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Resumo 
 

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

representa o culminar de dezasseis semanas de trabalho na área de medicina e cirurgia de 

animais de companhia. O estágio foi repartido por dois hospitais: doze semanas no Hospital 

Veterinário da Universidade do Tennessee e quatro semanas no Hospital VeterinariMolins.   

 No Hospital Veterinário da Universidade do Tennessee integrei na equipa de neurologia, 

oftalmologia, oncologia, anestesiologia e medicina interna. Fui responsável pela realização da 

anamnese, exame físico e dirigido, lista de problemas e diagnósticos diferenciais, bem como 

pela proposta de exames complementares e tratamento a efectuar. Nas hospitalizações, era da 

minha competência acompanhar os pacientes, reavalia-los diariamente e propor alterações no 

plano de tratamento se necessário, assim como fazer a comunicação diária com os 

proprietários, actualização das notas de progressão e instruções de alta. Na rotação de 

anestesiologia fui encarregada de decidir qual o protocolo anestésico a aplicar e de 

acompanhar/actuar desde a pré-anestesia até ao recobro. No Hospital VeterinariMolins 

acompanhei e auxiliei os diversos profissionais na execução de consultas, anestesia, cirurgias 

e procedimentos não cirúrgicos. Participei activamente em interpretação de exames 

complementares e na decisão de plano de tratamento. 

 No final das dezasseis semanas posso afirmar que atingi os objectivos a que me 

propus. Apliquei e consolidei o que estudei em cinco anos de curso, assim como aprendi com a 

experiência dos diversos clínicos com quem trabalhei. Para além disto, apreendi qual a 

importância do trabalho em equipa e de uma boa comunicação entre colegas e proprietários. 

Os cinco casos que se seguem correspondem aos pacientes que mais me marcaram e 

que mais me incentivaram a pesquisar sobre a sua condição clínica. Embora eu esteja no 

inicio, os quatro meses de estágio provaram-me o que é ser Médica Veterinária. 
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AINE – anti-inflamatório não esteróide OS – olho esquerdo 

ALT – alanina aminotransferase OU – olho direito e esquerdo 

AST – aspartato aminotransferase OVH – ovariohisterectomia 

BID – duas vezes ao dia  PCR – reacção em cadeia da polimerase 

CAAF – citologia aspirativa por agulha fina PLI – lipase pancreática imunorreactiva 

C.C. – condição corporal PO – via oral 

cm – centímetro  ppm – pulsações por minuto 

CMD – cardiomiopatia dilatada QID – quatro vezes ao dia 

FA – fosfatase alcalina  RM – ressonância magnética 

FC – frequência cardíaca rpm – respirações por minuto 

FR – frequência respiratória SC – via subcutânea  

hr – hora Seg. – segundos 

IBD – doença inflamatória intestinal SID – uma vez ao dia 

IM – via intramuscular  TRC – Tempo de repleção capilar 

IV- via intravenosa TID – três vezes ao dia 

Kg – kilograma TLI – tripsinogénio 

mEq – miliequivalente UFC – unidades formadoras de colónias 

mg – miligrama UI – Unidade internacional 

mL - mililitro Vit. – vitamina 

mm – milímetros º C – graus Celsius  

mmHg – milímetros de mercúrio  < - inferior a  

mmol - milimol % - percentagem  

OD – olho direito  
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Caso clínico nº 1: Oftalmologia 

Caracterização do paciente e motivo de consulta: O Winston é um Schnauzer miniatura, 

macho, castrado com 7 anos de idade e 14 Kg de peso. Apresentou-se ao serviço de 

Oftalmologia para avaliação de cataratas e possíveis tratamentos.  

Anamnese: O Winston veio referido pelo seu Médico Veterinário com cataratas hipermaturas 

tendo sido diagnosticado de Diabetes mellitus há cerca de 4 meses, sendo que nessa altura 

apresentou alterações do comportamento como caminhar contra objectos, tropeçar em 

escadas e ser menos activo. As cataratas desenvolveram-se num período de dois meses, 

tornando-se maduras, e hipermaturas 2 meses depois. Não recorreu de imediato à cirurgia por 

dificuldade em controlar a Diabetes, contudo, no dia da consulta de referência os valores 

estavam estáveis com 11 UI de insulina (Humulin-N) BID. O Winston vivia numa casa com 

acesso ao exterior privado e só tinha contacto com outros animais quando saia à rua. Não 

havia possibilidade de contacto com tóxicos ou lixo. O Winston estava correctamente vacinado 

e desparasitado. Era alimentado com ração seca de qualidade premium e estava a fazer 

controlo de peso. Não apresentava passado médico ou cirúrgico relevante. Nas perguntas 

relativas aos diversos sistemas apenas era de notar alteração do comportamento.  

Exame físico: O Winston apresentou-se alerta e com temperamento equilibrado, era obeso 

(C.C: 9/9) com 14 kg de peso; as mucosas estavam rosadas, brilhantes e húmidas e o TRC < 2 

seg.. A temperatura rectal de 38.7ºC, com tónus anal e perianal adequados e sem sangue ou 

parasitas aderentes. Os movimentos respiratórios eram regulares, de tipo costo-abdominal, 

com profundidade normal e uma relação inspiração-expiração de 1:1.3, sem uso dos músculos 

acessórios e frequência respiratória de 20 rpm. O pulso era bilateral, forte, simétrico, sincrónico 

e rítmico com 90 ppm. À auscultação cardíaca detectou-se um sopro cardíaco grau II/VI e não 

se denotaram alterações nos sons respiratórios. O grau de desidratação estimado foi < 5%. 

Todos os gânglios linfáticos estavam dentro dos limites normais e à palpação abdominal não se 

registaram alterações. Os ouvidos estavam normais à observação e era visível opacificação 

bilateral do cristalino.  

Exame oftalmológico (Anexo I - Figura 1): Reflexo pupilar – presente OU; Reflexo de ameaça 

– ausente OU. Teste de Shirmer - 14 mm/min OD, 15mm/min OS; Pressão intra-ocular (PIO)- 8 

mmHg OD e 6 mmHg OS. Posição de globo e eixos visuais – normais; Pálpebras – normais; 

Conjuntiva - hiperémia conjuntival OU; Córnea - pigmentação OD, precipitados queráticos OU, 

mas mais evidentes OS; Câmara anterior - flare aquoso OU, mas mais grave OD; Pupila e íris – 

normais; Cristalino - Opacificação do cristalino OU com presença de cápsula rugosa OU; 

Câmara posterior, retina - Impossível avaliar OU devido a opacificação do cristalino.  

Lista de problemas: cegueira, uveíte, conjuntivite, opacificação do cristalino, Diabetes 

mellitus, obesidade. Diagnósticos diferenciais: Opacidade do cristalino: cataratas, esclerose 

nuclear. Cegueira: Cataratas, descolamento da retina, atrofia progressiva da retina.  
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Exames complementares: Electroretinagrama – sem alterações OU. Ecografia ocular (anexo I 

- Figura 2) – cápsula anterior do cristalino enrugada OU, sem sinais de descolamento da retina. 

Radiografia torácica – sem alterações.  

Diagnostico: Cataratas hipermaturas com uveíte secundária OU.  

Tratamento e acompanhamento: Tratamento local com tropicamida 1 gota OU BID, Acetato 

de prednisona 1 gota OU QID, flurbiprofeno 1 gota OU QID para tratar uveite. O Winston voltou 

uma semana depois para reavaliar a inflamação ocular bilateral tendo revelado melhorias 

significativas. Os reflexos pupilares estavam presentes, mas ambas as pupilas não dilatavam 

completamente, houve melhoria no flare aquoso no OS e estava totalmente resolvido no OD; 

os precipitados queráticos estavam praticamente resolvidos no OU, mas a pigmentação na 

córnea manteve-se no OD. Nesta consulta, como a uveite estava quase resolvida, o Winston 

foi admitido e aplicou-se localmente atropina para a dilatação completa das pupilas, uma vez 

que isto é um dos condicionantes para a realização da cirurgia. Foi realizado um 

electroretinograma e uma ecografia ocular OU. Três rondas de Antibiótico triplo (Neomicina, 

Polimixina, Gramicidina) 1 gota OU, Acetato de prednisona 1 gota OU, Tropicamida 1 gota OU, 

Flurbiprofeno 1 gota OU TID, Fenilefrina 1 gota OU TID foi a medicação praticada na noite 

anterior à cirurgia e 4 rondas dos mesmos medicamentos imediatamente antes da cirurgia. O 

Winston também foi medicado com tepoxalina 10 mg/kg PO na noite anterior à cirurgia e 

imediatamente antes da cirurgia. Cefazolina 10 mg/kg IV foi administrada 30 minutos antes da 

cirurgia e a cada 90 minutos após a primeira dose, até ao final da cirurgia. Procedeu-se à 

facoemulsificação com colocação de lente intra-ocular OU. No primeiro dia pós-operatório 

(Anexo I – Figura 3) o Winston apresentava reflexos pupilares e de ameaça. A PIO foi 8 mmHg 

OD e 5 MMHg OS. A córnea não apresentava novas alterações, o teste da fluresceina foi 

negativo, e apresentava flare aquoso OU. Teve alta com medicação local: antibiótico triplo, 

acetato de prednisona e flurbiprofeno QID OU e tropicamida TID OU. Na consulta de 

acompanhamento uma semana após a cirurgia o proprietário referiu que o Winston estava 

muito mais activo e que já não caminhava contra objectos. No exame oftalmológico o flare 

aquoso ainda continuava presente e era de notar a presença de uveite moderada OU. O 

Winston continuou com a mesma medicação e uma consulta de acompanhamento foi marcada 

para duas semanas depois. Nesta última consulta, o Winston apresentou um exame 

oftalmológico normal, apenas era visível hiperemia no local da incisão que foi medicada com a 

mesma medicação TID OU, excepto o antibiótico que foi descontinuado. Nova consulta foi 

marcada para as 7 semanas após cirurgia. 

Discussão: Perante a história clínica e os exames físico, oftalmológico e de diagnóstico 

complementares realizados, foi atribuída às cataratas hipermaturas a causa da cegueira do 

Winston. O diagnóstico diferencial a ter em consideração aquando do exame oftalmológico é 

esclerose nuclear, normalmente presente em animais com idade superior a 6 anos, e derivada 
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do crescimento contínuo das fibras do cristalino em direcção ao núcleo, tornando-o cada vez 

mais denso e mais opaco. A distinção entre as duas faz-se durante a oftalmoscopia em que o 

fundo do olho é possível de ser observado na esclerose nuclear1. No caso do Winston toda a 

lente estava opacificada e não era visível qualquer refracção de luz pela retina, daí ter sido 

diagnosticado como cataratas. As cataratas podem ser classificadas com base na etiologia (1- 

primária: hereditária; 2- secundária: nutricional, traumática, a Diabetes mellitus, etc), na idade 

de desenvolvimento (congénita, juvenil, senil), na sua localização (capsular, subcapsular, 

cortical, nuclear, equatorial, etc), no seu aspecto (coniforme, pontiforme, etc) e no seu estadio 

de progressão (incipiente, imatura, madura, hipermatura), sendo este último o método 

rotineiramente utilizado1,2. A catarata incipiente não causa sintomatologia clínica e apenas 

envolve cerca de 10-15% do cristalino e pode, ou não, progredir. A catarata imatura afecta o 

cristalino quase na totalidade, mas ainda são observadas zonas de refracção de luz pela retina, 

o que possibilita alguma visão. Por ser osmoticamente activa é possível observar-se aumento 

do tamanho do cristalino. Na catarata madura é visível uma total opacificação do cristalino sem 

refracção pela retina e também aumento do tamanho do cristalino. Nesta fase o animal está 

completamente invisual. A catarata hipermatura é o estadio mais grave onde se verifica a 

ruptura e degeneração das fibras do cristalino, com libertação de enzimas degradativas que 

levam a lesões proteolíticas no cristalino, mais frequentes na zona cortical. Isto provoca 

liquefacção e reabsorção da catarata e consequente diminuição do tamanho do cristalino com 

enrugamento da cápsula, sendo possível, numa fase final, visualizar novamente a refracção de 

luz pela retina2. Este processo degradativo leva a que as enzimas e água atravessem a 

cápsula para a câmara anterior, provocando uma reacção inflamatória local, ou seja, uma 

uveite secundária, também denominada uveite facolítica. Edema da córnea, fotofobia, 

blefarospasmo, flare aquoso, miose e diminuição da PIO são sinais típicos de uveíte1. 

Definitivamente, o Winston apresentava cataratas hipermaturas com uveíte secundária, uma 

vez que ambos os cristalinos estavam totalmente opacificados com as cápsula enrugadas e 

com sinais como flare aquoso, precipitados queráticos e diminuição da PIO. As causas para o 

desenvolvimento desta patologia podem ser hereditárias, congénitas, ou adquiridas (doença 

ocular, nutricional, doenças metabólicas). Está descrito na literatura que em muitas raças puras 

a causa mais frequente é a hereditária, como acontece no Schnauzer miniatura. Contudo, para 

que se possa afirmar que se trata de uma catarata hereditária todas as outras causas têm de 

ser eliminadas e uma serie de parâmetros, específicos para cada raça, têm de ser verificados, 

entre os quais, a idade de desenvolvimento, o local de opacificação na lente, a progressão, etc. 

