
i 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio  

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária  

 

 

 

 

MEDICINA E CIRURGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

 

Maria José Rosário da Silva 

 

 

 

Orientador(es)  

Dr.ª Ana Patrícia Fontes de Sousa 

 

Co-Orientador(es)  

Dr.ª Joana Cunha 

Dr. Carlos Torrente Artero 

Dr. Pedro Cunha e Silva 

 

Porto 2012 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio  

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária  

 

 

 

 

MEDICINA E CIRURGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

 

Maria José Rosário da Silva 

 

 

 

Orientador(es)  

Dr.ª Ana Patrícia Fontes de Sousa 

 

Co-Orientador(es)  

Dr.ª Joana Cunha 

Dr. Carlos Torrente Artero 

Dr. Pedro Cunha e Silva 

 

 

Porto 2012 



iii 

 

 

Resumo 

 

A realização do estágio curricular faz parte integrante do curso de Medicina Veterinária. Com 

ele pretendeu-se adquirir e executar atos médico-veterinários, sob orientação e supervisão, 

desenvolvendo o máximo de atividades nas diferentes áreas para que houvesse aquisição, 

integração e melhoramento das mesmas. 

O meu estágio curricular foi realizado em três locais distintos: na Clínica Veterinária do Castêlo 

da Maia, no Hospital Clinic Veterinari da Universidade Autónoma de Barcelona e na Clínica 

Veterinária de Serralves. Em todos eles participei de forma ativa na prestação de cuidados, nas 

consultas clínicas, nos exames complementares de diagnóstico, na interpretação de resultados, 

nas cirurgias e na discussão de casos clínicos. Colaborei com todas as equipas de médicos 

veterinários e assistentes clínicos. Desenvolvi o sentido crítico. 

 

Apesar do curto período de estágio, tive a oportunidade de assistir a vários casos das 

diferentes especialidades.  

 

A elaboração do relatório de estágio contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio clínico, 

integração e sistematização dos conhecimentos adquiridos, com base na pesquisa científica. 

 

Penso que os objetivos propostos foram atingidos. 

 

No presente relatório são descritos cinco casos clínicos que acompanhei.  
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Lista de Abreviaturas 

 

% – percentagem 

ºC – graus Celsius 

< – menor 

> – maior 

g – micrograma 

l – microlitros  

mol - micromol 

ADN – ácido desoxirribonucleico 

ALT – alanina aminotransferase 

BID – duas vezes ao dia 

bpm – batimentos por minuto 

CE – corpo estranho 

cm - centímetro 

dL – decilitro 

E. canis – Ehrlichia canis 

E. coli – Escherichia coli 

EV – Endovenosa 

FA – fosfatase alcalina 

FeLV – vírus da leucemia felina 

Fig. – figura  

FIV – vírus da imunodeficiência felina 

g – grama 

h – hora 

IM – intramuscular 

ITU – infeção do trato urinário 

kg – kilograma 

L – litro 

mEq – miliequivalente  

min - minutos 

ml – mililitro 

mg – miligrama 

mm – milímetro 

mmHg – milímetro de mercúrio 

mmol – milimol 

N – normal/ intervalo de referência 

n.º – número 

OD – olho direito 

OE – olho esquerdo 

OVH – ovariohisterectomia 

PCR – reação de polimerase em cadeia 

(polymerase chain reaction) 

PO – oral (per os)  

ppm – pulsações por minuto 

QID – quatro vezes ao dia 

rpm – respirações por minuto 

SC – subcutânea 

SID – uma vez ao dia 

SIRS – Síndrome de resposta inflamatória 

sistémica 

spp. – espécies 

TID – três vezes ao dia 

TRC – tempo de repleção capilar 

TTPA – tempo de tromboplastina parcial 

ativada 

T4 – tetraiodotironina ou tiroxina 

UI – unidades internacionais  
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1. Caso Clínico: Cirurgia de tecidos moles - Piómetra 

Identificação do paciente: Nusca, canídeo, Pequinês, fêmea inteira, 12 anos, 5,1 Kg de peso. 

Motivo da consulta: depressão, anorexia parcial e corrimento vaginal purulento, há 2 dias. 

Anamnese: A cadela vivia num apartamento no Castêlo da Maia. A alimentação era à base de 

ração seca de qualidade intermédia. Contactava ocasionalmente com uma cadela saudável, de 

um familiar. Nunca tinha viajado. Os programas de vacinação e desparasitação estavam 

atualizados. Não tinha antecedentes médicos e não fazia medicação. Oito meses antes tinha 

sido sujeita a uma enucleação do olho esquerdo por traumatismo grave. Não tinha por hábito 

roer objetos nem tinha acesso a lixo ou ervas. Nunca teve ninhadas e o último cio tinha sido há 

cerca de 4 semanas. Nunca tinha feito tratamentos hormonais para controlo do cio e sempre 

apresentou cios regulares. O consumo de água estava aumentado e o apetite tinha vindo a 

diminuir nos últimos dois dias. A dona referiu que a cadela urinava mais do que o habitual. 

Exame clínico: A cadela encontrava-se deprimida e com atitude normal em estação, 

movimento e em decúbito. Temperamento equilibrado. Condição corporal normal. Movimentos 

respiratórios do tipo costo-abdominal, de profundidade normal, regulares, com relação 

inspiração-expiração 1:1,3, sem prensa abdominal e frequência respiratória de 26 rpm. O pulso 

era regular, simétrico, bilateral, forte, rítmico, sincrónico, com frequência de 110 ppm. 

Temperatura rectal era de 38,9ºC (ausência no termómetro de fezes, parasitas ou sangue). 

Tónus e reflexo anal adequados. Mucosas oral e ocular rosadas, húmidas e brilhantes, com 

TRC de 2 segundos. Mucosa vaginal integra, pálida e húmida, com presença de exsudado 

purulento. O grau de desidratação era inferior a 5%. Apresentava uma distensão abdominal 

ligeira. À palpação abdominal revelou desconforto na zona médio-caudal. Sem alterações na 

auscultação cardiopulmonar. Os gânglios linfáticos palpáveis apresentavam-se de tamanho e 

consistência normais. A pele, ouvidos, pêlo e cadeias mamárias não tinham alterações. 

Diagnósticos diferenciais: piómetra, mucómetra, hematómetra, hidrómetra, vaginite, cistite, 

metrite, gestação/aborto, neoplasia, CE vaginal, torção uterina ou rutura, peritonite.  

Exames complementares de diagnóstico: Hemograma completo: leucocitose ligeira (38 

x109/L; normal: 6-17), por aumento de neutrófilos (36,4 x109/L; normal: 3-11) e restantes 

parâmetros dentro dos valores limites. Bioquímica sérica: ureia (43 mg/dL; normal: 5,9-27,2) e 

FA (307 UI/L; normal: <200) ligeiramente aumentadas, sem alterações significativas nos 

restantes parâmetros. Ecografia abdominal: foram observadas no abdómen médio-caudal, 

estruturas tubulares de paredes espessadas, compatíveis com cornos uterinos, preenchidos 

com conteúdo ecogénico floculado, sugestivo de piómetra (Fig.1).  

Diagnóstico: piómetra de cérvix aberto.  
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Tratamento: procedeu-se ao internamento da Nusca para tratamento cirúrgico. Iniciou-se 

fluidoterapia com lactato de Ringer (2 ml/kg/h), antibioterapia com ampicilina (20 mg/Kg EV 

BID) e enrofloxacina (5 mg/kg SC SID). Como pré-anestesia administrou-se a associação 

diazepam (0,25 mg/kg EV) e Ketamina (4 mg/kg EV). Preparou-se o campo cirúrgico efetuando 

a tricotomia e antissépsia do abdómen, com solução de clorexidina. Para a indução anestésica 

administrou-se propofol 1% (4 mg/kg EV) ad efectum. Entubou-se endotraquealmente com tubo 

orotraqueal n.º 4, com cuff. A manutenção anestésica foi realizada com isoflurano a 2% e 

oxigénio. Posicionou-se o animal em decúbito dorsal, foi efetuada antissépsia do abdómen e 

colocados os panos de campo. Nesta fase a taxa de fluidoterapia foi aumentada para 10 

ml/kg/h. Foi realizada uma laparotomia para OVH. Realizou-se uma incisão mediana alargada, 

desde o apêndice xifóide ao púbis. Desbridou-se o tecido subcutâneo até à linha alba e incidiu-

se o peritoneu. A cavidade abdominal não tinha sinais de peritonite ou líquido livre. Procedeu-

se à exteriorização dos cornos uterinos após rutura dos ligamentos suspensores dos ovários 

(Fig.2). Com uma pinça hemostática e fio Monosyn 2/0, laquearam-se os pedículos ováricos 

com transfixação bilateral e ligadura circular. Seccionaram-se os pedículos entre a pinça 

hemostática e as suturas, recolocando cuidadosamente os pedículos remanescentes nas suas 

posições anatómicas. Foram laqueados os vasos do ligamento largo. Cranialmente ao cérvix, o 

corpo uterino foi clampado com duas pinças Kelly e foram realizadas ligaduras em “8” e 

circular, com fio Monosyn 2/0. Seccionou-se o corpo uterino entre as duas pinças, retirou-se a 

peça anatómica (Fig.3) e removeu-se o exsudado do coto uterino. Procedeu-se a revisão da 

hemóstase e encerramento da parede abdominal em 3 planos: utilizou-se fio Monosyn 2/0 

para o peritoneu e fáscias musculares com pontos cruzados seguidos de sutura simples 

contínua, o tecido celular subcutâneo com sutura simples interrompida e a pele com seda 2/0 

com pontos simples interrompidos. No pós-operatório imediato administrou-se meloxican (0,2 

mg/kg SC) e colocou-se colar isabelino. Promovidas medidas de conforto e monitorizado o pós-

operatório. Reduzida taxa de fluidoterapia para 2 ml/kg/h.  

Acompanhamento: o internamento teve a duração de 2 dias, no qual se manteve o mesmo 

protocolo de antibioterapia. Foi ajustada a dose de meloxican para 0,1 mg/kg SC SID, durante 

3 dias consecutivos. Ao fim de 24 horas do pós-operatório foram introduzidas água e dieta 

mole, com boa tolerância. Ao 3º dia teve alta hospitalar. Foi medicada com amoxicilina e ácido 

clavulânico (25 mg/kg PO BID) e enrofloxacina (5 mg/kg PO SID) durante mais 7 dias. Ao 5º dia 

apresentava bom estado geral, com boa evolução cicatricial da incisão. Foram retirados todos 

os pontos ao 8º dia. 

Discussão: Após a realização da anamnese e exame clínico identificaram-se os seguintes 

problemas: depressão, anorexia parcial, poliúria e polidipsia suspeita, corrimento vaginal 

purulento, desconforto abdominal e distensão abdominal ligeira. Atendendo à sua idade 
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avançada e ao facto de ser uma fêmea inteira, nulípara, com o último cio há cerca de 4 

semanas, considerámos os diagnósticos diferenciais supracitados. Os exames 

complementares permitiram chegar a um diagnóstico definitivo: piómetra aberta. A piómetra é 

uma acumulação de material purulento dentro do útero2, que resulta de uma complexa 

interação de fatores etiológicos1. Estes incluem mudanças no endométrio, influência hormonal, 

tipo e virulência bacteriana e mecanismos de defesa do indivíduo1. É uma doença que ocorre 

geralmente no diestro do ciclo éstrico, em cadelas e gatas1,2,3,4,5 entre as 4 semanas e os 4 

meses após o estro1,4. A sua incidência aumenta em cadelas nulíparas, com idade 

compreendida entre os 9 meses e os 18 anos, sendo os 9 anos a média da apresentação 

clínica1,5. Todas as cadelas inteiras podem desenvolver piómetra, contudo existe alguma 

predisposição racial (Golden Retriever, Collie, Cavalier King Charles Spaniel, Cão de Montanha 

de Berna, Rottweiller, Schaunzer miniatura, Irish Terrier, São Bernardo, Chow Chow, Airdele 

Terrier)1,3,4. Os tratamentos hormonais exógenos são também fatores de risco importantes1,2,4,5. 

