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Resumo 

 

A realização do estágio curricular faz parte integrante do curso do Mestrado Integrado 

em Medicina Veterinária. O presente relatório final de estágio representa o culminar de um 

estágio curricular de dezasseis semanas no Hospital Veterinário Montenegro e é constituído 

pela descrição e discussão de cinco casos clínicos na área de Medicina e Cirurgia de Animais 

de Companhia acompanhados por mim enquanto estagiária neste local.  

Os objectivos que me propus a cumprir durante este estágio foram melhorar o meu 

raciocínio clínico, consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos cinco anos de 

curso e adaptá-los à prática clínica, melhoramento da capacidade de lidar com pacientes e 

proprietários, desenvolvimento de autonomia e raciocínio clínico, capacidade de organização, 

pesquisa e selecção de informação.  

Durante este período tive oportunidade de desenvolver o máximo de actividades nas 

diferentes áreas, para que houvesse aquisição, integração e melhoramento destas. Pude 

acompanhar os serviços de consulta externa, imagiologia, anestesiologia, cirurgia, urgência, 

internamento e cuidados intensivos e participei em todos de forma activa, auxiliando nos 

procedimentos em cada uma destas áreas. 

Apesar do curto período de estágio poder aprender com profissionais tão bons, numa 

instituição de referência, com elevada casuística e onde estão disponíveis os meios 

necessários para prestar os melhores cuidados aos pacientes, foi uma parte essencial no meu 

percurso académico.  

Terminada mais uma fase do curso, penso que todos os objectivos foram cumpridos, 

embora tenha consciência que ainda tenho um longo caminho a percorrer para me tornar uma 

profissional como ambiciono ser e este estágio permitiu-me ganhar mais autonomia, confiança, 

prática e responsabilidade para o início da vida profissional.  

Os casos a seguir apresentados foram escolhidos tendo em conta as áreas pelas quais 

tenho particular interesse ou pela vontade de aprender e pesquisar mais sobre o tema.  
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Abreviaturas 

 

 

  

AINE´s – anti-inflamatórios não esteróides 

ALT – alanina aminotransferase 

AST – aspartato transaminase 

BID - cada 12 horas, duas vezes ao dia 

BUN – ureia nitrogenada sanguínea 

CAAF – citologia por aspiração com agulha 

fina 

CE – corpo estranho 

CEL – corpo estranho linear 

CID – coagulação intravascular 

disseminada 

cm - centímetro 

DAPP – dermatite alérgica à picada de 

pulga 

DGT – dilatação gástrica com torção 

dl - decilitro  

DSH - domestic short hair 

DTM – dermatophyte test medium 

ECG - electrocardiograma 

ex. – por exemplo 

FA – fosfatase alcalina 

FIC – Cistite idiopática felina 

Fig. – figura 

FLUTD - doença do tracto urinário inferior 

felino 

FUS – síndrome urológico felino 

GL – gânglios linfáticos 

h - hora 

ITU – infeccção do tracto urinário 

IV - via intravenosa 

Kg – quilograma 

mg – miligrama 

ml – mililitro 

mm – milímetros 

NaCl – cloreto de sódio 

OVH - ovariohisterectomia 

PO – per os 

ppm – pulsações por minuto 

rpm – respirações por minuto 

SC - via subcutânea 

SID - cada 24 horas, uma vez ao dia 

TID - cada 8 horas, três vezes ao dia 

TRC – tempo de replecção capilar 

VPC´s – complexos ventriculares 

prematuros 

°C – graus célsius 

% - percentagem 

≥ - maior 

< - menor 
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Caso Clínico 1: Dermatologia – Dermatofitose 

Caracterização do paciente: Minnie, cadela Pug, inteira, com dois meses e 1,8 Kg de peso.  

Motivo da consulta: Zonas de alopécia em várias regiões do corpo. 

