo inclui maioritariamente a irritação gastrointestinal e 

o dano renal, com incidência idêntica à que é reportada no uso de piroxicam isoladamente. A 

mitoxantrona é um antibiótico anti-tumoral sintético que inibe a topoisomerase II 1 e o piroxicam 

é um inibidor não seletivo das COX 6. O uso isolado de piroxicam no tratamento do CCT está 

associado a uma resposta de 18%, média de sobrevivência de 195dias 6 e uma ótima 

qualidade de vida 1, mas o método pelo qual o fármaco exerce a sua ação não está bem 

documentado. Existem duas isoenzimas COX, a COX-1 e a COX-2, sendo a primeira expressa 

em tecidos normais e a segunda induzida por inflamação ou eventos epiteliais malignos, como 

o CCT canino. A prostaglandina E2, um metabolito formado pela atividade enzimática das COX 

no ácido araquidónico, é importante no cancro devido aos seus efeitos inflamatórios com 

recrutamento de fatores de crescimento, efeitos imunossupressores, efeitos angiogénicos e 

outras ações celulares 4. Por isso, a sua inibição pode explicar a atividade do piroxicam. De 

igual modo, um estudo recente relacionou a ação do piroxicam nos CCT, com a indução da 

apoptose e redução da concentração de um fator proangiogénico (bFGF) na urina 1. No 

entanto, está também reportada a falta de associação entre a expressão de COX-2 ou 

concentração de bFGF e a resposta à terapia com piroxicam, gerando-se incertezas quanto ao 

método de ação3. A terapia combinada de mitoxantrona e piroxicam, tal como a possibilidade 

de se usar piroxicam isoladamente foi discutida com os proprietários, que preferiram a primeira 

opção por não apresentar efeitos secundários adicionais severos e possuir melhores 

resultados. Recentemente foi realizado um estudo 6 com um inibidor seletivo das COX-2, o 

deracoxib, que induziu resposta clínica e efeitos secundários muito semelhantes ao piroxicam 

mas, ao contrário do que está documentado com o uso dos inibidores não seletivos, não foi 

observado nenhum animal com remissão total dos sinais, sendo possível que este facto se 
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deva à maior semi-vida do piroxicam ou a efeitos antitumorais adicionais da inibição não 

seletiva 6. Assim, por aparentemente não existirem benefícios com o seu uso, utilizou-se a 

terapia convencional com piroxicam. Outro estudo recente investigou o papel da vimblastina no 

CCT canino 7. Os resultados demonstraram uma taxa de resposta de 38%, facto encorajador 

se considerarmos que, na sua grande maioria, os pacientes não tinham respondido a terapias 

prévias que incluíam a mitoxantrona e os inibidores das COX 7. No entanto, foi descrita uma 

neutropenia significativa em 39% dos cães, especialmente com pesos inferiores a 15 Kg, e a 

dosagem teve que ser alterada. Por subsistir ainda alguma falta de informação, especialmente 

em termos de dosagens, o uso de vimblastina não foi considerado no presente caso. Uma 

outra opção de tratamento de CCT passa pela combinação entre cirurgia, radiação e 

quimioterapia. Dentro dos protocolos descritos, destaca-se o uso da ablação tumoral por laser 

de dióxido de carbono complementado com mitoxantrona e piroxicam. Apesar de o tempo de 

sobrevivência documentado ser idêntico ao associado ao uso de mitoxantrona e piroxicam, o 

laser, por si só, promove uma resolução mais rápida dos sinais clínicos 5. A terapia 

fotodinâmica e outros métodos intravesicais continuam em investigação 1,4. 

  Abby respondeu parcialmente à terapia instituída e não sofreu efeitos secundários 

gastro-intestinais, renais ou neutropenia (mielosupressão). Uma vez que o tumor estava 

aparentemente mais pequeno e a hematúria tinha vindo a reduzir de frequência, a terapia foi 

continuada após a 6 semana. Apesar de não ter sido possível presenciar a última visita da 

Abby, o plano inicial implicava a administração diária de piroxicam para o resto da sua vida. 
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Caso Clínico: Dermatologia – Hipersensibilidade alimentar felina 

Caracterização do paciente e motivo da consulta: A Mina era uma gata cruzada de Siamês 

esterilizada com 4 anos de idade e 3,2 Kg de peso. Em Março de 2012 foi apresentada à 

consulta de referência devido a prurido na face e orelhas com aproximadamente 2 anos de 

duração. 