O diestro de uma cadela dura 60 dias e neste período, o útero está sob a influência da 

progesterona produzida pelos corpos lúteos ováricos2. Após a estimulação estrogénica (que 

leva ao aumento dos recetores uterinos para a progesterona)2, a progesterona estimula o 

crescimento e a atividade secretora das glândulas endometriais e reduz a atividade do 

miométrio1,2. Quando há uma produção elevada ou prolongada ou quando se administram 

progestagénios exógenos, desenvolve-se uma resposta uterina anormal, conhecida como 

hiperplasia endometrial quística1,2. Os tecidos glandulares uterinos tornam-se quísticos, 

edematosos, espessados, com infiltrados de linfócitos e células plasmáticas2. Estes efeitos 

cumulativos em cada ciclo éstrico, aliados à diminuição da contratilidade do miométrio e da 

atividade dos leucócitos influenciada pela progesterona, dificulta a drenagem uterina e cria 

condições ótimas para a colonização e proliferação bacteriana (piómetra)1,2,3,4,5. A bactéria 

isolada mais comummente é a Escherichia coli1, 2, 3, 4, 5, presente naturalmente na urina e fezes 

das cadelas3. Podem também ser isoladas Strepococcus spp., Klebsiella spp., Staphylococcus 

aureus, Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp.1,2, derivadas da flora vaginal das 

cadelas1. Para além destes agentes oportunistas, a piómetra pode ocorrer secundariamente a 

uma infeção das vias urinárias ou bacteriemias transitórias2. A Escherichia coli tem afinidade 

para o endométrio e miométrio2, mas de igual forma pode concorrer numa infeção subclínica do 

trato urinário1. É uma bactéria gram negativa, com lipopolissacáridos na sua parede, 

capacidade de adesão e libertação de endotoxinas, o que lhe confere um fator de virulência 

importante1,5. A piómetra pode ser classificada: em aberta quando o cérvix se encontra aberto, 

com presença de corrimento vaginal purulento ou serosanguinolento; ou fechada quando o 

cérvix se encontra fechado, sem corrimento vaginal, requerendo uma intervenção médica 

emergente pelo risco elevado de sépsis ou morte do doente2,3,4. No caso da Nusca a presença 
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de corrimento vaginal purulento permitiu-nos classificá-la como piómetra aberta. Podemos 

descartar mucómetra, hematómetra e hidrómetra quando não há sinais clínicos, para além de 

uma distensão abdominal, conteúdo uterino estéril, com possível presença de corrimento 

vaginal mucoso, sanguinolento ou seroso1,3. As drenagens sépticas variam conforme o agente 

em causa: mucopurulenta, purulenta (associada principalmente a Streptococcus spp.) ou 

sanguinopurulenta (semelhante a “sopa de tomate”, associada a E. coli), com cor vermelho-

acastanhado e de mau odor1,4. O volume do corrimento pode ser mínimo ou de deteção difícil, 

quando a cadela se limpa por lambedura1. Os sinais sistémicos, como a letargia, inapetência, 

anorexia, poliúria, polidipsia, dor abdominal, vómitos, diarreia, perda de peso, são menos 

intensos do que na piómetra fechada e muitas vezes, o corrimento vaginal é o único sinal de 

alerta1,2,3,4,5. Na piómetra fechada, os sinais clínicos descritos anteriormente bem como a 

distensão abdominal são mais marcados. Em casos mais avançados, os animais apresentam-

se desidratados, septicémicos e em choque3,5. A febre (>39,7ºC) pode estar presente, mas em 

situações de toxémia os animais apresentam hipotermia (<37,7ºC)1,3. A presença de 

taquicardia (>160 bpm), taquipneia (>20 rpm), membranas mucosas pálidas ou cianóticas 

estão associadas a SIRS1. A Nusca para além do corrimento vaginal apresentava sinais 

sistémicos, evidenciados no exame clínico, o que indicava a progressão da doença. Outras 

alterações podem estar presentes, nomeadamente hipoglicémia, anemia, diminuição da função 

renal e hepática e alterações cardíacas2. Em caso de sépsis ou choque há depleção dos 

depósitos de glicogénio por aumento do consumo de glicose e reduzida gluconeogénese2. A 

hiperglicémia transitória é ocasional e ocorre devido à excessiva libertação de catecolaminas e 

glucagon2. A produção da hormona de crescimento induzida pela progesterona pode levar a 

hiperglicémia e glicosúria persistentes2. Quanto à disfunção renal, o mais comum é a azotémia 

pré-renal devida à hipoperfusão, desidratação e estado de choque1,2,5. A doença glomerular 

primária pode ocorrer secundariamente à glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos2. 

Os antigénios bacterianos também interferem com a capacidade de concentração tubular 

renal2, comprometendo a reabsorção de sódio e cloro na ansa de Henle1. Também esta pode 

estar diminuída por inibição da hormona antidiurética ao nível do túbulo renal, devido às 

endotoxinas bacterianas2, induzindo poliúria com polidipsia compensatória1,3,5. A lesão 

hepatocelular pode ser secundária a colestase intrahepática e retenção de pigmentos biliares, 

toxicidade a partir da sépsis e endotoxémia ou perfusão inadequada, manifestando-se com 

aumentos da ALT e FA1,2,5. A hipoalbuminémia (por perda renal), hiperproteinémia e a 

hiperglobulinémia (por aumento das proteínas de fase aguda e gamaglobulinas devido à 

estimulação crónica antigénica) podem estar presentes1,2,3,4,5. As arritmias cardíacas podem 

ocorrer devido aos efeitos tóxicos da piómetra, estado de choque, acidose e alterações 

eletrolíticas2. A anemia normocítica normocrómica pode ser induzida pela inflamação crónica e 
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toxicidade, que suprime a eritropoiese, perda de eritrócitos dentro do lúmen uterino1,2,3. O 

hemograma apresenta geralmente leucocitose moderada a grave devido a neutrofilia com 

desvio à esquerda, monocitose e evidência de toxicidade neutrofílica1,2,5. Contudo, a contagem 

leucocitária normal ou leucopenia com neutropenia podem estar presentes apesar da infeção 

massiva, devido ao sequestro de neutrófilos no lúmen uterino1,2. No caso da Nusca foram 

detetadas algumas alterações analíticas, nomeadamente neutrofilia, e ligeira disfunção 

hepática e renal. A análise de urina pode revelar isostenúria (conforme o grau de hidratação e 

a presença de poliúria), proteinúria (lesão renal grave) e bacteriúria (ITU subclínica)1,2. A 

cistocentese não deve ser realizada no caso de suspeita de piómetra pelo risco de punção 

uterina e contaminação abdominal1,2,5. Pode ser realizada no intraoperatório, para 

esvaziamento vesical e colheita de urina2. A citologia vaginal confirma o exsudado da piómetra 

aberta2. A cultura bacteriológica e antibiograma são úteis para selecionar a antibioterapia2. Não 

foram realizadas citologia vaginal, nem a colheita de urina para a avaliação da densidade 

urinária, uma vez que a Nusca não urinou espontaneamente até iniciar a fluidoterapia. Quanto 

aos sinais imagiológicos, na piómetra aberta é preferível o exame ecográfico à radiografia, na 

medida em que a drenagem uterina não permite o enchimento e aumento do volume do útero, 

de modo a que este seja detetado facilmente1,2. Também é útil para descartar uma possível 

gestação e determinar o tipo de conteúdo uterino2. Na imagem ecográfica de uma piómetra, o 

útero apresenta-se aumentado, com uma estrutura tubular, de paredes bem definidas e 

espessadas e conteúdo floculado hipoecóico1,2,4,5. O tratamento de eleição para qualquer 

animal idoso, com sinais sistémicos, piómetra fechada e de pouco valor reprodutivo é a OVH4, 

após estabilização clínica adequada5. Esta abordagem inclui a administração de fluidoterapia e 

antibioterapia de largo espetro, monitorização da função renal e hepática1,5. A vantagem da 

OVH é a exclusão do risco de recidiva e a melhoria dos parâmetros hematológicos e 

imunológicos das cadelas com piómetra5. Os desequilíbrios eletrolíticos e ácido-base devem 

ser corrigidos, com cristalóides, antes da intervenção cirúrgica, sempre que possível, uma vez 

que o prognóstico melhora quando se corrige a azotémia previamente2. Os colóides estão 

indicados para a correção da hipotensão, antes e durante a cirurgia, e quando há 

hipoproteinémia (<4 g/dL) ou hipoalbuminémia  (1,5 g/dL)2. Em casos mais graves podem ser 

administradas inotrópicos como a dobutamina ou a dopamina2. O antibiótico de largo espetro 

deve ser efetivo para E. coli: cefazolina (20 mg/kg EV ou IM TID), cefoxitina (15 - 30 mg/kg EV 

TID), amoxicilina e ácido clavulânico (12,5 - 25 mg/kg SC ou PO BID), ampicilina (22 mg/kg EV, 

IM, SC ou PO TID), trimetoprim-sulfonamida (15 mg/kg IM ou PO BID), enrofloxacina (5 - 10 

mg/kg EV, SC ou PO BID)1,2, continuados até 1 - 2 semana após a cirurgia ou após cessação 

do corrimento vaginal1,5. Para a Nusca selecionou-se ampicilina e enrofloxacina pré-operatório. 

Até ao oitavo dia de pós-operatório manteve enrofloxacina e associou-se amoxicilina e ácido 
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clavulânico. O protocolo anestésico é muito variável, dependendo do estado do animal2. A 

manutenção anestésica com isoflurano causa ligeira depressão cardíaca, rápida indução e 

recuperação2. O animal deve ser posicionado em decúbito dorsal para uma laparotomia 

mediana e realizada tricotomia e preparação asséptica do abdómen ventral2. A incisão da linha 

média ventral começa 2-3 cm caudal ao processo xifóide estendendo-se até ao púbis2. O útero 

deve ser manipulado com cuidado de modo a não se exercer pressão excessiva, devendo ser 

levantado para fora do abdómen, uma vez que os tecidos se encontram friáveis e com 

conteúdo séptico2. A laqueação dos pedículos ováricos realiza-se como numa OVH normal 

(com transfixação e suturas circunferenciais) e o corpo uterino deve ser laqueado cranialmente 

ao cérvix, com sutura monofilamento absorvível (polidioxanona ou poligliconato 2-0 ou 3-0)2. 

Em caso de extravasão do conteúdo uterino recomenda-se a lavagem peritoneal cuidada2. O 

encerramento do abdómen realiza-se em 3 camadas2. A terapêutica no pós-operatório deve 

incluir analgésicos e a fluidoterapia deve ser mantida até ocorrer ingestão de água e alimento2. 

Geralmente, as complicações da piómetra resolvem-se em 2 semanas2. O tratamento médico 

também pode ser usado na piómetra aberta, em cadelas jovens, com valor reprodutivo e que 

não tenham repercussões sistémicas3. Está contraindicado na piómetra fechada pelo risco de 

rutura uterina5. A recidiva no diestro seguinte é elevada2,4. No caso clínico apresentado, optou-

se pelo tratamento cirúrgico (OVH) para resolver a piómetra aberta, uma vez que era um 

animal idoso, a proprietária não tinha intenção de a reproduzir e por apresentar manifestações 

sistémicas de doença. O seu prognóstico era favorável, uma vez que a sua recuperação foi 

breve e sem intercorrências pós-cirúrgicas. O prognóstico da piómetra é favorável quando 

detetado e tratado atempadamente2. No entanto, a morte poderá ocorrer quando as alterações 

metabólicas são graves e não há resposta à terapia implementada2.  

 

Bibliografia: 

1. Eilts B, Mateus L (2010) “Chapter 302 – Cystic Endometrial Hyperplasia and Pyometra” in 

Ettinger SJ, Feldman EC (Eds.) Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult, 

Volume 2, 7
th 

Ed, Elsevier Saunders, 1668 – 1688. 

2. Fossum TW (2007) “Chapter 26 - Surgery of the Reproductive and Genital Systems” in Fossum 

TW ( Ed.) Small Animal Surgery, 3
th
 Ed, Mosby Elsevier, 737 – 742.  

3. Pretzer SD (2008) “Clinical presentation of canine pyometra and mucometra” in Theriogenology, 

70, 359 – 363.  

4. Smith FO (2006) “Canine pyometra” in Theriogenology 66, 610 – 612.  

5. Verstegen J, Dhaliwal G, Verstegen-Onclin K (2008) “Mucometra, cystic endometrial hyperplasia, 

and pyometra in the bitch: Advances in treatment and assessment of future reproductive 

success” in Theriogenology 70, 364 – 374. 
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2. Caso clínico: Cirurgia oncológica – Tumor das células da teca 

Identificação do paciente: Maria, cadela de raça Labrador Retriever, inteira, 10 anos de idade 

e 34 Kg de peso. 

Motivo da consulta: vacinação e desparasitação interna.  

Anamnese: A Maria foi sempre uma cadela saudável, sem antecedentes médicos ou 

cirúrgicos. Os planos de vacinação e de desparasitação interna e externa estavam atualizados. 

Vivia numa vivenda no Castêlo da Maia, com acesso ocasional a espaços públicos. A dieta era 

à base de ração seca de qualidade superior. Não tinha contacto com outros animais, nem 

nunca tinha viajado. Não tinha acesso a objetos estranhos, lixo ou tóxicos. Na anamnese 

dirigida aos diferentes sistemas, foi referido que os cios eram regulares, bianuais, com duração 

média de 15 dias. O último tinha sido há cerca de 6 meses com duração mais prolongada que 

os anteriores, no entanto o dono não sabe precisar o número de dias ou semanas de duração. 