Anamnese: A Minnie havia sido adquirida há quinze dias de um criador, já com lesões de pele 

e, segundo a proprietária, o resto da ninhada também apresentava lesões semelhantes, não 

sabendo há quanto tempo estas apareceram. Na altura do acolhimento, foi desparasitada 

externamente com fipronil e internamente com fenbendazol, tendo repetido a desparasitação 

externa há três dias, com o mesmo anti-helmíntico. Não estava vacinada. Vivia no interior de 

um apartamento no Porto sem coabitantes animais. Comia ração seca de qualidade superior e 

nas quantidades certas, sendo a mesma ração que o criador fornecia, com água à disposição. 

Não tinha acesso a plantas, lixos ou tóxicos. Nas perguntas relativas aos outros sistemas, não 

foram reportadas outras alterações. Foi referido o grau de prurido correspondendo a 1 (numa 

escala de 0-5). As pessoas com quem convivia não estavam afectadas. Não contactava com 

roedores nem tinha o hábito de escavar a terra. A pele não tinha odor anormal. No momento da 

consulta estava a fazer banhos semanais com ketoconazol, aconselhados pelo criador. 

Exame físico geral: A atitude em estação e movimento era normal e o temperamento 

equilibrado. A condição corporal classificou-se como normal. Os movimentos respiratórios eram 

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

músculos acessórios e com frequência de 40 rpm. A frequência do pulso era 160 ppm, sendo 

este forte, bilateral, simétrico, rítmico e regular. A temperatura era de 38,1ºC, o tónus anal 

adequado e o reflexo anal positivo, sem presença de sangue, muco ou formas parasitárias 

macroscópicas. As mucosas apresentavam-se rosadas, húmidas e brilhantes e o TRC era 

inferior a 2 segundos. Grau de desidratação menor que 5%. Gânglios e auscultação cardio-

pulmonar normais. Palpação abdominal normal. Boca, olhos e ouvidos normais.  

Exame dermatológico: No exame à distância, o pêlo por todo o corpo estava baço. A Minnie 

apresentava múltiplas zonas alopécicas com lesões eritematosas, circulares, algumas com 

crostas, outras com palidez central e halo eritematoso, localizadas no dorso, na cabeça, no 

abdómen e nos membros. À volta da zona de alopécia, o arrancamento do pêlo era facilitado e 

no resto do corpo estava dificultado. Pele com espessura e elasticidade normais.  

Lista de problemas: Pêlo baço, zonas alopécicas com lesões eritematosas, circulares, com 

crostas ou palidez central e halo eritematoso, depilação facilitada à volta da zona de alopécia. 

Diagnósticos diferenciais: Dermatofitose (Microsporum canis, Microsporum gypseum, 

Trichophyton mentagrophytes), Sarna demodécica, Foliculite Estafilocócica, Pioderma 

Superficial. 

Exames complementares: Tricograma: pontas intactas (Anexo I, Fig. 2) e presença de 

esporos. Raspagem profunda: negativa para Demodex canis. Lâmpada de Wood: Positiva 

(Anexo I, Fig. 3). DTM (realizado após 7 semanas de tratamento): negativo.  
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Diagnóstico: Dermatofitose. 

Tratamento e Evolução: Para que o tratamento tópico fosse mais eficaz, procedeu-se à 

tricotomia das lesões e instituiu-se um tratamento que incluía banhos com champô à base de 

miconazol e clorohexidina, três vezes por semana, deixando actuar durante dez minutos e 

sertaconazol em spray, BID, nas lesões de pele. Aconselhou-se evitar o contacto da Minnie 

com animais e pessoas e a aspirar e desinfectar o ambiente onde o animal habita. Foi ainda 

aconselhada, futuramente, a castração. Dez dias depois regressou à consulta e verificou-se 

através de uma citologia por aposição que algumas lesões estavam com infecção bacteriana 

secundária e a Minnie tinha prurido (2/3 de 0-5), tendo-se prescrito amoxicilina+ácido 

clavulâmico (12,5 mg/Kg), BID, PO, dez dias. Terminada a antibioterapia, verificou-se que as 

lesões já não tinham infecção. Manteve-se o tratamento tópico com banhos, reduzindo-os para 

duas vezes por semana e foi associado itraconazol (5 mg/kg), SID, PO, três semanas, tendo-se 

avaliado previamente as enzimas hepáticas (ALT e AST), cujos valores estavam normais. Após 