Anamnese: A Mina tinha sido adotada pelo atual proprietário quando tinha 1 ano de idade, 

vivendo numa moradia, sem acesso ao exterior. Não contactava com outros animais, não tinha 

hábitos de escavar, não tinha acesso a tóxicos e nunca tinha viajado. Desde o primeiro ano de 

idade, a Mina vinha sendo alimentada com uma ração seca de qualidade premium à base de 

frango e peru, desconhecendo-se a composição da sua alimentação anterior. Apresentava um 

protocolo vacinal correto e desparasitação interna e externas atualizadas. Desde cerca dos 2 

anos de idade, a Mina vinha a exibir prurido facial e auricular. Na grande maioria do ano eram 

também visíveis pequenas escamas e crostas nessas áreas. O proprietário classificou o prurido 

como constante e não sazonal e numa escala de intensidade de 0 a 10, foi dado um 5. A 

ocorrência de otites era também frequente tendo a última sido diagnosticada 3 meses antes 

(envolvendo bactérias e leveduras). No primeiro ano foram realizadas várias visitas ao 

veterinário, destacando-se o uso de antibióticos (cefovecina sódica) e glucocorticoides 

injetáveis, com resultados nulos. Recentemente, a Mina tinha sido acompanhada por um novo 

veterinário que prescreveu nitempiran (Capstar®) QOD e selamectina (Revolution®) de duas 

em duas semanas. Estes desparasitantes tinham sido fornecidos durante um mês, tendo a sua 

aplicação terminado uma semana antes da consulta. A alimentação tinha sido também 

alterada, estando Mina a ingerir uma comida hidrolisada (Hill’s®z/d) desde há 5 semanas. Foi 

realizada uma cultura fúngica de pelo que se revelou negativa. Após a alteração da dieta e 

administração de desparasitantes, o proprietário admitia poder ter ocorrido alguma melhoria no 

grau de prurido, mas nas últimas semanas a Mina havia voltado ao seu estado prévio. 

Exame físico geral: As atitudes em estação, movimento e decúbito foram consideradas 

adequadas. O animal estava alerta e exibia um temperamento equilibrado. Apresentava uma 

condição corporal ajustada, movimentos respiratórios e pulso normais com frequência de 36 

rpm e 180 ppm, temperatura de 39,3ºC e um grau de desidratação inferior a 5%. Os restantes 

parâmetros do exame geral foram considerados normais. 

Exame dermatológico: o pelo estava mate e seco, sendo a depilação dificultada mesmo nas 

lesões. A pele exibia uma espessura e elasticidade normal. Simetricamente, a região pré-

auricular (entre olhos e base do pavilhão auditivo) e, em menor escala, o dorso do pavilhão 

auditivo, apresentavam múltiplas pápulas cobertas com crostas (dermatite miliar) e pequenas 

áreas alopécicas (Anexo V, Figura 1).  

Diagnósticos diferenciais: Ectoparasiticismo, hipersensibilidade alimentar, ambiental ou à 

picada de pulga, infeção fúngica e piodermite. 
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Exames complementares: Tricograma: pelo de aparência normal, com pontas partidas; 

raspagens superficiais e profundas obtidas da região pré-auricular e dorso das orelhas: 

negativas; citologia de pele nas lesões (impressão por fita-cola e Diff Quik): queratinócitos 

ocasionais e melanina; citologia auricular: apenas cerúmen visível; citologia auricular com Diff 

Quik: queratinócitos e muito raras leveduras (menos que uma por campo).   

Diagnóstico: Hipersensibilidade (alergia) alimentar (confirmação durante o acompanhamento). 

Tratamento: Prescrição de Royal Canin ® Coelho e Ervilhas (ração seca). 

Prognóstico: Bom se o os proprietários respeitarem a restrição dietética.  

Acompanhamento: Seis semanas após a consulta inicial, a Mina foi reavaliada. Os sinais 

cutâneos e o prurido previamente exibidos tinham desaparecido, o que foi altamente sugestivo 

de alergia alimentar. Conjuntamente com o proprietário decidiu-se voltar a expor o animal à 

ração inicial e, passados dois dias, o proprietário informou que Mina estava com prurido facial. 

Foi novamente fornecida a dieta de eliminação e o prurido diminuiu numa semana, 

confirmando-se o diagnóstico. Por opção do dono, a Mina vai permanecer com esta ração para 

o futuro. Este acompanhamento não foi presenciado por se ter ultrapassado a data de estágio.  

Discussão: Foi elaborada uma lista de diferenciais tendo em conta a existência de prurido, as 

áreas afetadas e o tipo de lesões exibidas, dado que diferentes patologias se manifestam por 

diferentes padrões lesionais e áreas típicas de distribuição 1. Várias patologias estão 

relacionadas com dermatite miliar (Anexo V, Tabela 1) e com o envolvimento da cabeça e 

pavilhão auricular (Anexo V, Tabela 2), sendo as pruríticas mais comuns: infestação por 

ectoparasitas (incluindo pulgas, Octodectes cyonotis, Notoedres cati, Demodex gatoi e 

Cheyletiella), hipersensibilidades (alimentar, ambiental ou a pulgas), infeção fúngica 

(Malassezia e dermatofitoses) e piodermite 1,2,3. A partir desta lista de diferenciais foram 

estipulados os procedimentos a realizar. Associando o uso intensivo de desparasitante no 