Nunca cruzou, nem fez tratamentos hormonais para o controlo do cio.  

Exame físico: A cadela encontrava-se alerta. A atitude era normal em estação, movimento e 

em decúbito. Temperamento equilibrado, não agressiva. Condição corporal normal. 

Movimentos respiratórios do tipo costo-abdominal, de profundidade normal, com relação 

inspiração-expiração 1:1,3, regulares, sem prensa abdominal e frequência respiratória de 21 

rpm. Pulso era regular, simétrico, bilateral, forte, rítmico, sincrónico, com frequência de 102 

ppm. Temperatura rectal de 39ºC (ausência no termómetro de fezes, parasitas ou sangue). 

Tónus e reflexo anal adequados. Mucosas oral e ocular rosadas, húmidas e brilhantes, com 

TRC inferior a 2 segundos. Mucosa vaginal íntegra, rosada e húmida, sem exsudados. O grau 

de desidratação era inferior a 5%. Sem alterações nos gânglios linfáticos palpáveis. À palpação 

abdominal foi detetada no flanco esquerdo, uma massa globosa, com cerca de 6 cm de 

diâmetro, com consistência de borracha mole, semi móvel. Sem dor ou desconforto à palpação 

profunda. Auscultação cardiopulmonar sem alterações. 

Diagnósticos diferenciais: Corpo estranho intestinal, hematoma, abcesso, neoplasia 

abdominal (renal, esplénica, ovárica, intestinal, mesentérica), linfadenopatia mesentérica, 

renomegália, esplenomegália, obstrução intestinal.  

Exames complementares de diagnóstico: Hemograma completo, bioquímica sérica (função 

renal e hepática) e provas de coagulação dentro dos valores de referência. Ecografia 

abdominal: estrutura esférica, heteroecogénica, com limite dorsal indefinido, sugestivo de 

massa abdominal na área ovárica esquerda (Fig.4). Radiografia torácica, projeção lateral: sem 

alterações. Laparotomia exploratória para avaliar in loco a massa abdominal. 

Tratamento: A laparotomia exploratória foi efetuada com fim diagnóstico e terapêutico. Na pré-

anestesia administrou-se a associação de diazepam (0,25 mg/kg EV) e ketamina (4 mg/kg EV). 
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Iniciou-se a fluidoterapia com lactato de Ringer (10 ml/kg/h) e a antibioterapia (cefalexina, 

25mg/kg SC). A indução anestésica foi realizada com propofol (10 mg/ml EV) ad efectum. 

Realizou-se a entubação endotraqueal com tubo orotraqueal n.º 9, com cuff. A manutenção 

anestésica foi realizada com isoflurano a 2% e oxigénio. Preparou-se o campo cirúrgico com 

tricotomia e antissépsia. Posicionou-se o animal em decúbito dorsal, foi efetuada antissépsia 

do abdómen e colocados os panos de campo. Efetuou-se uma incisão mediana, desde a 

cicatriz umbilical à região suprapúbica. Desbridou-se o tecido subcutâneo até à linha alba e 

incidiu-se o peritoneu. Foi observado um aumento do tamanho do ovário esquerdo, sem 

aderências a órgãos ou parede abdominal. Não apresentava líquido livre no abdómen, nem 

anomalias nas diferentes estruturas observadas. Tendo em conta as alterações procedeu-se à 

OVH. Foi efetuada exteriorização dos cornos uterinos após rutura dos ligamentos suspensores 

dos ovários. Com uma pinça hemostática e fio Monosyn 0, laquearam-se os pedículos 

ováricos com transfixação e ligadura circular (Fig.5). Seccionaram-se os pedículos entre a 

pinça hemostática e as suturas, recolocando cuidadosamente os pedículos remanescentes nas 

suas posições anatómicas. Foram laqueados os vasos do ligamento largo. Cranialmente ao 

cérvix, o corpo uterino foi laqueado com ligaduras em “8” e circular, com fio Monosyn 0. 

Seccionou-se o corpo uterino dorsalmente às ligaduras, retirou-se a peça anatómica (Fig.6). 

Procedeu-se a revisão da hemóstase antes do encerramento da parede abdominal em 3 

planos: utilizou-se fio Monosyn 0 para o peritoneu e fáscias musculares com pontos cruzados 

seguidos de sutura simples contínua, o tecido celular subcutâneo com sutura simples 

interrompida e a pele com seda 1 com pontos simples interrompidos. No pós-operatório 

imediato administrou-se meloxican (0,2mg/kg SC) e colocou-se colar isabelino. Promovidas 

medidas de conforto e monitorizado o pós-operatório. A taxa de fluidoterapia foi reduzida para 

2 ml/kg/h.  

Exame complementar pós-cirúrgico: histopatologia do ovário esquerdo (Fig.7 e 8). 

Resultado: “descrição macroscópica do ovário de aspeto granular heterogénio, com focos 

hemorrágicos alternando com áreas mais sólidas de coloração branca. No exame 

histopatológico foram observadas imagens de uma proliferação de células de núcleo redondo a 

fusiforme, citoplasma indefinido vacuolizado, semelhantes às células da teca interna, dispostas 

em feixes por entre extensas áreas fibrino-hemorrágicas (nas zonas internas do ovário) e 

edema; as células apresentavam baixa a moderada atipia citonuclear. Compatível com tumor 

de células da teca do ovário -Tecoma”. Não foi realizado exame imunohistoquímico. 

Diagnóstico definitivo: tumor de células da teca do ovário - Tecoma. 

Acompanhamento: a Maria teve alta 24 horas após a cirurgia. Foi medicada com meloxican 

(0,1 mg/kg PO SID) durante 2 dias consecutivos e cefalexina (25 mg/kg PO BID administrada 

com a refeição) durante 8 dias consecutivos. Até à remoção dos pontos (10º dia), manteve o 
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colar isabelino. Após 3 semanas da cirurgia fez a vacinação anual (anti-rábica e multivalente) e 

a desparasitação interna com epsiprantel e pamoato de pirantel (Dosalid1200 mg/18kg PO). 

Discussão: Na lista de problemas da Maria, constava apenas uma massa abdominal no flanco 

esquerdo. A ausência de sintomatologia ou desconforto à palpação remetia-nos para algo 

silencioso, do tipo tumoral. A ecografia permitiu determinar a localização aproximada da 

massa, mas a laparotomia exploratória ou outro exame imagiológico (tomografia computorizada 

ou ressonância magnética) poderiam ser mais esclarecedores. Por razões económicas optou-

se neste caso pela laparotomia exploratória. A radiografia torácica teve como objetivo detetar 

alterações compatíveis com metástases. 

A incidência de tumores ováricos é baixa2, sobretudo quando se pratica a OVH de rotina7. Os 

tumores ováricos afetam geralmente animais de meia idade a velhos, exceto os teratoma que 

afetam animais jovens2,5. Geralmente os tumores ovários são unilaterais3. 

Os tumores do ovário são classificados em 3 grupos, conforme a sua origem histológica: 

células epiteliais, células germinais e células do estroma gonadal1,2,5,7. 

Os tumores epiteliais (adenoma papilar, adenocarcinomas) surgem em 40-50% dos casos de 

tumores ováricos em cadelas2.  

Os tumores das células germinais (disgerminoma e teratoma) ocorrem em 6-12% dos casos2. 

Os tumores das células do estroma gonadal pertencem ou assemelham-se aos constituintes 

celulares endócrinos do ovário5. Podem diferenciar-se de células da granulosa (tumor das 

células da granulosa), da teca (tecoma) e dos seus derivados luteinizados (luteoma)7. Muitas 

vezes é difícil fazer a diferenciação histológica quando há envolvimento das células da 

granulosa e da teca, designando-se por tumores das células teca-granulosa6. Os tumores da 

granulosa são os tumores primários mais comuns deste grupo (sobretudo nas éguas)6, ocorrem 

em 50% dos casos em cadelas2,7. Comparados com estes, os tecomas são raros, benignos e 

crescem sem metastização5,6. O tecoma é um tumor que deriva do colagénio fibroso das 

células da teca, que circundam os folículos terciários dos ovários5. 

A anamnese, os sinais clínicos e os níveis séricos de hormonas são a base para um 

diagnóstico presuntivo de patologia ovárica4. Os diagnósticos diferenciais para ovários 

aumentados devem incluir causas neoplásicas e não neoplásicas, como hematoma, abcesso e 

torção ovárica3,6. Muitos dos tumores ováricos em cadelas estão associados a quadros clínicos 

assintomáticos sendo identificados de forma acidental5. Como sucedeu com o caso clínico 

descrito: cadela de meia-idade, assintomática, com uma massa abdominal palpável.  

Também noutras espécies animais os tumores ováricos, incluindo os tecomas, têm o mesmo 

comportamento e mesma forma de apresentação que nas cadelas4,6. Os sinais clínicos que 

podem surgir são, geralmente consequência da ocupação de espaço pela massa, como 

distensão abdominal, vómitos, anorexia, perda de peso7. Noutros casos, os animais podem 
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apresentar ascite (devido a carcinomatose peritoneal), dor lombar ou massa abdominal 

palpável5. Se o tumor é funcional, o hiperestrogenismo pode produzir alopécia ventral, 

ginecomastia, aumento da vulva e mielossupressão4,7. Estas massas ováricas são mais móveis 

e mais ventrais do que as massas renais5. Em casos avançados poderá haver caquexia, 

debilidade e letargia, ciclos éstricos anormais, corrimento vaginal ou sinais associados a 

piómetra ou hiperplasia endometrial quística5.  

As alterações analíticas (anemia, trombocitopénia, neutropénia) só se verificam se houver 

mielossupressão induzida por um potencial tumor das células da granulosa5. No caso descrito, 

não haviam alterações analíticas, no entanto não foi realizado doseamento hormonal. No 

ovário normal, a progesterona (produzida pelos corpos lúteos) é convertida na teca interna em 

androgénio, passa para a granulosa folicular e por meio da enzima aromatase, o androgénio é 

convertido em estrogénio6. Os tecomas, como os tumores das células da granulosa e teca-

granulosa, são capazes de produzir hormonas sexuais femininas e masculinas (progesterona, 

estrogénios, testosterona e inibina), induzindo alterações de comportamento (agressividade, 

masculinização, ninfomania), conforme a hormona predominantemente secretada3,6. Os cios 

tornam-se irregulares, caraterizando-se por ciclos éstricos frequentes ou contínuos, 

pseudogestação e anestro prolongado7. A inibina quando elevada pode ser um indicador deste 

tipo de tumores1, no entanto a glândula adrenal também produz subunidades de inibina, que 

pode induzir um falso positivo6. A excessiva produção hormonal afeta a capacidade reprodutiva 

e pode inibir a funcionalidade do ovário contralateral3. O ovário contralateral frequentemente 

tem o tamanho normal ou pode estar diminuído3. A concentração elevada de inibina produzida 

por estes tumores, inibe a hormona folículo-estimulante pelo feedback negativo na pituitária, 

resultando num ovário quiescente3. Se o ovário afetado for removido, o ovário inativo retorna à 

função normal3. Neste caso clínico, o ovário direito tinha o tamanho esperado para uma cadela 

de porte médio. Não foi efetuado doseamento hormonal. 

A ecografia é útil para diferenciar uma massa ovárica de uma renal e determinar o tipo de 

ecostrutura5. A imagem ecográfica de um tecoma pode apresentar-se como uma massa bem 

definida, no qual o estroma tem aparência e composição, com múltiplos quistos de fluido 

hipoecogénico a levemente hiperecogénico, de diferentes tamanhos4,6. Com a ecografia, 

conseguimos excluir grande parte dos diagnósticos diferenciais (corpo estranho intestinal, 

hematoma, abcesso, neoplasia abdominal (renal, esplénica, intestinal, mesentérica), 

linfadenopatia mesentérica, renomegália, esplenomegália, obstrução intestinal) e afirmar a 

presença de uma possível neoplasia ovárica. 

A aspiração ou biópsia ecoguiada não é recomendada pelo risco de contaminação de células 

tumorais na cavidade abdominal5,7. 
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O diagnóstico definitivo é obtido após biópsia excisional (ovariectomia) por meio de 

laparotomia5. 

O tratamento de escolha para qualquer tumor ovárico é a OVH5,7. A incisão abdominal deve 

permitir o acesso à neoplasia ovárica7. A manipulação da massa tumoral deve ser mínima e de 

forma cuidadosa para que não haja contaminação de células neoplásicas na cavidade 

abdominal7. As lesões metastásicas existentes devem ser removidas completamente, sempre 

que possível7. Em animais mielossuprimidos deve-se ter especial atenção à hemóstase 

deficiente, à cicatrização retardada e à baixa resistência a infeções5. À cadela administrou-se 

antibiótico profilaticamente e analgesia para controlo da dor no pós-operatório. 