No caso de Schnauzer miniatura existem dois tipos de cataratas congénitas, ambas 

hereditárias, devido à presença de um gene autossómico recessivo, que se desenvolvem ao 

nascimento ou com poucas semanas de vida2. No que diz respeito ao Winston a base 

hereditária foi excluída, uma vez que a idade a que se verificou e a história recente de Diabetes 
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mellitus, com desenvolvimento de cataratas bilaterais de evolução rápida, aponta para 

cataratas secundárias à diabetes2. O processo de desenvolvimento da catarata nesta situação 

é particular. Em situações normais cerca de 90% da glicose no cristalino é metabolizada por via 

da hexokinase. Em situações de hiperglicemia esta via fica saturada e a via da aldose redutase 

começa a ser utilizada mais frequentemente, levando a que o sorbitol, e a frutose que dele 

resulta, se acumulam no cristalino. Como têm grande tamanho molecular não difundem pela 

cápsula, levando a uma situação de hiperosmolaridade com aumento do tamanho do cristalino, 

também denominado de catarata intumescente, sendo normal a formação de vacuolos, ruptura 

de fibras e, por vezes, ruptura da cápsula1.  

O diagnóstico de cataratas baseia-se na história clínica e no exame oftalmológico. 

Diferentes défices de visão são esperados dependendo do tipo de catarata presente e se é uni 

ou bilateral. Devido à capacidade de compensação da perda de visão, com o recurso aos 

outros sentidos, os proprietários muitas vezes apenas tem consciência da condição do seu 

animal quando este perde cerca 40 a 50 % da sua capacidade visual2. Normalmente são 

reportadas alterações no comportamento, como chocar contra objectos ou tornar-se menos 

activo. É preciso ter em atenção que outras patologias oculares que causem cegueira podem 

estar presentes, como por exemplo a atrofia progressiva da retina e o descolamento da retina. 

Por este motivo outras perguntas devem ser oportunamente realizadas no momento da 

consulta, como se a falta de visão começou durante a noite, vendo bem durante o dia e o 

exame oftalmológico deve incluir sempre, quando possível, uma boa avaliação do fundo do 

olho. No caso de cataratas maduras e hipermaturas, quando o exame ao fundo do olho não é 

possível, a funcionalidade da retina deve ser avaliada recorrendo à electroretinografia e à 

ecografia ocular. Isto permite evitar uma cirurgia desnecessária e procurar outras patologias 

simultâneas, como uma neoplasia ocular, que possam alterar o prognóstico da cirurgia1.  

A decisão terapêutica (não prosseguir com tratamento, realizar tratamento médico ou 

tratamento cirúrgico) varia conforme o diagnóstico obtido, capacidade financeira e vontade do 

proprietário. O tratamento cirúrgico é o único que permite a cura completa com os mais rápidos 

resultados e deve ser realizado sempre que há comprometimento da visão ou quando o 

comprometimento da visão é iminente2. Menor sucesso é observado em pacientes com 

cataratas maduras ou hipermaturas, comparativamente a pacientes com cataratas imaturas3, o 

mesmo acontece em animais com idade avançada, uma vez que nestes animais o processo de 

cicatrização é mais lento. No que diz respeito às cataratas secundárias a Diabetes mellitus o 

prognóstico não é diferente dos pacientes não diabéticos. Outras situações pré-cirúrgicas como 

uveíte facolítica, luxação do cristalino e sinéquias podem influenciar o sucesso da cirurgia. 

Deve proceder-se ao seu tratamento recorrendo a medriáticos tópicos (atropina ou tropicamida) 

para se obter uma completa dilatação da pupila, antibióticos tópicos e corticosteróides e/ou 

AINE’s tópicos ou sistémicos para minimizar a inflamação e possível contaminação bacteriana. 
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Este tratamento deve ser efectuado a cada 6 h., 12 a 24h. antes da cirurgia, ou até mesmo 

mais cedo, se houver sinais de uveíte facolítica e, na altura da indução, adjuvado com AINE´s e 

antibióticos sistémicos. O tratamento tópico é continuado após a cirurgia, de forma a evitar o 

desenvolvimento de complicações2. Klein et al. realizaram um estudo em que durante um ano 

acompanharam animais sujeitos a facoemulsificação e os resultados demonstraram que a 

hipertensão ocular (de menos de 24 horas até 11 dias pós cirurgia), opacidade lipídica da 

córnea, uveíte (observado 3 ou mais semanas pós cirurgia), hifema (media de 10 dias pós 

cirurgia), descolamento da retina (em média 98 dias pós cirurgia) e glaucoma (uma média de 

153 dias pós cirurgia) foram as complicações mais frequentes4. Assim, é importante a 

consciencialização do proprietário para os riscos da cirurgia e informar sobre a importância das 

consultas de acompanhamento1. O tratamento médico é uma opção possível para estadios 

iniciais, tendo em consideração que consultas de acompanhamento são necessárias para 

seguir a evolução da catarata. Podem ser utilizados midriáticos para evitar a formação de 

sinéquias posteriores (iris-cristalino), antioxidantes, AINE’s e/ou corticoesteróides para prevenir 

ou tratar a uveíte, quando presente. No entanto, o uso destes últimos deve ser feito com 

precaução em animais diabéticos, no sentido de evitar o descontrolo dos valores de glicemia1. 

Outra opção para pacientes com cataratas secundárias à Diabetes é o uso de inibidores da 

aldose redutase que permitem abrandar, parar ou até mesmo regredir a progressão das 

cataratas. Kador et al. concluíram isto mesmo no seu estudo com a aplicação ocular de inibidor 

da aldose redutase TID OU durante 12 meses, no entanto, as diferenças significativas foram 

observadas em animais com cataratas em estadios iniciais e menos em avançados. Um dos 

achados interessantes foi a diminuição do número de vacuolos e a clarificação do cristalino ao 

longo do tratamento5. Quando qualquer tratamento não é opção para o proprietário, o mais 

provável é que as cataratas progridam e se desenvolva uveíte secundária, glaucoma, 

descolamento da retina, subluxação ou luxação do cristalino, muito dolorosas e desconfortáveis 

para o animal. No entanto, está descrito que, em 72% a 75% dos pacientes sem tratamento, a 

reabsorção da lente é possível com alguma melhoria da visão, ocorrendo mais frequentemente 

em animais com idade inferior a 6 anos e em raças como caniche miniatura, Schnauzer 

miniatura e Cocker Spaniel americano2. Lim et al. demonstraram que animais sem qualquer 

tipo de tratamento têm uma taxa de insucesso (dor, desconforto, inflamação) 64.5 vezes 

superior aos animais que receberam tratamento médico e 255 vezes superior aos animais que 

receberam tratamento cirúrgico. Relativamente aos animais que receberam apenas tratamento 

médico, a taxa de insucesso (dor, desconforto, inflamação) foi apenas 4 vezes superior aos 

animais que receberam tratamento cirúrgico. Também foi verificado que o sucesso em todos os 

grupos foi inferior em animais com cataratas maduras e hipermaturas, comparativamente às 

cataratas imaturas3. Assim, a cirurgia deve ser sempre a primeira escolha em animais com 

cataratas, pois para além de ser a única que oferece a cura e a recuperação completa da 
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visão, é a que tem maior taxa de sucesso, sendo que, idealmente, os animais devem ser 

referidos quando as suas cataratas ainda são imaturas3. Quando esta não é possível de 

realizar, um tratamento médico com anti-inflamatórios adjuvado por inibidores da aldose 

redutase, no caso de pacientes diabéticos, deve ser sempre instituído no sentido de melhorar a 

qualidade de vida do animal e de tentar evitar patologias oculares que são dolorosas e 

passíveis de enucleação1,3. 

No caso do Winston, por se tratar de cataratas hipermaturas com uveíte associada, e 

por não apresentar alterações no electroretinograma nem na ecografia ocular, a cirurgia foi a 

opção mais indicada, no entanto, uma semana de tratamento pré-cirurgico foi necessária para 

o controlo da uveíte e diminuição das probabilidades de insucesso da cirurgia. Alguns sinais de 

inflamação ocular foram observados após a cirurgia, mas estas alterações eram de esperar nos 

dias após a cirurgia. Grande parte do sucesso de uma cirurgia deste género é da 

responsabilidade dos proprietários por manter o tratamento a longo termo e em estar presente 

em todas as consultas de acompanhamento. Numa fase inicial estas consultas devem ser 

frequentes, para se realizar um exame oftalmológico completo, e diminuir a medicação de 

forma progressiva, conforme a evolução do paciente. Quando o animal se encontrar estável, 

estas consultas podem ser espaçadas entre seis meses a um ano, no entanto um 

acompanhamento para a vida será necessário devido às complicações a longo prazo1. 
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Caso clínico nº 2: Neurologia 

Caracterização do paciente e motivo de consulta: Kujo é um canídeo, fêmea, castrada com 

5 anos de idade, sem raça definida e com 21 kg de peso. Apresentou-se ao serviço de 

neurologia com história de episódios intermitentes de dor cervical com início há 3 anos. 

Anamnese: Os episódios agudos de dor cervical tiveram inicio há 3 anos e não se 

relacionavam com qualquer actividade em particular, nem eram antecipáveis pelo proprietário. 

Para além disso, os episódios duravam entre vários minutos a várias horas e os intervalos 

entre eles não eram regulares. Nestes episódios a Kujo era incapaz de se movimentar, 

mantinha-se em estação com o pescoço flectido e vocalizava. O proprietário referiu que os 

episódios tornaram-se mais frequentes, passando de 1 a 2 por ano para 3 a 4 por ano, e eram 

cada vez mais longos e dolorosos. A Kujo foi medicada com Rimadyl® e repouso em jaula 

durante os episódios o que parecia funcionar. Acerca de 1 ano, as análises sanguíneas e 

radiografias de rotina da Kujo não revelavam quaisquer anormalidade. O episódio de dor mais 

recente tinha ocorrido três dias antes da consulta e foi o mais intenso, com duração de dois 

dias, contudo no dia da consulta a Kujo já se apresentava normal segundo o proprietário. Neste 

último episódio, a Kujo foi medicada numa clínica de emergência, com um fármaco injectável 

intra-muscular, que o proprietário não soube esclarecer, e com medicação oral: gabapentina e 

tramadol. Nas perguntas relativas aos diversos sistemas não foram encontradas quaisquer 

alterações. A Kujo estava vacinada e desparasitada, vivia numa casa em Knoxville, Tennessee, 

com acesso ao exterior privado e partilhava o espaço com outra cadela, devidamente vacinada 

e desparasitada. Não havia possibilidade de contacto com tóxicos ou lixo. A alimentação era à 

base de ração húmida de média qualidade. Não havia passado médico e apenas realizou uma 

ovariohisterectomia. 

Exame físico: A Kujo apresentava-se alerta e com temperamento equilibrado. A condição 

corporal era normal (5/9) com 21 kg de peso; as mucosas estavam rosadas, húmidas e 

brilhantes e o TRC < 2 seg.. A temperatura rectal era de 38.1ºC, com reflexo anal e perineal 

adequados e sem parasitas ou sangue visíveis. A FC foi 108 ppm e a FR 40 rpm. O pulso era 

forte, simétrico, bilateral e sincrónico. Os movimentos respiratórios eram do tipo costo-

abdominal, superficiais e a relação inspiração-expiração de 1:1.3. Não se detectaram 

alterações à auscultação cardiorespiratória. O grau de desidratação estimado foi de < 5%. Os 

gânglios linfáticos palpáveis estavam dentro dos limites normais e à palpação abdominal não 

se denotaram alterações. Os ouvidos e os olhos estavam normais. 

Exame dirigido ao sistema nervoso: A Kujo em estação e durante a marcha manifestava 

uma ligeira flexão ventral do pescoço, em que era evidente o facto de ela evitar estender o 

pescoço para olhar para cima, contudo, mais nenhuma outra alteração quer na postura quer na 

marcha estavam presentes. Os pares cranianos estavam normais, assim como todas as 

reacções posturais e reflexos (miotáticos, flexor, cruzado posterior, perineal e panicular). À 



8 

 

Caso clínico nº 2: Neurologia 

manipulação do pescoço foi provocada dor na lateralização da cabeça para a direita e na 

palpação profunda da porção ventral das vértebras cervicais. 

Lista de problemas: episódios intermitentes de dor cervical, dor à palpação ventral do 

pescoço e lateralização do mesmo. Localização da lesão: segmento medular C1-C5. 

Diagnósticos diferenciais: Inflamatórias/infecciosas: meningite infecciosa, meningite-arterite 

responsiva aos esteroides, discoespondilite. Neoplásicas: neoplasia extradural (ex. 

osteosarcomas) ou extramedular e intradural (ex. meningioma). Degenerativas: hérnia discal 

Hansen tipo I ou Hansen tipo II. 

Exames complementares: Hemograma – sem alterações. Bioquímica sérica (anexo I,I tabela 

1) – Valores de AST elevados, hipermagnesémia, hipernatrémia, aumento da creatinina 

quinase. Serologia de Brucella canis: negativa. Cultura sanguínea: crescimento de cinco 

colónias de Brucella canis, confirmado por PCR. Cultura urinária: 1000000 UFC/mL de 

Enterobacter aerogenes. Teste sensibilidade de Enterobacter aerogenes: anexo III tabela 2. 