último mês com os resultados negativos das raspagens, foi possível considerar como menos 

provável a existência de ectoparasitas, exceção feita ao Demodex gatoi. A citologia auditiva 

também não denunciou a presença de ácaros e infeções bacterianas ou fúngicas que poderiam 

estar a complicar o quadro. Embora neste exame microscópico tenham sido identificadas 

leveduras, pelo seu pequeno número, foram consideradas flora comensal. Na citologia de pele 

não foram encontrados granulócitos ou bactérias intra ou extra-celulares, excluindo-se a 

presença de piodermite ou sobrecrescimento bacteriano 1. Aquando da inclusão do novo 

protocolo de desparasitação e dieta de eliminação, o proprietário referiu que poderia ter 

existido uma melhoria dos sinais, o que podia ser explicado pela presença de diferentes tipos 

de hipersensibilidades concomitantes, comum em 25% dos casos 1. A Mina podia ter 

melhorado pela eliminação da componente alérgica à picada de pulga e permanecer com uma 

hipersensibilidade alimentar (HA) e/ou ambiental, ou poderia ter melhorado pela eliminação da 

componente alérgica associada à pulga e/ou aos alimentos e permanecer com um problema 
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ambiental. Por outro lado a Mina poderia apenas ter uma alergia ambiental já que estas se 

caracterizam por flutuações da severidade dos sinais 4. Apesar de o protocolo de 

desparasitação realizado poder ter excluído a alergia à picada de pulga como, pelo menos, 

diagnóstico único, não era ainda possível realizar interpretações relativamente há real 

existência de HA uma vez que o animal apenas tinha estado com a nova dieta durante 5 

semanas, sendo necessário continuar o protocolo por mais tempo. Vários fatores que adiante 

irei expor, sugeriam a existência de alergia alimentar e a necessidade da sua investigação. 

 As reações adversas aos alimentos podem ocorrer como resultado de uma resposta 

imunológica ou não imunológica 5, sendo que a HA implica sempre a primeira premissa 2. 

Apesar de a exata prevalência da HA na população felina ser ainda desconhecida, ela pode 

estar presente em 1-6 % 6 ou 10 % de todos os problemas cutâneos felinos, sendo a segunda 

hipersensibilidade cutânea mais frequente na espécie 5. Pensa-se que o dano de defesas 

gastrointestinais predispõe à ocorrência de HA 1. Existem quatro mecanismos gastrointestinais 

que asseguram a tolerância e exclusão antigénica i) a barreira mucosa que influencia a taxa de 

absorção proteica e é dependente da integridade dos enterócitos, da presença de 

Imunoglobolinas (Ig) A e da digestão eficaz; ii) a regulação da resposta imune pelas células M 

das placas de Peyer iii) a eliminação de antigénios pelo sistema fagocítico-mononuclear e iv) a 

tolerância oral fornecida pela função supressora do tecido linfoide digestivo 4.Embora a 

tolerância oral seja essencial para a vida, os animais nascem sem ela, estimando-se que 

apenas a adquiram às 6 semanas de idade. Assim, se são consumidos novos alimentos muito 

precocemente, é provável que se desenvolva HA 4. O mecanismo exato que envolve uma HA 

ainda não está bem documentado, podendo envolver reações de hipersensibilidade I, III ou IV 

6. Contudo, a resposta imunológica mais comum será provavelmente a reação imediata de tipo 

I 2, uma vez que é a mais vulgarmente descrita em HA humana 4 e já foi documentada no gato 

1. As hipersensibilidades imediatas ocorrem minutos a horas após a ingestão do antigénio, 

desenvolvendo-se Ig E que se ligam aos mastócitos gastro-intestinais e periféricos, induzindo a 

sua desgranulação. Pela ocorrência de reações adversas após reexposição ao alergeno, 

parece que hipersensibilidades intermédias (horas após ingestão) e retardadas (2-3 dias após 

ingestão) são muito frequentes em cães e gatos 4. De facto, no presente caso foram 

necessários 2 dias para se observar recorrência do prurido. Vários alergenos podem ser 

responsáveis pela alergia, sendo na maioria das vezes quase impossível identificar o 

responsável uma vez que as dietas comerciais contém geralmente muitos ingredientes 5. O 

alergeno é frequentemente uma proteína 6, sendo as dietas com maior teor proteico as 

consideradas mais alergénicas 2. Os alergenos alimentares mais frequentemente identificados 

em gatos incluem a carne bovina, produtos lácteos, peixe 1, carne de frango e carne de 

cordeiro 5. Embora existam estudos com conclusões contraditórias, admite-se a possibilidade 

de existência de reação cruzada entre proteínas de fontes semelhantes 4,5.  
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A HA felina é uma dermatose não sazonal sem predileção especifica de raça, idade ou 

sexo 2. Especula-se que os gatos siameses (e cruzados) possam ter alguma predisposição 

para a doença, já que 30% dos felinos em dois estudos eram desta raça 1. A idade de exibição 

dos primeiros sinais clínicos varia entre os 3 meses e os 11 anos, reportando-se, na maioria 

dos estudos, médias de idade que rondam os 4-5 anos 6. Parece não existir correlação entre o 

início dos sinais clínicos e uma mudança alimentar recente já que na maioria dos casos o 

alergeno é fornecido por períodos superiores a 2 anos. No entanto, em 38,5% dos casos a 