A radioterapia geralmente não é usada em tumores ováricos, uma vez que são confinados ao 

ovário, o tratamento cirúrgico é mais indicado5. 

A quimioterapia sistémica com cisplatina ou a lavagem peritoneal são possíveis, contudo o 

tratamento cirúrgico continua a ser o mais adequado5.  

Estudos recentes mostram que a endotelina-1 (um vasoconstritor potente derivado das células 

do endotélio vascular, produzido pela estimulação de diferentes citocinas e fatores de 

crescimento) e o seu recetor Endotelina A, estão envolvidos na carcinogénese ovárica das 

cadelas2. No entanto, são necessários estudos adicionais para perceber quais os antagonistas 

deste recetor, que possam ser usados como agentes terapêuticos (quimioterapia) nos tumores 

ováricos das cadelas2.  

Histologicamente os tecomas possuem agregados de células fusiformes, com núcleo alongado 

e vacúolos lipídicos no citoplasma, indicativos da produção de hormonas esteróides1,4. Em 

algumas áreas mais profundas, podem estar presentes necrose e hemorragia4,6. A descrição do 

exame histopatológico da Maria enquadra-se neste tipo de tumor. A proliferação de colagénio 

pode interromper o suprimento sanguíneo de uma grande área da massa, resultando numa 

destruição dos tecidos neoplásicos e formação de uma cavidade única central6. Os leiomiomas 

e os fibrossarcomas, constituídos por células neoplásicas fusiformes podem assemelhar-se a 

um tumor das células da teca4. 

Quando se confirma a presença de um tumor, é necessário fazer o seu estadiamento mediante 

a realização de um hemograma completo, perfil bioquímico, radiografias torácicas (para 

deteção de metástases pulmonares)4 e abdominais, ecografia abdominal e por vezes, 

laparotomia7.  As metástases podem ocorrer nos gânglios linfáticos regionais, noutros órgãos 

(por via sanguínea), ou raramente na cavidade abdominal6. O sistema de estadiamento de 

tumores ováricos TNM baseia-se na localização do tumor primário (T), no envolvimento de 

gânglios linfáticos regionais (N) e presença de metástases (M)4. Pelos sinais clínicos, análises 

sanguíneas, radiografia torácica, ecografia abdominal e pela laparotomia exploratória, o tumor 

da Maria apresentava o seguinte estadiamento: T1 (tumor limitado a um ovário), N0 (sem 
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evidencias de gânglios linfáticos regionais envolvidos) e M0 (sem evidências de metástases à 

distância).  

Em medicina veterinária, há alguns casos descritos de tecoma4. Alguns estudos em humanos, 

confirmam a existência de alguns casos de tecoma maligno, mas não há nenhum descrito na 

literatura de medicina veterinária4.  

O prognóstico é bom quando não há evidências de metástases7. Nas cadelas com este tipo de 

tumores que crescem por expansão (caso do tecoma), sem metástases, o prognóstico é 

extremamente bom, depois da OVH4,5. Deste modo, a Maria apresentava bom prognóstico. 
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3. Caso clínico: Hematologia – Ehrliquiose canina 

Identificação do paciente: Kyra, canídeo, Labrador Retriever, fêmea inteira, 1 ano, 30 Kg de 

peso.  

Motivo da consulta: anorexia e prostração, há 2 dias. 

Anamnese: Encontrava-se com o plano de vacinação atualizado. Não tinha a desparasitação 

interna e externa em dia. Não tinha antecedentes médicos nem cirúrgicos. Na altura não fazia 

qualquer medicação. Vivia numa vivenda, no Porto. Coabitava com outros cães (saudáveis) e 

viajava regularmente dentro do distrito do Porto. Não tinha por hábito roer objetos nem tinha 

acesso a lixo. Tinha acesso a ervas do jardim privado. A alimentação era à base de ração seca 

de qualidade superior. O consumo de água e o apetite haviam diminuído nos últimos 2 dias. 

Sem alterações na micção. Nos últimos dias antes da consulta, apresentava fezes moles a 

pastosas, de cor castanha escura, em média quantidade. O primeiro cio tinha sido há cerca de 

3 meses. 

Exame clínico: Encontrava-se apática. A atitude era normal em estação, movimento e em 

decúbito. Temperamento equilibrado. Condição corporal normal. Apresentava uma distensão 

abdominal ligeira. Movimentos respiratórios do tipo costo-abdominal, de profundidade normal, 

com relação inspiração-expiração 1:1,3, regulares, sem prensa abdominal e frequência 

respiratória de 29 rpm. Pulso era regular, simétrico, bilateral, forte, rítmico, sincrónico, com 

frequência de 143 ppm. Temperatura rectal de 39,9ºC (ausência no termómetro de fezes, 

parasitas ou sangue). Tónus e reflexo anal adequados. Mucosas oral e ocular pálidas, húmidas 

e brilhantes, com TRC de 2 segundos. Mucosa vaginal integra, pálida e húmida. O grau de 

desidratação era inferior a 5%. Os gânglios linfáticos palpáveis apresentavam-se de tamanho e 

consistência normais. À palpação abdominal revelou desconforto e suspeita de esplenomegália 

moderada. Sem alterações na auscultação cardiopulmonar. A pele, ouvidos, pêlo e cadeias 

mamárias não tinham alterações. 

Diagnósticos diferenciais: corpo estranho abdominal, anemia hemolítica imunomediada 

secundária a agentes tóxicos ou infeciosos (babesiose, ehrliquiose, leptospirose, 

leishmaniose), trombocitopénia imunomediada secundária agentes tóxicos e infeciosos 

(ehrliquiose, babesiose, anaplasmose), anemia hemolítica imunomediada primária, 

trombocitopénia imunomediada primária, torção esplénica, hemangiossarcoma,  

Exames complementares de diagnóstico: Hemograma completo: anemia normocítica 

normocrómica, com glóbulos vermelhos 4,5 x1012/L (normal: 5,4 – 8,5), hemoglobina 9,6 g/dL 

(normal: 12 – 18), hematócrito 28,7% (normal: 37 – 55), trombocitopénia 51 x109/L (normal: 173 

– 486,5), neutropénia 2,9 x109/L (normal: 3,7 – 13,3), linfocitose 4,1 x109/L (normal: 1,0 – 3,6). 

Esfregaço sanguíneo: não foram visualizados hemoparasitas. Bioquímica sérica: 

hipoproteinémia 4,7 g/dL (normal: 5 – 7,8), hipoalbuminémia 2,6 g/dL (normal: 2,7 – 3,6), 
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hipoglobulinémia 2,2 g/dL (normal: 2,7 - 4,4), função renal e hepática dentro de valores 

normais. Radiografia lateral do abdómen (Fig.9-A) e ecografia abdominal (Fig.9-B): 

esplenomegália. Análise de urina: análise macroscópica: cor amarelo palha, ligeiramente turva, 

densidade específica 1,038 e tira urinária: hemoglobina 2+, pH 6,5. Não foi realizado sedimento 

urinário. Teste rápido para deteção de anticorpos anti-Ehrlichia canis por imunocromatografia: 

positivo (Fig.10). 

Diagnóstico presuntivo: Ehrliquiose canina 

Tratamento e evolução: A Kyra foi internada para se vigiar o seu estado clínico e iniciar a 

antibioterapia. Ao final do dia apresentava dor cervical intensa. Após a leitura positiva da 

imunocromatografia para pesquisa de anticorpos anti-Ehrlichia canis, iniciou-se a terapêutica 

com doxiciclina (10 mg/kg PO BID com as refeições), diproprionato de imidocarb (5 mg/kg IM 

toma única) e prednisolona (1,3 mg/kg/dia PO repartida a dose em duas tomas). No dia 

seguinte a Kyra apresentava-se alerta, normotérmica, normocárdica, com apetite e sem dor 

cervical. Teve alta ao segundo dia de internamento, com indicação para manter a terapêutica 

com doxiciclina, durante 21 dias consecutivos e a prednisolona (1,3 mg/kg/dia PO 

administrando a dose repartida em duas tomas diárias até ao 3º dia após o diagnóstico e nos 

dois dias seguintes administrar 0,65 mg/kg PO SID). A resposta favorável ao tratamento 

instituído suportou o diagnóstico estabelecido anteriormente. Foi recomendado cumprir o plano 

de desparasitação interna e externa para a Kyra e restantes animais. Ao fim de uma semana, 

os donos referiram que a cadela se encontrava bem. Foi marcada uma consulta de revisão 

para a realização de hemograma completo e administração da segunda toma de diproprionato 

de imidocarb, após 14 dias da primeira toma. 

Discussão: a Kyra apresentava: anorexia, prostração, distensão abdominal ligeira, febre, 

mucosas pálidas, taquicardia, esplenomegália, anemia normocítica normocrómica, 

trombocitopénia, neutropénia, linfocitose, hipoproteinémia com hipoalbuminémia e 

hipoglobulinémia e hemoglobinúria ligeira. Não se determinou se a anemia seria regenerativa 

ou não, pois não foi realizada a contagem de reticulócitos. A urina concentrada, 

macroscopicamente não apresentava coloração avermelhada, apesar de apresentar 

hemoglobinúria (sinal de hemólise). Os exames imagiológicos descartaram alguns dos 

diagnósticos diferenciais (corpo estranho abdominal, torção esplénica e hemangiossarcoma). O 

teste rápido de imunocromatografia para pesquisa de anticorpos anti-Ehrlichia canis permitiu o 

nosso diagnóstico presuntivo e a exclusão de anemia hemolítica imunomediada primária. A 

Ehrlichia canis é uma bactéria gram negativa, intracelular obrigatória, da família das 

Rickettsiaceae, com tropismo para os monócitos, transmitida pela carraça “castanha do cão” 

Rhipicephalus sanguineus1,2,3,4,5,6. A carraça imatura é infetada quando se alimenta de sangue 

de cães portadores, mantem-se infetada entre os estádios e transmite o agente (pela saliva) 



15 

 

 

sempre que se alimenta, na forma de ninfa ou adulto5. Esta carraça é também vetor de outros 

agentes patogénicos que afetam diferentes constituintes do sangue, tais como Anaplasma 

platys (afeta as plaquetas e induz trombocitopénia), Babesia canis (afeta eritrócitos), 

Hepatozoon canis (afeta eritrócitos), Ehrlichia chaffeensis (afeta monócitos e também, causa 

ehrliquiose monocitotrópica humana), Ehrlichia ewingii (afeta granulócitos), Anaplasma 

phagocytophilum (afeta granulócitos do cão, gato e homem)2,3,4,5. Por esta razão, o cão pode 

ser infetado com mais do que um tipo de Ehrlichia, bem como com outros agentes transmitidos 

pela carraça4,5. Neste caso, não foram observadas carraças no corpo da cadela e não foi 

realizado exame serologico para pesquisa destes agentes infeciosos, apesar de a coinfecção 

ser provável. Outra forma menos comum, é a transmissão iatrogénica por agullhas e transfusão 

de sangue inteiro contaminados5. Destes hemoparasitas, a Ehrlichia canis é o agente mais 

comum e a que causa sinais clínicos mais graves4,5. Ocorre em zonas endémicas (na Europa, 

maioritariamente em Espanha, sul de França, Itália, Grécia e Portugal)2, sobretudo nas 

estações da Primavera e Verão em que a carraça está mais ativa3,4. Esta é capaz de sobreviver 

todo o ano no interior das casas ou canis5. Pode afetar cães de qualquer idade, género e raça, 

contudo o Pastor alemão parece ser mais sensível apresentando a doença de forma mais 

grave e com taxas de morbilidade e mortalidade mais elevadas, comparadas com outras 

raças3,5,6. A gravidade da doença varia conforme o agente em causa, o estado imunitário do 

animal, a dose inoculada do agente aquando da alimentação da carraça, a presença de 

coinfeção por outros agentes e o estado de saúde anterior à infeção5. 