Radiografias à coluna cervical (anexo II, figuras 1 e 2) - Lise das placas terminais nos espaços 

intervertebrais C4-C5 e C5-C6. Também marcada irregularidade, mas menos severa que nos 

espaços anteriores, nas placas terminais das vértebras correspondentes aos espaços 

intervertebrais C2-C3, C3-C4 e C6-C7. Severa espondilose deformante estendendo-se de C2 a 

C7. RM (anexo II, figuras 3, 4 e 5) - marcada irregularidade e remodelação do corpo das 

vértebras cervicais (C2 a C7), principalmente nas placas terminais, com espondilose 

deformante associada. Heterogenecidade da intensidade em T2 e STIR, com focos de 

hiperintensidade nessas regiões e com perda da hiperintensidade normal dos discos 

intervertebrais. Contraste captado nas placas terminais das vértebras cervicais. Sem sinais de 

lesão ou compressão da espinal medula.  

Diagnostico: Discoespondilite possivelmente secundária a infecção por Brucella canis. 

Tratamento e acompanhamento: Amantadina (100mg SID durante 14 dias), Tramadol (75 mg 

TID conforme necessário para dor), Gabapentina (100 mg TID conforme necessário para a 

dor), Clindamicina (300 mg BID). Quando chegaram os resultados das culturas urinária e 

sanguínea o antibiótico foi alterado para Ciprofloxacina (250 mg BID durante 6 meses). A Kujo 

seria novamente avaliada 2 meses após o inicio do tratamento. 

Discussão: Apesar de todos os reflexos e reacções posturais estarem normais, com a história 

de episódios de dor, assim como a presença de dor à palpação profunda da porção ventral das 

vértebras cervicais e na lateralização da cabeça para a direita, levou a localizar a lesão no 

segmento medular C1-C5. Seria, no entanto, interessante poder observar um destes episódios 

e realizar um exame neurológico nessa altura. Assim, as decisões foram baseadas apenas nas 

declarações do proprietário e no exame neurológico efectuado na consulta. Tendo em conta a 

história de episódios de dor intermitente que vinham a tornar-se mais dolorosos e frequentes, 

sugere que se tratava de uma patologia crónica e progressiva, com repetidas agudizações. 
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Assim, patologias que causam sintomatologia aguda, não progressivas como acidentes 

vasculares e traumas foram, de início, rejeitadas. Patologias congénitas foram também 

rejeitadas. Na lista de diagnósticos diferenciais estaria, em primeiro lugar, uma hérnia discal do 

tipo Hansen I ou do tipo Hansen II, ambas patologias degenerativas, por serem mais 

frequentes, por a Kujo não manifestar sintomatologia sistémica e por se verificar melhoria da 

sua condição clínica com AINE´s e repouso. Em segundo, por a hiperestesia ser também um 

sinal bastante comum e por causarem sintomatologia crónica, estariam patologias 

inflamatórias: patologias auto-imunes como meningite-artrite responsivas aos esteróides e 

infecciosas como meningite infecciosa e discospondilite1,2. Estas patologias têm em comum o 

facto de normalmente provocarem hiperestesia cervical, muitas vezes sem alterações no 

exame neurológico, podendo estas últimas mostrar ou não sinais sistémicos de infecção 1. Um 

cenário de neoplasia também não pode ser descartado, contudo, com este longo período de 

dor esperar-se-iam alterações mais significativas no exame neurológico. Assim, seriam de 

considerar neoplasias extradurais ou intradural-extramedulares, uma vez que são as mais 

susceptíveis de provocar dor1. O plano de diagnóstico passa por hemograma/bioquímica e por 

imagiologia e/ou análise do líquido cefaloraquidiano. O método de diagnóstico por imagem 

adoptado para a Kujo foi a RM porque, para além de ser um método menos invasivo, permite 

uma boa análise à espinal medula com determinação precisa dos locais de compressão 

medular, o que facilita o acesso cirúrgico caso seja necessário. Os achados da RM da Kujo são 

consistentes com discoespondilite e a presença de espondilose deformante indica cronicidade. 

Os diferentes graus de afectação das vértebras indicam diferentes estados de infecção sendo 

que o processo mais agudo parece ser em C4-C5 e C5-C6. Estes diferentes estados de 

infecção podem justificar os vários episódios de dor vivenciados pela Kujo, em que a 

agudização da infecção corresponderia a um episódio de dor. Foram realizadas radiografias à 

coluna cervical para permitir avaliar a evolução do tratamento, comparando as radiografias 

tiradas ao longo do tempo. O hemograma não demonstrou qualquer sinal de 

inflamação/infecção, quer aguda quer crónica, o que pode ser explicado pela longevidade do 

processo, a bioquímica apenas revelou ligeira hipermagnesémia, valores elevados de 

creatinina quinase e de AST que podem ser sinais de lesão muscular, por exemplo aquando as 

injecções intramusculares na clínica de emergência ou pelo repouso de vários dias a que a 

Kujo foi submetida.  

A discospondilite é uma patologia infecciosa que envolve o corpo da vértebra e o disco 

intervertebral, afectando, maioritariamente, a região L7-S1, mas também pode ser observada 

nas regiões cervicotoracica, torácica média e torocolombar2. É comum a presença de 

sintomatologia sistémica como anorexia, depressão e pirexia e pode afectar animais de 

qualquer idade, no entanto, é mais comum em animais com idade superior a 5 anos e é mais 

frequente em machos do que em fêmeas (2:1)1. Os sinais desenvolvem-se de forma 
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progressiva e crónica, sendo a hiperestesia o sinal mais comum com dor localizada na coluna 

vertebral, em que muitas vezes o proprietário apenas verifica diminuição da actividade física, 

como correr e saltar. Em casos graves, com compressão medular, quer por proliferação óssea 

quer por instabilidade vertebral, é que se verifica ataxia ou mesmo tetraparesia ou 

tetraparaplegia1.  

Os agentes frequentemente isolados na discospondilite são: Staphylococcus 

pseudointermedius ou outros, em menor escala, como Streptococcus spp., Escherichia coli e 

Brucella canis e alguns fungos como Aspergillus e Paecilomyces1. Esta infecção pode ocorrer 

por migração de corpos estranhos, ou trauma iatrogénico durante um procedimento cirúrgico, 

porém a disseminação sanguínea, com infecção primária no trato urogenital, infecções 

cutâneas ou dentárias, ou em endocardites, é considerada a forma de infecção mais 

importante2. Assim, tanto a cultura sanguínea, como cultura urinária ou cultura do disco 

intervertebral são os métodos utilizados para identificar o agente envolvido. Contudo, os 

agentes isolados nas culturas urinária e sanguínea podem não ser os agentes responsáveis 

pela discospondilite, no entanto, o crescimento de Brucella em cultura sanguínea é altamente 

sugestivo de o ser3. No que diz respeito a B. canis resultados negativos não devem ser 

ignorados, uma vez que, o estado de bacterémia apenas ocorre 2 a 4 semanas após infecção 

e, principalmente em infecções crónicas, a bacterémia pode estar ausente ou ser intermitente. 

Sem tratamento o estado de infecção pode persistir por 1 a 2 anos, ou até mais4. 

Relativamente à Kujo não foi possível identificar a origem primária de infecção. A cultura 

urinária foi positiva para Enterobacter aerogenes contudo, a presença de infecção urinária sem 

estar relacionada com a discospondilite é possível3. Apesar do proprietário não ter notado 

qualquer alteração na quantidade de água ingerida ou produção de urina é provável que a Kujo 

padecesse de poliuria/polidipsia e embora não houvesse alterações dos valores renais na 

bioquímica sérica, seria importante realizar uma urianálise. Por sua vez, a presença de 5 

colónias de B. canis na cultura sanguínea da Kujo foi suficiente para considerar que a 

discospondilitie era secundária a esta infecção. A transmissão de Brucella canis dá-se 

normalmente por contacto com secreções vaginais e urina de animais infectados, entrando por 

via da mucosa genital, oronasal ou conjuntival. São fagocitadas pelos macrófagos e outras 

células fagocíticas e encaminhadas para os órgãos linfóides onde se desenvolvem e atingem o 

estado de bacterémia 1 a 4 semanas após infecção, levando à sua disseminação para os 

órgãos alvo: disco intervertebral, olho e trato urogenital. Desta forma, para além de 

discospondilite em infeções com B. canis pode encontrar-se infertilidade quer no macho quer 

na fêmea, sendo comuns abortos tardios e uveíte anterior5. No caso da Kujo apenas se 

verificou discospondilite sem qualquer outro tipo de sinal clínico.  

O diagnóstico definitivo de discospondilite faz-se por imagiologia. Alterações 

radiográficas podem só ser visíveis 2 a 6 semanas após infecção e os achados mais 



11 

 

Caso clínico nº 2: Neurologia 

frequentes incluem lise do corpo da vértebra, das suas placas terminais e do disco 

intervertebral e esclerose proliferativa2. Lesões recentes podem não ser identificadas por 

radiologia, sendo indicada a realização de TAC ou RM. Normalmente o que se verifica é 

hiperitensidade nos modos T2 e STIR e hipointensidade no modo T1 dos discos intervertebrais, 

das placas terminais e dos corpo das vértebras. Em caso de envolvimento dos tecidos moles 

pode observar-se um padrão heterogéneo de hiperintensidade em modo T2 e isointensidade 

em modo T16.Na presença de discospondilite, devido ao seu potencial zoonótico, devem ser 

sempre submetidos testes para identificação de Brucella. O teste mais fidedigno é o seu 

isolamento por bacteriologia mas, devido ao tempo necessário para o crescimento em cultura, 

devem ser realizados testes serológicos. Muitas vezes os resultados serológicos são negativos 

nas primeiras 3 a 4 semanas após infecção, apesar da presença de bacteremia já às 2 

semanas. Normalmente, qualquer teste é positivo as 8 a 12 semanas após infecção, no 

entanto, em animais cronicamente infectados, pode-se obter resultados negativos4. O teste 

serológico realizado à Kujo foi um teste de aglutinação rápido que reage contra anticorpos. É 

um teste prático porque em 99% dos resultados negativos, os animais não estão infectados. 

Contudo, o teste da Kujo revelou-se um falso-negativo, provavelmente devido à cronicidade do 

processo ou por este ser talvez um pico de bacterémia em que ainda não foi estabelecida uma 

nova resposta imunológica. Desta forma, mesmo perante um teste rápido negativo, culturas de 

urina e de sangue com teste de sensibilidade devem ser submetidas. No entretanto o animal 

deve ser tratado com antibióticos que abranjam os agentes mais comuns, sendo depois 

alterado se a cultura assim o indicar, e é também aconselhado o repouso em jaula e um bom 

maneio da dor com AINE´s, não devendo o uso de AINE’s exceder os 5 dias para que seja 

possível avaliar a progressão do tratamento. A Kujo foi medicada com combinação 

tramadol/gabapentina para os episódios de dor pois têm um bom efeito analgésico para dor de 

origem nervosa, e com amantadina que em medicina veterinária parece ter bons resultados na 

dor crónica7. Os antibióticos resistentes às penicilinases (cefalosporinas, clindamicina, etc.), 

numa fase inicial, são a melhor opção, seguindo o tratamento no mínimo por 8 semanas, 

mesmo que os sinais se tenham resolvido. No caso de infecção por Brucella o antibiótico deve 

ser alterado conforme a sensibilidade do microrganismo. Estudos demonstraram que 

combinações de estreptomicina com minociclina ou doxiciclina são muitas vezes eficazes, 

assim como outras combinações como tetraciclina-fluoroquinolona ou aminoglicosideo-

sulfamidas4. No caso da Kujo não foi submetido um teste de sensibilidade para a Brucella, de 

qualquer forma o antibiótico foi alterado para ciprofloxacina, uma flouroquinolona, para o 

tratamento da infecção urinária, por ser susceptível, e da discospondilite. A prática de 

monoterapia com enrofloxacinas no tratamento de Brucella foi demonstrado ser eficaz in vitro, 

no entanto, nos raros estudos realizados in vivo evidenciaram que, principalmente em casos de 

discospondilite, este tipo de tratamento não é suficiente4. No caso da Kujo foi optado pela 
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monoterapia devido a condições económicas do proprietário, sendo que na seguinte consulta 

em, 2 meses, avaliar-se-ia a evolução do processo e ponderar-se-ia alterar o tratamento, se 

necessário. Quando não se obtém resposta à antibioterapia, é importante a recolha de uma 

amostra de disco intervertebral para cultura, que pode ser obtida por cirurgia ou aspiração 

transcutânea guiada por fluoroscopia ou TAC2. Em casos graves de compressão medular pode 

ser necessário recorrer a métodos cirúrgicos para descompressão, em adição à antibioterapia1.  

O prognóstico desta patologia é normalmente favorável, no entanto, quando há uma 

infecção fúngica ou por Brucella o prognoóstico é mais reservado, sendo muitas vezes 

necessário o prolongamento da terapia por 2 a 4 meses, ou até mais, podendo o agente nunca 

vir a ser eliminado na totalidade, levando a várias recorrências2. É importante advertir os 

proprietários para o facto de Brucella ser um agente zoonótico, em que o contagio se dá pelo 

contacto com os tecidos e secreções, principalmente na presença de abortos. Apesar de os 

humanos serem muito resistentes a B. canis, podem manifestar sinais como, febre, perda de 

peso, cansaço, linfoadenomegalia e, em alguns casos, pode ocorrer endocardite. A espondilite 

ainda não foi descrita em humanos. A castração do animal deve ser aconselhada na presença 

de infecção, pois podem funcionar como reservatórios, e devem ser aplicadas outras formas de 

prevenção quando os animais são usados para reprodução. Por estes motivos, quer os 

proprietários que os animais que convivem com o animal infectado devem ser testados. Ainda 

não existe vacina para prevenção deste agente4. 
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Caracterização do paciente e motivo de consulta: Orangelo é uma gata castrada de pêlo 

curto, com um ano de idade e com 4,3 kg de peso que foi trazida ao serviço de urgência por 

taquipneia e letargia. 

