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Resumo 

 
 

O presente relatório de conclusão de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária tem 

como principais objetivos a apresentação/descrição e discussão de cinco casos clínicos de 

áreas por mim selecionadas como urologia, neurologia, cardiologia, oncologia clínica e cirurgia 

de tecidos moles. 

Estes e outros casos foram acompanhados durante dezasseis semanas de estágio 

curricular efetuado no Hospital Veterinário Montenegro. Neste período tive a oportunidade de 

assistir a consultas, de diversas especialidades, bem como auxiliar e realizar exames 

complementares de diagnóstico. No internamento, foi-me facultada a possibilidade de 

administrar medicamentos, executar protocolos de fisioterapia, realizar exames físicos diários, 

prestar cuidados intensivos em animais críticos e ajudar em casos de urgência. Na área da 

cirurgia foi-me permitido observar e ajudar na preparação pré-cirúrgica de animais, auxiliar em 

cirurgias de tecidos moles, ortopédicas, neurológicas, oftálmicas e acompanhar o pós-cirúrgico 

de animais. Controlei e monotorizei a anestesia. 

No decorrer deste estágio, foi-me também proporcionado a realização de um curso 

teórico-prático em cirurgia de tecidos moles em pequenos animais e a apresentação de 

diapositivos a proprietários, com o tema “Dia do Hipotiroidismo”, após interesse por mim 

demonstrado. Participei no “Projeto Escolas” do Hospital Veterinário Montenegro, elucidando 

os alunos da Escola Básica do Bom Sucesso sobre bem-estar animal, cuidados básicos de 

saúde e higiene animal, “agressividade gratuita dos animais” entre outros. 

Todas estas atividades permitiram-me uma elevada aquisição e integração de 

conhecimentos retidos durante toda a fase de estudante. Por tudo isto, considero o balanço 

desta experiência bastante positivo.   
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Abreviaturas 
 

 

 

FLUTD- Doença do Trato Urinário Inferior 

dos Felinos; 

ITU- Infeção do Trato Urinário; 

g- Grama; 

mg- Miligrama; 

kg- Kilograma; 

L- Litro; 

ml- Mililitro; 

dl- Decilitro; 

ms- Milésima de Segundo; 

cm- Centímetro; 

mmol- Milimol; 

IV- Intravenoso/ Endovenoso; 

PO- Per os; 

SC- Subcutâneo; 

IM- Intramuscular; 

%- Percentagem; 

BUN- “ Blood Urea Nitrogen”; 

h- Hora; 

SID- Uma vez ao dia; 

BID- Duas vezes ao dia; 

TID- Três vezes ao dia; 

QOD- Cada 24 horas; 

ECG- Eletrocardiograma; 

AB- Antibióticos; 

p.ex. – Por exemplo; 

MTE- Membro Torácico Esquerdo; 

MTD- Membro Torácico Direito; 

MPE- Membro Pélvico Esquerdo; 

MPD- Membro Pélvico Direito; 

GPT- Alanina Aminotransferase; 

U/L- Unidade por Litro; 

TC- Tomografia  Computorizada; 

MNS- Motoneurónio Superior; 

MNI- Motoneurónio Inferior; 

RM- Ressonância Magnética; 

CMD- Cardiomiopatia Dilatada; 

bpm- Batimentos por Minuto; 

IC- Insuficiência Cardíaca; 

ICC- Insuficiência Cardíaca Congestiva; 

iECAs- Inibidor da Enzima de Conversão 

de Angiotensina; 

TRC- Tempo de Replecção Capilar; 

NaCl- Cloreto de Sódio; 

mEq-  Miliequivalente; 

LL- Latero-Lateral; 
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Caso Clínico 1: Urologia – Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) 

 

Identificação do animal: O Tico é um gato Europeu Comum, macho castrado, de 4,5 anos de 

idade e com 3,950 kg de peso vivo. Motivo da consulta: À consulta o proprietário refere que o 

Tico desde o dia anterior urina com muita dificuldade, lentamente e com dor, mais vezes do 

que o normal, lambendo também, frequentemente a genitália. Diz-nos que a urina tem uma cor 

avermelhada e que o Tico tem estado mais prostrado. História clínica: O Tico foi vacinado há 

menos de uma ano para rinotraqueíte, calicivirose e panleucopénia felina e desparasitado 

interna e externamente há cerca de um mês com pamoato de pirantel com praziquantel e 

fipronil, respetivamente. Habitava num apartamento sem acesso ao exterior, com outro gato e 

não costumava fazer viagens. Não tinha acesso a lixo ou ervas. Alimentava-se 3 vezes ao dia 

com ração seca comercial e tinha livre acesso à água. Apresentava historial clínico passado de 

diarreias esporádicas e vómito de bolas de pelo, não tomava nenhuma medicação e apenas 

tinha sido submetido a uma orquiectomia com 1,5 anos de idade. Além das alterações 

descritas pelo proprietário, não foram apontadas outras anormalidades nos restantes sistemas. 

Exame físico: O Tico apresentava-se com uma atitude normal em estação, decúbito e 

movimento. Estava alerta e possuía um temperamento equilibrado. A sua condição corporal era 

normal, os movimentos respiratórios, o pulso, as mucosas, o estado de hidratação, os glânglios 

linfáticos e a auscultação cardiopulmonar encontravam-se dentro da normalidade. A 

temperatura estava ligeiramente diminuída - 37,3º mas tónus anal adequado, reflexo anal 

positivo, não se verificando a presença de sangue, muco ou outras formas parasitárias. À 

palpação abdominal o Tico manifestou desconforto a quando da palpação da bexiga na região 

abdominal caudal. A pele, os olhos e os ouvidos encontravam-se normais. Exame dirigido ao 

aparelho urinário: Ambos os rins eram palpáveis, sem alteração da posição ou tamanho mas 

superfície e consistência difíceis de avaliar, a bexiga estava distendida e tensa com 

manifestação de dor. Não foi feita palpação retal para avaliação da próstata. Na observação da 

mucosa peniana, esta encontrava-se congestionada e detetou-se desconforto a quando da 

exteriorização do pénis. Lista de problemas: Polaquiúria, disúria-estrangúria, hematúria, 

prostração, hipotermia, bexiga tensa, distendida e dolorosa à palpação, congestão da mucosa 

peniana e desconforto na exteriorização do pénis. Diagnósticos diferenciais: Doença do trato 

urinário inferior dos felinos (urolitíase, tampões uretrais, cristalúria, cistite idiopática felina, ITU), 

neoplasias do sistema urinário (carcinoma de transição da bexiga-uretra), alterações 

anatómicas congénitas ou adquiridas da uretra ou da bexiga (divertículo uracal, estreitamento 

uretral), transtornos neurogénicos (dissinergia reflexa, espasmo uretral, bexiga hipo ou 

atónica), traumatismos prepuciais ou urinários, coagulopatias (hematúria). Exames 

complementares: Bioquímica sérica: BUN - 120.1 mg/dl (9-30 mg/dl), Creatinina - 4.4 mg/dl 
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(0.8-1.8 mg/dl); proteínas totais - 7.4 g/dl (5.8-8.5 g/dl); Hematócrito: 32% (29.2-51.7%); 

Urianálise completa (colheita por cistocentese ecoguiada): Recolha de 5 ml de urina de cor 

avermelhada, turva e de densidade normal (1.032), leucócitos - +3, pH - 7.5, proteínas - +3, 

sangue - +4 e restantes valores negativos. No sedimento urinário presença de muitas células 

epiteliais de descamação, eritrócitos e cristais de estruvite (Figura 1 do Anexo I); 

Ultrassonografia abdominal: Bexiga com urina, onde é visível a presença de sedimento e de 

alguns coágulos. Não se encontraram outras estruturas anómalas. Diagnóstico: FLUTD 

obstrutivo. Tratamento e evolução do caso: O Tico foi internado e após resultado dos 

exames complementares e tentativa de desobstrução por massagem peniana e leve 

compressão da bexiga, este foi algaliado para se proceder à mesma. Neste procedimento, o 

animal não necessitou de ser anestesiado, apenas exercidos métodos de contenção. 

Começou-se por limpar a área do pénis com água e sabão e introduziu-se uma algália estéril 

(lubrificada com gel e lidocaína a 2%) de menor diâmetro. Ao fazer a cateterização uretral 

sentiu-se bastante resistência, mas após algumas tentativas este foi algaliado com sucesso. O 

animal permaneceu algaliado durante 48h e sempre com o colar isabelino. Eram realizadas 

lavagens vesicais 3 vezes ao dia com solução salina isotónica. Durante este período, o animal 

foi também cateterizado e ficou a fluidoterapia IV, com NaCl 0,9% a uma taxa de 16ml/h 

durante as primeiras 24h, reduzindo-se posteriormente para a taxa de manutenção de 8ml/h. O 

Tico foi medicado com ranitidina (2 mg/kg, SC, BID) e foi fornecida dieta húmida (s/d da Hill´s®) 

repartida 4 vezes ao dia. Os valores de BUN e creatinina foram controlados, atingindo os 

valores normais ao 2º dia de internamento. No 3º dia, a algália foi removida, deu-se atenção à 

frequência com que o Tico urinava e à cor da mesma e adicionou-se alfuzosina (0.5 mg/kg, PO, 

SID) à medicação. A bexiga era comprimida 5 vezes ao dia e sempre que distendida. Pôde 

então detetar-se, que após 24h da remoção do cateter uretral, da presença de urina normal na 

caixa do Tico e da compressão se tornar cada mais fácil, que o Tico voltou, no entanto, a 

obstruir e a ter dor à manipulação da bexiga, pelo que foi novamente algaliado nesse mesmo 

dia e os valores de BUN, creatinina e hematócrito controlados. Estes valores mantiveram-se 

dentro dos valores de referência. Desta vez e adicionando ao anteriormente referido, foi 

inserida na medicação enrofloxacina (2.5 mg/kg, IV, SID). Passado 24h voltou a ser removida a 

algália e este voltou a obstruir. No dia seguinte, com o animal em jejum, procedeu-se à 

uretrostomia perineal (Figura 2 e 3 do Anexo I). O animal foi pré-medicado com buprenorfina 

(0,01 mg/kg, IV) e diazepam (0.2 mg/kg, IV), induzido com propofol (6 mg/kg, IV ad effectum) e 

mantido com isoflurano, numa mistura rica em oxigénio. Antes da cirurgia, fez-se tricotomia, 

assepsia da zona perineal com clorhexidina e realizou-se um ECG. A fluidoterapia foi 

aumentada para os 40 ml/h, taxa essa reduzida para 8 ml/h após cirurgia. Esta decorreu com 

sucesso, apesar de se ter encontrado estruturas compatíveis com tampões uretrais que 
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seguiram para análise num laboratório externo. Nas 48h seguintes à cirurgia, o animal foi 

medicado com buprenorfina (0.005 mg/kg, IV, TID), enrofloxacina (2.5 mg/kg, IV, SID) e 

cetoprofeno (2 mg/kg, SC, QOD). O fluxo urinário restabeleceu-se, mantendo-se a urina sem 

sangue e a algália foi removida. Foram feitas as desinfeções da sutura com clorhexidina. O 

Tico teve alta ao fim de 24h, medicado com enrofloxacina (2.5 mg/kg, PO, BID) e cetoprofeno 

(1 mg/kg, PO, QOD, durante mais 2 dias). Foi aconselhado ao proprietário a continuação da 

dieta húmida (s/d da Hill´s®), a utilização do colar isabelino, a existência de mais uma caixa de 

areia e a importância desta estar sempre limpa, a estimulação do consumo de água e o 

controlo do animal com remoção dos pontos dentro de 8 dias. Explicou-se a importância na 

deteção de sintomatologia, pois a possibilidade de recidivas é elevada. Acompanhamento: 