15 dias, a severidade das lesões tinha diminuído significativamente e manteve-se o tratamento 

com itraconazol mais 15 dias, após os quais, se verificou que a Minnie estava praticamente 

curada; contudo, o crescimento piloso estava atrasado, pelo que se decidiu introduzir na dieta 

ácidos gordos ómega 3. Dez dias depois, a Minnie regressou para controlo e recolha de pêlos 

e escamas para cultura fúngica. Vinte e um dias depois obteve-se o resultado negativo do DTM 

e parou-se o tratamento, nessa altura, já com dez semanas de duração (Anexo I, Fig. 1). 

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

Discussão: A Dermatofitose, ou “tinha” como é vulgarmente conhecida, refere-se a uma 

infecção causada por fungos queratinofílicos que afectam as camadas superficiais da pele, 

pêlo e unhas 2,3,4,6. Os fungos estão presentes no ambiente mas só em alguns casos se tornam 

patogénicos para os animais. As três principais espécies de fungos que afectam cães e gatos 

são: Microsporum canis, Tricophyton mentagrophytes (ambos fungos zoofílicos) e Microsporum 

gypseum (fungo geofílico) 2,6,7. Destas três, a mais frequente em cães, é o M. canis 1,7, no 

entanto, a prevalência é baixa e varia geograficamente, sendo mais elevada em climas quentes 

e húmidos 2,3,7. A infecção simultânea por mais do que uma espécie, embora seja rara, pode 

ocorrer, sendo a associação mais frequente entre M. gypseum e T. mentagrophytes 3. Cães de 

raça Yorkshire Terrier e Jack Russell parecem ter uma maior predisposição 4. Tal como em 

muitas doenças infecciosas, os animais jovens, como a Minnie, estão mais predispostos à 

dermatofitose sintomática, uma vez que o seu sistema imune é imaturo e a concentração em 

ácidos gordos na pele é baixa. Muitos outros factores podem ter estado presentes no 

desenvolvimento da doença, tais como: temperatura e humidade elevadas no canil, 

deficiências nutricionais (proteínas e vitamina A), alterações cutâneas (parasitismo, feridas), 

falta de luz solar, falta de higiene ou banhos e grooming excessivos. A corticoterapia ou 

doenças concomitantes (ex. hiperadrenocorticismo) podem favorecer ou agravar a doença 2,3. 
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 Na consulta da Minnie, os problemas detectados eram unicamente do foro 

dermatológico. No entanto, confiando-se apenas na sintomatologia, a dermatofitose canina 

será sobrediagnosticada 7. Há dermopatias, como a demodicose e a foliculite estafilocócica, 

que originam lesões semelhantes. Além disso, o quadro clínico de uma infecção por 

dermatófitos é variável e depende da interacção fungo-hospedeiro 2,3,7. Classicamente é 

caracterizado por zonas de alopécia, com lesões eritematosas em forma de anel, simétricas ou 

assimétricas, localizadas ou generalizadas. Poderão estar distribuídas por qualquer região do 

corpo, embora a cabeça e as extremidades sejam, normalmente, as mais afectadas 2,7. Na 

Minnie, estavam distribuídas por várias zonas corporais. A generalização pode dever-se a 

infecções por M. gypseum ou T. mentagrophytes. As lesões causadas por estes fungos tendem 

também a ser mais severas que as causadas por M. canis, uma vez que são espécies menos 

adaptadas ao hospedeiro 7. O aparecimento de crostras, eritema e hiperpigmentação é 

frequente e geralmente, o grau de prurido é mínimo ou inexistente, a não ser que existam 

ectoparasitas, alergias ou uma complicação bacteriana secundária 4,6,7. Neste caso clínico, o 

prurido inicialmente era mínimo (1 de 0-5). O fungo desenvolve-se no interior do folículo piloso, 

logo é provável que à volta da zona de alopécia o arrancamento do pêlo se encontre facilitado 