sintomatologia é identificada antes dos 2 anos de idade 4. Tipicamente, um gato com HA 

apresenta-se à consulta com prurido persistente, não sazonal e de grau constante 6, que pode 

ser explicado pelo facto de o animal consumir diariamente a mesma quantidade de alimento, 

fixando a dose de alergeno ingerido 6. Em aproximadamente 50% dos gatos 1 é comum 

documentar-se uma falta de resposta do prurido aos corticosteroides 6. Apesar do prurido ser o 

sinal clínico mais consistente – presente em 100% dos casos - estão frequentemente presentes 

outros padrões de reação cutânea como: dermatite miliar, alopécia auto-induzida e complexo 

do granuloma eosinofílico 1. Recentemente, um estudo 3 confirmou que estes 4 padrões 

lesionais são os mais frequentemente associados às hipersensibilidades felinas. Foi também 

demonstrado que, apesar das lesões ocorrerem em praticamente qualquer parte do corpo do 

animal, existem distribuições mais frequentemente associadas às diferentes alergias felinas, 

incluindo a HA. Os animais com hipersensibilidade à picada de pulga apresentam tipicamente 

lesões no dorso e base da cauda, enquanto os animais com hipersensibilidade ambiental ou 

alimentar são mais afetados na cabeça, pescoço, pavilhões auriculares, abdómen e membros. 

Os gatos com HA apresentam com mais frequência lesões na cabeça/face (61%) e o pescoço 

(50%), distinguindo-se de animais com alergia ambiental que apresentam um padrão lesional 

mais disperso. O envolvimento da cabeça e pescoço não deve, no entanto, ser considerado 

patognomónico, sendo imperativa a exclusão de outros diagnósticos diferenciais e a 

confirmação por intermédio de restrição dietética 3. O envolvimento do pavilhão auricular na HA 

felina é igualmente comum 2,4,6, podendo a otite externa ser o único sinal clínico 4. Em 10-15% 

dos casos estão presentes sinais dermatológicos e gastrointestinais (vómitos ou diarreia), 

sendo mais comum a ocorrência de apenas ma das formas 6. Mais raramente os animais 

podem apresentar outros sinais cutâneos como, erupções eritematosas papulo-pustulares, 

angioedema e urticaria 1 ou sinais neurológicos e respiratórios 6. Tendo em conta o que foi 

exposto, nomeadamente a raça, a não resposta a glucocorticoides e o tipo e localização das 

lesões, havia uma forte suspeita de uma HA no presente caso.  

 O diagnóstico da HA felina deve ter como base a associação de dados da anamnese, 

exame físico e os resultados de uma dieta de eliminação 6. Os perfis hematológicos são 

considerados pouco úteis uma vez que apenas podem revelar uma eosinofilia não especifica 2. 

Os exames histopatológicos são considerados igualmente inespecíficos, revelando uma 
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inflamação perivascular com inúmeros eosinófilos e mastócitos, característica de uma dermatite 

alérgica 2, sendo apenas úteis se o objetivo é diferenciar um processo alérgico de uma outra 

patologia 1. Testes intradérmicos, sorologias ou testes de sensibilidade por gastroscopia são 

pouco fiáveis 6 o que se pode dever, por exemplo, a diferentes mecanismos imunológicos 

envolvidos, além de uma hipersensibilidade de tipo I1. A administração de uma dieta de 

eliminação é o método de eleição no processo diagnóstico de uma HA. Envolve o fornecimento 

de uma dieta que não contenha ingredientes anteriormente ingeridos pelo animal, durante um 

determinado período de tempo, seguindo-se uma reexposição à dieta original 4,5. Se os sinais 

clínicos reaparecem após reexposição (entre 3-7 dias) e desaparecerem novamente com a 

dieta de eliminação, o diagnóstico de HA é confirmado 5. Embora muitos animais possam 

responder à administração de uma comida “hipoalergénica” em apenas 2-3 semanas, é 

aconselhado realizar o protocolo durante um mínimo de 8 semanas. Ainda assim, há animais 

que só evidenciam melhoria clínica após 12 semanas 6. Uma dieta de eliminação deve i) ser 

altamente digerível, ii) conter um número limitado de uma nova proteína ou ser constituída por 

proteína hidrolisada, iv) evitar a presença de aditivos e aminas vasoativas e v) ser 

nutricionalmente equilibrada 4. Dietas preparadas em casa são geralmente recomendadas para 

o diagnóstico de alergia alimentar em gatos 4, sendo consideradas o gold standard pela maioria 

dos autores 6. Trata-se de dietas obrigatoriamente formuladas com base na história nutricional 

do paciente 4 que permitem o controlo de todos os ingredientes mais básicos. No entanto, são 

dispendiosas, necessitam de uma vincada cooperação dos proprietários e são desadequadas 

para animais em crescimento ou para manutenção (difíceis de equilibrar nutricionalmente) 4,5. 