Passado 8 dias o animal regressou à consulta e foi realizado um exame de estado geral e 

dirigido ao aparelho urinário, sem alterações. Ausência de qualquer anormalidade na micção 

ou na urina. Removeram-se os pontos, estando a sutura a cicatrizar bem. Nos posteriores 

contactos telefónicos não foi assinalado qualquer problema. Discussão: A FLUTD compreende 

um grupo heterogéneo de desordens caracterizadas pela presença de sinais clínicos comuns e 

inespecíficos de afeção das vias urinárias inferiores: polaquiúria, disúria, hematúria, periúria, 

obstrução total ou parcial da uretra. A ocorrência de FLUTD foi descrita em 0.34 a 0.64% da 

população felina, calculando-se que 4 a 10% dos animais internados o sejam devido a esta 

patologia1. Segundo estudo recente, detetou-se que a idade, a raça, o número de gatos por 

casa, ou a estação do ano não tinham contribuído para o desenvolvimento de FLUTD 

obstrutivo, enquanto que o peso superior a 5 kg, o facto de ser gato de interior e de ter menos 

de uma caixa por gato podia aumentar a possibilidade de obstrução2. Os gatos machos são 

aqueles que se apresentam mais vezes com a forma obstrutiva, devido à conformação 

anatómica da sua uretra1, que é estreita e curvada. Fatores como a alimentação (dieta seca), a 

diminuição do volume urinário e da frequência de micção (difícil acesso à caixa ou 

ausência/défice de higiene da mesma, diminuição da quantidade de água ingerida, diminuição 

da atividade física) podem também predispor os animais a FLUTD1. As principais etiologias 

deste síndrome são: urólitos (especialmente estruvite e oxalato de cálcio), tampões uretrais, 

infeções do trato urinário (predominante em animais com mais de 10 anos), neoplasias, 

alterações anatómicas ou morfológicas congénitas ou adquiridas (divertículo uracal, 

estreitamento uretral), alterações de comportamento, entre outras. Do ponto de vista clínico, 

podemos classificar este processo como obstrutivo ou não-obstrutivo6. A causa mais comum de 

FLUTD não-obstrutivo é a idiopática, seguida de urolitíase6. No FLUTD obstrutivo, a causa 

mais comum de obstrução em gatos machos são os tampões uretrais, seguido de urolitíase4. 

Neste caso, o Tico apresentava vários aspetos importantes que o faziam enquadrar-se num 

grupo de animais com predisposição para FLUTD, tais como, o facto de ser um gato macho, de 
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interior, sedentário, ter apenas uma caixa para urinar e da sua dieta ser seca. As dietas secas, 

ao terem mais magnésio e fibra proporcionam uma maior ingestão, o que resulta num aumento 

da ingestão total de magnésio, maior perda fecal de água, decréscimo de volume de urina e 

aumento das concentrações de magnésio e de outras substâncias calculogénicas1. A causa de 

obstrução uretral do Tico deveu-se a tampões uretrais. Muitos destes tampões são compostos 

por estruvite com uma matriz proteinácea4, existindo assim várias teorias para a explicação da 

formação dos mesmos, tais como, a ocorrência de ITU (inflamação com cristalúria que leva a 

agregação de proteínas, leucócitos, eritrócitos rodeados por material amorfo), a inflamação 

crónica da bexiga (aumenta a proteína, pH e cristalúria na urina com consequente formação de 

tampões)6, o péptido “cauxin” (de excreção urinária, que aparece em concentrações mais 

elevadas em gatos machos, com mais de 3 meses e que acelera a formação de estruvite)3, 

entre outras. Para identificar a etiologia exata de FLUTD é importante seguir vários passos, 

desde a identificação do animal e anamnese completa (dieta, ingestão de água, alterações da 

micção, características da urina, entre outras), à principal sintomatologia, ao modo de 

instalação do processo, à duração do problema, ao saber se houve ou não recorrências ou se 

existe história de doenças ou tratamentos anteriores. Neste caso, os dados recolhidos 

indicavam sinais de FLUTD obstrutivo como polaquiúria, disúria, estrangúria, hematúria e o 

lamber frequente da genitália, desde o dia anterior. Além destes sinais, um gato com FLUTD 

obstrutivo pode apresentar sinais de azotémia pós-renal (anorexia, vómitos, desidratação, 

fraqueza, depressão, hipotermia, bradicardia, hipercalémia, entre outros)1. Sinais estes que 

aparecem se a obstrução não for aliviada dentro 36 a 48h e que podem ser detetáveis ao fazer-

se um correto exame físico. Animais com FLUTD obstrutivo vão também poder demonstrar 

desconforto à palpação da porção caudal do abdómen. Apesar disso, é importante que a 

palpação ao abdómen seja realizada antes e depois do esvaziamento da bexiga, pois uma 

bexiga cheia poderá ocultar massas vesicais ou urolitíase1. No exame físico do Tico, a 

hipotermia e a prostração indicou-nos a possibilidade de uma azotémia pós-renal. Perante esta 

situação e idealmente em qualquer caso de obstrução uretral devem ser realizados como 

meios complementares de diagnóstico uma análise hematológica, incluindo hemograma e 

bioquímica sérica; uma urianálise completa com colheita de urina por cistocentese e uma 

cultura de urina6. Radiografia (simples ou contrastada) ou ultrassonografia abdominal, bem 

como cistoscopias ou uroendoscopias podem ser necessárias realizar. No caso do Tico, a 

ultrassonografia realizada, ao auxiliar na identificação de certas anormalidades anatómicas 

(p.ex. tumores, urolitíase, pólipos), permitiu-nos excluir a presença das mesmas. Contudo, a 

ecografia, no diagnóstico de FLUTD está limitada pelo tamanho da bexiga e porque a maior 

parte da uretra se encontra sob a pélvis óssea. Na suspeita de tampões uretrais, uma 

radiografia deve ser sempre realizada, pois a ecografia não é o método ideal para avaliação da 
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uretra 4. A cultura urinária tem o seu papel fulcral em animais que realizaram uma uretrostomia 

perineal, que tiveram mais de 2 episódios de FLUTD obstrutivo, ou em animais que têm 

patologias concomitantes, como diabetes melllitus ou hipertiroidismo4. No caso do Tico, a 

urianálise (sedimento urinário) torna-se também de grande importância, pois é através dela que 

conseguimos observar o principal componente dos tampões uretrais (cristais de estruvite). Nas 

obstruções uretrais e devido ao risco de hipercalémias, deve ser feito um ECG para descartar 

bradicardia ou arritmias, estando a severidade das mesmas relacionada com a severidade da 

hipercalémia. Se o animal apresentar uma bradicardia significativa poderá ter de se administrar 

de imediato gluconato de cálcio, ou insulina, dextrose e/ou bicabornato de sódio para permitir a 

entrada de potássio nas células5. A obstrução uretral ocorre em 22% dos gatos com FLUTD5. 

Esta situação conduz a alterações clínicas e bioquímicas e por isso cateterização uretral para 

alívio da obstrução é considerada essencial no maneio desta patologia5. No caso do Tico, 

antes de algaliá-lo e apesar de ter sido tentado a massagem peniana, poder-se-ia ter 

começado por fazer a palpação da uretra pelo reto para deslocar o tampão uretral. Caso não 

fosse possível cateterização uretral devido à obstrução, optar-se-ia por remover 20-30 ml de 

urina por cistocentese ou inserir um tubo de cistostomia temporário. Após a desobstrução, o 

cateter uretral deverá ser mantido em gatos com azotémia evidente, gatos com o fluxo urinário 

fraco enquanto cateterizado e em gatos cuja bexiga estava distendida no momento da 

obstrução, devido ao risco de atonia do destrusor. Qualquer que seja o caso, o cateter não 

deve ser mantido durante mais de 2 dias. Após remoção de algália e como não está 

aconselhado a utilização de AB profilático é importante realizar regularmente um sedimento 

urinário para visualização de leucócitos e/ou bactérias e se necessário cultura de urina e teste 

de sensibilidade a AB, devido à elevada possibilidade de desenvolvimento de ITU. No caso 

descrito, após a segunda algaliação foi administrada enrofloxacina sem recorrer a qualquer tipo 

de cultura ou teste de sensibilidade. A alfuzosina foi também adicionada para reduzir o tónus 

uretral. Uma volumosa diurese pós-obstrutiva poderá desenvolver-se em alguns felinos e o 

animal ficará desidratado e com hipocalémia, logo a fluidoterapia e a medição do volume 

urinário (cada 4 a 8h1) são aspetos importantes como cuidados pós-obstrutivos5, permitindo 

assim uma correta reposição hidríca e uma normocalémia. Se a hematúria persistir, o 

hematócrito deverá ser monotorizado uma a duas vezes por dia1. Nas obstruções recorrentes 

por tampões uretrais, nas obstruções que não podem ser resolvidas com algaliação, nas 

estricturas uretrais, nos traumas ou neoplasias está indicada a uretrostomia perineal. No caso 

descrito, o Tico não respondeu ao tratamento médico e voltou a obstruir optando-se pela 

cirurgia, na qual foram removidos tampões uretrais e enviados para um laboratório (análise 

quantitativa). Após cirurgia é de extrema importância a analgesia (bupernorfina), o controlo da 

inflamação e do espasmo uretral (diazepam). A uretrostomia apesar de diminuir o risco de 
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obstruções não previne a recorrência dos sinais clínicos de cistite1, por isso o prognóstico é 

reservado. As complicações mais frequentes a curto e longo prazo da cirurgia é a formação de 

estricturas, ITU e raramente deiscências ou celulite7. Apesar de se poder recorrer a dieta 

específica para monotorizar o pH urinário no tratamento de cristalúria, esta não se tem 

demonstrado benéfica5. Análises periódicas para medição de pH urinário são benéficas para 

gatos com doença associada a estruvite. O Tico deverá ser monotorizado periodicamente de 6 

a 12 meses para bacteriúria - despite de ITU assintomático, pois como visto anteriormente esta 

é uma das principais complicações da uretrostomia perineal.   

 

 

 

(1)     Nelson RW, Couto CG (2003) “Feline Lower Urinary Tract Inflammation” in Small Animal                   

Internal Medicine, 3º Ed, Mosby, 642-649. 

(2)  Luckschander N, Wardell V, et al. (2011) “Predisposing Factors Associated with  

Obstructive Feline Urinary Tract Disease in Cats” in proceedings American College of 

Veterinary Internal Medicine. 

(3)  Matsumoto K, Funaba M (2008) “Factors affecting struvite (MgNH4 PO4.6H2O) 

crystallization in the feline urine” in Biochimica et Biophysica Ata, 1780, 233-239. 

(4)    Ettinger SJ, Feldman EC (2010) “Lower Urinary Tract Disorders in Cats” in Textbook of 

Veterinary  Internal Medicine, 7º Ed, Saunders Elsevier, 2069-2086. 

(5)   Cooper E (2008) “Feline Urethral Obstruction: A New Approach to an Old Problem” in 

proceedings International Veterinary Emergency and Critical Care Symposium.  

(6)   Hostutler RA, Chew DJ, DiBartola SP (2005) “Recent Concepts in Feline Lower Urinary 

Tract Disease” in Veterinary Clinics Small Animal Practice, 35, 147-170. 