7, como estava no caso da Minnie. A foliculite e furunculose facial, com um quadro clínico de 

uma dermopatia auto-imune, podem ser devidas a infecções por Trichophyton spp, que poderá 

também afectar as unhas, as quais ficam frágeis e deformadas (onicomicose), e a pele que as 

rodeia (paroniquia). O querion dermatofítico é uma zona circunscrita de inflamação aguda da 

pele, com foliculite e furunculose exsudativa e é comum em infecções por M. gypseum, 

podendo também aparecer em infecções causadas por T. mentagrophytes. Este último é a 

causa de dermatofitoses em animais que têm contacto com roedores ou com os dejectos 

destes, uma vez que estes são o principal reservatório deste fungo para cães e gatos 7.  

A dermatofitose continua a ser uma das patologias cutâneas mais frequente em cães 2. 

Deve-se averiguar se há pessoas ou outros animais afectados, que convivam com o paciente 7. 

No caso da Minnie, ela provinha de uma ninhada afectada pela doença, mas não havia 

pessoas com sinais clínicos similares. Devemos também ter em conta o número, o tipo e as 

fontes de contacto com o animal 2,7. Isto é particularmente importante em animais provenientes 

de canis/gatis ou criadores, tal como a Minnie, pois o local de origem pode ter uma elevada 

incidência da doença. A maioria das dermatofitoses origina infecções foliculares, logo como 

diagnósticos diferenciais primários, temos a Sarna demodécica e Foliculite estafilocócica, 

sendo esta última, mais frequente em cães que a dermatofitose 7. Diagnósticos diferenciais, 

como a atopia, a alergia alimentar, DAPP e a sarna são menos prováveis, uma vez que o 

animal não apresentava prurido e o arrancamento do pêlo nas áreas de lesão era facilitado, 

para além dos dados da história e exame dermatológico, que tornam estes diagnósticos pouco 

prováveis. O diagnóstico de pênfigo era também pouco provável devido ao aspecto das lesões. 
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Este caso clínico demonstra que a exploração dermatológica requer a realização de 

diversos exames complementares, uma vez que a anamnese tem um valor limitado, no 

diagnóstico presuntivo de dermatofitose. Esses exames incluem a lâmpada de Wood, a cultura 

fúngica, o exame microscópico directo de escamas e pêlos e o exame histopatológico de uma 

amostra recolhida por biópsia de pele. A observação directa de pêlos e escamas poderá ajudar 

a obter um diagnóstico rápido de dermatofitose, mediante a observação microscópica das hifas 

e esporos dos fungos. No entanto, embora barato e simples, nunca deverá ser utilizado para se 

obter um diagnóstico definitivo, pois é um método pouco sensível e origina muitos falsos 

negativos 2,3,7. A lâmpada de Wood permite identificar fungos, mediante a emissão de uma 

fluorescência esverdeada, assim que a luz ultravioleta incide sobre as áreas de lesão e reage 

com os metabolitos do triptofano produzidos pelo M. canis quando este invade pêlos em 

crescimento. No entanto, apesar de ser muito útil, tem alguns inconvenientes no seu uso e 

interpretação. Apenas cerca de 50% das infecções por M. canis dão fluorescência e o M. 

gypseum e o T. mentagrophytes nunca a exibem. Há ainda falsos positivos devido a crostas, 

fibras de algodão, medicamentes, etc. que produzem fluorescências inespecíficas 2,3,7. Assim, a 

falta de fluorescência não descarta uma infecção por dermatófitos e uma fluorescência positiva 

não indica necessariamente que estes estejam presentes 7. No caso da Minnie, a fluorescência 

foi positiva, podendo-se afirmar que a infecção seria, provavelmente, causada por M. canis.  