Anamnese: Orangelo apresentava história de taquipneia e letargia com duração de um dia. Os 

proprietários tinham notado, no dia anterior, um aumento na frequência respiratória e aumento 

do esforço respiratório, assim como alteração do comportamento, em que a Orangelo se 

estaria a esconder mais do que o habitual. A Orangelo estava devidamente vacinada e 

desparasitada interna e externamente. Vivia numa casa, apenas com acesso ao interior, com 

seis outros gatos que se encontram vacinados e desparasitados. No momento da consulta não 

estava a ser medicada. Não tinha o hábito de ingerir objectos estranhos e não havia 

possibilidade de ingestão de produtos tóxicos. Foi adoptada com 8 semanas de idade e nessa 

altura foi-lhe diagnosticada uma infecção do trato respiratório superior, que foi resolvida com 

antibioterapia, tendo-se mantido saudável desde então. Era alimentada com ração comercial 

seca de qualidade premium. A única intervenção cirúrgica a que foi submetida foi a uma OVH. 

Para além do aumento do esforço respiratório e frequência respiratória não foi reportado 

qualquer sinal de tosse, espirros ou descargas nasais. 

Exame estado geral e dirigido ao sistema respiratório: Orangelo apresentou-se com estado 

mental normal e temperamento letárgico. Pesava 4.3 kg com condição corporal 

moderadamente obeso (6/7 em escala de 9). As mucosas estavam rosadas, secas e mate e o 

TRC < 2 segundos. O pulso era de 120 ppm, forte, bilateral, sincrónico e rítmico. A frequência 

respiratória era de 68 rpm, de tipo abdominal, superficial e com evidente alongamento da fase 

inspiratória. À auscultação cardiopulmonar, os sons cardíacos estavam um pouco abafados, 

mas não parecia haver qualquer evidência de arritmias ou sopros. No entanto, a nível 

pulmonar, era clara a diminuição bilateral dos sons respiratórios, no tórax ventral. À percussão 

torácica verificou-se bilateralmente um som maciço de distribuição ventral. A temperatura rectal 

era de 37.4º C, não estando aderidas fezes, sangue ou parasitas. Os gânglios linfáticos 

palpáveis estavam dentro dos parâmetros normais. O grau de desidratação estimado foi de 

7%. Não se detectaram alterações à palpação abdominal.  

Lista de problemas: dispneia, taquipneia, diminuição dos sons respiratórios ventral e 

bilateralmente, desidratação.  

Diagnósticos diferenciais: Som maciço de distribuição ventral no tórax: hérnia diafragmática, 

efusão pleural. No caso de efusão pleural, os diagnósticos diferenciais variam conforme o tipo 

de fluido recolhido por toracocentese: Hemorrágico –trauma directo no tórax, torção de lobo 

pulmonar, hemangiosarcoma (--); Linfa: Ruptura traumática ou obstrução neoplásica do 

conducto torácico, quilotórax idiopático, cardiomiopatia hipertrófica; Exsudado: Peritonite 

infeciosa felina, broncopneumonia, abcesso pulmonar, corpo estranho; Transudado: CMD, 
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tromboembolismo, glomerulonefrite, IBD, linfoma intestinal, lipidose hepática, hérnia 

diafragmática.  

Exames complementares: Ecografia torácica: efusão pleural bilateral. Toracocentese: líquido 

opaco e esbranquiçado/amarelado. Citologia da efusão pleural: neutrófilos não degenerados e 

neutrófilos degenerados, bactérias quer intra quer extracelulares. Teste rápido FIV/FeLV: 

negativo. Hemograma (anexo III, tabela 1.): Leucocitose por neutrofilia e monocitose, 

eosinopénia, alterações tóxicas nos neutrófilos. Bioquímica (anexo III, tabela 2): 

hipoalbuminémia, hiperglobulinémia, hiponatrémia, hipocloremia, hipermagnesémia, 

hiperfosfatémia, possível hipocalcémia, aumento da AST e ALT, hiperglicemia, alcalose 

metabólica. Glucose da efusão pleural: valor muito baixo, impossível ler. Cultura da efusão 

pleural: aproximadamente 100 colónias de bacilos anaeróbios gram-negativos correspondentes 

a dois tipos distintos de colónias, ambas beta-lactamase negativas. A identificação do agente 

não foi conclusiva porque a Orangelo não sobreviveu. Radiografia torácica pré-colocação do 

tubo torácico (Anexo III, Figura 1): densidade tipo líquido no tórax ventral com atenuação da 

silhueta cardíaca e retracção dorsal dos lobos pulmonares, consistente com efusão pleural. Na 

vista VD confirmava-se que a efusão era bilateral, sendo que havia maior acumulação de 

líquido no hemitórax direito. Radiografia torácica após colocação dos tubos (Anexo III, Figura 

2): Diminuição na quantidade de efusão pleural presente, no entanto, não permitiu a expansão 

total dos lobos pulmonares; a silhueta cardíaca ainda se encontrava atenuada. Ambos os tubos 

torácicos foram introduzidos cranialmente até à primeira esternebra. O campo pulmonar 

passível de ser avaliado não evidenciava qualquer sinal de broncopneumonia ou abcesso 

pulmonar. Diagnóstico definitivo: piotorax por bacilos anaeróbios gram-negativos.  

Tratamento e acompanhamento: No dia da consulta de emergência iniciou-se a fluidoterapia 

com Normosol R® (18 mls/hr) IV e Hetastarch® (3.6 mls/hr) IV assim como a antibioterapia IV 

com ampicilina+sulbactam (Unasyn®) 217.5 mg TID e metronidazol 43.5 mg BID. Foram 

colocados tubos torácicos bilateralmente sob anestesia e iniciaram-se drenagens e lavagens 

com 10 ml/kg de NaCl a cada 4 horas. Bupivacaína (1.5 mg/kg) foi aplicada no tórax após cada 

lavagem. No segundo dia, a Orangelo parecia muito desconfortável com os tubos torácicos 

tendo-se iniciado analgesia sistémica com fentanilo por infusão contínua IV a 10 µg/hr. A 

quantidade de líquido removido rondava sempre os 50 mL do hemitórax direito e os 10 mL do 

hemitórax esquerdo. Devido ao stress provocado aquando das lavagens, algumas não foram 

realizadas, tendo sido apenas removido o líquido pleural. Como ao longo das primeiras 48 

horas não se verificaram melhorias no quadro clínico da Orangelo, parecendo mesmo que 

estaria a piorar, a cirurgia seria o próximo passo, no entanto no terceiro dia de internamento a 

Orangelo não resistiu à gravidade do piotorax e morreu com paragem cardiorespiratória. 

Discussão: Um bom exame físico e dirigido ao aparelho respiratório é passível de dar pistas 

sobre o processo que possa estar na origem da apresentação clínica. A diminuição dos sons 
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respiratórios e o som maciço à percussão obtidos ventralmente em ambos os hemitorax 

encaminharam o diagnóstico para efusão pleural. A hérnia diafragnática seria outro diagnóstico 

diferencial possível, mas menos provável, uma vez que normalmente se verificam distúrbios 

digestivos como inapetência e vómitos e porque, à palpação abdominal, não se denotou 

evidente alteração topográfica dos órgãos abdominais. Apesar dos sons cardíacos não serem 

muito audíveis, não parecia haver qualquer arritmia ou sopro que pudesse indicar causa 

cardíaca. Confirmar a suspeita de efusão pleural é possível recorrendo-se a radiografias 

torácicas, ecografia torácica e toracocentese. Hemograma e bioquímica devem também ser 

sempre realizados. Perante o quadro de dispneia que a Orangelo apresentava a decisão de 

radiografar o tórax foi adiada e optou-se pela ecografia torácica que veio a confirmar efusão 

pleural bilateral, sem evidência de massas mediastínicas ou pulmonares, e facilitou a recolha 

da amostra por toracocentese1. Esta técnica para além do objectivo diagnóstico, é terapêutica 

na medida em que há melhoria da dispneia com a remoção da maior quantidade possível de 

líquido pleural1. Classificar a natureza da efusão como transudado, transudado modificado, 

exsudado não séptico, exsudado séptico, linfa, hemorrágico ou neoplásico ajuda a direccionar 

o raciocínio de diagnóstico. Para tal são analisados diversos parâmetros físicos, como o 

número total de células nucleadas e tipo predominante, cor, transparência, e parâmetros 

bioquímicos como proteínas, glucose, pH e triglicerídeos1. A cor amarelada e opaca à vista 

macroscópica, a identificação de neutrófilos degenerados e não degenerados e de bactérias 

intra e extracelulares, após coloração com Diff-quick, e um valor muito baixo de glicemia da 

efusão permitiu diagnosticar a Orangelo com piotorax. Por já se ter chegado à natureza da 

efusão, apenas se solicitou análise bacteriológica e teste de sensibilidade do líquido pleural.  

O piotorax corresponde à presença de material purulento no espaço pleural. É 

predominante em gatos jovens, mas pode ocorrer em qualquer idade, sem predisposição racial 

ou de género. A probabilidade de um gato desenvolver piotorax é maior quando este partilha o 

mesmo espaço com outros gatos. É um processo progressivo, em que inicialmente os sinais 

clínicos são inespecíficos, sendo talvez este o motivo pelo qual uma parte significativa dos 

gatos apenas seja presente à consulta quando já existe um evidente compromisso 

respiratório2. Os principais motivos de consulta são dispneia, inapetência e letargia. Os sinais 

clínicos frequentemente identificados correspondem a um padrão respiratório restritivo 

caracterizado por taquipneia superficial com aumento do esforço inspiratório, podendo muitas 

vezes adoptar uma atitude ortopneica. Os animais podem estar desidratados, hipertermicos ou 

hipotermicos, taquicardicos ou bradicardicos, com diminuição dos sons respiratórios e sons 

cardíacos. A Orangelo apresentava todos os sinais típicos de padrão respiratório restritivo, com 

hipotermia e bradicardia. No que diz respeito ao hemograma e bioquímica, as alterações 

frequentemente observadas são: desequilíbrio electrolítico (hiponatremia, hipocalemia, 

hipocalcemia), leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda, hipoalbuminémia, 
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hipergamaglobulinémia, hipo ou hiperglicemia, elevação da AST e bilirrubinémia3. A Orangelo 

não apresentava desvio à esquerda nem marcada leucocitose como seria de esperar, o que 

pode ser justificado com o possível sequestro de neutrófilos no espaço pleural. A 

hipoproteinemia com gamaglobulinemia e o desequilíbrio electrolítico identificados na 

bioquímica podem ocorrer devido ao aumento da permeabilidade vascular secundária a 

processos inflamatórios e que é mais severa num processo como o piotorax4. A 

hipoalbuminémia também é descrita em animais com septicemia. Os valores hepáticos podem 

ser justificados por alguma lesão provocada por má perfusão como consequência da 

desidratação ou hipoxémia. No caso da Orangelo, havia a suspeita de septicemia, uma vez 

que, para além da hipoproteinémia, apresentava mais do que dois dos seguintes parâmetros: 

FC <140 bpm ou > 225 bpm, FR > 40 rpm, Temperatura < 37.7 e > 40ºC1. A Orangelo foi ainda 

testada para FIV/FeLV, uma vez que gatos FIV positivos têm um pior prognóstico2. Em gatos, 

os agentes mais vezes isolados em cultura são bactérias anaeróbias obrigatórias e/ou 

anaeróbias facultativas da flora orofaríngea como Bacteroides spp., Fusobacterium spp., 

Clostridium spp., Pasteurella multocida, Streptococcus spp.2. Anteriormente pensava-se que a 

inoculação directa do agente no tórax durante as lutas territoriais seria a causa principal de 

infecção, no entanto, outros estudos demonstraram que a aspiração destes agentes e 

consequente pneumonia ou abcesso pulmonar é o processo que leva ao desenvolvimento da 

efusão pleural séptica5. Está descrito ainda que uma história de infecção do trato respiratório 

superior é um factor predisponente para o desenvolvimento desta condição3. Apenas em 

menos de 20% dos casos são isoladas bactérias não provenientes da orafaringe, sendo mais 

frequente em animais jovens e pensa-se que disseminação hematógena, perfuração do 

esófago, traqueia ou brônquios ou migração de parasitas como Aelurostrongylus abstrusus são 

a forma de infecção2. A descoberta da causa do piotorax muitas vezes não é possível, assim 

como aconteceu com a Orangelo, no entanto, é importante para que, se praticável, seja 

tratada, chegando-se a uma cura clínica mais rapidamente1. A realização de radiografias é 

importante para determinar se se trata de uma efusão bilateral ou unilateral, procurar a causa 

subjacente e, a partir daí, decidir pela colocação de um ou dois tubos torácicos. Em 70 a 90% 

dos casos trata-se de efusão pleural bilateral2. O prognóstico do piotorax geralmente é bom, 

sendo que mais de 90% dos pacientes que recebem tratamento médico agressivo sobrevivem, 

mesmo sem identificação da causa subjacente2. 