(7)   Bass M, Howard J. et al (2005) “Retrospective study of indications for and outcome of 

perineal urethrostomy in cats” in Journal of Small Animal Practice, 46, 227-231.    
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Caso Clínico 2: Neurologia – Hérnia Discal Toracolombar 

 

Identificação do animal: A Aika é uma cadela de raça indeterminada, fêmea castrada, com 7 

anos de idade e com 4,450 kg de peso vivo. Motivo da consulta: À consulta o proprietário 

refere que a Aika tem dificuldade em andar e que arrasta os membros posteriores. Acrescenta 

que esta situação teve início há aproximadamente dois dias, não tendo visto a Aika urinar 

desde então e afirma que esta também não demonstrou qualquer sinal de dor. Assinala ainda 

que a Aika anteriormente tinha ficado mais prostrada, mas que passado algum tempo voltava 

ao estado normal. História clínica: A Aika é vacinada anualmente com vacina hexavalente, 

tendo a última vez sido há 5 meses. É desparasitada de 6 em 6 meses com nitroscanato e 

prazinquantel e mensalmente com fipronil “spot-on”. Habitava num apartamento e tinha acesso 

ao exterior público. Não coabitava com outros animais, não tinha acesso a lixo ou tóxicos e 

viajava esporadicamente. Era alimentada com uma ração seca comercial para cães adultos, de 

qualidade média, tendo livre acesso à água. Não apresentava historial clínico de outras 

patologias, apenas tinha feito uma ovariohisterectomia. Não tomava nenhuma medicação ao 

momento da consulta. Exame físico: A Aika apresentava-se com uma paraparésia não 

ambulatória, mas estava alerta e possuía um temperamento nervoso. A sua condição corporal 

era normal, os movimentos respiratórios, o pulso, as mucosas, o estado de hidratação, os 

glânglios linfáticos e a auscultação cardiopulmonar encontravam-se dentro da normalidade. A 

temperatura estava ligeiramente aumentada – 39,6º, tónus anal adequado, reflexo anal positivo, 

não se verificando a presença de sangue, muco ou formas parasitárias. À palpação abdominal 

foi detetada uma bexiga bastante distendida e tensa. A boca, a pele e os olhos estavam 

normais. Os ouvidos apresentavam uma quantidade considerável de cerúmen mas não foram 

visíveis parasitas ou outros agentes causadores de otite. Exame neurológico: Estado mental: 

alerta, apreensiva, nervosa; Marcha e postura: paraparésia não ambulatória e por vezes com 

apoio da face dorsal dos dígitos pélvicos, aparentemente o movimento dos membros torácicos 

era normal; Palpação: aumento do tónus muscular nos membros pélvicos sem sinais de atrofia 

muscular; Reações posturais: a) “knukling”- (+2) para ambos os membros torácicos, (+1) para 

ambos os membros pélvicos, b) prova de salto - (+2) para ambos os membros torácicos, (0) 

para ambos os membros pélvicos, c) “placing” visual, “placing” táctil e carrinho de mão normais; 

Reflexos espinhais: ver Tabela 1 do Anexo II; Pares cranianos: normais; Sensibilidade: 

desconforto à palpação da coluna na zona toracolombar, sensibilidade superficial (+1) nos 

membros pélvicos. Lista de problemas: Paraparésia não ambulatória com bexiga distendida e 

tensa (compressão vesical de expressão facilitada); apoio dorsal dos dígitos pélvicos; 

hipertonicidade toracolombar; défices posturais e propriocetivos dos membros pélvicos; 

hiperreflexia patelar, tibial craneal (apenas do MPE); hiperestesia toracolombar; sensibilidade 
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superficial diminuída nos membros pélvicos e hipertermia. Diagnósticos diferenciais: Hérnia 

discal segmento medular T3-L3, meningomielite, discoespondilite, mielite infeciosa (bacteriana, 

protozoária, micótica), mielomalácia hemorrágica, neoplasia vertebral primária ou metastásica, 

trauma, embolismo fibrocartilaginoso. Exames complementares: Hemograma: valores dentro 

dos limites normais; Bioquímica sérica: GPT – 256 U/L (9-90 U/L), Fosfatase alcalina – 370 U/L 

(29-250U/L), glicose, BUN e creatinina dentro dos valores normais; Radiografia simples da 

zona da coluna toracolombar (projeção LL): sem alterações (Figura 1 do Anexo II); Análise do 

líquido cefalorraquidiano: normal; Tomografia Computorizada: visualização de material 

hiperatenuante no espaço subaracnoideu ao nível do espaço intervertebral T12-T13, à 

esquerda da medula com compressão medular (Figura 2 e 3 do Anexo II). Diagnóstico: Hérnia 

discal no espaço intervertebral T12-T13 com lateralização para o lado esquerdo. Tratamento e 

evolução do caso: Após realização da analítica sanguínea a Aika foi fazer uma TC. Para tal, 

foi inserido um cateter endovenoso, posto a fluidoterapia IV (NaCl 0,9%, 8 ml/h) e esta foi pré-

medicada com buprenorfina (0.01 mg/kg, IV) e diazepam (0.5 mg/kg, IV), induzida com propofol 

(dose máxima 4 mg/kg, IV ad effectum), mantida com isoflurano numa mistura rica de oxigénio 

e foi-lhe colhido líquido cefarraquidiano. Como a TC permitiu diagnosticar uma hérnia discal, 

depois da tricotomia, assepsia com clorhexidina da região toracolombar e introdução de 

cefazolina (15 mg/kg, IV, TID), a Aika entrou para o bloco cirúrgico. Foi feita uma abordagem 

lateral esquerda e realizada uma hemilaminectomia de descompressão entre o espaço T12-

T13. A fluidoterapia foi aumentada para 40 ml/h e a anestesia manteve-se estável. Removeu-

se todo o material extrusado. A cirurgia decorreu sem complicações. No pós-cirúrgico foi-lhe 

forçado o descanso em jaula, foi administrado cefazolina (15 mg/kg, IV, TID), prednisolona 

(Urbason®, 0.8 mg/kg, IV, SID durante o internamento) e ranitidina (0.5 mg/kg, SC, BID). Em 

conjunto com o tratamento médico, foi-lhe também instituído, um esquema de fisioterapia 

(Tabela 2 do Anexo II), durante os 15 dias de internamento no hospital. Certificou-se que havia 

um esvaziamento regular da bexiga (quando isso não acontecia era realizada compressão 

vesical, sobretudo nos primeiros 5 dias pós-cirurgia) e uma mudança regular de decúbito. Cada 

dia era realizado um exame neurológico completo e os resultados foram apresentando 

melhorias. Começou por aguentar o peso em estação e de seguida a recuperar o movimento 

do membro posterior direito e mais tarde do esquerdo. As suturas eram desinfetadas 

diariamente, 3 vezes ao dia com clorhexidina. A Aika teve alta quando ainda manifestava ataxia 

e défices propriocetivos do MPE, no entanto encontrava-se ambulatória. A Aika foi para casa 

com prescrição de prednisolona (Lepicortinolo®, 0.4 mg/kg, PO, SID durante 5 dias e 

desmame), famotidina (Lasa®, 1 mg/kg, PO, SID, durante 8 dias), gabapentina (Gabapentina®, 

10 mg/kg, PO, TID, durante um mês e desmame), vitamina B1, B6 e B12 (Neurobion®, ¼ de 

comprimido, PO, SID, durante 1 mês) e antioxidantes (Ever-Fit Plus®, ¼ de comprimido, PO, 
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SID, durante 1 mês). Foi aconselhado ao proprietário a restrição moderada de exercício por 

mais 4 semanas e a realização de massagens e passeios terapêuticos. Acompanhamento: 

Como a Aika morava longe do Porto, o contacto foi apenas telefónico. No primeiro telefonema 

(passado 5 dias da alta) o proprietário apontou melhorias graduais na Aika, encontrando-se 

confortável, ativa e com apetite. Após 10 dias, outro contacto telefónico foi feito e os 

proprietários referiram que a Aika continuava muito bem e que apesar de apressada e 

ocasionalmente desajeitada, realizava as suas atividades diárias de forma normal. Discussão: 

As hérnias discais são uma das causas mais comuns de paraparésia no cão e classificam-se 

em: hérnias discais de Hansen tipo I e tipo II. As do tipo I, são as que normalmente surgem em 

raças pequenas e condrodistróficas (Toy poodle, Dachsund, Beagle, Cocker spainel) e tem o 

seu pico de incidência entre os 3 e 6 anos de idade1,7. Este tipo de hérnia ocorre com a 

degenerescência e rutura do anel fibroso dorsal e extrusão do núcleo pulposo para o canal 

espinhal. Está associado a uma metaplasia condroide do núcleo pulposo, que ocorre de forma 

aguda e os sinais clínicos em geral desenvolvem-se rapidamente2. Este tipo de hérnia pode 

também surgir em raças de grande porte, como Basset Hounds e Doberman com instabilidade 

vertebral cervical caudal1. As hérnias tipo II surgem em animais de raças não condrodistróficas, 

normalmente de grande porte e com idade superior a 5 anos. Este tipo de alteração 

caracteriza-se por uma protusão do disco intervertebral sem rutura completa do anel fibroso e 

está geralmente mais associada à degenerescência fibrosa do disco2. A compressão lenta e 

progressiva da medula espinhal efetuada pelo material protusado causa uma evolução de 

sintomatologia também lenta2. A extrusão de disco tipo I causa normalmente sinais clínicos 

mais graves que a protusão tipo II, embora a distorção mecânica e compressão da medula 

espinhal causadas pela protusão possam ser maiores2. As hérnias de tipo III, muito pouco 

comuns, podem ocorrer em animais saudáveis com discos não degenerados (anel fibroso 

intacto), quando estes são sujeitos a pressões sobrefisiológicas extremas. Podem ocorrer 

alterações degenerativas em qualquer disco intervertebral, porém as mais comuns são na 

coluna cervical, torácica caudal e lombar. Os discos intervertebrais entre T1 e T11 são 

estabilizados dorsalmente pelos ligamentos conjugados das costelas e por isso a protusão ou 

extrusão de disco é menos provável nesta região2. Dores na coluna e défices neurológicos dos 

membros pélvicos são os sinais clínicos comuns na doença torocolombar. Uma disfunção 

urinária pode também ocorrer em lesões mais severas. Desta forma, temos um esquema de 

evolução de sintomatologia no caso deste tipo de lesões: 1) Dor; 2) Paraparésia mas 

ambulatório; 3) Paraparésia não ambulatório; 4) Paraplegia, com possível perda do controlo da 

micção e 5) Paraplegia com perda de sensibilidade profunda e perda do controlo de mição7. A 

Aika, sendo uma cadela de pequeno porte, com a história de paraparésia não ambulatória de 

aparecimento agudo e com desconforto à palpação da região toracolombar, fez-nos indicá-la 
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como um possível animal a sofrer de hérnia Hansen tipo I. O facto de detetarmos uma bexiga 

tensa e distendida, poderia levar a pensar que a Aika estaria na fase inicial de um grau 4, mas 

como esta ainda não estava nem com incontinência fecal e/ou urinária nem paraplégica, tinha 

reflexo panicular e sensibilidade superficial considerámos que a Aika se encontrava num grau 

3, sendo que o não urinar era explicado pelo desconforto que sentia e também, pela dificuldade 

em se manter em estação e deslocação. Ao realizarmos o exame neurológico pudemos 

constatar que os reflexos posturais, espinhais e sensibilidade para os membros torácicos 

estavam normais o que nos permitiu excluir qualquer lesão craneal a T3. Para esta exclusão, 

foi também importante a avaliação dos pares cranianos se encontrar normal. Como detetámos 

o apoio dorsal dos dígitos pélvicos, a hipertonicidade toracolombar, os défices posturais e 

propriocetivos dos membros pélvicos, a hiperreflexia patelar, tibial craneal (apenas do MPE), 

sensibilidade superficial diminuída nos membros pélvicos, fez-nos apontar o diagnóstico mais 

uma vez, para hérnia discal Hansen tipo I, entre o segmento medular T3-L3, com afeção do 

MNS e provavelmente do lado esquerdo, pois os reflexos espinhais estavam mais aumentados 

deste lado. Para além de hérnia discal, poderíamos considerar trauma e embolismo 

fibrocartilaginoso como principais diagnósticos diferenciais a considerar1, mas como a Aika 

também apresentava hipertermia, é de ter em conta possíveis mielites, discoespondilite, 

meningites, entre outras. Lesões degenerativas também devem ser consideradas diagnósticos 

diferenciais. Ao exame neurológico é essencial determinar a zona específica de dor na coluna 

à palpação, para podermos determinar a localização da lesão ao nível dos vários segmentos 

da medula espinhal1 e assim podermos confirmar o diagnóstico, apoiando-nos em meios 

imagiológicos. Apesar de nem todas as hérnias serem visíveis numa radiografia simples, fez-se 

uma à Aika. Nesta radiografia, devido ao facto de não se ter encontrado nenhuma alteração 

característica (escurecimento e formato em cunha do espaço intervertebral, presença de um 

foramen intervertebral mais pequeno e com opacidade aumentada) levou a que este exame de 

nada nos tenha valido em termos diagnóstico. Optámos por realizar uma TC de imediato, em 

vez de fazer uma mielografia. Num estudo recente, os autores afirmaram que em animais 

condrodristróficos, em que a extrusão do material do disco mineralizado é comum, uma simples 

TC vai permitir um diagnóstico na maioria dos casos3. Apesar disso, e quando uma RM e a TC 

não estão disponíveis, a mielografia é ainda considerada como adequada para o diagnóstico 

de hérnia discal3. Confirmámos então por TC uma hérnia discal Hansen tipo I no espaço 

intervertebral T12-13 com lateralização para o lado esquerdo. Não foi necessária a utilização 

nem de contraste intravenoso nem de contraste na medula espinhal. Antes da realização deste 

exame, fizemos ainda uma colheita de líquido cefalorraquidiano para posterior análise e 

despiste de patologias de foro infecioso e também uma recolha de sangue para painel 

analítico. Aí constatámos uma GPT e fosfatase alcalina fora dos limites normais, o que podia 
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ser explicado com base na idade da Aika e/ou numa possível presença de patologia hepática. 