O método de diagnóstico de eleição para casos de dermatofitose, por ser o mais fiável, 

é a cultura fúngica, também designada de DTM, com identificação dos macroconídeos. O 

fundamento deste método baseia-se numa mudança de cor do meio de amarelo para vermelho 

na presença de fungos. Este fenómeno é devido a uma alteração do pH do meio, pela 

produção de substâncias alcalinas pelos fungos em crescimento. Tipicamente, os dermatófitos 

produzem esta cor durante a fase inicial de crescimento, enquanto os fungos saprófitas o 

fazem numa fase mais tardia. Daí a necessidade da observação diária do meio, de forma a não 

ocorrerem resultados falsos positivos. A identificação da espécie do fungo em causa, mediante 

a observação microscópica dos macroconídeos é essencial, não para a escolha do tratamento, 

mas sim para percepção da epidemiologia do mesmo, de forma a se evitarem novas 

contaminações 2,7. No caso da Minnie, só se realizou a cultura fúngica cerca de sete semanas 

após o início do tratamento, para confirmar a cura. Não foi realizada numa primeira abordagem, 

porque o quadro clínico era compatível com Dermatofitose (lesões típicas, fluorescência na 

lâmpada de Wood e observação microscópica de esporos) e a cultura, só iria identificar o fungo 

em causa, sendo que isso não é necessário para a escolha de um tratamento. A biópsia de 

pele não é necessária para o diagnóstico de dermatofitose, uma vez que não é um método tão 

sensível nem específico como a cultura e não deve ser o método usado para diagnóstico 

definitivo, excepto quando o resultado da cultura é questionável 3,7.  
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  As dermatofitoses são consideradas patologias autolimitantes em animais 

imunocompetentes 1,3. Contudo, por tratar-se de uma zoonose e para diminuir o curso da 

infecção e uma maior disseminação ambiental, todos os casos devem ser tratados o mais 

rapidamente possível 3. Animais com numerosas lesões ou com dermatofitose generalizada 

necessitam de terapia tópica e sistémica, pois esta última irá acelerar a recuperação do animal, 

enquanto os tratamentos tópicos diminuem a contaminação ambiental 1,3. As infecções por 

Tricophyton devem ser sempre tratadas sistemicamente, pois a infecção generalizada é 

comum 3. Os fármacos anti-fúngicos são imensos, mas apenas alguns são usadas para tratar 

as micoses em cães e gatos, devendo-se usar, prioritariamente as formulações veterinárias 1.  

O tratamento tópico consiste na administração de champôs e pomadas à base de 

enilconazol, miconazol e clorohexidina, duas vezes por semana. A tricotomia do animal deverá 

ser aconselhada sempre que se trate de um animal de pêlo comprido, com um elevado número 

de lesões, ou que conviva com pessoas imunossuprimidas 1,2. Na grande maioria dos casos, o 

tratamento tópico pode ser aplicado a todo o corpo. Em animais muito afectados, o tratamento 

tópico não deve ser usado sem o tratamento sistémico, pois quando usado sozinho, pode ser 

ineficaz, podendo mesmo agravar a infecção, tornando-a crónica. Segundo Carlotti (2011), os 

produtos tópicos mais eficazes são enilconazol, os champôs contendo miconazol e 

clorohexidina (o usado neste caso) e calda sulfocálcica. Como o tratamento tópico sozinho é 

insuficiente, é recomendado isolar o animal até à cura. Este mesmo autor sugere que o 

tratamento sistémico deve sempre ser usado, excepto em lesões muito localizadas em cães, 

não causadas por M. canis. Os agentes sistémicos mais eficazes são a griseofulvina, o 

ketoconazol, o itraconazol e a terbinafina. A reprodução deve ser interrompida nos casos de 

dermatofitose e os animais com menos de dois meses devem ser isolados até terem idade 

para ser tratados ou até poderem usar uma dose precisa de itraconazol 1. Alguns autores 

sugerem que o fármaco de eleição para o tratamento sistémico é a griseofulvina 7. Enquanto 