O período de incubação é de 8 a 20 dias, seguido por 3 fases: aguda (dura cerca de 1 a 4 

semanas), subclínica (pode durar alguns meses a anos) e a crónica3,4. A fase aguda é 

caraterizada por febre, depressão, letargia, anorexia, linfadenomegália, esplenomegália, 

polimiosites, mialgias, poliartrites, vasculites, neutropénia, trombocitopénia moderada (presente 

em 90% dos casos, por destruição imunomediada por opsonização com anticorpos e 

trombofagocitose), dispneia, edemas dos membros, hemorragias (petéquias, equimoses, 

epistaxis), alterações oftálmicas e neurológicas tais como uveíte anterior, ataxia, nistagmos, 

hiperestesias, convulsões1,2,3,4,5,6. Na fase subclínica geralmente estão assintomáticos, 

podendo apresentar anemia, leucopénia e trombocitopénia moderada3,5,6. Na fase crónica, a 

trombocitopénia é grave (devido também ao sequestro no baço e diminuição da produção 

secundária à destruição da medula óssea), há pancitopénia, mucosas pálidas, insuficiência 

renal, perda de peso, hiperglobulinémia1,4,5,6. Pode ocorrer reação imunomediada que leva à 

destruição dos eritrócitos e das plaquetas4. A coinfeção com E. canis e Anaplasma platys  é 

comum, e os sinais de infeção de anasplasmose são mais moderados do que os de 

ehrliquiose2. A hipoalbuminémia na fase aguda, é secundária a vasculite (por adesão das 

células infetadas ao endotélio vascular), que permite a passagem da albumina para o terceiro 
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espaço levando ao aparecimento de edemas4. Na fase crónica é devida a perda renal (por 

glomerulonefrite induzida pela deposição de imunocomplexos)4. Com menos frequência ocorre 

azotémia, elevação das enzimas hepáticas (fosfatase alcalina e alanina aminotransferase) e da 

bilirrubina total1,3. 

A Kyra apresentava sinais compatíveis com a fase aguda. As alterações analíticas revelavam 

anemia e trombocitopénia moderada, provavelmente por destruição imunomediada, também 

corroborada com a hemoglobinúria ligeira. A hipoproteinémia, com hipoalbuminémia e 

hipoglobulinémia enquadravam-se na fase aguda.  

O diagnóstico definitivo passa pela visualização de mórulas nos monócitos, através de 

esfregaços sanguíneos, contudo a ausência de mórulas não exclui o diagnóstico (em muitos 

animais infetados, mesmo com sinais graves de doença, as mórulas não estão presentes)3,5. 

As técnicas moleculares, tais como reação em cadeia da polimerase (PCR) e subsequente 

sequenciação do ADN permitem identificar os agentes,2,3,5. Podem ocorrer falsos negativos 

quando há um nível baixo de agentes em circulação, no decurso da doença ou após o início da 

antibioterapia5. Por isso, as amostras de sangue devem ser analisadas antes de iniciar 

qualquer tratamento e devem ser processadas em laboratórios com elevado controlo de 

qualidade5. Também é útil a deteção de anticorpos anti-E.canis no soro (por meio de testes 

comerciais ou técnicas laboratoriais)4,5. No entanto, se a infeção apresentar uma evolução 

rápida, os anticorpos poderão não ser detetados5. Um teste negativo num animal com doença 

aguda, também não exclui diagnóstico de ehrliquiose canina (teste falso negativo)5. A reação 

cruzada entre estirpes da mesma espécie é comum, embora os títulos de anticorpos do agente 

secundário sejam geralmente mais baixos do que do agente primário (os testes para deteção 

de anticorpos anti-E.canis podem detetar anticorpos contra estirpes de E. chaffeensis)5. Nestes 

falsos positivos, podem ser detetados anticorpos em cães aparentemente saudáveis, 

especialmente quando infetados com E. chaffeensis (causa sinais ligeiros de doença nos 

cães)5. Alguns cães desenvolvem tolerância à infeção sem desenvolver doença clínica, e os 

títulos de anticorpos podem permanece por meses ou anos mesmo após o tratamento ou após 

a resolução dos sinais clínicos. A aplicação dos testes de deteção de anticorpos deve fazer 

parte dos primeiros procedimentos perante uma suspeita de ehrliquiose4. Se forem detetados 

anticorpos anti-E.canis num cão com sinais clínicos consistentes com a doença, o diagnóstico 

presuntivo será infeção por ehrliquiose canina e deverá ser iniciado o tratamento apropriado4. 

Se os anticorpos forem identificados em animais aparentemente sãos, deve ser avaliado o 

hemograma completo com contagem de plaquetas, de modo a determinar a presença da 

doença subclínica e a necessidade de implementar o tratamento5. No caso da Kyra não foram 

visualizados hemoparasitas no esfregaço sanguíneo. Contudo, o teste rápido de 
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imunocromatografia para detecção de anticorpos anti-E.canis foi de extrema importância, já 

que as técnicas moleculares têm elevado custo económico. 

As ehrliquias são suscetíveis às tetraciclinas (22 mg/kg PO TID durante 21 dias) ou à 

doxiciclina (10 mg/kg PO SID durante 21 a 28 dias), com uma recuperação clínica evidente 

dentro de 48 a 72 horas após o início do tratamento1,4,5,6. No entanto, a doxiciclina é 

considerada o tratamento de escolha por ter um amplo espetro de ação contra os agentes 

comuns da coinfecção5. Caso não haja remissão clínica dentro de 7 dias de tratamento, outros 

diagnósticos diferenciais devem ser considerados4. O tratamento com diproprionato de 

imidocarb (5 - 7 mg/kg IM ou SC repetido após 14 dias) apesar de nalguns casos não eliminar 

a E. canis, mostrou eficácia quando combinado com a doxiciclina em coinfeção por Babesia. O 

imidocarb é indicado para tratamento de babesioses e a sua repetição após 14 dias deve-se à 

possibilidade de ocorrência de parasitémia intermitente (geralmente mais alta após 15 dias da 

parasitémia inicial)1,4. Nalguns casos agudos, os glucocorticóides podem ser indicados como 

terapia de suporte, para uma recuperação mais rápida e quando a reação imunomediada está 

presente (nomeadamente na uveíte e trombocitopénia)6, em doses antinflamatórias (0,5 – 1 

mg/kg BID) ou imunossupressoras (prednisolona 1,1 – 3,3 mg/kg/dia  PO repartido em duas 

tomas diária durante os primeiros 3 a 4 dias após o diagnóstico)4,5. O tratamento de suporte 

para casos mais graves, inclui fluidoterapia, transfusão sanguínea, vitaminas e corticosteróides 

anabolisantes ou outros estimulantes da medula óssea (eficaz quando há precursores 

celulares)1,5. Para o tratamento da Kyra associaram-se a doxiciclina e o diproprionato de 

imidocarb, bem como a prednisolona em dose imunossupressora, durante 5 dias, uma vez que 

a reação imunomediada era evidente (mucosas pálidas, hemoglobinúria, esplenomegália, dor 

cervical, anemia e trombocitopénia). Para reduzir os efeitos secundários (vómitos, diarreia, 

esofagite e ulceração gástrica) da doxiciclina é indicada a sua administração com as refeições, 

uma vez que a sua absorção é diminuída com alguns protetores gástricos (antiácidos e 

sucralfato). Não foi necessário fluidoterapia, uma vez que a cadela não se encontrava 

desidratada, apresentava boa condição corporal e mantinha a ingestão de água. A resposta 

positiva ao tratamento (em 24 horas) confirmou o diagnóstico de ehrliquiose, descartando a 

hipótese da serologia representar um falso positivo. 

O prognóstico é bom nos casos agudos e quando o tratamento é instituído assim que a doença 

é identificada, contudo os animais gravemente afetados têm prognóstico reservado4,5. Segundo 

um estudo em que avaliaram fatores de prognóstico, a leucopénia grave (<0,93 x109/L), a 

anemia grave (hematócrito <11,5%), o TTPA prolongado (>18,25 segundos) e a hipocalémia 

(<3,65 mmol/L) são indicadores de mau prognóstico6. Como fatores de bom prognóstico 

referiram a leucopénia ligeira (>5,18 x109/L), trombocitopénia ligeira (89,5 x109/L), hematócrito 

>33.5%,  TTPA (<14,5 segundos) e concentração séria de potássio  4,75 mmol/L, associados 



18 

 

 

a taxas de sobrevida de 100%6.  No caso clínico descrito, não foram avaliados o TTPA e a 

concentração sérica de potássio. No entanto, tendo em conta os exames efetuados à Kyra, os 

indicadores de prognóstico eram favoráveis. 

 A prevenção da Ehrlichia canis é promovida quando há um controlo do vetor (carraça), através 

da aplicação tópica de acaricidas (imidacloprid/ permetrina e fipronilo) e erradicação de 

carraças no ambiente5. A carraça Rhipicephalus pode transmitir E. canis por aproximadamente 

155 dias1. A infeção por E. canis não confere proteção imunitária, por esse motivo uma 

subsequente exposição a carraças infetadas após um tratamento, resulta na recorrência da 

doença, geralmente menos grave1,5. 
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4. Caso clínico: Urologia – Ureterolitíase bilateral obstrutiva 

Identificação do paciente: Magie, canídeo, Yorkshire Terrier, fêmea inteira, 3 anos, 3,3 Kg de 

peso.  

Motivo da consulta: apatia, anorexia, perda de peso, urina de cor rosa-avermelhada, com 

início há 2 ou 3 semanas.  

Anamnese: Encontrava-se com o plano de vacinação e desparasitação atualizado. Não tinha 

antecedentes médicos nem cirúrgicos. Na altura não fazia qualquer medicação. Vivia num 

apartamento em Barcelona, com acesso controlado ao jardim público. A alimentação era à 

base de ração seca de qualidade superior. Não tinha contacto com outros animais. Nunca tinha 

viajado. Não tinha por hábito roer objetos nem tinha acesso a lixo. Nunca teve ninhadas e o 

último cio tinha sido há cerca de 4 meses. Nunca tinha feito tratamentos hormonais para 

controlo do cio e sempre apresentou cios regulares. O apetite havia diminuído nas últimas 2 a 3 

semanas.  

Exame clínico: A cadela encontrava-se deprimida e com atitude normal em estação, 

movimento e em decúbito. Temperamento equilibrado. Condição corporal normal. Movimentos 

respiratórios do tipo costo-abdominal, de profundidade normal, com relação inspiração-

expiração 1:1,3, regulares, sem prensa abdominal e frequência respiratória de 27 rpm. Pulso 

era regular, simétrico, bilateral, forte, rítmico, sincrónico, com frequência de 104 ppm. 

Temperatura rectal de 39,8ºC (ausência no termómetro de fezes, parasitas ou sangue). Tónus 

e reflexo anal adequados. Mucosas oral e ocular pálidas, húmidas e brilhantes, com TRC de 2 

segundos. Mucosa vaginal integra, pálida e húmida. O grau de desidratação era inferior a 5%. 

Os gânglios linfáticos palpáveis apresentavam-se de tamanho e consistência normais. Revelou 

dor à palpação abdominal, na região craniomedial. Sem alterações na auscultação 

cardiopulmonar. A pele, ouvidos, pêlo e cadeias mamárias não tinham alterações. 

Exame dirigido ao sistema urinário: Segundo os donos, o consumo de água estava 

ligeiramente aumentado, as micções eram espontâneas sem sinais de desconforto, urinava 

com a mesma frequência mas em maior quantidade e de cor rosada, desde há 2 a 3 semanas. 

Palpação renal dolorosa, renomegália bilateral. A bexiga estava moderadamente cheia. Vulva e 

vagina sem alterações.  

Diagnósticos diferenciais: doença do trato urinário superior (nefrolitíase, ureterolitíase, 

glomerulonefrite, leptospirose, neoplasia renal), doença do trato urinário inferior (infeção 

urinária, urolitíase, neoplasia vesical), coagulopatias.  

Exames complementares de diagnóstico: Hemograma completo: anemia ligeira, microcítica, 

hipocrómica, regenerativa. Glóbulos vermelhos 5,5 x106 /l (normal: 5,5-8,5), hemoglobina 10,5 

g/dL (normal: 12 - 18), hematócrito 33% (normal: 37 - 55). Leucocitose 29 x109/L (normal: 6 - 

17), neutrofilia com desvio à esquerda (24,5 x109/L; normal: 3 - 11), restantes parâmetros 
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dentro dos valores normais. Bioquímica sérica: ureia 77,4 mg/dL (normal: 21,4 - 59,9), 

creatinina 3,15 mg/dL (normal: 0,5 - 1,5), FA 195 UI/L (normal: 20 - 156), ácidos biliares 76,73 

mol/L (normal: 0 - 15), proteínas plasmáticas totais 5,82 g/dL (normal: 5,6 - 7,5), 

hipoalbuminémia 2,1 g/dL (normal 2,6 - 3,3) hipergamaglobulinémia 1 g/dL (normal: 0,3 - 0,8), 

hipocolesterolémia 115,5 mg/dL (normal: 135 – 270). Não foi efetuada prova de estimulação de 

ácidos biliares, doseamento de ácido úrico nem de amónia. Esfregaço sanguíneo: não foram 

visualizados hemoparasitas. Ionograma: hiperfosfatémia 10,93 mg/dL (normal: 2,6 - 6,2), sódio, 

cálcio, potássio normais. Análise de urina (recolha por cistocentese): cor avermelhada, turva, 

densidade específica 1,012 (isostenúria) e tira urinária: pH 6, glicose 2+, bilirrubina 1+, 

proteínas 1+, sangue 3+, leucócitos 3+. Observados bacilos no sedimento urinário.Cultura 

urinária: isolada E. coli. Ecografia abdominal (Fig.11 A-F): rim esquerdo com hidronefrose 

grave com múltiplos cálculos na pélvis renal. Rim direito com pielectasia grave – início de 

hifronefrose, com presença de múltiplos cálculos na pélvis renal. Hidroureter bilateral com 

presença de cálculos ureterais em ambos os ureteres, com maior obstrução no lúmen 

esquerdo. Shunt extrahepático portocaval. 