Devido a isto, foram repetidas as mesmas análises após cirurgia e antes da alta da Aika, 

valores estes que acabaram por normalizar. O tratamento de uma extrusão de disco aguda 

pode ser cirúrgico ou médico e a escolha entre ambos, está dependente da condição 

neurológica do animal. No caso da Aika, como esta apresentava uma disfunção neurológica de 

grau 3, a cirurgia de descompressão é o aconselhável7. Foi então realizada uma 

hemilaminectomia com fenestração apenas do espaço do disco intervertebral afetado mas sem 

fenestração dos espaços intervertebrais adjacentes. Pois, segundo um estudo publicado em 

2008, na herniação do disco toracolombar, a fenestração do espaço do disco intervertebral 

afetado, impede a extrusão do material do disco, reduzindo o risco precoce de recorrência de 

hérnia discal e das associadas complicações pós-operatórias4. Como alternativa a esta técnica 

poder-se-ia ter realizado uma corpectomia lateral ou uma laminectomia dorsal. No pós-cirúrgico 

além de se continuar a cefazolina, resolveu-se prescrever também um corticosteroide. A 

terapia com corticosteroides é frequentemente utilizada em todos os tipos de condições que 

afetem a medula espinhal, devido ao facto de serem muito efetivos na redução da inflamação 

associada e no alívio de dores. Em altas doses, os glucocorticoides podem também levar a 

toxicidade neuronal e morte, piorar lesões oxidativas e causar acumulação de lactato dentro da 

medula espinhal. Além disto, uma terapia destas tem muitos efeitos adversos a nível 

gastrointestinal, podendo causar diarreias e perfuração do cólon o que pode aumentar a taxa 

de mortalidade de animais com doenças de coluna toracolombar5. Partindo desta dualidade, 

resolveu-se administrar prednisolona e adicionar ranitidina para prevenir a sintomatologia 

associada aos efeitos gastrointestinais adversos. Já foi comprovado em vários estudos que a 

fisioterapatia é crucial, podendo ser utilizada como tratamento conservativo de doença 

degenerativa do disco intervertebral, ou como no caso da Aika (e na maioria dos animais) 

realizada imediatamente após cirurgia para controlo de dor. Como a retenção urinária é um dos 

problemas pós-cirúrgicos mais comuns em cães paralisados devido a doença toracolombar7, 

certificou-se que havia um esvaziamento regular da bexiga, tendo necessidade de comprimi-la 

algumas vezes. Poder-se-ia ter realizado urianálises semanais para controlar o aparecimento 

de infeções urinárias, pois a incidência destas infeções aumenta em fêmeas, cães não 

ambulatórios, cães aos quais não foram administrados cefazolina na pericirurgia6. Além de 

infeções urinárias, podemos ter como principais complicações pós-cirúrgicas mielomalácia, 

seromas, deiscências de suturas, incontinência fecal, escoliose, extrusão de um segundo 

disco, entre outras. A Aika foi para casa medicada, além de outros fármacos, com famotidina, 

utilizada para substituir a ranitidina e gabapentina para diminuir a dor neuropática. O 

prognóstico para patologias de disco intervertebral toracolombar é relativamente bom e está 

dependente dos sinais neurológicos apresentados pelo animal e também, da eleição entre um 
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tratamento médico ou cirúrgico. Para cães de grau 1,2, ou 3 (caso da Aika) o prognóstico é 

excelente, especialmente após descompressão cirúrgica7.  
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Caso Clínico 3: Cardiologia – Cardiomiopatia Dilatada (CMD) 

 

Identificação do animal: O Van Gogh é um cão de raça Doberman pinscher, macho não 

castrado, com 6 anos de idade e com 50 kg de peso vivo. Motivo da consulta: Na consulta a 

proprietária do Van Gogh cita que este está mais prostrado e deixou de comer há 24h. Assinala 

também que o animal tem estado mais relutante em fazer exercício. História clínica: O Van 

Gogh tinha o protocolo vacinal atualizado. Era desparasitado com praziquantel e febendazol a 

cada seis meses e os ectoparasitas eram controlados mensalmente com imidacloprida. 

Habitava numa vivenda e tinha acesso ao exterior privado, não coabitava com outros animais. 

Não tinha acesso a lixo ou tóxicos, nem o hábito de ingerir objetos estranhos. Viajava para o 

Algarve. Alimentava-se apenas de dieta caseira, tendo livre acesso à água. Apresentava 

historial clínico de claudicação do membro anterior esquerdo e membros posteriores e de 

pioderma no cotovelo (membro anterior esquerdo). Não tomava nenhuma medicação. Exame 

físico: O Van Gogh apresentava uma atitude normal em estação, decúbito e movimento. 

Estava alerta mas possuía um temperamento linfático. A sua condição corporal era obeso. Os 

movimentos respiratórios, as mucosas, o estado de hidratação, os glânglios linfáticos, a 

palpação abdominal e a temperatura encontravam-se dentro da normalidade. O reflexo anal 

era positivo e o tónus anal adequado. O pulso femoral era rápido, simétrico mas irregular, 

apresentando certa desincronia com os batimentos cardíacos. À auscultação cardíaca detetou-

se sons cardíacos rápidos, irregulares, de intensidade variável, compatíveis com uma arritmia, 

um sopro cardíaco sistólico do lado esquerdo na área da válvula mitral (grau III/VI) e do lado 

direito na área de auscultação da válvula tricúspide (grau II/VI). A frequência cardíaca era de 

250 bpm. A pele, a boca, os olhos e os ouvidos estavam normais. Exame dirigido ao sistema 

cardiovascular: Sem mais alterações a acrescentar. Lista de problemas: Prostração, 

anorexia, intolerância ao exercício, pulso femoral rápido e irregular, arritmia cardíaca, sopro 

cardíaco sistólico de ambos os lados e taquicardia. Diagnósticos diferenciais: Cardiomiopatia 

dilatada, dirofilariose, endocardite bacteriana, endocardiose, neoplasias cardíacas, afeções 

pericárdicas. Exames complementares: Hemograma: Valores dentro dos limites normais; 

Bioquímica sérica: Proteínas totais, glicose, BUN, creatinina, GPT, fosfatase alcalina dentro 

dos valores de referência; Ionograma: dentro dos limites fisiológicos; Radiografia torácica LL: 

aumento generalizado da silhueta cardíaca; Eletrocardiograma: Inicialmente evidenciou uma 

taquicardia ventricular multifocal com frequência cardíaca de 260 bpm, que reverteu para uma 

taquicardia supraventricular com complexos ventriculares prematuros multifocais; 

Ecocardiografia: Dilatação atrio-ventricular esquerda moderada a severa, com disfunção 

sistólica severa (FS 15%) e insuficiência mitral e tricúspides moderadas, mas sem alterações 

da morfologia valvular evidentes; presença de períodos de taquicardia severa (Figura 1 do 
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Anexo III); Teste rápido de Dirofilariose: Negativo. Diagnóstico: Cardiomiopatia dilatada. 

Tratamento e evolução do caso: Devido ao facto do Van Gogh se apresentar prostrado, com 

anorexia e dos efeitos secundários do tratamento cardíaco serem importantes de controlar, 

preferiu-se iniciar o mesmo sob vigilância médica, ou seja, com o animal internado. Começou-

se por medicar o Van Gogh com ranitidina (0.5 mg/kg, SC, BID) e forçar a alimentação 5 vezes 

ao dia em pequenas quantidades. No segundo dia de internamento, quando se ia iniciar o 

tratamento cardíaco por via oral, no primeiro exame físico realizado ao animal verificou-se que 

este se encontrava com tosse, taquipneico e a quando da auscultação pulmonar detetou-se um 

som broncovesicular aumentado. Foi realizada uma radiografia LL direita e outra dorsoventral 

(Figura 2 e 3 do Anexo III) onde se observou que para além da cardiomegália generalizada já 

detetada anteriormente, existia um padrão intersticial pulmonar e alveolar compatível com 

edema pulmonar. Foi então inserido um cateter endovenoso e iniciou-se a furosemida 

(Dimazon®, 4 mg/kg, IV, TID) para reversão do quadro. Adicionou-se à medicação benazepril 

(Fortekor®, 0.25 mg/kg, PO, SID), pimobendan (Vetmedin®, 0.25 mg/kg, PO, BID, uma hora 

antes da refeição) e amiodarona (Cordarone®, 10 mg/kg, PO, BID, durante 7 dias). Foi 

realizada análise à T4, TSH e medido o colestrol total para descarte de hipotiroidismo 

associado à CMD. Os valores destas análises estavam dentro dos limites fisiológicos e 

portanto foi excluída esta patologia. Ao fim do terceiro dia de internamento, como o Van Gogh 

já estava a alimentar-se corretamente, tinha revertido o edema pulmonar e encontrava-se 

estável com o início do tratamento cardíaco, este teve alta. Novo ionograma foi realizado e os 

valores estavam dentro da normalidade. À medicação anterior, apenas foi substituída a 

furosemida IV pela PO (Lasix®, 2 mg/kg, PO, BID), continuando o restante tratamento igual. Foi 

pedido à proprietária que vigiasse o animal, ou seja, que tentasse controlar a frequência 

cardíaca e respiratória em repouso, em casa e que estivesse também atenta ao aparecimento 

de edemas ou de distensão abdominal. Foi ainda recomendada uma dieta comercial 

especialmente formulada para pacientes cardíacos, restrição do exercício e controlo dentro de 

8 dias. Explicou-se à proprietária que o prognóstico era reservado a mau, que normalmente a 

esperança média de vida não ultrapassava os 6 meses, pois havia progressão da insuficiência 

cardíaca. Acompanhamento: Uma semana depois, o Van Gogh veio à consulta e estava mais 

confortável mas com o apetite mais caprichoso. No exame físico voltou-se a detetar arritmia 

cardíaca, sopro cardíaco sistólico de ambos os lados e o pulso femoral com as mesmas 

alterações anteriormente citadas. A auscultação pulmonar estava normal. Repetiu-se o 

hemograma, bioquímica sérica e ionograma que se encontraram dentro dos valores normais. 