O tratamento deve incluir sempre a colocação de tubos torácicos, antibioterapia 

sistémica, lavagem pleural e reconstituição da hidratação1. A desidratação da Orangelo foi 

restituída com fluidos de reposição devido ao desequilíbrio electrolítico e Hetastarch® para 

evitar efusões secundárias à hipoalbuminémia. A colocação de tubos torácicos é vantajosa 

porque permite um fácil acesso à cavidade pleural para drenagem e lavagem e foi 

demonstrado ter uma maior taxa de sucesso5. O uso de toracocentese repetida não é o método 
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ideal para casos em que drenagens e lavagens serão recorrentes, e, para além disso, o maior 

número de insucesso de tratamento está associado ao uso desta prática5. O tórax deve ser 

radiografado após colocação dos tubos para confirmar que a técnica foi realizada 

correctamente e para avaliação das estruturas intra-torácicas após a drenagem. A Orangelo foi 

radiografada antes e após a colocação bilateral dos tubos não tendo sido identificadas 

possíveis causas primárias. Assim, sem indicação para toracotomia, o tratamento médico é 

idealmente continuado com drenagens pleurais que podem ser contínuas ou intermitentes. O 

uso da drenagem contínua não demonstra grandes vantagens em relação à intermitente, sendo 

mais dispendiosa e trabalhosa. Para além disso, não demonstra haver uma diminuição no 

tempo necessário para atingir a cura clínica4,6. Assim, efectuar drenagens e lavagens a cada 4 

horas nas primeiras 24 a 48 horas e, após este tempo, lavagens 2 a 3 vezes ao dia devem ser 

suficientes. Contudo, as frequências devem ser adequadas a cada paciente, sendo 

determinada pela quantidade de fluido retirada de cada vez e pelo aspecto do mesmo. As 

lavagens podem ser feitas com 10-25 mL/kg de NaCl 0.9% aquecido, observando sempre o 

paciente para possível dispneia, retirando-se o liquido mais cedo se necessário1,4. Alguns 

autores referem que o fluido de lavagem deve ser mantido na cavidade torácica por cerca de 1 

hora4. Não foi demonstrada qualquer vantagem em adicionar antibióticos ou fibrinolíticos ao 

líquido de lavagem, pelo qual o seu uso não é recomendado1. Pelo facto de os tubos torácicos 

provocarem grande desconforto, pode ser necessário recorrer a analgesia sistémica, sendo os 

opióides uma boa opção em gatos por não causarem uma significativa depressão respiratória. 

A aplicação de bupivacaina intrapleural é outro método que pode adjuvar a analgesia 

sistémica, contudo, deve ser usada com precaução pois pode provocar paralisia diafragmática5. 

A Orangelo demonstrava muito desconforto com os tubos tendo-se iniciado a administração de 

forma contínua de fentanilo IV. Os tubos podem ser removidos quando se verifica diminuição 

de efusão pleural para um volume de 2 mL/kg/dia ou quando se observa resolução da infecção 

comprovada citologicamente (ausência de microrganismos e neutrófilos degenerados e 

aparecimento de macrófagos). Normalmente estes objectivos atingem-se 4 a 6 dias após a 

colocação dos tubos5. Ao longo dos dias que a Orangelo esteve nos cuidados intensivos não 

se verificou qualquer diminuição na quantidade de líquido drenado, assim como alteração no 

aspecto macroscópico. O hematócrito, proteínas totais, glucose sanguínea e electrólitos foram 

avaliados todas as 24 horas, como recomendado pela literatura6. Com o restabelecimento da 

hidratação verificou-se hipoproteinémia. A hiponatrémia manteve-se e desenvolveu-se 

hipocalcémia, os restantes electrólitos permaneceram dentro dos limites normais (anexo III, 

tabela 2). 

A antibioterapia é fundamental e numa fase inicial, enquanto os resultados da 

bacteriologia não são conhecidos, deve optar-se por antibióticos que sejam efectivos contra os 

microrganismos mais comuns, como antibióticos da classe das penicilinas e aminopenicilinas, 
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combinados ou não, com metronidazol. Também se pode optar por uma penicilina potenciada 

como amoxicilina com ácido clavulânico. Apesar de se mostrarem efectivas, o uso de 

moléculas mais complexas, como enrofloxacinas, não se justifica em casos de piotorax felino, 

uma vez que a Pasteurella spp. é o gram-negativo mais frequente e este é susceptível à 

penicilina e seus derivados. O uso destas moléculas só é justificado se os testes de 

sensibilidade assim o indicarem2. O tratamento deve ser inicialmente por via endovenosa, 

podendo-se trocar para antibioterapia oral quando o animal demonstrar melhoria clínica e bom 

apetite. Como aconteceu com a Orangelo, situações em que o tratamento médico não leva a 

melhoria na condição clínica, quando se verifica agravamento da mesma4 ou se a efusão 

pleural persiste por mais de 7 dias, deve recorrer-se à toracotomia exploratória na tentativa de 

reconhecer a causa primária e trata-la. Neste tipo de situações, normalmente, o prognóstico 

passa a ser bom ou excelente. Outros motivos para se seguir para cirurgia são situações em 

que os métodos de diagnóstico confirmam a presença de abcessos/massas pulmonares ou 

mediastínicos, obstrução dos tubos torácicos ou em casos de recorrência. Após a alta os 

animais devem continuar a antibioterapia durante 4 a 6 semanas para evitar o risco de 

recorrência e efectuar radiografias de controlo em 1 ou 2 semanas2.  

O tratamento da Orangelo seguiu todas as recomendações na literatura, no entanto, 

não se verificou qualquer melhoria clínica. A citologia do líquido pleural demonstrou que os 

agentes presentes seriam bacilos gram-negativos e beta-lactamases negativos, o que significa 

que, em princípio, a antibioterapia seria a indicada. Devido à probabilidade de haver uma causa 

adjacente que não estaria a ser identificada só por imagiologia, a toracotomia exploratória seria 

o próximo passo. 
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Caracterização do paciente e motivo de consulta: O Bob é um Mastiff, macho e inteiro com 

7 anos de idade e 54 kg. Apresentou-se ao serviço de medicina interna para avaliação de 

diarreia e perda de peso crónicas. 

Anamnese: O Bob começou a ter fezes moles intermitentemente acerca de 8 meses. 

Apresentou-se 3 meses depois ao seu médico veterinário quando a diarreia se tornou líquida e 

escura, sendo que a quantidade e a frequência das fezes eram normais e sem sinais de 

vómitos. Uma série de exames complementares foram realizados nesta altura (flutuação fecal, 

painel bacteriológico e painel pancreático com PLI, TLI, cabalamina e folato) tendo sido 

diagnosticado com possível sobrecrescimento bacteriano (TLI e folato elevadas e cobalamina 

diminuída). Foi medicado com fenbendazol, tilosina e vitamina B12 e verificou-se uma melhoria 

da diarreia, passando novamente a ser intermitente, no entanto, o Bob começou a perder peso. 

Um mês depois foram realizados outros exames complementares que comprovaram 

hipoproteinémia (HP) e hipoalbuminemia (HA), sem alterações dos valores hepáticos e renais. 

A urianálise executada não evidenciou qualquer alteração, assim como as radiografias e 

ecografia abdominais realizadas. Na consulta de referência o proprietário referiu que o Bob 

parecia letárgico e tinha vindo a perder peso de forma significativa (cerca de 15 kg), durante os 

últimos 3 meses, no entanto o seu apetite era voraz. Um mês antes desta consulta iniciaram o 

tratamento com prednisona, sulfazalina, azatioprina e dieta hipoalergénica de qualidade 

premium e as fezes começaram a ser mais consistentes, tornando-se moles e não líquidas, no 

entanto aparentavam uma cor castanho amarelado que era anormal. O Bob vivia numa casa 

em Knoxville, Tennessee, EUA. Apenas saia à rua na presença do proprietário e não tinha 

contacto com outros animais. Estava vacinado e desparasitado interna e externamente. Não 

tinha o hábito de ingerir objectos estranhos e não havia possibilidade de contacto com tóxicos. 

Não realizava viagens. Para além dos problemas acima mencionados, o proprietário não referiu 

qualquer outra alteração. No momento da consulta de referência, o Bob estava a ser medicado 

com predenisona, sulfasalazina e famotidina. A azatioprina tinha sido interrompida, uma vez 

que o proprietário achava que fazia o Bob sentir-se pior. Para além da diarreia e da castração 

electiva o Bob não tinha mais história médica e cirúrgica relevantes.  

Exame físico: O Bob estava alerta e com temperamento linfático. A sua condição corporal era 

normal a magra (C.C: 4-5/9) com 54 kg de peso. Apresentava edema periférico a nível 

submandibular e dos membros, assim como evidente atrofia muscular principalmente a nível da 

musculatura da cabeça. As mucosas estavam pálidas, brilhantes e húmidas e o TRC < 2 seg. A 

temperatura rectal de 37.7 ºC, com reflexos anal e perianal adequados e sem parasitas ou 

sangue aderentes. O pulso era forte, simétrico, bilateral e sincrónico e com 102 ppm. Os 

movimentos respiratórios eram do tipo costo-abdominal, superficiais, com relação inspiração-

expiração de 1:1.3 e 40 rpm. Não se denotaram alterações à auscultação cardiopulmonar. O 

grau de desidratação estimado foi < 5%, os gânglios linfáticos eram difíceis de palpar devido ao 
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edema periférico e à palpação abdominal apenas se notou ligeira hepatomegalia. Os ouvidos e 

os olhos estavam normais à observação.  

Lista de problemas: diarreia crónica, perda de peso crónica com polifagia, edemas periféricos, 

atrofia muscular, hepatomegalia, HP e HA.  

Diagnósticos diferenciais: Perante a história clínica, sinais clínicos e exames previamente 

realizados o raciocínio de diagnóstico é conduzido para enteropatias com perda de proteína 

(EPP) como doença inflamatória intestinal crónica idiopática (IBD), linfangiectasia intestinal (LI), 

neoplasia intestinal difusa e infiltrativa (linfoma ou linfossarcoma) e parasitismo intestinal. 

Poder-se-ia considerar também alergia alimentar, por ter havido alguma melhoria com a 

alteração da dieta. Apesar dos exames realizados acerca de 3 meses, deve-se voltar a 

descartar outras causas de perda de peso com polifagia como Diabetes mellitus, 

sobrecrescimento bacteriano, Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE), ou patologias extra-

intestinais que levem a perda de proteína como insuficiência renal ou hepática.  

Exames complementares: Hemograma completo (Anexo IV, tabela 1): anemia normocítica, 

normocrómica. Bioquímica sérica (Anexo IV, tabela 2): hipoproteinémia, hipoalbuminémia, 

hipocalcémia, hipoclorémia, aumento das enzimas hepáticas, hipercolestorolémia, alcalose 

metabólica. TLI: normal. PLI: normal. Folato: diminuído (3.9 referência 7.7-24.4). Vit. B12: 

diminuída (150 referência 251-908). Endoscopia gastrointestinal superior: múltiplos nódulos, 

pequenos e esbranquiçados na serosa intestinal (lipogranulomas) que se estendiam até onde o 

endoscópio avançou. Colonoscopia: ileo com múltiplos lipogranulomas semelhantes aos 

encontrados no duodeno. Cólon sem alterações. Biopsia de estômago, intestino delgado e 

intestino grosso: moderada linfangiectasia no duodeno e íleo associada a ligeira enterite 

linfoplasmacitária. 

 Diagnóstico: Linfangiectasia do intestino deIgado associada a enterite linfoplasmacitária. 

Tratamento e acompanhamento: Com a confirmação da LI a dieta foi alterada para outra 

ração hipoalergénica de qualidade premium com menor conteúdo em gordura, foi continuado o 

tratamento com prednisona 50 mg BID PO e com Cobalamina 1.25 ml SC 1 vez por semana e 

adicionou-se carbonato de cálcio (Tums ®) 16 comprimidos por dia PO. Foi aconselhada a 

massagem dos membros BID. O BOB foi seguido pelo seu médico veterinário, mas manteve-se 

o contacto com o proprietário. Ao fim de 10 dias as fezes estavam melhor formadas, assim 

recomendou-se continuar a analisar hemograma/bioquímica/cálcio ionizado/peso e fazer 

alterações no tratamento, se necessário, a partir daí. Ao fim de dois meses do diagnóstico o 

edema periférico havia melhorado significativamente e as fezes eram normais, iniciando-se o 

desmame dos glucorticoides.  

Discussão: Perante um caso de diarreia, a história clínica e o exame físico detêm um papel 

importante para que se possa fazer uma boa classificação. A distinção entre aguda/crónica, do 

intestino delgado/intestino grosso vai ditar quais os principais diagnósticos diferenciais a ser 
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considerados e quais os exames complementares que devem ser realizados1. A diarreia do 

Bob foi classificada com crónica por não estar a responder ao tratamento convencional e por se 

prolongar no tempo por mais de 3 semanas, e foi localizada, com base em toda a história 

clínica (volume normal, frequência normal, possíveis melena e esteatorreia, perda de peso, 

polifagia, por não ter tenesmo ou urgência para defecar), predominantemente no intestino 

delgado, com possível envolvimento do intestino grosso2. É necessário ter em atenção que 

patologias extra-intestinais podem causar diarreia secundária, como patologias endócrinas 

(hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo), insuficiência cardíaca, hepática ou renal1. Uma diarreia 

primária, crónica do intestino delgado com perda de peso e proteína e polifagia, como a do 

Bob, está normalmente relacionada com patologias da má-absorção, como a IPE, 

sobrecrescimento bacteriano, IBD, LI ou neoplasia intestinal difusa e infiltrativa. Geralmente 

estes animais são saudáveis, aparentando doença apenas quando estão mal nutridos ou 

desenvolvem HP. No caso de envolvimento do intestino grosso os principais diagnósticos 

diferenciais seriam IBD, parasitismos intestinal ou neoplasia. A resposta positiva à alteração da 

dieta do Bob poderia indicar uma alergia alimentar, no entanto seria de esperar sinais 

dermatológicos. Os exames complementares realizados ao Bob no passado apenas 

identificaram possível sobrecrescimento bacteriano. Apesar de haver um aumento das enzimas 

hépaticas, este foi considerado secundário à administração de prednisona e não um sinal de 

patologia hepática, uma vez que os valores estavam normais antes do tratamento3. Como os 

valores renais da bioquímica estavam normais, assim como a urianalise realizada a cerca de 2 

meses, esta não foi repetida. Desta forma, a causa mais provável de HA neste caso é uma 

EPP. Diversos tratamentos foram tentados, desde administração de antibióticos, 

corticoesteróides e alteração da dieta para tratar possível IBD, no entanto, apesar de ter havido 

uma resposta ao tratamento, esta não foi satisfatória. Nestes casos, o método capaz de 

oferecer um diagnóstico definitivo é a biopsia intestinal para análise histopatológica. 