As dietas comerciais compostas por proteína de origem incomum (como veado ou coelho) 

representam outra possibilidade. São dietas de mais fácil aceitação por parte dos proprietários 

mas não são comparáveis em termos de eficácia às dietas caseiras 4 já que, para além de 

conterem aditivos, as propriedades antigénicas dos seus ingredientes pode ser alterada 

durante o processamento tornando-as alergénicas 5. Finalmente, é importante considerar as 

dietas comerciais hidrolisadas. O facto de se hidrolisar uma proteína a pequenos péptidos e 

aminoácidos reduz significativamente o seu peso molecular, o que consequentemente resulta 

num menor potencial alergénico. Isto porque as moléculas ficam demasiado pequenas para 

que se possam ligar com IgE na superfície dos mastócitos 4. No entanto, nenhuma das rações 

disponíveis no mercado assegura uma hidrólise que permita a remoção de todos os alergenos, 

existindo a possibilidade de uma percentagem variável de animais não responder á dieta 7. 

Acresce que o facto de se hidrolisar proteínas não tem qualquer efeito em animais que sofram 

de uma hipersensibilidade que não seja mediada por IgE7. Assim, as dietas parcialmente 

hidrolisadas terão maiores benefícios em animais onde não se suspeita de hipersensibilidade 

aos seus ingredientes (proteína e carbohidratos) na sua forma nativa 7. Estes dados justificam 

o uso, no presente caso, de uma dieta de coelho e ervilhas em detrimento da dieta hidrolisada 
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que o animal estava a ingerir. Através da anamnese foi possível identificar o frango como um 

possível alergeno, presente na dieta hidrolisada Hill’s z/d. Idealmente, a Mina teria sido exposta 

a uma dieta de eliminação preparada em casa mas o proprietário não demonstrou 

disponibilidade. Após confirmação do diagnóstico, é aconselhado expor-se o animal a 

diferentes componentes alimentares, de forma a se identificar precisamente quis os elementos 

envolvidos na HA 5. Cada proteína ou carbohidrato deve ser fornecido durante 5 a 14 dias e, 

sempre que exista uma recorrência, a dieta de eliminação deve ser administrada até resolução 

do quadro clínico 6. O proprietário optou por não se prosseguir com a identificação de outros 

componentes alergénicos. As infeções bacterianas e fúngicas secundárias (menos frequentes 

do que em cães) 2 devem ser tratadas no início do protocolo alimentar restritivo 6. Se o prurido 

é severo, podem também ser administrados glucocorticoides e anti-histamínicos. Contudo, a 

exposição à dieta de eliminação deve ser sempre superior ao período de tratamento com 

outros fármacos (pelo menos durante 2 semanas) de forma a possibilitar o diagnóstico de HA 6. 

 Os resultados do plano diagnóstico permitiram confirmar HA. A existência de uma 

resposta parcial à abordagem terapêutica do médico veterinário referente podia sugerir 

também a existência de alergia à picada de pulga e, consequentemente, foi aconselhado um 

controlo estrito de ectoparasitas. 
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Anexos 

Anexo I 
 

 

Figura 1 – Tomografia computorizada abdominal da Emma que evidencia uma massa adrenal direita com cerca de 6 

cm que invade a veia cava caudal e se associa a um trombo tumoral. A heterogeneidade hepática sugere 
a presença de nódulos metastáticos. É também visível um quisto esplénico. 

 

 

Diagnósticos diferenciais Ranking  

Polidipsia primária  

 Polidipsia psicogénica Número 7 

 Anomalias centro sede Sem dados 

 Problemas metabólicos Sem dados 

Poliúria primária  

 Diabetes Insipidus Central 
Número 8 

 Diabetes insipidus nefrogénico primário 

 Diabetes insipidus nefrogénico secundário  

 Acromegália Número 11 

 Doença renal crónica Número 3 

 Fármacos Sem dados 

 Doença Hepática Número 9 

 Diurese pos obstrutiva  Sem dados 

 Hiperadrenocorticismo Número 1 

 Hipercalcémia Número 6 

 Hipertiroidismo Sem dados 

 Hipoadrenocorticismo Número 10 

 Hipocalémia Sem dados 

 Pielonefrite Número 4 

 Piómetra Número 5 

 Diurese osmótica  

 Diabetes mellitus Número 2 

 Diurese pós-obstrutiva  Sem dados 

 Falha renal Número 3 

 Glicosúria renal primária Sem dados 

Tabela 1 – Causas mais comuns de poliúria-polidipsia (pu-pd) em animais de companhia 

(adaptado e modificado de Herrtage ME, 2004) 
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Sinais Clínicos Incidência (% de casos) 

Polidipsia-poliúria 80-91% 
Alopécia 60-74% 
Abdómen pendular ou ganho de peso 67-73% 
Hepatomegália 51-67% 
Polifagia 46-57% 
Fraqueza muscular 14-57% 
Anestro 54% 
Hipertensão 50% 
Atrofia muscular 35% 
Comedones 25-34% 
Arquejo 30% 
Hiperpigmentação 23-30% 
Atrofia testicular 29% 
Calcinosis cutis 8-15% 
Paralisia facial 7% 

Tabela 2 – Sinais clínicos mais comuns em animais que padecem de hiperadrenocorticismo 