Um novo ECG foi realizado e continuou-se a visualizar complexos ventriculares prematuros 

multifocais mas a frequência cardíaca tinha diminuído para valores entre os 140-160 bpm. Foi 

reduzida a dose de furosemida (Lasix®, 1mg/kg, PO, BID) e a da amiodarona (Cordarone®, 8 
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mg/kg, PO, SID). Recomendou-se a manutenção do tratamento prescrito (com as referidas 

alterações) e a continuação da dieta para pacientes cardíacos. Ficou agendada uma 

ecocardiografia para um mês depois. Discussão: CMD é definida como uma doença primária 

do miocárdio, de origem desconhecida na maior parte dos casos e caracterizada pela 

diminuição da capacidade contráctil do coração (disfunção sistólica). Como consequência 

desta alteração, produz-se uma sobrecarga de volume que leva a uma hipertrofia excêntrica, 

derivando daí o termo dilatada. A prevalência aumentada em certas raças como Doberman 

pinscher, Boxer, Labrador retriever, Golden retriever e American cocker spaniel sugerem uma 

base genética e familiar da patologia nestas raças1. Além do fator assinalado anteriormente, 

são possíveis outras causas como: anomalias na estrutura/função do sarcómero, mitocôndrias 

ou retículo endoplasmático; anomalias citosqueléticas; deficiências nutricionais (carnitina, 

taurina); infeções virais, fúngicas, ou parasitárias; toxinas (doxorrubicina), taquicardia 

persistente ou recorrente1,2. Alterações metabólicas como hipotiroidismo, diabetes mellitus e 

feocromocitoma podem estar associadas à CMD2. Como referido anteriormente o Van Gogh é 

da raça Doberman pinscher o que por si só lhe aumentava a probabilidade de vir a adquirir esta 

patologia. Acrescentando a este facto, a idade do Van Gogh enquadrava-se na faixa etária com 

maior predisposição, dos 2 aos 15 anos1. Nesta raça, apesar de não existir diferença na 

ocorrência da doença entre sexos, existe diferença na manifestação e progressão da mesma. 

Está estudado que os machos demonstram mais cedo alterações ecocardiográficas do que as 

fêmeas3. A progressão natural da CMD pode ser descrita em três etapas ou fases distintas. A 

1º fase é caracterizada por um coração normal sem evidência de sinais clínicos de doença 

cardíaca. Na 2º fase (“occult stage”) já existe evidências de anormalidade cardíaca mas com 

ausência de sinais clínicos de doença cardíaca. Na 3º fase (“overt stage”), além do animal 

apresentar uma anormalidade cardíaca, também demonstra sinais clínicos de falha cardíaca 

congestiva1. O Van Gogh encontrava-se nesta última fase. Animais com falha cardíaca podem 

apresentar sinais clínicos como síncope, tosse, taquipneia, dispneia, perda de peso, 

extremidades frias, fraqueza2, intolerância ao exercício, entre outros. Após o exame físico ter 

feito suspeitar de uma patologia cardíaca (arritmia cardíaca, sopro sistólico de ambos os lados, 

pulso femoral anormal e taquicardia), resolveu-se de imediato realizar uma radiografia torácica 

(onde se pôde detetar aumento da silhueta cardíaca) e um ECG. Neste último, foi confirmada a 

presença de arritmias comumente encontradas em animais desta raça. Estas arritmias 

ventriculares podem ir de complexos prematuros isolados a taquicardias ventriculares rápidas2. 

Poder-se-ia ter optado por efetuar uma monotorização Holter. As vantagens desta 

monitorização aplicadas a este caso seriam uma avaliação da complexidade e frequência das 

arritmias cardíacas (ambas aumentam com a progressão da doença) detetadas durante a 

auscultação ou registo do ECG, bem como a avaliação da eficácia do tratamento antiarrítmico 
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nas alterações do ritmo cardíaco. Como houve suspeita de uma cardiomiopatia dilatada, foi 

realizado no mesmo dia uma ecocardiografia. Esta, além de nos confirmar a dilatação das 

câmaras cardíacas, a disfunção sistólica severa e a taquicardia (detetada por auscultação), 

demonstrou-nos também que existe uma insuficiência das válvulas mitral e tricúspide, o que 

produz uma regurgitação durante a sístole e portanto a presença de sopros cardíacos 

sistólicos. Normalmente estes sopros são de grau 3 ou inferior2. A presença de taquicardia é 

explicada inicialmente como tentativa de melhorar o débito cardíaco, que se encontra 

diminuído, devido à baixa contractibilidade do miocárdio. Como o teste de dirofilariose deu 

negativo e não foi visualizado nenhuma massa no coração nem observado sinais de 

septicémia, procedeu-se à exclusão de outros diagnósticos diferenciais considerados. Os 

níveis cardíacos de troponina I poderiam ter sido medidos. Está estudado que a medição da 

concentração dos mesmos é um valioso teste para diagnóstico precoce de CMD5, pois o 

aumento da concentração de troponina ocorre em cães com esta doença. Uma urianálise 

também poderia ter sido realizada para exclusão de outras patologias (diabetes mellitus), para 

identificar azotémia pré-renal e para detetar distúrbios do equilíbrio eletrolítico dos líquidos. O 

Van Gogh acabou por desenvolver um quadro de edema pulmonar (tosse, taquipneia e 

confirmação por radiografia torácica), ou seja de IC esquerda, consequente da dilatação 

cardíaca. O tratamento de CMD tem como objetivo o controlo/redução da sintomatologia clínica 

resultante da falha cardíaca, aumentando assim o tempo de vida e retardando a morte súbita. 

Consiste deste modo, na combinação de um diurético, um digitálico e um inibidor da enzima 

conversora de angiotensina (iECAs)2,4. Todos estes fármacos atuam na inibição da formação 

de edema pulmonar2. Os diuréticos são utilizados como forma de reduzir o volume sanguíneo 

circulante, e consequentemente, os edemas. A furosemida, utilizada no Van Gogh, é o diurético 

mais utilizado em Medicina Veterinária4. Os iECAs são vasodilatores mistos (venosos e 

arteriais) que reduzem a retenção de água e sódio ao inibirem formação de angiotensina II 

(sistema renina-angiotensina-aldosterona)2.  A inibição da enzima conversora da angiotensina 

pode atenuar a progressão da dilatação ventricular e a regurgitação mitral secundária4. Neste 

caso, foi utilizado o benazepril. Os digitálicos pelo seu efeito inotrópico positivo leve a 

moderado, levam ao aumento da contractibilidade do miocárdio e consequentemente do débito 

cardíaco e da perfusão renal2. Aumentam também o tónus vagal, diminuindo a frequência 

cardíaca e suprindo as taquicardias supraventriculares e fibrilhação atrial2,4. Devido ao facto 

dos digitálicos poderem predispor a arritmias ventriculares e o Van Gogh apresentar também 

extrassistoles ventriculares prematuras, este grupo de fármacos não foi utilizado. Como 

alternativa optou-se pelo uso de pimobendan. Este é classificado como um inodilatador devido 

às suas propriedades vasodilatadoras, inotrópicas positivas não glicosídicas. Existe uma forte 

evidência da capacidade deste fármaco em melhorar a qualidade de vida e a sobrevivência de 
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cães com CMD. Os fármacos antiarritmicos podem ser utilizados em pacientes como o Van 

Gogh, com taquiarritmias ventriculares e supraventriculares. Contudo, dada a possibilidade 

destes fármacos poderem ter efeitos adversos sérios, como levarem ao aparecimento de 

arritmias adicionais, a sua utilização é controversa4. Ao Van Gogh foi introduzida a amiodarona 

(antiarritmico de classe III). Deve-se ter especial atenção ao facto de este fármaco poder 

produzir hepatotoxicidade irreversível e portanto a bioquímica hepática deve ser controlada 

regularmente e as doses adaptadas à resposta do animal. Para resolução de CMD, técnicas 

como a cardiomioplastia dinâmica e ventriculectomia têm sido descritas, mas a aplicação em 

cães é mínima ou inexistente4. Em Portugal estas técnicas não se encontram disponíveis. 

Devido à cronicidade e progressão da IC a reavaliação periódica é essencial. O tratamento 

deve ser ajustado com o evoluir da doença, alterando doses ou retirando fármacos, 

modificando o estilo de vida ou a dieta. A dose de furosemida foi reduzida para metade, pois o 

animal não apresentava edema pulmonar, sendo o aconselhável uma redução para a dose 

mínima efetiva. A dose de amiodarona também foi reduzida (segundo protocolado in “Small 

Animal Internal Medicine”). É de extrema importância que o proprietário compreenda a 

patologia em causa, as consequências e o tratamento. Posto isto, ele deve ser o responsável 

por identificar qualquer sinal de descompensação ou de evolução de doença e julgar a eficácia 

do tratamento. Assim a monotorização da frequência respiratória e cardíaca deve se feita, pois 

o aumento persistente da frequência respiratória pode significar o desenvolvimento de edema 

pulmonar e o aumento da frequência cardíaca um aumento do tónus simpático, significando em 

qualquer dos casos uma deteorização da doença cardíaca. Até ao momento da finalização 

deste caso clínico, o Van Gogh ainda não tinha voltado ao hospital para realizar nova consulta 

de acompanhamento e nova ecocardiografia de controlo, não nos permitindo assim avaliar a 

resposta à medicação prescrita. No entanto, o prognóstico para estes animais é reservado a 

mau. Alguns animais podem viver mais de 6 meses se a resposta inicial ao tratamento for boa4. 

Contudo, estudo recente afirma que através da medição da duração do QRS a partir do ECG, é 

possível ter uma ideia do tempo de sobrevivência de animais com CMD e assim o Médico 

Veterinário ter informações prognósticas adicionais6. Desta forma, cães com uma duração de 

QRS inferior a 60 ms tem um tempo estimado de sobrevivência maior (25 semanas) que cães 

com uma duração superior ou igual a 60 ms (13 semanas), apresentando estes últimos pior 

prognóstico6. No nosso caso, o Van Gogh apresentava 80 ms, o que segundo este estudo o 

Van Gogh terá uma menor sobrevida.   
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Caso Clínico 4: Oncologia – Adenocarcinoma Gástrico 

  

Identificação do animal: O Vasco é um cão de raça Rough Collie, macho não castrado, com 

11 anos de idade e com 21 kg de peso vivo. Motivo da consulta: O Vasco apareceu à 

consulta com história de vómitos persistentes, anorexia e perda de peso desde há um mês. A 

proprietária tinha ido há cerca de 2 semanas a outro médico veterinário que medicou o Vasco 

com famotidina (Lasa®, 0.6 mg/kg, PO, SID, há 15 dias) e metoclopramida (Primperan®, 0.4 

mg/kg, PO, TID, há 7 dias), medicação esta que manteve até ao momento da consulta. Não 

houve indicação por parte da proprietária de que se tivesse realizado anteriormente quaisquer 

exames complementares de diagnóstico. História clínica: O Vasco tinha o protocolo vacinal 

atualizado. Tinha sido desparasitado há 4 meses com pamoato de pirantel, praziquantel e 

febantel. A última aplicação de produto para ectoparasitas tinha sido realizada na mesma altura 

sob a forma de “spot-on”. Habitava numa vivenda, com acesso ao exterior público e privado e 

não coabitava com outros animais. Não tinha acesso a lixo ou tóxicos e não costumava viajar. 

Tinha permanentemente à sua disposição água e ração comercial seca de boa qualidade. Não 

tinha antecedentes cirúrgicos e atualmente estava a fazer a medicação anteriormente referida. 

Não foram apresentados outros problemas adicionais. Exame físico: O Vasco apresentava-se 

com atitude normal em estação, decúbito e movimento. Estava alerta e possuía um 

temperamento equilibrado. A sua condição corporal era normal com tendência a magro. Os 

movimentos respiratórios, o pulso, os glânglios linfáticos e a temperatura encontravam-se 

dentro da normalidade. O reflexo anal era positivo e o tónus anal adequado, não se verificando 

a presença de sangue, muco ou formas parasitárias. As mucosas apresentavam-se rosadas, 

secas e sem brilho. O grau de desidratação era 6-8% e o TRC de 3 segundos. A auscultação 

cardiopulmonar encontrava-se normal. Detetou-se desconforto à palpação da área abdominal 

cranial. Boca, olhos, ouvidos e pele sem alterações. Exame dirigido ao aparelho digestivo: 

Sem mais alterações a acrescentar. Lista de problemas: Anorexia, vómitos, perda de peso, 

desidratação, desconforto à palpação da área abdominal cranial. Diagnósticos diferenciais: 

gastrite, obstruções gastrointestinais (corpos estranhos gastrointestinais, hipertrofia pilórica, 

hiperplasia da mucosa gástrica antral), úlceras gástricas, infeção por Helicobacter pylori, 

parasitas internos (ascarídeos, Ollulanus tricuspis), doença inflamatória intestinal, enterite, 

neoplasia gástrica (adenocarcinoma gástrico, gastrinoma), insuficiência renal, insuficiência 

hepática; hipoadrenocorticismo. Exames complementares: Hemograma: Valores dentro dos 

limites fisiológicos; Bioquímica Sérica: BUN, creatinina, GPT, fosfatase alcalina, albumina e 

cálcio dentro dos valores normais mas proteínas totais - 7.4 g/dl (5.0-7.0 g/dl); Ionograma: 

Potássio - 3.3 mmol/L (4.0-6.0 mmol/L), restantes valores dentro dos limites normais; Urianálise 

completa (colheita por cistocentese ecoguiada): Recolha de 5 ml de urina de cor amarela, 
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límpida, com densidade aumentada (1,051) e restantes parâmetros avaliados negativos; 

Radiografia simples abdominal LL direita: Sem alterações visíveis; Ultrassonografia abdominal: 

Espessamento da parede a nível do fundo gástrico, com interrupção dos extratos murais; 

Laparotomia exploratória: Porção de estômago de parede espessa e mucosa acinzentada 

pouco pregueada, com pequenas e múltiplas áreas de erosão; Exame histológico: Achados 

compatíveis com adenocarcinoma gástrico com invasão vascular (do corpo até ao antro 

pilórico) (Figura 1 do Anexo IV). Diagnóstico: Neoplasia Gástrica – adenocarcinoma gástrico. 