outros autores sugerem que este não é o fármaco de eleição pois é cara, de uso prolongado e 

tem vários efeitos colaterais, nomeadamente supressão da medula óssea (anemia, 

pancitopénia e neutropénia), sinais neurológicos e efeitos teratogénicos 1,3. A griseofulvinda 

também pode ser usada como medida profiláctica eficaz em animais expostos, na dose de 50 

mg/kg/dia durante 10-14 dias 7. Outro fármaco muito utilizado é o ketoconazol. Apesar de ser 

eficaz nestas situações, poderá ser hepatotóxico e teratogénico 1,3. O ketoconazol e a 

terbinafina são opções de tratamento económico. De acordo com Foil C. (2003), o itraconazol 

(5 mg/Kg, SID) deve ser o tratamento de escolha, excepto pelo custo, pois é mais eficaz e tem 

menos efeitos adversos que o ketoconazol 1,5. O fluconazol tem uma actividade reduzida para 

dermatófitos, daí não ser usado por rotina nestes casos. Nos Estados Unidos, os azóis mais 

recentemente disponíveis são o voriconazole e o posaconazole, estando indicados 

principalmente para o tratamento de infecções fúngicas resistentes; no entanto, a sua utilização 
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por rotina não está recomendada devido à pouca informação disponível para cães e gatos, ao 

seu elevado custo e potencial indução de resistência 5. A utilização de lufenuron no tratamento 

de dermatofitoses é bastante controverso e o uso deste não deve ser recomendado 1,4,3. 

Qualquer que seja o tratamento efectuado é muito importante respeitar a sua duração. 

A maioria dos autores menciona que se deverá efectuar uma cultura fúngica por mês, ou a 

cada 2-3 semanas durante o tratamento e parar o mesmo apenas depois de se terem obtido 2-

3 culturas negativas 1,3,4. Além disso, a terapia tópica juntamente com a sistémica deve ser 

efectuada no mínimo durante 10 semanas. É aconselhado, por alguns autores, a monitorização 

de rotina dos pacientes, devido aos efeitos adversos que podem advir do uso de alguns 

fármacos, embora estes sejam raros 5. A prevenção passa, por evitar o contacto de animais 

infectados com não infectados e pessoas. É, por isso, de extrema importância a realização de 

quarentenas e de desinfecções do meio ambiente (os esporos de M. canis sobrevivem mais de 

18 meses à temperatura ambiente e na presença de luz) 1,7. Outra hipótese que tem vindo a ser 

discutida por alguns autores consiste na administração de vacinas inactivadas ou atenuadas na 

prevenção de dermatofitose, especialmente contra M. canis em cães e gatos. Contudo, este 

estudo revela que a eficácia destas vacinas em animais de companhia (tanto em termos 

profilácticos como terapêuticos) não está ainda comprovada, pelo que são precisos mais 

estudos para o reconhecimento destas vacinas como meios de prevenção da dermatofitose. 

Em animais de produção a administração de vacinas contra fungos do género Trichophyton em 

alguns países (ex. Noruega) tem-se revelado, contudo, bastante eficaz, uma vez que 

contribuíram para a erradicação das dermatofitoses em várias explorações 6. O prognóstico 

geralmente é bom, excepto em animais com doenças imunossupressoras concomitantes 4. 
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5. Kukanich B (2008) “Uma revisão sobre fármacos antifúngicos sistémicos para utilização em 

cães e gatos” Veterinary Medicine 10, 47-56. 
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Caso Clínico 2: Gastroenterologia - Dilatação Gástrica com Torção  

Caracterização do paciente: A Michelle é uma cadela, inteira, de raça Golden Retriever, de 

cinco anos e meio e 42 Kg de peso.  

Motivo da consulta: Dilatação abdominal e prostração agudas. 