(adaptado e modificado de Herrtage ME, 2004) 
 

 

 

 

 

 
Sensibilidade (s) 

Especificidade (e) 

Resposta 

HPD 

Resposta 

HAD 
Notas 

Teste de 
estimulação com 

ACTH 

HAC Espontâneo s= 60-85% 

HAC Espontâneo e= 85-90% 

HPD s = 85% 

HAD s = 60%  

Cortisol 
plasmático 
elevado pós 
estimulação  

Cortisol 
plasmático 
elevado (tumores 
mantem recetores 
de ACTH) 

Melhor para 
diagnóstico de 
HAC iatrogénico 

 

Teste de 
supressão a doses 

baixas de 
dexametasona 

HPD s = 90-95% 

HAD s =´100% 

Não há 
supressão do 
cortisol ao fim 
de 8 horas 

Não há supressão 
do cortisol ao fim 
de 8 horas 

Pode ser usado 
como teste de 
diferenciação 

Rácio 

cortisol:creatinina 

HAC Espontâneo s =’ 100% 

HAC Espontâneo e = 20% 

Ratio 

Aumentado 

Ratio 

Aumentado 

Colher urina em 
casa 

Tabela 3 – Testes de diagnóstico de hiperadrenocorticismo com respetivas sensibilidade, especificidades e 

respostas em casos pituitário-dependentes (HPD) e adreno-dependentes (HAD). 
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Anexo II 

 

 

Figura 1 – Estudo radiográfico, em decúbito lateral direito, do Rusty. O intestino está moderadamente dilatado 

com fluído e gás e encontra-se na porção central do abdómen. A radiografia é compatível com 
plicação intestinal (imagem gentilmente cedida pelo médico veterinário referente). 

 

 

 

 

Parâmetro Valor de referência Pré-cirúrgico Pós-cirúrgico dia 1 Pós- cirúrgico dia 2 Pós-cirúrgico dia 3 

Leucócitos 5,1-14 x 10
3
/uL 11,7 x 10

3
/uL 15,7 x 10

3
/uL 20, 1 x 10

3
/uL 14,8 x 10

3
/uL 

Eritrócitos 5,6-8,7 x 10
6
/uL 6,44 x 10

6
/uL 6,06 x 10

6
/uL 5,7 x 10

6
/uL 5,9 x 10

6
/uL 

Hematócrito 41-60 % 45,7 % 42,7 % 41,3 % 42,1 % 

Hemoglobina 14,7-21,6 g/dL  15,6 g/dL 15,0 g/dL 14,8 g/dL 14,8 g/dL 

VCM 62-74 fL 70,9 fL 70,5 fL 70,4 g/dL 70,5 g/dL 

CHCM 34,5-36,3 g/dL 34,7 g/dL 35,2 g/dL 33 g/dL 34,1 g/dL 

HCM 22-26,2 pg 24,3 pg 24,7 pg 24,5 pg 23,6 pg 

 Neut. Seg. 2,65-9,8 x 10
3
/uL 8,31 x 10

3
/uL 11.93x10

3
/uL 15.31 x 10

3
/uL 10.02 x 10

3
/uL 

 Neut. Banda 0-0,3 x 10
3
/uL 0,2 x 10

3
/uL 0,12 x 10

3
/uL 0,28 x 10

3
/uL 0,11 x 10

3
/uL 

Linfócitos 1,1-4,6 x 10
3
/uL 1 x 10

3
/uL 1,1 x 10

3
/uL 1,3 x 10

3
/uL 1,3 x 10

3
/uL 

Monócitos 0,17-0,85 x10
3
/uL 0,75 x 10

3
/uL 0,31 x 10

3
/uL 1.59 x 10

3
/uL 0,9 x 10

3
/uL 

Eosinófilos 0-0,85 x 10
3
/uL 0,12 x 10

3
/uL 0 x 10

3
/uL 0,47 x 10

3
/uL 0,21 x 10

3
/uL 

Basófilos 0-0,2 x 10
3
/uL 0 x 10

3
/uL 0 x 10

3
/uL 0,09 x 10

3
/uL 0,1 x 10

3
/uL 

% Neut. Seg 42,5-77,3 % 71 % 78 % 83,7 % 77 % 

% Neut. Banda 0-2 % 2 % 1,3 % 2 % 1,3 % 

% Linfócitos 11,8-39,6 % 7 % 11 % 12,4 % 12,7 % 

% Monócitos 3,3-10,3 % 10 % 4,5 % 13 % 10,4% 

% Eosinófilos 0-7 % 1 % 0 % 7 % 1,9 % 

% Basófilos 0-1,3 % 0 % 0 % 0,4 % 0,4 % 

 
Tabela 1 – Hemograma completo da Emma (a rosa os valores que se encontram fora do intervalo de referência) 
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Parâmetro Valor de referência Pré-cirúrgico Pós-cirúrgico dia 1 Pós- cirúrgico dia 2 Pós-cirúrgico dia 3 