Tratamento e evolução do caso: Antes de diagnosticado o problema do Vasco, este ficou 

inicialmente internado devido à presença de desidratação detetada no exame físico e pelo 

quadro de anorexia e vómitos que apresentava. Começou por iniciar fluidoterapia IV (NaCl 

0,9% + 30 mEq 29 ml/h) e foi medicado com ranitidina (0.5 mg/kg, SC, BID) e metoclopramida 

(0.4 mg/kg, SC, TID). Durante o primeiro dia de internamento, foram realizados, além da 

analítica sanguínea, uma urianálise completa, radiografia e ecografia abdominal. Com as 

alterações detetadas neste último exame, preferiu-se realizar uma laparotomia exploratória no 

dia seguinte, com o objetivo de adquirir uma amostra representativa da lesão para enviar para 

histologia e para poder resolver o problema cirurgicamente. Foi feito jejum alimentar e hídrico 

de 12h e na manhã seguinte o Vasco foi pré-medicado com buprenorfina (0.02 mg/kg, IV) e 

diazepam (0.5 mg/kg, IV), induzido com propofol (dose máxima 4 mg/kg, IV ad effectum) e 

mantido com isoflurano numa mistura rica de oxigénio. Após tricotomia e assepsia da região 

abdominal cranial e da introdução de cefazolina (15 mg/kg, IV, TID) o animal entrou para o 

bloco cirúrgico. O soro NaCl 0,9% suplementado com 30 mEq foi substituído por Lactato de 

Ringer (210 ml/h) e foi realizada uma gastrectomia parcial pela técnica Billroth I. Foi removido 

cerca de 50% do estômago, enviando-se para histologia uma porção desse mesmo órgão, 

previamente rebatido, medindo 10,0x9,0x4,0 cm nas suas maiores dimensões, de parede 

espessa e mucosa acizentada pouco pregueada, sendo identificáveis pequenas e múltiplas 

áreas de erosão. A cirurgia decorreu sem complicações e a anestesia manteve-se estável. O 

Vasco continuou com a fluidoterapia IV com Lactato de Ringer mas agora à taxa de 

manutenção e com a medicação anteriormente referida. Como apresentava bastante 

desconforto continuou-se a administrar buprenorfina (0.01 mg/kg, IV, TID). Foi-lhe também 

forçada alimentação gastrointestinal (EN da Purina®), 5 vezes ao dia em pequenas quantidades 

e a sutura desinfetada 3 vezes ao dia com clorhexidina. Nova analítica sanguínea foi efetuada 

e os valores encontravam-se dentro dos limites de referência. Ao 5º dia de internamento o 

animal estava a alimentar-se com apetite, sem vómitos e teve alta com prescrição de 

famotidina (Lasa®, 0.6 mg/kg, PO, SID), metoclopramida (Primperan®, 0.4 mg/kg, PO, TID) e 

cefalexina (kefavet®, 25 mg/kg, PO, BID). Foi aconselhado à proprietária a continuação de dieta 

húmida (EN da Purina®) 4 vezes ao dia em pequenas quantidades, a desinfeção da sutura 2 
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vezes ao dia com betadine diluído em água e remoção de pontos dentro de 10 dias. Foi 

explicado à proprietária que havia uma elevada probabilidade de ser uma neoplasia gástrica e 

que nova ecografia de controlo deveria ser realizada dentro de 15 dias. Acompanhamento: 

Após 5 dias da alta foi efetuado um contacto telefónico, onde a proprietária referiu que o Vasco 

tinha feito 2 vómitos mas que se encontrava, no momento, a comer a dieta recomendada com 

apetite, em pequenas quantidades. No dia seguinte, o Vasco veio retirar os pontos e aproveitou 

para fazer a ecografia de controlo (Figura 2 do Anexo IV) e radiografia latero-lateral para 

despite de metástases (Figura 3 do Anexo IV). Ambos os exames imagiológicos não 

demonstraram alterações de relevante. Passado 2 dias chegou o resultado da histologia, que 

revelou um adenocarcinoma gástrico. Foi explicado à proprietária que era um tumor maligno, 

sem recomendação de nenhum outro tratamento além do de suporte/paliativo. Deste modo, o 

Vasco continuou em casa, medicado com omeprazol (Omeprazol®, 0.7 mg/kg, PO, SID, 

máximo 8 semanas), metoclopramida (Primperan®, 0.2 mg/kg, PO, TID), domperidona 

(Motilium®, 0.1 mg/kg, PO, BID) e prednisolona (Lepicortinolo®, 0.5 mg/kg, PO, SID). Também 

foi referido que a esperança média de vida não ultrapassava os 6 meses. Apesar disso, o 

Vasco continuava a vomitar e passados dois meses da cirurgia, este acabou por falecer. 

Discussão: Os adenocarcinomas são neoplasias epiteliais que se originam no tecido 

glandular. Estes, são as neoplasias gástricas malignas mais comuns nos cães (cerca de 47 a 

76% de todas as neoplasias gástricas malignas), seguido dos linfossarcomas, fibrosarcomas e 

leiomiosarcomas1. A idade média de diagnóstico desta neoplasia é aos 8 anos1 (7,5 aos 10 

anos), sendo que animais tão jovens como com 1 ano também podem ser afetados2. Apesar da 

predileção racial para carcinomas gástricos ter sido descrita em Belgian shepherd dogs, Rough 

collie, Staffordshire bull terrier e Lundehund, a maioria dos estudos não o tem demonstrado3. 

Embora a predisposição sexual não tenha sido consistentemente reportada, está descrito que 

na maioria dos casos, os animais afetados são machos1,4. Sabe-se também, que a condição 

corporal, por si só, não aumenta a predisposição de vir a adquirir uma neoplasia gástrica, 

apesar da maioria dos cães com esta patologia apresentarem um peso corporal entre os 7,5 e 

56,8 kg4. O Vasco, sendo um macho da raça Rough Collie, de idade avançada e com o peso 

de 21 kg fá-lo inserir no grupo de animais com predisposição para esta patologia. Animais 

obesos têm mais predisposição a esófago de Barrett, o que aumenta a probabilidade de vir a 

adquirir um carcinoma gástrico4. Nos humanos uma infeção por Helicobacter pylori, bem como 

a variedade de substâncias alimentares ingeridas (sal, amido, micotoxinas) e os baixos níveis 

de antioxidantes na dieta podem estar implicados como fatores de risco no desenvolvimento de 

tumores gástricos2,3. Não está demonstrado que o mesmo se passe nos cães. Estudos 

experimentais demonstraram que a administração de nitrosaminas a longo termo podem 

induzir carcinomas nos cães2. A maioria dos adenocarcinomas gástricos tem associados 
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ulcerações da mucosa e mais de metade destes, tem origem no antro pilórico e incisura 

angular, enquanto que os tumores gástricos em geral podem surgir em qualquer área do 

estômago1,2. O adenocarcinoma do Vasco encontrava-se localizado no corpo e antro pilórico. 

Os carcinomas podem ser classificados histologicamente em dois grupos: intestinal (ou 

também chamado tubular) ou difuso1. No caso do Vasco, apesar da troca de ideias entre vários 

patologistas não se conseguiu classificar este carcinoma, provavelmente pela visualização de 

um padrão misto. No momento do diagnóstico, a maior parte dos carcinomas gástricos já se 

espalharam para os linfonodos regionais (gastroduodenais e esplénicos), fígado, baço, 

glândulas adrenais e mais raramente nos pulmões (o que não aconteceu no caso do Vasco). O 

adenocarcinoma gástrico é um tumor localmente agressivo, que se apresentar ulceração da 

parede gástrica e se esta se aprofundar pode conduzir a uma perfuração da parede gástrica 

com consequentemente peritonite. Apesar disso, pode-se observar uma obstrução do trato de 

saída bem como o desenvolvimento de trombos tumorais dentro dos vasos sanguíneos 

adjacentes causando necrose isquémica5. Os sinais clínicos como vómito (por vezes 

hematemese), inapetência, perda de peso, anorexia, melena, dor abdominal são resultado da 

motilidade gástrica alterada ou da obstrução à saída do estômago. Estes sinais podem 

desenvolver-se ao longo de poucas semanas a vários meses2. Na analítica sanguínea pode 

detetar-se uma anemia regenerativa (causada por uma hemorragia gástrica), desequilíbrios 

eletrolíticos, hipoproteinémias, hipoalbuminémia, BUN e creatinina elevados (devido à 

desidratação)1,5. Apesar disso, as alterações hematológicas e bioquímicas em animais com 

neoplasias gástricas são incomuns e não diagnosticáveis1. No caso do Vasco, este 

apresentava uma diminuição dos níveis potássio, um aumento das proteínas totais e da 

densidade urinária, o que nos confirmou a desidratação detetável no exame físico e daí a 

decisão de deixar o Vasco internado de imediato suplementado com 30 mEq. A desidratação 

devido aos vómitos também nos poderia mascarar uma anemia causada por uma hemorragia 

gástrica, mas neste caso o Vasco não apresentava nenhuma perda de sangue, o que nos fez 

supor que ainda não havia efetivamente ulceração da mucosa gástrica. O exame físico 

juntamente com os resultados da bioquímica sanguínea, urianálise e ecografia renal (normal) 

permitiu-nos excluir uma insuficiência renal, bem como a ausência de anemia, linfocitose, 

eosinofilia, hipoglicémia, hiponatrémia e hipercalémia, nos fizeram pensar que à partida não se 

trataria de um hipoadrenocorticismo. As radiografias simples do abdómen raramente 

demonstram qualquer anormalidade, logo deveria ter sido realizada uma radiografia 

contrastada com bário, o que nos indicaria a existência ou não de ulceração gástrica ou um 

atraso no esvaziamento gástrico devido à baixa motilidade2. Uma fluoroscopia também poderia 

ter sido efetuada para ver a motilidade gastrointestinal. Neste caso, foi realizada uma ecografia 

que nos demonstrou espessamento da parede a nível do fundo gástrico, com interrupção dos 
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extratos murais mas sem evidência do envolvimento dos linfonodos regionais. Com este 

exame, pôde-se excluir a presença de corpos estranhos ou enterite como causa da presente 

sintomatologia. Como o fígado apresentava uma imagem ecográfica normal e a bioquímica 

hepática se encontrava sem alterações foi excluída insuficiência hepática como etiologia. Ao 

visualizarmos estas alterações a nível gástrico recorremos a uma laparotomia exploratória para 

observação das lesões e obtenção de biópsias representativas para posterior diagnóstico e 

possivelmente para tratamento cirúrgico. Poder-se-ia ter efetuado uma endoscopia para 

visualização de lesões gástricas e recolha de amostras. A biópsia endoscópica, apesar de 

menos invasiva pode produzir resultados falsos negativos5. A pinça endoscópica nem sempre 

atinge uma profundidade suficiente para chegar a todas as camadas e logo é uma 

desvantagem a considerar. No caso do Vasco, ao fazer uma gastrotomia e ao visualizar-se 

uma lesão compatível com neoplasia maligna foi removido cerca de 50% do estômago– 

gastrectomia parcial pela técnica Billroth I. A excisão cirúrgica é o tratamento de escolha para 

todos os tumores do estômago2, à exceção do linfoma. A gastrectomia total foi descrita mas 

está geralmente associada a numerosas complicações e morbilidade2. Foi explorada toda a 

cavidade abdominal para possível observação de metástases à distância, especialmente pela 

palpação dos linfonodos regionais. Estes encontravam-se normais. A utilização de atropina 

como pré-anestésico nesta cirurgia poderia ter sido benéfico, na medida em que esta diminui 

as secreções gástricas, fazendo consequentemente diminuir os vómitos. Neste tipo de tumor 

não está indicada quimioterapia, pois não foi demonstrado ser efetivo em cães e gatos2. Em 