Diagnóstico presuntivo: ureterolitíase bilateral obstrutiva secundária a SPS.  

Tratamento: A Magie ficou internada para a administração de terapêutica e realização de 

exames clínicos de controlo. Iniciou-se fluidoterapia com lactato de Ringer a 10,5 ml/h, 

amoxicilina e ácido clavulânico (12,5 mg/kg PO BID), buprenorfina (10 g/kg EV QID), 

tansulosina (0,4 mg/cão SID). A fluidoterapia foi ajustada conforme os controlos analíticos 

(ionograna e glicémia) e peso do animal, durante o internamento. A dieta fornecida era da 

gama húmida hepática. Ao 7º dia de internamento por manter os níveis de ureia elevados, 

iniciou lactulose (1 ml PO TID) e metronidazol (7,5 mg/kg PO BID). O controlo ecográfico da 

hidronefrose e dos cálculos ureterais e renais, ao longo do internamento permitiu observar a 

progressão dos cálculos nos ureteres, ficando estes mais permeáveis. Ao 11º dia de 

internamento foi realizada a técnica de urohidropropulsão, sob anestesia geral, para obtenção 

de cálculos vesicais (Fig.12). Foi administrada cefazolina (25 mg/kg EV) profilaticamente. Após 

a intervenção, foi efetuado controlo ecográfico para confirmação da ausência de cálculos 

vesicais.  

Exame complementar pós urohidropropulsão: Análise dos urólitos: vários cálculos (3x3 

mm), de cor bege, superfície rugosa, consistência dura. Determinação da composição química 

por espectrofotometria de infravermelhos: 70% de urato de amónia e 30% urato de sódio.  

Diagnóstico definitivo: ureterolitíase bilateral obstrutiva secundária a SPS extrahepático. 

Acompanhamento: Ao 15º dia, por apresentar boa evolução (normalização da azotémia, 

aumento da atividade, cálculos ureterais em progressão até à bexiga (Fig.11 G) teve alta 

clínica. Foi medicada para o domicílio com amoxicilina e ácido clavulânico, metronidazol, 
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tansulosina, nas mesmas doses, lactulose (0,6 ml PO BID) e dieta húmida hepática (L/D 

Hill’s). Após 10 dias da alta, teve consulta de revisão. Apresentou-se com bom estado geral, 

mais animada, com apetite, a urinar bem, fezes pastosas. O exame físico estava normal com 

ligeiro desconforto à palpação abdominal. Controlo ecográfico: cálculos vesicais; rim esquerdo 

com cálculos na pélvis renal e hidronefrose ligeira (Fig.11 H), 2 cálculos no ureter esquerdo. 

Não se observam cálculos no rim direito. A analítica sanguínea (hemograma completo, função 

renal e hepática) dentro da normalidade. Foi indicada a suspensão da antibioterapia e da 

lactulose, e manutenção da tansulosina e dieta húmida hepática. Após uma semana, na 

segunda revisão colheu-se urina por cistocentese para análise e cultura urinária. A análise da 

urina macroscópica: cor amarela, ligeiramente turva, densidade específica 1,025, pH 7, sangue 

2+, urocultura negativa. Explicados aos proprietários a importância da terapêutica e a vigilância 

de possíveis alterações neurológicas (apatia, convulsões), perda de apetite, perda de peso, 

vómitos ou diarreia, poliúria/ polidipsia, distensão abdominal. 

Discussão: Após a realização da anamnese e exame clínico da Magie, identificaram-se os 

seguintes problemas: apatia, anorexia, perda de peso, poliúria e polidipsia suspeita, 

hipertermia, dor abdominal, renomegália bilateral, hematúria, isostenúria, proteinúria, 

leucocitúria bacteriúria, glicosúria. Foram considerados os diagnósticos diferenciais para 

hematúria. Os exames complementares permitiram determinar um diagnóstico presuntivo: a 

presença de cálculos renais e ureterais, poderiam ser secundários ao SPS. Só com a obtenção 

de cálculos de uratos, confirmaríamos o diagnóstico1,4. Nos cães, a maioria dos urólitos 

encontra-se na bexiga e uretra, estando apenas 5% localizada nos rins ou ureteres6. Os 

cálculos de uratos são a terceira causa mais comum de urólitos nos cães e nos gatos5. A 

formação destes urólitos é favorecida quando: há uma concentração elevada de ácido úrico na 

urina; há retenção desses sais no trato urinário; o pH ácido contribui para que o ácido úrico não 

seja solúvel e aumente a produção de iões de amónio; a alimentação é rica em minerais e 

proteínas, torna a urina mais concentrada; há diminuição de inibidores da cristalização 

(glicosaminoglicanos); a reabsorção tubular de ácido úrico é diminuída ou uma infeção urinária 

secundária por bactérias produtoras de urease, hidrolisam a ureia5,6. Os urólitos de uratos são 

compostos maioritariamente por urato de amónio, ácido úrico e raramente por urato de sódio6. 

A raça mais predisposta a este tipo de cálculos é o Dálmata e alguns Bulldogs ingleses, devido 

a uma diminuição do metabolismo hepático do ácido úrico, a conversão deste em alantoína é 

diminuída, bem como devido a uma diminuição da reabsorção tubular proximal de ácido 

úrico1,5,6. Outras raças, como o Schnauzer miniatura, Yorkshire terrier, Shih tzu e Pequinês, 

podem desenvolver este tipo de urólitos se apresentarem insuficiência hepática, por cirrose 

hepática ou mais frequentemente por SPS4,5,6. Estes cálculos podem ser encontrados em 

qualquer idade, mas frequentemente são encontrados em cães jovens ou de meia-idade (4 a 5 
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anos)1. A Magie enquadrava-se nestas caraterísticas, também apresentava infeção urinária 

oportunista, mas provavelmente por traumatismo induzido pelos cálculos urinários1. O SPS 

extrahepático é uma comunicação direta entre a veia porta e a circulação sistémica2. No caso 

desta cadela era entre a veia porta e a veia cava caudal. Esta anomalia vascular desvia o fluxo 

sanguíneo do fígado e consequentemente, reduz a conversão do ácido úrico em alantoína e a 

amónia em ureia1,2,5. Para além dos sinais do trato urinário, os SPS podem causar alterações 

gastrointestinais, encefalopatia hepática, alterações da função hepática, coagulopatias e 

atrasos de desenvolvimento, dependendo do volume sanguíneo e da origem da comunicação 

vascular entre o fígado2. Muitas das alterações analíticas da Magie são consequência do SPS, 

nomeadamente: a anemia microcítica deve-se a um sequestro do ião ferro, a leucocitose pode 

ser justificada pela diminuição da depuração hepática de bactérias e endotoxinas e pela 

pielonefrite, a hipoalbuminémia e a hipocolesterolémia são devidas à diminuição da síntese 

hepática, a elevação da FA, ácidos biliares e ALT2. Também a isostenúria, a poliúria devido a 

baixa concentração de ureia medular (consequente ao défice no ciclo da ureia), a proteinúria 

secundária a esclerose glomerular ou outra glomerulopatia, são frequentes nos animais com 

SPS. A excessiva pressão no ureter obstruído é transmitida aos nefrónios, os quais diminuem a 

taxa de filtração glomerular, aumenta o influxo de leucócitos e a libertação de mediadores 

vasoativos e subsequente fibrose3 e pielonefrite4. Desenvolve-se insuficiência renal aguda pós- 

renal devida à ureterolitíase obstrutiva e hidronefrose, que justifica neste caso a azotémia, a 

hiperfosfatémia, a glicosúria, a dor abdominal, a depressão e a anorexia3. A infeção urinária 

associada contribuiu para a neutrofilia, a febre e juntamente com os cálculos, para a hematúria. 

O diagnóstico de urolitíase baseia-se na anamnese, nos sinais clínicos, exames imagiológicos 

e na análise de urina4,6. Os animais com nefro ou ureterolitíase podem ser assintomáticos ou 

apresentar disúria (hematúria, incontinência, estrangúria, poliúria e polaquiúria) e sinais 

sistémicos (vómitos, inapetência, depressão e letargia) ou pielonefrite crónica3,4,6. Muitos cães 

(77%) com obstrução ureteral têm pielonefrite e cistite associadas3. A obstrução uretral é 

acompanhada de hipercalémia e distensão vesical, e em casos graves pode ocorrer rutura da 

bexiga e uroabdómen4,6. A Magie apenas apresentava cálculos vesicais, sem obstrução uretral. 

Optou-se pela ecografia abdominal, uma vez que os cálculos de uratos são geralmente 

radiolucentes ou de pequenas dimensões para serem detetados na radiografia1. A ecografia é 

útil para a deteção e monitorização de ureterólitos e dilatações ureterais proximais à zona 

obstruída1,3,4. Deve ser realizada cultura urinária com antibiograma para eliminar possíveis 

agentes3,4,5. O tipo de urólito deve ser determinado para implementar um plano terapêutico 

dirigido1,4. Para a remoção de urólitos vesicais estão descritas várias técnicas1, contudo foi 

usada a técnica de urohidropropulsão. A anestesia geral permite o relaxamento uretral, 

prevenindo elevações da pressão intravesical, que pode causar lesão iatrogénica da parede da 
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bexiga1. É recomendada a administração de antibiótico durante o procedimento para prevenir 

infeção urinária iatrogénica1. A bexiga foi moderadamente distendida com 50 ml de soro salino 

por meio de cateterização uretral. Levantou-se a cadela de modo a que a bexiga e uretra 

ficassem na vertical. Retirou-se o cateter uretral ao mesmo tempo que se comprimia 

manualmente a bexiga, até iniciar e manter a micção com um fluxo máximo de urina, por forma 

a dilatar a uretra e permitir a passagem de urólitos1. Pode ser repetido o procedimento até 3 

vezes. Após o procedimento deve ser confirmada a completa remoção de cálculos da bexiga, 

através de radiografia ou ecografia1. A remoção de cálculos renais ou ureterais é difícil1. Os 

cálculos de uratos são tipicamente lisos, pequenos, redondos ou ovais e de cor verde-

acastanhados1. Iniciou-se o tratamento da infeção urinária, com amoxicilina e ácido clavulânico, 

ao qual a E. coli era sensível. O controlo da dor, foi efetuado com bruprenorfina. O tratamento 

médico deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico de obstrução ureteral3. Este inclui 

fluidoterapia agressiva (com solução salina a 0,45% e dextrose a 2,5%), monitorizando 

cuidadosamente a pressão venosa central, o peso corporal, a concentração de eletrólitos e o 

grau de hidratação, promovendo a diurese3. Foi mantido um soro de manutenção de lactato de 

Ringer, suplementado com cloreto de potássio e/ou glucose a 2,5% conforme os controlos 

analíticos efetuados durante o internamento da Magie, contudo não foi avaliada a pressão 

venosa central. A solução de lactato de Ringer não é recomendada em animais com anomalias 

vasculares portosistémicas, pela necessidade da conversão hepática do lactato em 

bicarbonato2, no entanto não se verificaram alterações analíticas da função hepática. Podem 

ser usados fármacos para expulsar pequenos cálculos ureterais3. Num estudo, foi avaliada a 

resposta de ureteres caninos a vários espasmolíticos. O que mostrou maior eficácia no 

relaxamento ureteral foi um agonista -adrenérgico experimental, seguido da tansulosina 