Anamnese: A Michelle estava correctamente vacinada e desparasitada (interna e 

externamente). Não tinha antecedentes médicos nem cirúrgicos e não tomava qualquer 

medicação. Vivia numa casa com jardim privado, onde tinha acesso a ervas mas não a tóxicos, 

sem contacto com outros animais e não realizou nenhuma viagem recentemente. Era 

alimentada com uma ração seca de qualidade superior, duas vezes por dia, com água à 

disposição. Os proprietários referiram que o animal, no espaço de duas horas, começou a 

dilatar muito a região abdominal, ficou muito prostrada e que estes sinais apareceram logo 

após a refeição. Na anamnese dirigida aos restantes sistemas não há alterações a acrescentar. 

Exame físico geral: A Michelle estava prostrada sendo difícil avaliar a atitude. O 

temperamento era linfático e a condição corporal era normal. Os movimentos respiratórios 

eram regulares, ritmados, com profundidade normal, costo-abdominais, de relação 1:1,3, sem 

uso de músculos acessórios e com frequência de 32 rpm. O pulso era forte, bilateral, simétrico, 

rítmico, regular e sincrónico e com uma frequência de 120 ppm. A temperatura era de 38,4ºC, 

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

parasitárias macroscópicas. As mucosas apresentavam-se rosadas, húmidas e brilhantes e o 

TRC era inferior a 2 segundos. O grau de desidratação era inferior a 5%. Gânglios linfáticos e 

auscultação cardio-pulmonar normais. Apresentava desconforto à palpação abdominal e 

dilatação na região abdominal cranial. Boca, olhos, ouvidos e pele sem alterações. 

Exame dirigido do aparelho digestivo: Região abdominal cranial dilatada (Anexo II, Fig. 4), 

com grande tensão na palpação superficial principalmente do lado esquerdo. A percussão 

revelou um som timpânico. A restante exploração dirigida não revelou mais nenhuma alteração. 

Lista de problemas: Prostração, desconforto abdominal e dilatação da região abdominal 

cranial com timpanismo. 

Diagnósticos diferenciais: Dilatação gástrica com ou sem torção, torção esplénica primária, 

vólvulo intestinal, hérnia diafragmática, corpo estranho com dilatação intestinal, torção 

mesentérica, neoplasia intestinal e intussuscepção. 

Exames complementares: Radiografia abdominal em decúbito lateral direito, na qual se 

observou o estômago muito distendido com gás e líquido e o piloro deslocado dorsalmente ao 

corpo e separado deste por uma opacidade, em forma de prega com densidade compatível 

com tecidos moles, que indica dilatação gástrica com torção. Restantes ansas intestinais 

empurradas caudalmente e com muito gás (Anexo II, Fig. 5). Devido à distensão severa do 

estômago não foi possível avaliar os restantes órgãos abdominais. Fez-se ainda hemograma 

completo e bioquímica sérica incluindo proteínas plasmáticas totais, ureia, creatinina e glicose, 
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estando todos os parâmetros dentro dos valores normais de referência. Realizou-se um ECG, 

no qual também não se detectou qualquer alteração significativa (Anexo II, Fig. 6). 

Diagnóstico: Dilatação Gástrica com Torção (DGT). 

Tratamento e Evolução: A Michelle foi cateterizada e foi instituída fluidoterapia agressiva com 

Lactato de Ringer, a uma taxa de 90 ml/Kg/h, nas primeiras 2 horas. De seguida foi sedada 

(diazepam 0,2 mg/Kg, IV e butorfanol 0,2 mg/Kg, IV), colocada em decúbito esternal e fez-se a 

descompressão e lavagem gástrica através de entubação orogástrica (Anexo II, Fig. 7) que foi 

bem sucedida, tendo a sonda gástrica entrado sem resistência. Realizou-se um ECG pré-

cirúrgico e de seguida, preparou-se a paciente para a cirurgia, sendo feita a tricotomia desde o 

tórax médio até ao períneo. Fez-se a anestesia geral e deu-se uma primeira toma de cefazolina 