Medicina Humana 5-fluorouracil ou cisplatina têm sido utilizados no tratamento desta patologia, 

mas com pouco sucesso2. O Vasco poderia ter sido alimentado após recessão gástrica por um 

tubo de jejunostomia, o que segundo reportado na literatura, aumenta a sobrevivência do 

animal4. Após chegada do resultado de histologia, o Vasco teve um tratamento paliativo à base 

de antiemético (metoclopramida) para evitar os vómitos e náuseas, antagonista da dopamina 

(domperidona) para aumentar a motilidade gástrica, inibidor da bomba de protões (omeprazol) 

para impedir a secreção de ácido gástrico. Por fim, adicionou-se corticosteroides (prednisolona) 

que apesar de poderem piorar a sintomatologia gástrica provocando gastrite ou úlceras 

gástricas é importante por ser um fármaco imunossupressor, que é muito utilizado em 

pacientes oncológicos no tratamento paliativo no estado terminal da doença, com o objetivo de 

diminuir a inflamação dos tecidos adjacentes. A estadificação do tumor pela escala TNM é 

aplicável tanto no adenocarcinoma como nas outras neoplasias gástricas, mas na atualidade 

não se recomenda o agrupamento por estadios5, logo neste caso o mesmo não foi realizado. 

Apesar disso, sabe-se que o tempo de sobrevivência para estes pacientes é curto (cerca de 6 

meses, apesar da remoção cirúrgica) pois o prognóstico é mau2. Com todos os esforços 
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realizados por parte da proprietária e do médico veterinário, O Vasco conseguiu sobreviver até 

aos 2 meses após cirurgia com qualidade de vida.  
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Caso Clínico 5: Cirurgia de Tecidos Moles - Resolução Cirúrgica de Fenda Palatina 

Congénita 

 

Identificação do animal: O Spot é um cachorro de raça Bulldog Inglês, macho não castrado, 

com 3 meses de idade e com 3,700 kg de peso vivo. Motivo da consulta: O Spot veio à 

consulta para fazer o primeiro reforço da primovacinação. A proprietária estava com o Spot há 

um mês e começou a aperceber-se que quando este se alimentava, tossia e/ou espirrava em 

simultâneo, acabando o alimento por sair pelas narinas. Não tinha recorrido anteriormente a 

nenhum outro médico veterinário, pois o Spot encontrava-se em seu ver, com peso e atitude 

normais. História clínica: O Spot tinha feito a primeira vacina há um mês atrás contra 

parvovirose, esgana, parainfluenza e hepatite infeciosa canina. Foi feita a última 

desparasitação interna há 15 dias com pamoato de pirantel, não tendo ainda sido 

desparasitado externamente. Habitava num apartamento, sem acesso ao exterior e não 

coabitava com outros animais. Não tinha acesso a lixo ou tóxicos e nunca viajou. Alimentava-

se 4 vezes ao dia com ração seca especialmente formulada para cachorros (Puppy da Purina®) 

e tinha água à sua disposição. Sem antecedentes cirúrgicos nem história clínica de outras 

patologias. Exame físico: O Spot apresentava-se com uma atitude normal em estação, 

decúbito e movimento. Estava alerta e possuía um temperamento equilibrado. A sua condição 

corporal era normal, os movimentos respiratórios, o pulso, as mucosas, o estado de hidratação, 

os glânglios linfáticos, auscultação cardiopulmonar e a temperatura encontravam-se dentro da 

normalidade. O tónus anal era adequado, reflexo anal positivo, não se verificando a presença 

de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas. À palpação abdominal não se 

encontraram nenhumas alterações. A pele, os ouvidos e os olhos estavam normais. À abertura 

da boca detetou-se uma fenda do palato duro com continuação pelo palato mole (Figura 1 do 

Anexo V). Exame dirigido ao aparelho respiratório: Sem alterações detetadas. Lista de 

problemas: Regurgitação nasal, tosse, espirros e fenda palatina. Diagnósticos diferenciais: 

Fenda oronasal congénita, fenda oronasal adquirida, rinite, corpo estranho nasal, pneumonia 

por aspiração. Exames complementares: Não foram necessários mais exames para 

diagnosticar a patologia. Diagnóstico: Fenda palatina congénita secundária. Tratamento e 

evolução do caso: Após diagnóstico, o Spot foi para casa sem ser vacinado e voltou no dia 

seguinte para fazer a cirurgia reconstrutiva. Fez jejum alimentar e hídrico de 6h e no hospital foi 

realizado um painel de análises pré-anestésico. Os valores detetáveis no hemograma e 

bioquímica sérica encontravam-se dentro dos limites fisiológicos. Desta forma, o Spot foi 

cateterizado e de seguida pré-medicado com diazepam (0.5 mg/kg, IV) e morfina (0.8 mg/kg, 

IM). Foi adicionado a esta medicação cefazolina (15 mg/kg, IV, TID). Na indução da anestesia 

foi utilizado etomidato (1 mg/kg, IV) e na manutenção sevoflurano. O Spot foi encaminhado 
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para a sala de cirurgia, entubado e foi administrada como fluidoterapia IV uma solução 

polielectrolítica suplementada com glucose a 2,5% à taxa de 37 ml/h. O animal foi posicionado 

em decúbito dorsal e colocou-se uma almofada por baixo da cabeça. Foi também envolvido em 

papel de estanho e papel de jornal (Figura 2 do Anexo V) e foram realizadas várias lavagens 

da cavidade oral e nasal com uma solução salina e antisséptica diluída. A técnica cirúrgica 

utilizada para a resolução da fenda do palato duro foi o deslizamento do flap bipediculado 

(Slinding Bipedicle Flaps ou Von Lagenbeck Technique). Começou-se por fazer uma incisão de 

cada lado da margem do defeito (seguindo-se caudalmente pelo palato mole) e realizou-se 

uma incisão bilateral longitudinal por toda a margem da arcada dentária para libertação da 

tensão. Foi realizado o desbridamento da mucosa de ambos os lados da fenda e elevou-se a 

camada mucoperiosteal com um elevador de periósteo (Figura 3 do Anexo V), tentando não 

danificar as artérias palatinas principais. Fez-se a aposição dos bordos da mucosa nasal até à 

margem do defeito com suturas simples interrompidas, utilizando um fio absorvível sintético 

monofilamentar 3-0. Por fim, deslizou-se o flap mucoperiosteal elevado sobre o defeito e fez-se 

a aposição com suturas simples interrompidas (Figura 4 do Anexo V), utilizando o mesmo tipo 

de fio. O controlo de hemorragias foi efetuado através de sucção e pressão com compressas. 

As incisões feitas para diminuição de tensão foram curadas por segunda intenção. Para o 

encerramento/reparação do palato mole utilizou-se a técnica de aposição. Foram realizadas 

incisões nas margens do defeito para separar a mucosa oral da nasal. Continuou-se as 

incisões feitas nas margens do defeito do palato duro caudalmente até ao palato mole e de 

seguida, isolou-se a mucosa nasal, os músculos palatinos e a mucosa oral. Aposeram-se os 

bordos palatinos em três camadas começando caudalmente e trabalhando rostralmente para 

um ponto adjacente ao caudal. A camada nasal foi a primeira a ser suturada através de padrão 

contínuo simples, utilizando um fio absorvível sintético monofilamentar 3-0. A segunda camada 

a ser suturada foi a dos músculos palatinos e a terceira foi a da mucosa oral. Estas duas 

últimas foram suturadas com um padrão simples contínuo e com o mesmo tipo de fio. Para 

finalizar, foram efetuadas incisões na mucosa oral, para diminuir a força de tensão, que como 

referido anteriormente cicatrizam por segunda intenção. Na resolução de fenda do palato mole 

não se efetuou desbridamento de nenhuma mucosa, visto a tensão da sutura não o justificar. A 

cirurgia demorou cerca de duas horas e meia e a anestesia manteve-se instável durante todo o 

decorrer do procedimento cirúrgico. Quando nos preparávamos para inserir um tubo de 

gastrostomia, de maneira a podermos alimentar o Spot durante os primeiros 7 a 14 dias pós-

cirúrgicos, este entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por falecer. Ainda foi 

realizada uma reanimação, fazendo massagem cardíaca, ventilação assistida e administração 

de adrenalina (0,1 ml/kg, IV), mas sem sucesso. Acompanhamento: Não houve 

acompanhamento, pois o animal faleceu durante o procedimento cirúrgico. Discussão: A fenda 



27 

 

palatina congénita é uma comunicação anormal entre a cavidade oral e nasal e dependendo de 

ser primária ou secundária pode afetar diferentes estruturas. Se for uma fenda palatina 

congénita primária afeta a pré-maxila e o lábio, também chamado lábio leporino. Por outro lado, 

se as estruturas comprometidas forem o palato mole e o palato duro, é denominado fenda 

palatina congénita secundária. Este tipo de fenda pode ocorrer sozinha ou em combinação com 

a fenda palatina primária1. No caso do Spot, este apenas apresentava um encerramento 

incompleto do palato duro e do palato mole. A fenda palatina do Spot era bilateral completa. As 

fendas palatinas, quando unilaterais são mais comuns do lado esquerdo2. O momento em que 

ocorre o encerramento do palato fetal é entre os 25 e os 28 dias de gestação, sendo desta 

forma o momento mais crítico para o desenvolvimento desta patologia1. Estão implicados como 

principais etiologias deste defeito, fatores nutricionais (inadequado aporte de ácido fólico), 

hormonais (excesso de esteroides), mecânicos (trauma uterino), tóxicos (incluíndo vírus) e 

sobretudo hereditários (genes recessivos dominantes)1,2. As raças com maior predisposição 

para fenda palatina são Boston terriers, Pekingese, Bulldogs, Beagles, Cocker spainel, 