(antagonista -adrenérgico)3. No ureter canino há recetores 1 (em maior quantidade), 2, , 

muscarínicos colinérgicos, contudo a peristaltíase ureteral ocorre quando a urina entra no 

ureter, iniciando um estímulo elétrico, que se propaga pelas células do músculo liso1. A 

atividade peristáltica é iniciada na pélvis renal e a urina é impelida até à bexiga1. Durante a 

obstrução de um ureter, ocorrem contrações espasmódicas mediadas pelo sistema nervoso 

simpático e a atividade peristáltica é inibida1. A estimulação do ureter com -agonistas  

adrenérgicos causa contração ureteral e a estimulação com -agonistas adrenérgicos causa 

relaxamento ureteral1. Além disso, os antagonistas 1 adrenérgicos inibem o tónus basal do 

ureter, a frequência peristáltica e as contrações ureterais. Deste modo se compreende que 

para obter relaxamento ureteral e a expulsão de urólitos, se deva administrar -antagonistas  

adrenérgicos ou -agonistas seletivos adrenérgicos1. A tansulosina neste caso, pareceu ter 

sido eficaz. A lactulose (0,5 – 1mL/kg PO QID/ TID) e o metronidazol (7,5 mg/kg EV ou PO BID) 
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são recomendados para diminuir a produção de amónia pelas bactérias intestinais, bem como 

prevenir a sua translocação2. A dieta aconselhada seria húmida com restrição de proteínas, 

contudo a Magie sendo uma cadela jovem, em fase de crescimento, optou-se pela dieta 

hepática L/D da Hill’s (rica em fibra que facilita a digestão e absorção do excesso de amónia e 

ácidos biliares, com proteína vegetal e de alto valor biológico). A dissolução de cálculos de 

uratos passa por uma combinação dietética que torne a urina mais alcalina (pH>7), 

preferencialmente húmida para aumentar o volume urinário, com restrição de purinas ou os 

seus precursores (encontrados sobretudo no peixe e ou órgãos glandulares)1,5. O alopurinol  

não deve ser usado em cães com SPS, uma vez que o metabolismo hepático está diminuído, a 

semi-vida deste fármaco estaria aumentada incluindo os seus efeitos adversos, como inibição 

da xantina oxidase e consequentemente formação de cálculos de xantina1,5. Em doentes com 

SPS, a correção cirúrgica do shunt pode resolver espontaneamente a dissolução dos uratos, se 

a circulação hepática for restabelecida5. Se a correção do shunt é contraindicada, é 

recomendado o maneio dietético5. Outras terapias não invasivas ou minimamente invasivas 

podem ser aplicadas para a remoção de cálculos, nomeadamente a litotrícia por ondas de 

choque extracorporais, aspiração com cateter, cistoscopia, colocação de cateteres ureterais, 

que requerem outros materiais e equipamentos, atualmente usados na medicina humana, para 

além das técnicas cirúrgicas1,3. A monitorização do tratamento deve incluir controlo de ureia 

sanguínea (<10 mg/dL), gravidade específica (< 1,015), pH urinário, pesquisa de cálculos 

urinários através do sedimento urinário e exames imagiológicos1,4,5. A recidiva de urólitos 

metabólicos (neste caso de uratos) é frequente6. No caso da Magie, o prognóstico é reservado 

uma vez que possui um SPS, logo o controlo terá de ser rigoroso pelo elevado risco de 

recidiva. Na maioria dos casos, a urolitíase sem acompanhamento de sinais de encefalopatia 

hepática é favorável com a completa correção do shunt1. 
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5. Caso clínico: Oftalmologia – Descolamento da retina 

Identificação do paciente: Balky, felino, Europeu comum, fêmea inteira, 16 anos, 3 Kg de 

peso.  

Motivo da consulta: perda de visão detetada há um dia. 

Anamnese: Não estava vacinada, mas encontrava-se desparasitada externa e internamente. 

Tinha insuficiência renal crónica diagnosticada há 5 anos, mas não tomava nenhuma 

medicação. A alimentação era húmida K/D da Hill’s. Não tinha antecedentes cirúrgicos. Vivia 

num apartamento no Porto, sem acesso ao exterior. Coabitou 14 anos com uma gata que tinha 

falecido há 6 meses com linfoma intestinal. Nunca tinha viajado, nem tinha acesso a lixo. Os 

proprietários referiram que no dia anterior a Balky tinha ido contra o caixote de areia (fechado), 

não identificando de imediato a entrada. Desde então foi constatada a incapacidade de 

localizar os brinquedos quando estes eram atirados. O apetite, fezes e urina eram normais. Os 

restantes sistemas não tinham alterações.  

Exame clínico: Encontrava-se nervosa, com atitude normal em estação, movimento e em 

decúbito. Temperamento equilibrado. Condição corporal magra. Movimentos respiratórios do 

tipo costo-abdominal, de profundidade normal, com relação inspiração-expiração 1:1,3, 

regulares, sem prensa abdominal e frequência respiratória de 36 rpm. Pulso era regular, 

simétrico, bilateral, forte, rítmico, sincrónico, com frequência de 182 ppm. Temperatura rectal 

de 38,8ºC (ausência no termómetro de fezes, parasitas ou sangue). Tónus e reflexo anal 

adequados. Mucosas oral, ocular, vulvar e anal rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC 

inferior a 2 segundos. O grau de desidratação era inferior a 5%. Os gânglios linfáticos palpáveis 

apresentavam-se de tamanho e consistência normais. À palpação abdominal os rins 

apresentavam-se de tamanho diminuído. A auscultação cardiopulmonar era normal. Inspeção 

da boca, ouvidos, narinas e pele sem alterações. 

Exame oftalmológico: Ausência de resposta de ameaça, reflexo pupilar direto e consensual 

diminuídos, em ambos os olhos. Pupilas midriáticas (Fig.13). Teste de Schirmer: 19 mm/min 

OD e 17 mm/min OE (normal: 10 - 20 mm/min). Teste da fluoresceína negativo, sistema 

lacrimal permeável. Oftalmoscopia direta e indireta (Fig.14): descolamento bilateral da retina. 

Tonometria de aplanamento com coeficiente de variância de 5% (Tono-pen): 23 mmHg OD e 

25 mmHg OE (PIO normal: 15 – 31mmHg). Reflexo palpebral e oculoretrator presentes, em 

ambos os olhos.  

Diagnósticos diferenciais de descolamento da retina: hipertensão sistémica (secundária a 

insuficiência renal crónica, hipertiroidismo, diabetes mellitus), síndrome de hiperviscosidade, 

neoplasia, coriorretinite secundária a infeção sistémica (vírus da leucemia felina, vírus da 

imunodeficiência felina, toxoplasmose, peritonite infeciosa felina, fungos). 
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Exames complementares de diagnóstico: Hemograma completo: sem alterações. 

Bioquímica sérica: ureia 110 mg/dL (normal: 25 - 55,5 mg/dL), creatinina 2,8 mg/dL (normal: 0,5 

– 2,0 mg/dL), T4 total, proteínas totais, albumina e glicemia, dentro dos valores normais. 

Ionograma: sódio 165,5 mmol/L (141 – 155,0 mmol/L), potássio 5,5 mmol/L (3,5 – 5,5 mmol/L), 

cloro dentro dos valores normal. Teste rápido de deteção de FIV/FeLV: negativo. Ecografia 

ocular (Fig.15): linha hiperecogénica que se desloca cranialmente, formando 2 arcos 

semelhantes a “asas de gaivota”, pela presença de líquido anecogénico, compatível com 

descolamento da retina. Pressão arterial não invasiva (por método oscilométrico) no membro 

torácico direito: 208/96 mmHg.   

Diagnóstico: descolamento bilateral da retina por hipertensão sistémica secundária a 

insuficiência renal crónica.  

Tratamento: Foi administrada amlodipina 0,625 mg/gato PO SID, durante 3 dias consecutivos. 

Ao 3º dia de tratamento, na consulta de revisão apresentou pressão arterial não invasiva no 

membro torácico direito de 183/88 mmHg e descolamento da retina com pouca involução. 

Mantinha pupilas midriáticas, com reflexo de ameaça diminuído, pelo que foi ajustada a dose 

de amlodipina para 1,25 mg/gato PO SID. Após 7 dias, apresentava pressão arterial não 

invasiva no membro torácico direito de 161/78 mmHg. Os donos referiram melhorias da visão 

(conseguia perseguir objetos). Apresentava reflexo de ameaça, reflexo pupilar e consensual. 

No exame do fundo do olho, apresentava descolamento bilateral da retina parcialmente 

resolvido. Durante o tratamento, a Balky manteve a dieta húmida K/D da Hill’s. Foi agendada 

consulta de revisão após 15 dias do início do tratamento, para a monitorização da analítica 

sanguínea e ajuste da terapêutica. 

Discussão: Após a realização da anamnese e exame clínico da Balky, identificou-se: cegueira 

bilateral, taquicardia, rins pequenos à palpação abdominal, midríase bilateral, reflexo pupilar e 

consensual diminuídos e descolamento da retina. Foram considerados os diagnósticos 

diferenciais para descolamento da retina uma vez que esta tem múltiplas causas. Os exames 

complementares permitiram afirmar que a causa deste descolamento da retina foi uma 

hipertensão sistémica secundária ao agravamento da insuficiência renal crónica.  

O fundo do olho é constituído pela retina (túnica nervosa), coróide (túnica vascular) e nervo 

ótico, os quais se localizam caudalmente ao humor vítreo4. A sua visualização é conseguida 

por meio de oftalmoscopia direta ou indireta4. Numa situação normal, a retina é mantida no seu 

lugar pela pressão induzida pelo humor vítreo4. Quando esta pressão é inadequada pode 

ocorrer o descolamento da retina, que consiste na separação entre a camada interna da retina 

(ou retina neurossensorial) e a sua camada externa (epitélio pigmentado da retina)3,4. O leito 

vascular da coróide é maior do que o suprimento vascular da retina, quando há uma quebra na 

barreira hemato-ocular entre os vasos coróidais e a retina, devido a coriorretinite (por agentes 
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infeciosos), hipertensão sistémica, síndrome de hiperviscosidade, verifica-se a acumulação de 

líquido inflamatório ou seroso subretiniano3,4.  

Com menos frequência, a inflamação ou cirurgia ao humor vítreo, podem levar à tração ou 

formação de orifícios na retina, permitindo a passagem do humor vítreo para o espaço 

subretiniano3. Quando o descolamento da retina é evidente e não há história de traumatismo, 

cataratas ou cirurgia ocular é indicado efetuar o despiste de uma doença sistémica3. No caso 

da Balky não havia história de traumatismos, nem de cirurgia ocular e foi constatada a 

ausência de cataratas. O descolamento bilateral da retina é sugestivo de doença sistémica3. 

A hipertensão sistémica (frequentemente associada a doença renal e hipertiroidismo) e 

síndromes de hiperviscosidade (por grave hiperlipidémia, hiperglobulinémia ou policitémia) são 

causas relativamente comuns de descolamento da retina3. Estas doenças lesionam a 

vasculatura da coróide e retina, criando hemorragias na retina e por vezes no humor vítreo3,5. A 

insuficiência renal com hipertensão secundária é provavelmente a causa mais comum de 

descolamento bilateral da retina em gatos idosos tal como a Balky1,2,5. Também por isso a 

causa neoplásica não foi descurada. O mieloma múltiplo (com hiperproteinémia e 

hiperviscosidade) e o linfossarcoma (com infiltrados difusos na retina ou coróide e presença de 

hemorragia retiniana ou uveíte anterior) são outras causas possíveis3. Em gatos a infeção com 

FIV/FeLV ou peritonite infeciosa felina causam indiretamente coriorretinite, predispondo ao 

descolamento da retina3.  

Os sinais de doença ocular, incluindo o descolamento da retina podem ser: hemeralopia súbita, 

ausência de reflexo pupilar4. Contudo, o reflexo pupilar é apenas um indicador de problema no 

fundo do olho, no II ou III par craniano (ótico e oculomotor, respetivamente) ou no cérebro. E a 

diminuição do reflexo pupilar pode ser devido, tanto a problemas no fundo do olho como a 

ansiedade ou agressividade, por elevados níveis de adrenalina4. O descolamento da retina 

também é provável quando os vasos retinianos não estão visíveis no fundo do olho, mas são 

reconhecidos em planos diferentes, numa estrutura em forma de vesícula ou prega3,4. 

 A história clínica, o exame físico e o exame oftalmológico, com especial atenção à resposta de 

ameaça, reflexo pupilar, pressão intraocular, alterações na câmara anterior e no cristalino, 

oftalmoscopia direta e indireta da retina, são de extrema importância3. No exame oftalmológico 

da Balky, a midríase deve-se à lesão da retina e não à lesão nas fibras parassimpáticas do 

nervo oculomotor (que contraem a pupila), a avaliação dos pares cranianos ligados ao olho 

(através da avaliação dos diferentes reflexos) permitiu concluir que o nervo ótico estava 

afetado, uma vez que a resposta de ameaça estava ausente e os reflexos pupilares direto e 

consensual estavam diminuídos (mesmo sabendo que na resposta de ameaça estão 

envolvidos os nervos ótico e facial e no reflexo pupilar estão envolvidos os nervos ótico e 

oculomotor). A produção de lágrimas (avaliada pelo teste de Schirmer) e a pressão intraocular 
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(avaliada pela tonometria de aplanamento) estavam normais. O teste da fluoresceína permitiu 

confirmar a integridade da córnea. Na oftalmoscopia direta e indireta foram observadas 

alterações compatíveis com as descritas anteriormente. O líquido subretiniano era translúcido e 

a cor do epitélio pigmentado era visível. Geralmente, na retinopatia hipertensiva o líquido 

subretiniano é um transudado (seroso)3,5. A hipertensão arterial sustentada leva à 

vasoconstrição das arteríolas e à lesão isquémica do músculo liso vascular e do endotélio2. 