O Bob foi diagnosticado com linfangiectasia moderada e enterite linfoplasmocitária no 

duodeno e íleo. A LI é uma patologia dos vasos linfáticos ao nível do intestino, podendo afectar 

as vilosidades, a submucosa, a muscular e o mesentério. Ocorre por dilatação dos mesmos 

com perda de linfa para o lúmen intestinal2,4. Esta patologia pode ser primária ou secundária. A 

LI primária é considerada idiopática ou congénita, apesar de em muitos casos os sinais não 

estarem presentes ao nascimento. Normalmente, envolve apenas o intestino, mas pode estar 

relacionada com outras anormalidades linfáticas como o quilotorax. Por ser comum em 

algumas raças (rottweilers, Yorkshire terriers, Shar-peis e Maltese) pensa-se que possa haver 

predisposição genética. A LI secundária é secundária a outros processos como obstrução dos 

vasos linfáticos, por inflamação ou neoplasia, obstrução do ducto torácico, por pericardite ou 

insuficiência cardíaca, causando hipertensão linfática, entre outros2. No entanto, um processo 

inflamatório no sistema linfático intestinal parece ser a causa mais comum, sendo que, assim 
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como o Bob, muitos animais apresentam simultaneamente infiltrados linfoplasmocitários na 

lâmina própria1. Nestes casos a distinção entre primária e secundária pode ser difícil pois a 

perda de linfa para o intestino pode levar a inflamação secundária, ou vice-versa4.  

Os sinais clínicos estão associados à estase e à perda de linfa, por extravasamento ou 

ruptura dos vasos linfáticos1. Observa-se, em muitos casos, diarreia aquosa ou semi-sólida, 

persistente ou intermitente, esteatorreia, perda de peso, polifagia, edemas periféricos e menos 

frequentemente vómitos, letargia e anorexia2. Para além dos sinais clínicos, o diagnóstico 

passa pela análise da bioquímica e da biopsia intestinal. As alterações frequentemente 

observadas são panhipoproteinémia, hipocolesterolemia e linfopenia devido à perda de linfa. 

Apesar da perda de proteína nas EPP ser independente do peso molecular, sendo de esperar 

panhipoproteinémia, alguns estudos demonstraram que é possível a perda isolada de 

albumina4. Outras alterações como hipocalcémia e hipomagnesiéma já foram reportadas5. A 

hipocalcémia ocorre por diminuição da albumina sérica ou por má absorção intestinal de 

vitamina D e cálcio2. Quer os sinais clínicos, quer as alterações da bioquímica do Bob são 

compatíveis com esta patologia, no entanto é necessária a confirmação por biopsia, pois é 

possível que haja outra patologia concorrente. O Bob apresentava ainda uma anemia 

normocitica, normocromica que não pode ser classificada como regenerativa ou não 

regenerativa, uma vez que não foi medido o índice de reticulócitos. Pensa-se que, por não 

haver sinais de doença renal e por não se suspeitar de doença hepática, é possível que a 

anemia seja consequência da inflamação intestinal com possível perda de sangue pelo trato 

gastrointestinal ou pela administração de azatioprina, uma vez que causa mielosupressão2. 

Apesar da dificuldade, a perda intestinal de proteína pode ser diagnosticada clinicamente 

medindo a concentração fecal de “α1-Proteinase Inhibitor” (α-PI), apenas disponível em um 

laboratório. Este teste é particularmente útil quando existem hepatopatias e nefropatias 

simultâneas ou quando há suspeita de enteropatia com perda de proteína, sem sinais de 

patologia intestinal. Outros exames complementares podem ser realizados no sentido de se 

chegar a um diagnóstico, como coprologia, TLI, cabalamina e o folato. A cultura bacteriana das 

fezes é um exame diagnóstico de pouco interesse clínico, contudo a identificação de parasitas 

intestinais já é importante, devendo sempre ser realizado antes de se prosseguir para técnicas 

mais invasivas2,3. Como este teste já havia sido realizado e o Bob tratado com fenbendazol, 

não voltou a ser repetido. Uma concentração sérica de cobalamina (vitamina B12) diminuída 

ocorre em IPE, sobrecrescimento bacteriano e lesões crónicas da mucosa do íleo. Esta 

vitamina deve ser medida em casos de enteropatia crónica, uma vez que, em estudos 

recentes, a diminuição da sua concentração veio a demonstrar ser um factor negativo de 

prognóstico e um sinal de possíveis recorrências, devendo ser sempre suplementada se 

necessário.3 O folato (Vitamina B9) é sintetizado pelas bactérias intestinais e absorvido na 

porção proximal do intestino. Assim, o uso destas duas vitaminas pode ajudar a concluir se 
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existe ou não sobrecrescimento bacteriano e a localizar lesões intestinais. No caso do Bob 

ambas estavam diminuídas, provavelmente por diminuição da absorção das mesmas. A 

medição de TLI é útil para descartar IPE. As radiografias e a ecografia abdominais para além 

de poderem indicar qual a causa da diarreia, ajudam a determinar qual o método de biopsia a 

seguir, endoscopia ou laparatomia4. Quando não há evidência de patologia que necessite de 

cirurgia como uma massa intestinal, normalmente opta-se pela endoscopia, pois permite uma 

análise visual do intestino5. Como o Bob já havia feito uma ecografia e por ter sido inconclusiva 

optou-se pela endoscopia. Uma imagem típica de LI por endoscopia compreende gotículas 

lipídicas esbranquiçadas e “bolhas” proeminentes na mucosa5. A biopsia por endoscopia 

permite uma abordagem mais segura, principalmente quando há HP significativa que cause 

atraso na cicatrização intestinal1. A dificuldade está muitas vezes em decidir por uma 

endoscopia intestinal superior ou inferior. Estudos demonstraram que em animais com IBD ou 

LI as alterações histológicas podem ser diferentes no íleo, jejuno e duodeno, sendo que no 

caso da LI pode-se só encontrar alterações no íleo, por isto, ambas as técnicas devem ser 

realizadas4. Quando a biopsia por endoscopia não dá resposta, pode ser necessária uma 

biopsia da parede intestinal completa recolhida por laparotomia. Na laparotomia observa-se 

espessamento da parede intestinal, vasos linfáticos mesentéricos e intestinais dilatados, 

linfoadenomegalia dos gânglios linfáticos mesentéricos, lipogranulomas à volta do mesentério e 

da serosa dos vasos linfáticos. Histologicamente é visível uma dilatação em “forma de balão” 

dos vasos linfáticos na mucosa e submucosa2, assim como infiltrados linfoplasocitarios, 

frequentes em EPP5.   

A LI secundária é tratada resolvendo a causa primária, por sua vez o tratamento da LI 

primária compreende a manipulação da dieta e uso de glucocorticóides. A dieta ideal tem baixo 

teor em gordura, proteína de elevada qualidade e alta digestibilidade, não sendo aconselhado, 

de forma alguma, alimentações para perda de peso, pois, apesar de terem pouca gordura, não 

suprimem as necessidades energéticas do animal. A ingestão da dieta é importante, porque um 

bom apetite está associado a um melhor prognostico1. Em muitos casos este regime alimentar 

é necessário por um longo período de tempo. O tratamento com glucocorticóides é benéfico em 

casos com linfangite, lipogranulomas e infiltrados linfoplasmocitários na lâmina própria. É 

normalmente usado prednisolona 1 a 2 mg/kg/dia por 2 a 4 semanas sendo depois diminuída 

para a menor dose efectiva. Se a resposta à dieta e aos glucocorticóides for positiva, este 

ultimo pode ser descontinuado, depois de 3 a 6 meses de tratamento total1,2. Estudos recentes 

demonstram que a ciclosporina (5mg/kg/dia) pode ser benéfica em casos refractários. Por este 

motivo alguns autores recomendam a combinação de ciclosporina e glucocorticoides para 

tratamento inicial4. A azatioprina (2mg/kg/dia) também pode ser adicionada aos 

glucocorticóides quando a resposta não é ideal, no entanto é necessário o controlo do 

hemograma por causar mielossupressão2. Anteriormente era aconselhado o uso de 
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triglicerideos de cadeia-média para promover calorias extra, no entanto esta teoria tem sido 

contestada, sendo que, nos dias de hoje, se recomende o uso de vitaminas lipossolúveis2. Para 

além destes princípios, o tratamento é sintomático, sendo que os diuréticos podem ser úteis na 

presença de efusões. O uso de antibióticos como tilosina ou metronidazol não demonstraram 

qualquer benefício no tratamento de LI, no entanto devem ser considerados se existe suspeita 

de sobrecrescimento bacteriano simultâneo. Perante um caso severo de HP pode optar-se por 

transfusão de plasma ou administração de colóides. A resposta ao tratamento é variável de 

paciente para paciente, podendo os sinais clínicos resolverem-se por meses ou até anos, 

contudo o prognóstico a longo termo é pobre por os animais acabarem por sucumbir por má-

nutrição, efusões e/ou diarreia intratável2. O tromboembolismo é uma complicação possível 

devido ao estado de hipercoaguabilidade. Por este motivo devem ser feitos painéis de 

coagulação sanguínea, sendo que alguns autores recomendam a administração de aspira (0,5 

mg/kg SID) se se suspeitar que o animal possa sofrer desta complicação5. O tratamento do 

Bob consistiu em continuar com a mesma dose de prednisona, sendo que se a resposta não 

fosse suficiente se teria de adicionar outro imunossupressor, no entanto era necessário 

primeiro voltar a analisar o estado da anemia. Para além disso a dieta foi alterada para uma 

mais pobre em gordura, foi continuado o tratamento com Vit B12 por ainda se verificar 

diminuição da cobalamina e optou-se por suplementação com cálcio por haver significativa 

diminuição do cálcio.  
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Caracterização do paciente e motivo de consulta: O Duke é um cruzado de Labrador 

retriever, macho e castrado, com 6 anos de idade e 20 kg de peso. Apresentou-se ao serviço 

de Oncologia para reavaliação de um mastocitoma grau II e discussão de possíveis 

tratamentos. 

Anamnese: O Duke foi diagnosticado pelo seu médico veterinário com um mastocitoma 

subcutâneo de grau II, ao nível da escápula esquerda, que havia sido removido cirurgicamente, 

no entanto sem margens limpas. Num período de 8 meses o tumor voltou a reaparecer, tendo 

sido removido com margens limpas numa nova cirurgia. Seis meses depois voltou a recorrer, 

tendo o Duke sido referido para o hospital veterinário da Universidade do Tennessee. O Duke 

vivia numa casa com acesso livre ao exterior privado sem contacto com outros animais. Não 

tinha o hábito de escavar e não havia possibilidade de contacto com tóxicos ou lixo. O Duke 

estava correctamente vacinado e desparasitado. A alimentação era à base de ração seca de 

qualidade média. Não apresentava passado médico ou cirúrgico relevantes. Para além do que 

já foi referido, o proprietário não relatou outras alterações.  

Exame físico: O Duke apresentou-se alerta e com temperamento equilibrado, com uma 

condição corporal normal (5/9) e 20 kg de peso. As mucosas estavam rosadas, brilhantes e 

húmidas e o TRC <2 seg. A temperatura rectal registada foi 38.2ºC, com tónus anal e perianal 

adequados e sem sangue ou parasitas aderentes. Os movimentos respiratórios, de 24 rpm, 

eram regulares, do tipo costo-abdominal, com profundidade normal e uma relação inspiração-

expiração de 1:1.3, sem uso dos músculos acessórios. O pulso era bilateral, forte, simétrico, 

sincrónico e rítmico com 120 ppm. Não se detectaram alterações nos sons cardio-respiratórios. 

O grau de desidratação estimado foi <5%. Todos os gânglios linfáticos estavam dentro dos 

limites normais e à palpação abdominal não se registaram alterações. Os ouvidos e os olhos 

estavam normais à observação. Na palpação da zona das excisões cirúrgicas anteriores era 

evidente a presença de duas massas, uma com 1.2x0.9x1 cm de dimensões, móvel e mole e a 

segunda com 1.25x1.25x1 cm e firme, ambas no tecido subcutâneo e na zona da escápula 

esquerda.  

Lista de problemas: duas massas subcutâneas na zona de excisão cirúrgica dos 

mastocitomas previamente diagnosticados e removidos cirurgicamente.  

Diagnósticos diferenciais: tendo como base a história clínica, o mais provável é que se trate 

de mastocitomas. No entanto devem também ser considerados tecido cicatricial, abcesso, 

outro tipo de neoplasia como lipoma ou fibrossarcoma.  