Miniature scnauzers, Labrador retriever, German shepherd e Dachshund1,2. O Spot incluía-se 

assim no grupo com predisposição para o aparecimento de fenda palatina. Como 

consequência desta, podemos ter também, rinites, laringotraqueítes e pneumonia por 

aspiração, logo é necessário fazer um cuidadoso exame físico de forma a excluir estas 

complicações. Antibióticos poderiam ter sido necessários prescrever, caso o animal 

apresentasse alguma das complicações agora enumeradas. Além da sintomatologia 

apresentada pelo Spot também poderia estar presente perda de peso, saída de leite pelas 

narinas durante a amamentação, engasgamento a quando do período de alimentação1. O 

diagnóstico desta fenda foi feito apenas por observação direta e como não foram auscultados 

sons respiratórios anormais, não foi realizada uma radiografia torácica. Nesta patologia o único 

tratamento é cirúrgico. Esta cirurgia deve ser realizada a partir das 8 semanas de vida, pois é a 

partir deste momento que os tecidos estão mais maturos, com mais força de tensão e quando 

há mais espaço na cavidade oral, ou seja melhor acesso ao palato2. Da mesma forma, 

pacientes com idade igual ou superior à acima referida metabolizam melhor os fármacos1, 

diminuindo desta maneira os riscos anestésicos e parecem ter os tecidos menos friáveis, 

havendo assim menores riscos de deiscência. Está indicada a castração dos animais antes da 

cirurgia (o que não aconteceu neste caso), pois existe uma elevada probabilidade da causa ser 

hereditária1. O Spot fez fluidoterapia com uma solução polielectrolítica suplementada com 

glucose a 2,5% para prevenção de hipoglicémia e foi enrolado em papel de estanho e de jornal 

para prevenção de hipotermia. Foi utilizado diazepam como sedativo, morfina por ser uma 

cirurgia bastante dolorosa (com envolvimento de osso), etomidato por ser um fármaco muito 

seguro e sevoflurano por ser um anestésico volátil facilmente reversível. Neste tipo de cirurgia, 
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uma faringo ou traqueostomia1, facilitaria o acesso à cavidade oral e consequentemente a 

reparação do defeito. No caso do Spot utilizou-se um tubo endotraqueal. Na entubação 

endotraqueal é necessário ter em conta a possibilidade de deslocamento do tubo durante a 

manipulação oral, podendo comprometer assim toda a anestesia. No Spot, foi utilizada a 

técnica de deslizamento de flaps mas poder-se-ia ter optado por uma técnica de sobreposição 

de flaps, também chamada “Overlapping Flap ou Sandwich”. Nesta técnica cria-se um flap 

rotacional mucoperiosteal (largo o suficiente para cobrir o defeito), que é de seguida elevado, 

rodado através do defeito e inserido o bordo do flap entre o palato duro e o mucoperiósteo do 

lado oposto do defeito, acabando este por ser suturado ao bordo contralateral do defeito1. A 

técnica utilizada no Spot, apesar de ter como desvantagem o flap não ficar sustentado e logo 

colocado diretamente sobre o defeito, é uma técnica mais simples de executar, desde que se 

consiga preservar os principais vasos e controlar as hemorragias. Nesta técnica, quando os 

flaps bilaterais não são largos o suficiente para cobrir o defeito, um único flap pediculado da 

mucosa bucal pode ser efetuado2, evitando assim que o osso palatino fique exposto após 

deslize do flap. Neste caso, não achámos necessário a realização do mesmo. Devido às 

características já conhecidas dos fios absorvíveis sintéticos, tais como, a alta resistência, a 

baixa elasticidade, a reduzida proliferação bacteriana, a baixa reação inflamatória, fez-nos 

optar pela escolha e utilização destes fios. Na resolução do defeito do palato mole a técnica 

utilizada foi a de aposição (Appositional Repair), mas poder-se-ia ter optado por fazer uma 

técnica de sobreposição (Overlapping Flap Repair). Nesta última, são criados dois flaps, um do 

lado nasal e outro do lado oral do palato, que ficam sobrepostos para assegurar um adequado 

encerramento do defeito. Nesta técnica também se recorre a incisões na mucosa para alívio de 

tensão. Na técnica de aposição, por vezes torna-se difícil suturar a camada muscular 

separadamente das restantes mucosas (nasal e oral) e o que se pode fazer nesta situação é 

um fechamento conjunto da mucosa nasal com a camada muscular2. Neste caso, como se 

conseguiu fechar as três camadas separadamente, esperava-se um maior alívio da tensão 

muscular nas suturas das mucosas. Muitos cirurgiões optam por fraturar a apófise pterigoide do 

esfenoide com um osteótomo para reduzir a tensão no palato mole1. Consoante a camada a 

suturar poder-se-ia ter usado diferentes tamanhos de fios de sutura, bem como na sutura da 

última camada (mucosa oral) poder-se-ia ter utilizado um material não absorvível2. Algumas 

técnicas introduzidas recentemente para ampliação e alongamento do palato duro tem sido 

uma potencial oportunidade para o tratamento de defeitos e deficiências do palato mole2. Como 

exemplos, temos as suturas rápidas de expansão e a distração osteogénica2. Estudos de 

resolução de fenda palatina usando expansores osmóticos em crianças demonstraram que 

apesar de alguns problemas técnicos relatados, a expansão do tecido faz reparar o palato 

facilmente, provavelmente sem recorrer a incisões para diminuição de tensão. Contudo é ainda 
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muito cedo para se poder retirar conclusões3. Noutro estudo utilizando 20 gatos, foi analisado o 

uso da distração osteogénica para resolução de fenda palatina4. Os resultados sugeriram que o 

defeito palatino pode ser reconstituído por osteogénese in situ e que os tecidos moles podem 

ser expandidos simultaneamente para atingir uma correção funcional. O distractor intraoral 

inserido nos gatos, permitiu por um lado estabilidade e por outro uma efetiva distração. 

Conclui-se assim, que esta técnica deve ser considerada para reparação de fenda palatina 

congénita ou de defeitos palatais adquiridos4. Como principais cuidados pós-operatórios deste 

tipo de cirurgia, pode-se citar: fluidoterapia IV nas primeiras 24 a 48 horas (antes do animal 

começar a comer e a beber), fornecimento de alimento mole no mínimo até às 2 primeiras 

semanas, prevenção da mastigação de ossos ou outros objetos duros, inserção de um tubo de 

gastrostomia ou de esofagostomia durante os primeiros 7 a 14 dias para facilitar a recuperação 

do animal e a utilização de um colar isabelino para evitar autotraumatismo1,5. Os antibióticos 

não costumam ser necessários na maioria dos casos, embora possam ser utilizados quando 

está presente uma rinite severa5. Nova reavaliação do animal deve ser feita ao fim de duas 

semanas depois da cirurgia1. A deiscência de suturas nos primeiros 3 a 5 dias pós-cirurgia, 

devido à elevada tensão dos tecidos, à má vascularização ou ao facto do tecido estar muito 

traumatizado, é uma das complicações mais frequentes. Se isto acontecer, deve ser realizada 

a reparação das mesmas, passado 4 ou 6 semanas, para permitir a revascularização e o 

aumento da força de tensão dos tecidos1. Outra das complicações que pode estar presente é a 

aquisição de fístulas oronasais, especialmente em animais de crescimento rápido. Estas só 

devem ser reparadas depois de o animal atingir os 8-10 meses de idade2. O edema ou infeções 

secundárias são um problema raro2. O prognóstico é bom para animais que têm uma boa 

resolução cirúrgica de fenda palatina mas é mau para animais que não foram sujeitos a 

cirurgia, pois a rinite crónica e a pneumonia por aspiração persistem se o defeito não for 

reparado. Infelizmente o caso do Spot não foi um caso de sucesso, pois este acabou por 

falecer na cirurgia. A ainda deficiente capacidade de metabolização dos fármacos observada 

em animais muito jovens, poderia ter contribuído para o acidente anestésico que levou à morte 

do Spot. Por outro lado, o intenso manuseamento da cavidade oral, poderia ter deslocado o 

tubo para fora da traqueia ou o sistema de fornecimento de oxigénio poderia não estar a 

funcionar corretamente. Qualquer uma destas hipóteses poderia ter levado ao 

comprometimento de toda a componente respiratória. Por vezes, animais com um problema 

congénito podem apresentar outras patologias também congénitas (principalmente cardíacas) 

que neste caso não foram descartadas. Seria importante para uma próxima vez avaliar em 

neonatos anormalidades congénitas concorrentes1. Uma necrópsia também poderia ter sido 

realizada, mas a proprietária não o consentiu.   

 



30 

 

 

(1) Fossum TW (2002) “Congenital Oronasal Fistula (Cleft Palate)” in Small Animal Surgery, 

2º Ed, Mosby, 285-290. 

(2) Slatter D, (…) “Cleft Palate” in Textbook of Small Animal Surgery, 3º Ed, Saunders, 814-

823. 

(3) Kobus KF (2007) “Cleft palate repair with the use of osmotic expanders: a preliminary report” 

in Journal of Plastic, Reconstructive et Aesthetic Surgery, 60, 414-421. 

(4) Wang DZ, Chen G, et al. (2006) “A new approach to repairing cleft palate and acquired 

palatal defects with distraction osteogenesis” in International Journal of Oral & Maxillofacial 

Surgery, 35, 718-726. 

(5) Sivacolundhu RK (2007) “Use of Local and Axial Pattern Flaps for Reconstruction of the 

Hard and Soft Palate” in Clinical Techniques in Small Animal Practice, 22, 61-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Anexo I 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1- Presença de cristais de estruvite no sedimento urinário do Tico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 e 3- Uretrostomia perineal realizada ao Tico. Permanência da algália até 48h após cirurgia. 
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Anexo II 
 
 
 
 
 

Esquerdo Reflexo Direito 

+2 Extensor carpo-radial +2 

+2 Bícipede +2 

Presente Reflexo Flexor (Membros 

Torácicos) 

Presente 

+3 Quadrícipede +3 

+3 Tibial craneal +2 

Presente  Reflexo Flexor (Membros 

Pélvicos) 

Presente 

+2 Perineal +2 

Presente Panicular Presente 

 

                     Tabela 1- Avaliação dos reflexos espinhais da Aika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 1- Radiografia LL simples da zona da coluna toracolombar da Aika. Sem alterações. 
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Figura 2 e 3- Tomografia Computorizada da Aika. Visualização de material hiperatenuante no espaço subaracnoideu 

ao nível do espaço intervertebral T12-T13, à esquerda da medula com compressão medular. 
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Dia/Hora 10:00 15:00 21:00 

1ºdia Frio (15')   Frio (15')   Frio (15')   

              

2ºdia Frio (15')   Frio (15')   Frio (15')   

              

3ºdia 
Calor (10')   Calor (10')   Calor (10')   

Exercício Passivo 
(10')       

Exercício Passivo 
(10')   

              

4ºdia 
Calor (10')   Calor (10')   Calor (10')   

Exercício Passivo 
(10')   

Exercício Passivo 
(10')   

Exercício Passivo 
(10')   

              

5ºdia 
Massagem (15')       Massagem (15')   

Exercício Passivo 
(10')   

Exercício Passivo 
(10')   

Exercício Passivo 
(10')   

              

6ºdia 
Massagem (15')       Massagem (15')   

Exercício Ativo   Exercício Ativo   Exercício Ativo   

              

7ºdia Exercício Ativo   Exercício Ativo   Exercício Ativo   

              

8ºdia Exercício Ativo   Exercício Ativo   Exercício Ativo   

              

9º dia Exercício Ativo   Exercício Ativo   Exercício Ativo   

              

10ºdia Exercício Ativo   Exercício Ativo   Exercício Ativo   

10º-15º 
dia Exercício Ativo 

 
Exercício Ativo 

 
Exercício Ativo 

 

       

       

       Tabela 2- Esquema da fisioterapia da Aika.  

 

Nota: Exercício Ativo consiste em caminhar assistido com toalha. 
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Anexo III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1- Imagens ecocardiográficas em corte longitudinal e transversal na posição paraesternal esquerda do Van 

Gogh. Medições dos parâmetros morfológicos e funcionais cardíacos no modo 2D, M e Doppler.  
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Figura 2 e 3- Imagem radiográfica torácica na projecção LL direita e dorsoventral. Visualização de cardiomegalia e 

presença de padrão intersticial pulmonar e alveolar. 
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Anexo IV 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1- Aspecto histológico do Adenocarcinoma Gástrico do Vasco. Lesão constituída por células epiteliais, 

dispostas em arranjos tubulares, ninhos ou isoladamente; células neoplásicas.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

Figura 2- Visualização do estomâgo do Vasco 

por ultrassonografia de controlo. Sem 

alterações  de relevante. 

Figura 3- Radiografia torácica LL direita 

(pós-cirurgica), para detecção de 

metástases. 
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Anexo V 
 

 
   
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                     
                                                               

Figura 1- Visualização da fenda 

palatina do Spot, com presença de 

alimento no seu interior.                                                          

Figura 2- O Spot envolvido em 

papel de estanho e de jornal, 

para prevenção de hipotermia. 

 

Figura 3- Reparação da fenda do 

palato duro. Elevação do 

mucoperiósteo com um elevador 

de periósteo. 

 

Figura 4- Reparação da fenda do 

palato duro. Aposição dos flaps 

bipediculados com suturas simples 

interrompidas. 

 