Posteriormente, ocorre um aumento da permeabilidade vascular, com perda de plasma e 

células para a retina, causando edema ou hemorragia2.  

Se há suspeita de uma doença sistémica é importante realizar hemograma completo, perfil 

bioquímico e análise de urina3. As alterações analíticas da Balky apenas revelavam um 

agravamento da função renal, pelo que foram excluídos hipertiroidismo, diabetes mellitus e 

síndromes de hiperviscosidade. À palpação abdominal os rins encontravam-se atrofiados, 

como seria de esperar num animal com antecedentes de insuficiência renal crónica. Não foram 

realizadas análise de urina, cultura ou citologia ocular. Como doenças infeciosas, apenas se 

descartaram com teste rápido, o FIV/FelV3,4. A ecografia ocular é recomendada, sobretudo para 

excluir neoplasia caudal à retina4. A imagem ecográfica da Balky não evidenciava qualquer 

efeito de massa ocular que justificasse o descolamento da retina. É recomendada a execução 

de outros exames imagiológicos, nomeadamente ecocardiografia em casos de retinopatia 

hipertensiva, radiografia torácica para despiste de doenças metastásicas e linfadenopatias e 

ecografia abdominal (é preferível à radiografia) 3.  

A avaliação das pressões arteriais repetidas deve ser sempre efetuada em animais com 

suspeita de hipertensão e em casos de doença ocular bilateral3. A retinopatia hipertensiva 

ocorre quando a pressão sistólica excede os 170 mmHg1. É mais comum em gatos velhos (>9 

anos) com história de cegueira súbita e midríase fixa1,4. A hipertensão em gatos é definida por 

pressões sistólicas indiretas >160-170 mmHg2.  A avaliação da pressão arterial pode ser 

efetuada com a técnica de Doppler ou oscilométrica, com um cuff de tamanho apropriado (a 

largura deverá ter aproximadamente 40% do diâmetro do membro ou da base da cauda)5. É 

preferível utilizar a última técnica, em gatos nervosos ou não cooperantes, uma vez que a 

manipulação é mínima e ao optarem pelo decúbito esternal (mais confortável), o cuff quando 

colocado na base da cauda do animal, fica naturalmente ao nível do coração5. Com o animal 

sentado, o cuff é colocado no membro anterior (a meio do rádio), o qual deve ser levemente 

extendido e elevado até ao nível do coração5. Os gatos com hipertensão sustentada mantêm 

valores elevados mesmo em horas ou dias diferentes5. A taquicardia marcada (em gatos 

saudáveis) não parece ser um indicador de hipertensão induzido pela manipulação clínica, mas 

pode refletir uma doença sistémica (por exemplo, a frequência cardíaca >220 bpm pode estar 

presente em gatos hipertiróides)5. 
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 A Balky apresentava hipertensão arterial, confirmada por técnica oscilométrica, com várias 

medições em locais diferentes (cauda e membros torácicos). A taquicardia verificada na 

primeira consulta provavelmente seria devida ao stress da viagem até à clinica veterinária e da 

manipulação durante o exame clínico. Nas consultas de revisão a Balky encontrava-se 

normocárdica.  

A hipertensão sistémica em gatos, ocorre secundariamente a doença renal crónica (em 65% 

dos casos) ou a hipertiroidismo (em 23% dos casos)1,2,5. Os gatos a partir dos 15 anos de 

idade, têm uma elevada probabilidade de apresentar uma destas doenças5. A hipertensão 

primária é rara nos animais e é diagnosticada por exclusão2. Os sinais clínicos de hipertensão 

arterial surgem conforme o atingimento de órgãos com elevado suprimento arterial, 

nomeadamente os rins, olhos, sistema nervoso central e sistema cardiovascular1,2.  

A patogénese da hipertensão renal é complexa e multifatorial, mas geralmente é associada à 

diminuição da excreção do sódio que leva ao descontrolo da pressão natriurética e à excessiva 

ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona1. No ionograma da gata era evidente a 

hipernatrémia.  

Gatos com sinais oculares ou neurológicos e hipertensão devem ser tratados imediatamente 

para limitar a progressão das lesões5. Para o descolamento da retina, na maioria dos casos, o 

tratamento médico é de eleição, apesar da correção cirúrgica ser possível, mas ainda pouco 

praticada4. Quando o descolamento da retina é secundário a hipertensão sistémica, a terapia 

com besilato de amlodipina (bloqueador dos canais de cálcio, reduz o tónus do músculo liso 

vascular) deve ser iniciada imediatamente1,2,3,4,5, numa dosagem de 0,65 – 1,25mg/ gato PO 

SID4. Se a redução da pressão for insuficiente, pode ser combinado um inibidor da enzima de 

conversão da angiotensina (benazapril, enalapril, captopril) ou alternativamente -bloqueador 

(atenolol)4,5. Para muitos médicos veterinários, a amlodipina continua a ser o fármaco de 

primeira linha para gatos hipertensos, e o benazapril é adicionado se estiver presente 

proteinúria ou albuminúria, ou se mantiver hipertensão sustentada ( 160mmHg) mesmo após 

o aumento da dose inicial de amlodipina5. Iniciou-se o tratamento da Balky com uma dose 

baixa de amlodipina, tendo sido posteriormente ajustada para atingir o efeito terapêutico 

pretendido (pressão arterial sistólica 160 mmHg)5. Foi recomendada a manutenção da dieta 

húmida K/D Hill’s (indicada para doenças renais). Nas futuras consultas de revisão seria 

avaliada a necessidade de ajustar a terapêutica.  

Os gatos que apresentem hipertensão secundária a doença renal crónica, necessitam de 

terapia para o resto da vida5. A monitorização da pressão arterial deve ser efetuada 24 horas 

após o início da terapêutica, ou em doentes mais estáveis, ao fim de 3 a 7 dias5. Mesmo com 

as pressões normalizadas, os controlos devem ser regulares (com intervalos de 3 meses), 

assim como devem ser avaliadas as alterações oculares, a função cardiopulmonar e a 
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progressão da doença renal2,5. O controlo da pressão arterial é importante porque ajuda a 

diminuir o risco de lesão de um segundo órgão, que pode levar à morte do animal, por doença 

cerebrovascular, insuficiência cardíaca ou progressão da insuficiência renal2. 

O prognóstico dos animais com descolamento da retina é reservado2,3,4. Podem ficar com 

cegueira permanente, diminuição da visão, ou recuperar a visão se a causa tiver sido 

prontamente identificada e tratada3. A natureza do fluido subretiniano, a duração e o grau do 

descolamento influenciam a degeneração da retina2,3. Neste caso clínico o prognóstico 

mantinha-se reservado, apesar da evolução favorável do problema ocular, a insuficiência renal 

crónica condicionaria o seu estado de saúde a longo prazo. 
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Anexo I – Caso clínico: Cirurgia de tecidos moles – Piómetra 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: Imagem ecográfica sugestiva de piómetra: estrutura tubular (setas) de paredes 
espessadas, compatíveis com cornos uterinos, preenchidos com conteúdo ecogénico floculado 
(imagem gentilmente cedida por Clínica Veterinária do Castêlo da Maia). 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: Ovariohisterectomia: exteriorização dos cornos uterinos numa piómetra (imagem 
gentilmente cedida por Clínica Veterinária do Castêlo da Maia). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.3: Aspeto de útero com piómetra aberta (imagem gentilmente cedida por Clínica Veterinária do 
Castêlo da Maia). 
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Anexo II - Caso Clínico: Cirurgia Oncológica – Tumor das células da teca 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4: Imagem ecográfica da massa abdominal (setas) na área ovárica esquerda: estroma 
heteroecogénico (imagem gentilmente cedida por Clínica Veterinária do Castêlo da Maia). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5: Ovariohisterectomia: laqueação do pedículo ovárico esquerdo (imagem gentilmente cedida 
por Clínica Veterinária do Castêlo da Maia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Peça anatómica removida após OVH: ovário esquerdo (circulo) aumentado de tamanho 
(imagem gentilmente cedida por Clínica Veterinária do Castêlo da Maia). 
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Fig.7: Tumor das células do ovário. A: Aspeto do ovário esquerdo após o corte da bolsa 
ovárica: ovário de aspeto granular heterogénio, com focos hemorrágicos alternando com áreas 
mais sólidas de coloração branca B: Secção transversal do ovário esquerdo: focos 
hemorrágicos (imagem gentilmente cedida por Clínica Veterinária do Castêlo da Maia). 
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     Fig.8: Imagens de microscopia eletrónica 
do tumor das células da teca. 
   A: Áreas fibrinohemorrágicas (*), 
ampliação x40.  
   B: Proliferação de células de núcleo 
fusiforme (setas) e citoplasma vacuolizado, 
ampliação x100.  
   C: Células neoplásicas fusiformes de 
núcleo pálido e citoplasma vacuolizado 
(circulo), ampliação x200 (imagens 
gentilmente cedidas por LNIV). 
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Anexo III - Caso Clínico: Hematologia – Ehrliquiose canina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig.9: Avaliação imagiológica da esplenomegália (setas). A - Radiografia abdominal em 
projeção lateral. B – Ecografia abdominal (imagens gentilmente cedidas por Clínica Veterinária de 
Serralves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: Teste rápido de deteção de anticorpos anti-Ehrlichia canis por imunocromatografia: 
resultado positivo. Após a colocação de uma gota de soro (preferencialmente), sangue ou 
plasma e duas gotas de solução tampão, no poço S, aguardar 10 minutos. O aparecimento de 
2 faixas coloridas na zona T (teste) e da zona C (controlo) indicam que há anticorpos anti-
Ehrlichia canis (resultado positivo). A presença de apenas uma faixa colorida na zona C 
(controlo) indica que não foram detetados anticorpos (resultado negativo) (imagem gentilmente 
cedida por Clínica Veterinária de Serralves). 
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Anexo IV - Caso Clínico: Urologia – Ureterolitíase bilateral obstrutiva 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.11: Imagem ecográfica de urolitíase: A e B – Na admissão, rim esquerdo de 5,1 x 2,8 cm 
com hidronefrose grave e presença de cálculos na pélvis renal (setas). C - Rim esquerdo com 2 
pequenos cálculos na pélvis renal e ureter distendido desde a região proximal, com 2 cálculos 
no seu interior de 4,2 e 5,8 mm (setas). D – Ureter esquerdo distendido 3,8 mm com um cálculo 
no seu interior de 6,7 mm (setas). E – Rim direito com 2 cálculos (setas) na pélvis renal. F – 
Ureter direito distendido 4 mm e de parede espessada. G – Bexiga distendida com urina 
anecogénica e presença de pequenos cálculos (setas). H – Após 10 dias da alta, rim esquerdo 
de 4,3 x 2,8 cm, pélvis renal 6,7 mm com dois cálculos no seu interior (setas) (imagens 
gentilmente cedidas por Hospital Clinic Veterinari - UAB). 
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Fig.12: Cálculos de urato recolhidos após técnica de urohidropropulsão (imagem gentilmente 
cedida por Hospital Clinic Veterinari - UAB). 
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Anexo V - Caso Clínico: Oftalmologia - Descolamento da Retina 

 

 

 

 
 

 
Fig.13: Presença de pupilas midriáticas (imagem gentilmente cedida por Clínica Veterinária de 
Serralves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14: Imagens do fundo do olho com descolamento da retina, obtidas por oftalmoscopia (A e 
B – olho direito; C e D olho esquerdo): vasos retinianos reconhecidos em planos diferentes, 
numa estrutura em forma de vesicula (V) com conteúdo translúcido (seroso) e pregas (setas). É 
visível a cor verde do epitélio pigmentado da retina e papila ótica (*) (imagens gentilmente cedidas 
por Clínica Veterinária de Serralves). 
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Fig.15: Imagem ecográfica do fundo ocular com descolamento da retina (A e B – olho direito; C 
e D olho esquerdo): linha hiperecogénica (retina neurossensorial), desloca-se cranialmente, 
formando 2 arcos semelhantes a “asas de gaivota, pela presença de líquido anecogénico(*) 
(líquido seroso subretiniano) (imagens gentilmente cedidas por Clínica Veterinária de Serralves). 
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