Exames complementares: CAAF – mastocitoma. Histopatologia das massas removidas 

cirurgicamente, assim como dos gânglios linfáticos submandibular e pré-escapular: 

Mastocitoma subcutâneo grau III (mastócitos com citoplasma eosinofílico, com poucos grânulos 

basófilos citoplasmáticos. Marcada anisocitose e anisocariose, frequentes células binucleads e 

raras multinucleadas, 5 figuras mitoticas por campo 400 x, figuras mitóticas bizarras, invasão 
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local agressiva) com margens limpas e sem evidência de metastização dos gânglios regionais. 

Hemograma completo: sem alterações; Bioquimica sérica: sem alterações; Urianálise: sem 

alterações; Radiografias torácicas: sem alterações; Ecografia abdominal: sem alterações.  

Diagnostico: Mastocitoma subcutâneo grau III e estadio IIIa.  

Tratamento e acompanhamento: fez-se remoção cirúrgica com 2 cm de margens laterais e 

remoção do plano anatómico adjacente e inferior, seguida de análise histopatologica das 

massas. Devido às várias recorrências já reportadas e por ser um mastocitoma grau III, foi 

iniciada quimioterapia para adjuvar o tratamento cirúrgico. Optou-se pelo protocolo com 

vimblastina (2mg/m2 IV) e prednisona (20 mg SID). Este protocolo teve duração de 12 semanas 

com 8 tratamentos, sendo que a vimblastina foi administrada nas semanas 1-4 e 6,8,10 e 12 de 

tratamento. No que diz respeito à prednisona a dose foi reduzida para 15 mg na 4º semana de 

tratamento, mantendo-se até à 8º semana. Da 8º a 10º semana foi medicado com 10 mg SID 

de prednisona e depois 10 mg cada 48 horas até à 12º semana. Durante o tempo que me foi 

possível acompanhar o caso, até ao final do tratamento, o Duke não apresentou recorrência da 

neoplasia, nem efeitos secundários ao tratamento. 

Discussão: O mastocitoma é um dos tumores cutâneos e subcutâneos mais comum em cães1. 

Apesar de ser mais frequente em animais sem raça definida, as raças braquicefálicas, Golden 

retrievers, Beagles e Schnauzers parecem ser predispostos para este tipo de tumores2. Não 

parece estar relacionado com o género e, apesar de poder ocorrer em qualquer idade, o pico 

de prevalência é entre os 8.5 a 9.5 anos de idade. Muitas vezes são tumores únicos, no 

entanto em 10 a 15% dos casos pode observar-se tumores múltiplos.1 Desenvolvem-se mais 

frequentemente no tronco, entre 50% a 60% dos casos, nos membros ocorre em cerca de 25% 

dos casos e menos frequentemente na cabeça e região cervical. Raramente são reportados 

mastocitomas na conjuntiva, glândulas salivares, nasofaringe, laringe, cavidade oral, trato 

gastrointestinal e ureteres2.   

O processo que leva ao aparecimento desta neoplasia ainda não está totalmente 

esclarecido, mas já foi descrito, em casos raros, estar associado a inflamação crónica ou à 

aplicação de irritantes cutâneos2. Algumas alterações genéticas têm sido estudadas mas ainda 

não há respostas concretas. No entanto, foi recentemente demonstrado, em cães e gatos com 

mastocitoma, que uma alteração no receptor Kit, responsável pela ligação de um factor de 

crescimento que promove a diferenciação das células hematopoiéticas pluripotentes da medula 

óssea em mastócitos, resulta na diferenciação, sobrevivência e invasão desregulada destas 

células mesmo sem a presença deste factor de crescimento2,3. Esta mutação demonstrou-se 

estar relacionada com tumores de grau elevado3. 

Os mastócitos são abundantes nos pulmões e trato gastrointestinal, no entanto raramente 

causam neoplasia nesses locais. Têm um papel importante na reacção inflamatória, pois são 

responsáveis pela libertação de aminas vasoactivas (histamina, serotonina), enzimas, 
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proteoglicanos (heparina) e citoquinas. Assim, é possível compreender o porquê dos sinais 

clínicos lhe são associados1. Podem ser sinais locais, como inchaço, prurido, eritema, 

ulceração ou hemorragia ou podem ser sinais sistémicos como ulceração gástrica, por 

hiperacidez gástrica, arritmias, hipotensão e choque1, devido à elevada concentração de 

histamina. Por o aumento de histamina ser comum em animais com mastocitoma, a sua 

concentração sérica pode ser um indicador de progressão da doença2. O comportamento dos 

mastocitomas não é previsível, já que tanto podem ter uma progressão lenta, com um longo 

período de tempo sem disseminação, ou podem disseminar-se sistemicamente numa fase 

inicial. Os locais de metastização mais comuns são os gânglios linfáticos regionais, seguidos 

pelo baço, fígado e medula óssea, sendo que, ao contrário de muitos outros tumores, a 

metastização pulmonar não é frequente1. Ao exame físico os mastocitomas podem parecer-se 

com qualquer coisa. Podem ser lesões variáveis em tamanho, número, forma, localização, 

entre outros. Por este motivo e, por apenas por palpação os mastocitomas poderem ser 

equivocamente diagnosticadas como lipomas2, qualquer alteração cutânea ou massa 

subcutânea suspeitas devem ser submetidos para avaliação citológica1. A apresentação clínica 

dos mastocitomas parece estar também relacionada com o seu grau de diferenciação celular. 

Na presença de células bem diferenciadas, a neoplasia tende a ser única, com crescimento 

lento e sem sinais de ulceração. Por sua vez, perante células indiferenciadas o crescimento 

tende a ser rápido, com ulceração e prurido, podendo envolver os tecidos subjacentes2. 

Aquando a manipulação do tumor, durante a consulta, pode ser observado o sinal de Darier 

que é caracterizado pelo aparecimento de eritema e pápulas no local do tumor, provocado pela 

libertação das aminas vasoactivas2.  

O diagnóstico pode ser alcançado apenas com uma citologia por aspiração com agulha fina 

(CAAF). Os mastocitomas são caracterizados por células redondas, de fácil esfoliação. As 

células têm um núcleo circular a ovóide, com quantidades significativas de citoplasma e de 

grânulos citoplasmáticos de diversos tamanhos. Quando se tratam de tumores bem 

diferenciados, a sua aparência é homogénea, contudo, quando se tornam menos 

diferenciados, o tamanho e número dos grânulos citoplasmáticos diminuem e o pleomorfismo 

aumenta1. Contudo, deve ter-se em atenção que o CAAF apenas oferece um diagnóstico, 

sendo necessária a análise da biopsia, preferencialmente após remoção cirúrgica, para se 

determinar o grau histológico2,5. Normalmente, os mastocitomas são classificados em 3 graus 

(escala Patnaik), conforme o seu estado de diferenciação celular, estando relacionados com o 

prognóstico, possibilidade de metastização e desfecho clínico2. O grau I é caracterizado por 

células bem diferenciadas e confinado à derme, o grau II já apresenta algum grau de 

pleomorfismo com possível envolvimento do tecido subcutâneo, e o grau III que representa o 

pleomorfismo com envolvimento, não só do tecido subcutâneo, mas também de outros tecidos 

mais profundos1. O grau I está normalmente associado a um potencial de metastização baixo, 
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inferior a 10%, o grau II apresenta já um potencial baixo a moderada enquanto os de grau III 

têm um potencial elevado de 55 a 96%2. Para além desta classificação, o estadiamento clínico 

pode ser importante para determinar um prognóstico. Um bom estadiamento só é possível 

recorrendo-se à imagiologia torácica e abdominal e à análise citológica dos gânglios linfáticos 

regionais, do baço e do fígado, se perante imagens anormais,1 e à aspiração de medula 

óssea2. Sendo os gânglios linfáticos regionais os primeiros a sofrerem metastização, quando 

não se verifica qualquer alteração, é pouco provável que haja envolvimento dos outros órgãos1. 

Apesar da metastização pulmonar não ser comum, radiografias torácicas são importantes para 

se poder analisar os gânglios linfáticos intratorácicos1,2 e descartar outras patologias 

cardiopulmonares2. Apesar dos graus e estadios estarem adaptados para os mastocitomas 

cutâneos, os mastocitomas do Duke foram classificados como grau histológico III e estadio IIIa, 

segundo o sistema de estadiamento clínico da Organização Mundial de Saúde para 

mastocitomas (Anexo V, tabela 1: tumores cutâneos múltiplos, grandes, tumores infiltrativos 

com ou sem envolvimento dos gânglios linfáticos regionais e sem sinais sistémicos).  

Classicamente, os tumores subcutâneos têm sido classificados como grau II devido à sua 

localização. Thompson et al realizaram um estudo para os classificar histologicamente, analisar 

o seu comportamento e prognóstico clínico3. Os autores concluíram que a maioria dos 

mastocitomas subcutâneos não são agressivos4. Animais com mastocitoma subcutâneo 

tiveram um tempo de sobrevivência e tempo médio livre de doença maiores, assim como 

menores taxas de recorrência e metastização que os tumores classificados como grau II. 

Concluíram também que são mais facilmente controlados apenas com cirurgia do que os 

mastocitomas cutâneos, sendo que apenas 2% dos tumores removidos com margens limpas 

recorreram localmente, sendo que os tumores classificados como grau II apresentam uma 

percentagem de recorrência de 11%. Para além disto, demonstraram que o desfecho clínico 

está intimamente relacionado com o índice mitótico (IM), no entanto este factor de prognóstico 

não deve ser interpretado isolado, uma vez que outros factores o podem influenciar, como 

múltipla nucleação e padrão histológico infiltrativo. Existem indicadores de proliferação que 

podem ajudar a determinar o prognóstico, como Ki67 (proteína nuclear expressa em todas as 

fases do ciclo de diferenciação celular), e AgNor (subunidade nucleolar envolvida na 

transcriptase do RNA e associada a proliferação celular), sendo que estes são preditivos para 

comportamento maligno. Para além disso, pode procurar-se mutações no gene C-kit, sendo 

que a sua distribuição difusa no citoplasma está associada a malignidade tumoral, com maior 

probabilidade de recorrência local e metastases. No que diz respeito aos mastocitomas 

subcutâneos, estes valores de prognóstico são tão importantes como para os cutâneos4. No 

estudo de Thompson et al, os tumores subcutâneos que recorreram após cirurgia tinham uma 

maior expressão de todos estes factores4. A decisão de como tratar um mastocitoma vai 

depender da localização, do grau e do estadiamento clínico de cada caso1. Cirurgia, 
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radioterapia, quimioterapia ou combinação dos diferentes tratamentos são as opções 

disponíveis. Quando se trata de mastocitoma, a excisão cirúrgica, se possível, é sempre a 

melhor opção, sendo que em mastocitomas de grau I e II, sem sinais de metastização, se 

espere que a rescisão seja curativa. É recomendado 3 cm de margem cirúrgica que deve incluir 

o plano anatómico imediatamente subjacente. Quando se verifica que as margem não são 

limpas, pode recorrer-se a nova cirurgia ou à radioterapia no local de excisão1,2. O principal 

risco durante a excisão cirúrgica é a possível desgranulação que pode levar a uma crise 

hipotensiva, ou problemas de coagulação, pondo em risco a vida do animal durante a cirurgia2. 

A radioterapia como terapia única não demonstra resultados muito promissores, no entanto 

pode ser utilizada como tratamento paliativo em tumores que não podem ser removidos 

cirurgicamente1. Em tumores com elevado risco de metastização pode ser usada para irradiar 

os gânglios linfáticos de forma preventiva, mesmo que estes estejam citologicamente normais2, 

tendo sido demonstrado que nestes casos há melhoria no desfecho clínico, comparado com a 

radioterapia local apenas. A quimioterapia pode ser útil em mastocitomas que são pouco 

diferenciados, como no caso do Duke, por evitar a disseminação sistémica e aumentar o tempo 

médio livre de tumor, ou quando estão metastizados1,2. Alguns estudos demonstraram uma 

reposta pobre à prednisona, assim como à vincristina em mastocitomas de grau II e III. No 

entanto, o estudo de Rungsipipat et al, que comparou o tratamento de mastocitomas grau II 

apenas com prednisolona (1 mg/kg por 4 semanas seguido de 0.5 mg/kg por 8 semanas) e 

com vimblastina (2 mg/m2 IV nas semanas 1-4, 6, 8, 10, 12) e prednisolona (1 mg/kg por 4 

semanas seguido de 0.5 mg/kg por 8 semanas), demonstrou que ambos provocaram a 

diminuição das características histopatológicas de malignidade e o aumento da qualidade de 

vida. O primeiro resultou em 50 % de resposta parcial, enquanto o segundo em 78.2%6. Foram 

descobertos no citosol dos mastocitomas caninos, receptores para os glucocorticoides, que 

podem inibir a proliferação celular ou mesmo provocar a apoptose das células tumorais, assim 

como diminuir o edema e a reacção inflamatória peri-tomural2. A vimblastina combinada com 

prednisolona tem sido a quimioterapia de excelência para estes tumores, sendo os principais 

efeitos secundários: anemia e trombocitopénia devido à mielossupressão e, em alguns casos, 

à hemorragia intralesional6.  