Ureia 8-32 mg/dL 13 mg/dL 9 mg/dL 11 mg/dL 24 mg/dL 

Creatina 0,4-1,2 mg/dL 0,5 mg/dL 0,4 mg/dL 0,5 mg/dL 0,6 mg/dL 

Proteínas totais 5,4-6,8 g/dL 5,5 g/dL 4,3 g/dL 3,7 g/dL 5,8 g/dL 

Albumina 3,2-4,1 g/dL 2.9 g/dL 2,0 g/dL 1,7 g/dL 3,1 g/dL 

Globulinas 2-3,2 g/dL 3,0 g/dL 2,3 g/dL 2.0 g/dL 2,9 g/dL 

Glicose 84-120 mg/dL 119 mg/dL 84 mg/dL 115 mg/dL 88 mg/dL 

Cálcio 10-11,9 mg/dL 10,1 mg/dL 11 mg/dL 10 mg/dL 10 mg/dL 

Fósforo 2,6-5,8 mg/dL 3,1 mg/dL 2,8 mg/dL 2,7 mg/dL 5,4 mg/dL 

FA 14-164 u/L 133 u/L 114 u/L 88 u/L 92 u/L 

ALT 21-97 u/L 50 u/L 35 u/L 28 u/L 36 u/L 

AST 15-51 u/L 29 u/L 49 u/L 45 u/L 27 u/L 

Sódio 142-149 mEq/L 142 mEq/L 143 mEq/L 243 mEq/L 146 mEq/L 

Potássio 3,1-4,8 mEq/L 2,9 mEq/L 3,3 mEq/L 3,8 mEq/L 3,6 mEq/L 

Cloro 109-117 mEq/L 105 mEq/L 111 mEq/L 112 mEq/L 110 mEq/L 

Bicarbonato 14-22 mmol/L 25 mmol/L 19 mmol/L 22 mmol/L 21 mmol/L 

Gap aniónico 13-22 17,0 13 13 14 

Bilirrubina total 0,2-0,5 mg/dL 0,2 mg/dL 0,2 mg/dL 0,2 mg/dL 0,2 mg/dL 

Creatinina-kinase 49-324 u/L 319 u/L 1698 u/L 987 u/L 618 u/L 

Colesterol 148-337 mg/dL 196 mg/dL 150 mg/dL 173 mg/dL 153 mg/dL 

Magnésio 0,7-0,9 mmol/L 0,9 mmol/L 0,9 mmol/L 0,8 mmol/L 0,9 mmol/L 

Tabela 2 – Bioquímica sérica da Emma (a rosa os valores que se encontram fora do intervalo de referência) 

 
 

 
 

Figura 2 – Apresentação do intestino delgado aquando da laparotomia exploratória. 

De notar a intensa plicação intestinal e a porção de jejuno proximal menos viável. 

 
 

Anexo III 
 

 

Figura 1 – Chester no dia da consulta neurológica. De notar a cabeça pendente para a 

esquerda, indicativa de afeção vestibular. 
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Figura 2 e 3 – Imagens da ressonância magnética realizada ao Chester (perspetiva dorsal em T1 e sagital em T2 - 
do centro para a direita -, respetivamente). Note-se a presença de dural tail (seta). 

 

 

 

 

Sinais clínicos Periférica Central 

Estado mental 
Normal 
Desorientação em 
casos agudos 

Normal-coma 

Cabeça Pendente, andar 
em círculos apertados e 
ataxia assimétrica 

Ipsilateral à lesão 
Ipsilateral ou 
contra-lateral 

Nistagmo patológico   

 Horizontal Sim Sim 

 Vertical Não/raramente Sim 

 Rotatório Sim Sim 

 Posicional Não/raramente Sim 

Estrabismo Ventral  Ventral 

Hemiparésia Não Possível (ipsilateral) 

Défices posturais Normais 
Défices ipsilaterais 
á lesão 

Proprioceção consciente Normal 
Défices ispilaterais 
á lesão 

Défices de outros pares 
cranianos 

VII (ipsilateral) V – XII (ipsilateral) 

Síndrome de Horner 
Pós-ganglionar 
(ipsilateral) 

Pós-ganglionar 
(muito raro) 

Tabela 1 – Diferenças clinicas entre uma síndrome vestibular periférica e central 

(adaptado e modificado de Rossmeisl J, 2010). 
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Tabela 2 – Diagnósticos diferenciais de vestibulopatia central com respetivo quadro clínico e prognóstico. 