Como já referido, o prognóstico depende de vários factores, como o estádio clínico, 

localização, índice mitótico, densidade vascular e marcadores de proliferação. Tumores na 

zona do prepúcio, escroto e áreas mucocutâneas estão associados a pior prognóstico, sendo 

mais grave quando se verifica envolvimento visceral ou da medula óssea. Quando há 

envolvimento sistémico o tempo de sobrevivência é cerca de 90 dias. O tempo médio livre de 

doença para mastocitomas na zona inguinal e perineal é cerca de 9.3 meses, enquanto que 

nas outras zonas cutâneas é cerca de 33.9 meses2. Tumores em estadio clínico 0 ou 1 têm 

melhor prognóstico do que pacientes com estadio superior1. Cerca de 80 a 90% dos animais 
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com mastocitomas de grau I e cerca de 75% dos animais com grau II, ambos submetidos a 

cirurgia, são capazes de ter um longo tempo de sobrevivência. Por sua vez, os animais com 

mastocitoma de grau III morrem um ano após a excisão cirúrgica por recorrência ou 

metástases2. No estudo de Hume et al, que analisou o desfecho clínico de animais com 

mastocitoma grau III, conclui-se que quando se faz o controlo local da neoplasia, com cirurgia, 

o tempo de sobrevivência aumenta, comparativamente aos que não a realizaram, o mesmo se 

verificou com tumores <3cm. Os autores concluíram também que a ausência de metástases a 

nível dos gânglios linfáticos aquando do diagnóstico está associada a um melhor prognóstico. 

Adjuvar o tratamento cirúrgico com quimioterápicos ou radioterapia também parece aumentar o 

tempo médio de sobrevivência6. O mastocitoma do Duke, apesar de ser grau III, como está 

descrito na literatura, o seu tempo de sobrevivência seria cerca de 1 ano, no entanto existem 

diversos factores de prognóstico a favor e contra que podem alterar esta previsão, como as 

diversas recorrências, ausência de metástases a nível dos gânglios linfáticos regionais e o 

tratamento com quimioterapia. A recorrência após remoção cirúrgica é um sinal de mau 

prognóstico. No estudo de Thompson et al sobre mastocitomas subcutâneos, concluiu-se que 

uma maior contagem dos marcadores de proliferação (IM, Ki67, AgNOR Kit citoplasmático) 

indica maior probabilidade de recorrência local e metastização, assim como ocorre com os 

mastocitomas grau II4. Depois do tratamento, os animais devem ser acompanhados, primeiro 

no primeiro mês após a terapia, depois a cada 3 meses por meio ano e depois a cada 6 meses.  
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Anexo I: Oftalmologia 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

Figura 3: Olho direito (A) e olho esquerdo (B) no primeiro dia após a cirurgia. Observa-se a presença da lente 

intra-ocular em ambos os olhos e tecido de granulação no local da sutura. 

Figura 1: Olho direito (A) e olho esuqerdo (B) pré-cirurgia e após dilatação da pupila com tropicamida. 
Observa-se pigmentação da córnea OD, precipitados queráticos OU e flare aquoso OU. Opacificação do 

cristalino bilateral, com evidência da sutura em Y. 

Figura 2: Ecografia ocular do olho direito (A)  e do olho esquerdo (B). Observa-se a cápsula anterior do 

cristalino enrugada bilateralmente, sem sinais de descolamento da retina. 

A 
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Anexo II: Neurologia 
 
Parâmetro resultado Unidades Referência 

Ureia 17 mg/dL 8-32 

Creatinina 1.2 mg/dL 0.4-1.2 

Proteinas totais 6.2 g/dL 5.4-6.8 

Albumina 3.2 g/dL 3.2-4.1 

Globulinas 3.0 g/L 2.0-3.2 

A:G ratio 1.1 ratio  

Gluose 92 mg/dL 84-120 

Cálcio 10.8 mg/dL 10.0-11.9 

Fósforo 3.4 mg/L 2.6-5.8 

FA 58 u/L 15-164 

AST 70↑ u/L 15-51 

ALT 26 u/L 21-97 

Sódio 153↑ mEq/L 142-149 

Potássio 3.2 mEq/L 3.1-4.8 

Cloro 117 mEq/L 109-117 

Bicarbonato 22 mmol/L 14-22 

TBilirrubina 0.1 mg/dL 0.2-0.5 

CK 391↑ u/L 49-324 

Colesterol 167 mg/dL 148-337 

Magnésio 1.0↑ mmol/L 0.7-0.9 

    

Tabela 1: Bioquímica sérica da Kujo 

 

 
Antibiótico Sensibilidade Interpretação 

Amicacina <=2 S 

Amox/clav >=32 R 

Cefpodoxima <=.25 S 

Cefalexina >=64 R 

Cloranfenicol  <=2 S 

Ceftiofur <=1 S 

Enrofloxacina <=.12 S 

Gentamicina <=1 S 

Imipenem <=1 S 

Marbofloxacina <=0.5 S 

Nitrofurantoina 128 R 

Piperacilina <=4 S 

Tetraciclina <=1 S 

Tobramicina <=1 S 

Trimet/sulfa <=20 S 

Tabela 2: Teste de sensibilidade a antibióticos para Enterobacter aerogenes 
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Figura 3: RM da coluna vertebral cervical em modo T2, corte sagital. Intensidade heterogénea das placas 
terminais das veteranas cervicais, com focos de hiperintensidade. Perca de hiperintensidade normal dos 
discos intervertebrais. 

A 

B 

Figura 1: Projecção radiografica latero-lateral (A) e ventrodorsal (B) da região cervical. Lise das placas terminais entre os 
espaços intervertebrais C4-C5 e C5-C6. Irregularidade das placas terminais nos espaços intervertebrais C2-C3, C3-C4 e C6-C7, 
mas menos severa. Severa espondilose deformante entre C2-C7. 

 

A 
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Figura 4: RM da coluna cervical em modo STIR, corte sagital. Intensidade heterogénea das placas terminais 
das vértebras, com focos de hiperintensidade. Perca de hiperintensidade normal dos discos intervertebrais. 

 

 

 
 

Figura 5: RM da coluna vertebral cervical em modo T1 pós-contraste. Captação heterogénea e moderada de 
contraste nas placas terminais das vértebras cervicais, correspondente às áreas de remodelação. 
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Anexo III: Respiratório 
 
Parâmetro resultado Unidade Referência 

Hematocrito 47.7 % 34-48 

Hemoglobina 15.6 g/dL 11.5-15.9 

Eritrocitos 10.67 X10E6/uL 7.5-11.7 

VCM 44.7 fL 36-46 

HCM 14.6 pg 12.5-16.4 

CHCM 32.6 g/dL 32.2-36.8 

RDW 14.9 % 13.7-17.2 

Leucócitos 15.5 ↑ X10E3/uL 4.7-15.3 

  % neutrófilos 81 ↑ % 29.5-74.5 

  % monócitos 5 % 0.2-5 

  % eosinófilos 1↓ % 3.4-11.4 

  % linfócitos 12 ↓ % 20-61.2 

  % basófilos 0 % 0-2 

Abs neutrófilos 12.56 ↑ X10E3/uL 2-9.2 

Abs monócinos 0.78 ↑ X10E3/uL 0.08-0.32 

Abs eosinófilos 0.16 ↓ X10E3/uL 0.2-1.1 

Abs linfócitos 1.86 X10E3/uL 1.05-8 

Abs basófilos 0 X10E3/uL 0-0.2 

Plaquetas Agregadas mas 
parecem apropriadas 

X10E3/uL 169-480 

MPV 17.1 fL 10-19 

poikilocitose 1   

Alterações tóxicas 2+   

Tabela 1: Hemograma da Orangelo 

Parâmetro resultado Unidades Referência 

Ureia 25 mg/dL 19-39 

Creatinina 1 mg/dL 0.9-2 

Proteínas totais 7.2 g/dL 6.7-8.3 

Albumina 1.8 ↓  g/dL 2.9-4 

Globulinas 5.4↑ g/L 2.8-4.8 

A:G ratio 0.3 ratio  

Glucose 205 ↑ mg/dL 88-183 

Cálcio 9.6 mg/dL 9.5-11.2 

Fósforo 7.4 ↑ mg/L 2.2-5.5 

FA 21 u/L 13-71 

AST 291 ↑ u/L 12-50 

ALT 146 ↑ u/L 32-110 

Sódio 141 ↓ mEq/L 148-155 

Potássio 4.1 mEq/L 2.8-4.8 

Cloro 104 ↓ mEq/L 113-123 

Bicarbonato 23 ↑ mmol/L 11-20 

GAP aniónico 19.0  17-25 

TBilirrubina 0.4 mg/dL 0.1-0.6 

CK 273 u/L 69-893 

Colesterol 144 mg/dL 77-253 

Magnésio 1.3 ↑ Mmol/L 0.7-1.0 

PTT 12.3 segundos 10.8-16.7 

PT 10.5 segundos 9.6-12.8 

 

04/12/2011 (9:30)    

K 4.2 mmol/L 3.1-4.5 

NA 149 ↓ mmol/L 152-159 

CA ionizado 1.27 mmol/L 1.25-1.47 

Glucose 141 mg/dL 88-183 

Hematocrito 40 % 34-48 

Proteínas totais 5 g/dL 6.7-8.3 
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04/12/2011 (18:00)    

K 4.4 mmol/L 3.1-4.5 

NA 153 mmol/L 152-159 

CA ionizado 1.26 mmol/L 1.25-1.47 

05/12/2011    

K 3.8 mmol/L 3.1-4.5 

NA 148 ↓ mmol/L 152-159 

CA ionizado 1.15 ↓ mmol/L 1.25-1.47 

Glucose 135 mg/dL 88-183 

Tabela 2: Bioquímica sérica da Orangelo 

         
 
 
 
 

       
 
 
 
 

Figura 1: Projecção radiográfica laterolateral (A) e dorsoventral (B) da região torácica. Densidade 
tipo líquido no tórax ventral, com retracção dorsal dos lobos pulmonares e maior acumulação de 

líquido no hemitorax direito. Silhueta cardíaca impossível de ser avaliada.  

Figura 2: Radiografia laterolateral (A) e ventrodorsal (B) da região torácica após colocação dos 
drenos torácicos. Menor quantidade de líquido observada, no entanto ainda não permite 
avaliação completa do parênquima pulmonar nem da silhueta cardíaca. Drenos torácicos 
colocados correctamente. 
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Anexo IV: Gastroenterologia 
 
Parâmetro resultado Unidade Referência 

Eritrocitos  4.13 ↓ X10E6/uL 5.6-8.7 

Hematocrito 28.5 ↓ % 41-60 

Hemoglobina 9.9 ↓ g/dL 14.7-21.6 

VCM 69.0 fL 62-74 

HCM 23.9 pg 22-26.2 

CHCM 34.6 g/dL 34.5-36.3 

RDW 15.3 % 11.4-13.6 

Leucócitos 11.9 X10E3/uL 5.1-14 

  % neutrófilos 76.4 % 42.5-77.3 

  % monócitos 6 % 3.3-10.3 

  % eosinófilos 1.2 % 0-7 

  % linfócitos 16 % 11.8-39.6 

  % basófilos 0.3 % 0-1.3 

Abs neutrófilos 9.06 X10E3/uL 2.65-9.8 

Abs monócinos 0.72 X10E3/uL 0.165-.85 

Abs eosinófilos 0.14 X10E3/uL 0-0.85 

Abs linfócitos 1.90 X10E3/uL 1.1-4.6 

Abs basófilos 0.0 X10E3/uL 0-0.2 

Plaquetas 345 X10E3/uL 147-423 

MPV 11.20 fL 7.8-12.4 

Tabela 2: Hemograma completo do Bob. 

Parâmetro resultado Unidades Referência 

Ureia 11 mg/dL 8-32 

Creatinina 0.5 mg/dL 0.4-1.2 

Proteinas totais 3.7 ↓ g/dL 5.4-6.8 

Albumina 1.5 ↓ g/dL 3.2-4.1 

Globulinas 2.2 g/L 2.0-3.2 

A:G ratio 0.7 ratio  

Gluose 95 mg/dL 84-120 

Cálcio 8.2 ↓ mg/dL 10.0-11.9 

Fósforo 4.5 mg/L 2.6-5.8 

FA 384 ↑ u/L 15-164 

AST 82 ↑ u/L 15-51 

ALT 148 ↑ u/L 21-97 

Sódio 142 mEq/L 142-149 

Potássio 4.3 mEq/L 3.1-4.8 

Cloro 108 ↓ mEq/L 109-117 

Bicarbonato 22.0 mmol/L 14-22 

GAP aniónico 14.0  13-22 

TBilirrubina 0.1 mg/dL 0.2-0.5 

CK 224 u/L 49-324 

Colesterol 100 ↓ mg/dL 148-337 

Magnésio 0.8 mmol/L 0.7-0.9 

Tabela 3: Bioquimica sérica do Bob 
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Anexo V: Oncologia 
 
Estadio Características 

0 Uma neoplesia incompletamente excisada da derme, sem envolvimento dos 

gânglios linfáticos regionais, comprovado histológicamente 

I Uma neoplasia confinada à derme sem envolvimento dos gânglios linfáticos 

regionais 

II Uma neoplasia confinada à derme com envolvimento dos gânglios linfáticos 

regionais 

III Neoplasias múltiplas na derme, grandes neoplasias infiltrativas com ou sem 

envolvimento dos gânglios linfáticos regionais 

IV Qualquer neoplasia com metastases (incluindo sangue e medula óssea) ou 

recorrência com metastases 

  Subestadio a Sem sinais sistémicos  

  Subestadio b Com sinais sistémicos 

Tabela 1: Estadiamento clinico dos mastocitomas pela Organização mundial de saúde (adaptado de Rogers Ks 2010) 