 
 
 
 

Anexo IV 
 

 

Figura 1 – Ecografia vesical da Abby. É visível uma massa ovoide no trígono vesical.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Patologias Quadro clinico Meio de diagnóstico Prognóstico 

Vascular 
Doença vascular 
cerebral 

Sinais agudos não 
progressivos 

Imagiologia avançada Reservado-Bom 

Inflamatório 
Infeccioso 

Meningoencefalite de 
origem desconhecida 
Viral, bacteriana, 
protozoária e micótica 

Sinais agudos-
subagudos 
 

Imagiologia avançada 
Análise LCR 
Títulos e PCR de 
agentes 

Reservado-Mau 
Dependente da 
etiologia e resposta ao 
tratamento 

Trauma 
 

Cerebelar/tronco 
cerebral 

Sinais agudos Imagiologia avançada 
Reservado-Mau 
Depende da 
severidade 

Tóxico 
Metronidazole ou 
Chumbo 

Sinais subagudos 
progressivos 

Anamnese Bom 

Anómalo 

Hidrocefalia 
Quistos aracnoides 
Quistos dermoides ou 
epidermoides 

Sinais lentamente 
progressivos 

Imagiologia avançada Reservado 

Neoplásico 

Meningioma, 
Oligodendroma, 
meduloblastoma, 
linfoma ou metástases 

Sinais lentamente 
progressivos ou 
agudos 

Imagiologia avançada 
Histopatologia 

Mau 

Nutricional 
Deficiência em 
Tiamina 

Sinais agudos 
progressivos 

Anamnese Reservado-Bom 

Degenerativo Abiotrofia cerebelar 
Sinais lentamente 
progressivos em 
animais jovens 

Níveis enzimáticos 
em tecidos e fluidos 
Histopatologia 

Mau 
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T – Tumor Primário N – Gânglios linfáticos regionais M – Metástases distantes 

Tis Carcinoma in situ - - 

T0 Sem evidência de tumor  N0 Sem envolvimento regional M0 Sem evidência de metástases 

T1 Tumor superficial papilar N1 Com envolvimento regional M1 Com evidência de metástases 

T2 Tumor que invade a mucosa da 
bexiga 

N2 Com envolvimento regional e de 
justa-regionais 

- 

T3 Tumor que invade órgãos 
adjacentes (útero, vagina, canal 
pélvico e próstata) 

- - 

Tabela 1 – Estadiamento clínico de tumores caninos vesicais (adaptado de Knapp D, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 

Estádio tumoral 
Tempo médio de 

sobrevida 

T1 ou T2 218 dias 

T3 118 dias 

N0 234 dias 

N1 70 dias 

M0 203 dias 

M1 105 dias 

Tabela 2 – Tempo médio de sobrevida de pacientes caninos com tumores vesicais, de acordo com o estadiamento 
tumoral realizado aquando do diagnóstico (adaptado de Knapp D, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 

 Fármaco Resposta 
Tempo médio de 

sobrevida 

Cisplatina (60 mg/m
2
) 19 % 130 dias 

Cisplatina (50 mg/m
2
) 20 % 132 dias 

Piroxicam  18 % 195 dias 

Cisplatina (60 mg/m
2
)/ Piroxicam 50 % 329 dias 

Carboplatina 0 % 132 dias 

Carboplatina / Piroxicam 38 % 161 dias 

Mitoxantrona  17 % Sem dados 

Mitoxantrona / Piroxicam 35 % 291 dias 

Doxorrubicina 20 % Sem dados 

Actinomicina D 17 % Sem dados 

Tabela 3 – Diferentes protocolos terapêuticos usados no carcinoma de células de transição 

canino e respetivos resultados (adaptado de Knapp D, 2007). 
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Anexo V 
 
 

 

Figura1 – Dermatite miliar pré-auricular (fotografia gentilmente cedida pelo Dr. Milosevic do serviço de Dermatologia 

do hospital veterinário do Tennessee). 

 
  

Reações de Hipersensibilidade 

 Hipersensibilidade à picada de pulga 

 Hipersensibilidade alimentar 

 Hipersensibilidade ambiental 

 Reação a fármacos 

 Hipersensibilidade a parasitas intestinais 

 Pênfigos Foliáceo 

 Síndrome hipereosinófilico felino 

Ectoparasitismo 

 Cheyletiella 

 Octodectes 

 Trombiculose 

 Demodicose 

Infeção 
 Dermatofitose 

 Foliculite 

Desequilíbrios dietéticos 
 Deficiência em biotina 

 Deficiência em ácidos gordos 

 Tabela 1 – Diagnósticos diferenciais para dermatite miliar felina (adaptado de Scott D et al. 2001) 

 
 

Região Doenças mais comuns Doenças menos comuns 

Cabeça 

 Atopia 

 Demodicose 

 Dermatofitose 

 Hipersensibilidade 
alimentar felina 

 Intertrigo facial 

 Infeção bacteriana ou 
fúngica 

 Ácaros felinos 

 Celulite juvenil 

 Pênfigos 

 Esporotricose 

 Piogranuloma estéril 

 Lupus eritematoso 
sistémico 

 Vasculite 

 Dermatose responsiva ao 
zinco 

Pavilhão auricular 

 Atopia 

 Hipersensibilidade 
alimentar 

 Demodicose 

 Dermatofitose 

 Otite externa 

 Sarna Octodética 

 Ácaros felinos/caninos 

 Doença das aglutininas 
frias 

 Melanoderma  

 Necrose trombovascular 

 Dermatite solar 

 Trombiculose 
 

Tabela 2 – Diagnósticos diferenciais de patologia que envolve a região da cabeça e pavilhão 
auricular em animais de companhia (adaptado de Scott D et al. 2001) 