(20 mg/Kg, IV). Durante a cirurgia foi dada especial atenção ao ECG pesquisando a existência 

de complexos ventriculares prematuros (VPC´s) e taquicardia ventricular que não se mostraram 

presentes nem durante a cirurgia nem no pré-cirúrgico. A cavidade abdominal foi aberta, 

através de uma incisão da pele e tecido subcutâneo para expor a linha alba e depois realizou-

se uma incisão sobre esta até à cavidade abdominal. Analisou-se a posição do estômago e 

verificou-se que este estava torcido no sentido dos ponteiros do relógio. Assim sendo, fez-se 

reposição do mesmo puxando o piloro dorsalmente e para a direita e o corpo ventralmente e 

para a esquerda. Não havia sinais de compromisso vascular esplénico ou gástrico nem torção 

de baço, não sendo necessário realizar gastrectomia parcial nem esplenectomia. O restante 

abdómen não apresentava quaisquer alterações. Realizou-se gastropexia por flap muscular 

através de uma pequena incisão na parede abdominal direita caudal ao arco costal e outra no 

antro pilórico, de igual tamanho, incidindo a camada seromuscular. Suturou-se cada bordo da 

parede abdominal ao correspondente da parede do estômago (Anexo II, Fig. 8). A cavidade 

abdominal foi lavada com Lactato de Ringer e fechada. A cirurgia terminou com sucesso. No 

pós-operatório monitorizou-se o ionograma, o hematócrito, as proteínas totais e o ECG 

continuamente. Todos os valores se encontravam normais e não foram detectadas arritmias. A 

fluidoterapia foi reduzida para 8 ml/Kg/h no primeiro dia pós-cirúrgico e para 4 ml/Kg/h no 

segundo. Ao segundo dia, a Michelle começou a beber e a comer pequenas quantidades de 

uma dieta intestinal húmida. No pós-cirúrgico foi medicada com cefazolina (20 mg/Kg, TID, IV), 

metronidazol (20 mg/Kg, BID, IV), ranitidina (2 mg/Kg, BID, SC) e meloxicam (0,2 mg/Kg, SID, 

SC no 1º dia, em seguida 0,1 mg/Kg). Teve alta 72 horas após a cirurgia com cefadroxil (22 

mg/Kg, BID, PO, 10 dias), ranitidina (2 mg/Kg, BID, PO, 10 dias) e carprofeno (4,4 mg/Kg, SID, 

PO, 5 dias). Recomendou-se aos proprietários que fornecessem à Michelle uma dieta intestinal 

ou arroz com frango e água em pequenas quantidades, várias vezes ao dia, e que esta não 

fizesse exercício muito intenso antes ou após as refeições.  

Acompanhamento: O acompanhamento pós-cirúrgico foi realizado noutra Clínica e após dez 

dias, por contacto telefónico, os colegas referiram que a Michelle andava bem, tem comido e 
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bebido com apetite e não tem vómitos. Mencionaram ainda que os exames de estado geral e 

dirigido não tinham alterações e que iam recomendar a transição gradual para a dieta habitual 

(durante um mês), com pequenas doses ao longo do dia, evitando o exercício após a 

alimentação e controlando o peso. 

Prognóstico: Bom, tendo em conta que a cirurgia correu bem, não sendo necessário realizar 

gastectomia parcial nem esplenectomia e que o animal respondeu favoravelmente ao 

tratamento pós-operatório. 

Discussão: A síndrome DGT é uma patologia aguda, com uma taxa de mortalidade que ronda 

os 30-45% em animais tratados 3. Nenhuma causa foi identificada para o desenvolvimento de 

DGT, contudo existem factores de risco de grande importância que podem predispor ao 

aparecimento desta patologia. Cães de raça grande ou gigante e puras como o Dogue Alemão, 

Terranova, Weimaraner, São Bernardo, Pastor Alemão, Doberman e Setter Inglês e Irlandês 

parecem ter maior predisposição para desenvolver esta condição 1,2, embora num estudo 

recente, se tenha concluído que Bassets Hounds têm um grande risco de sofrer DGT, apesar 

do seu pequeno tamanho 2. Os factores genéticos e a idade avançada são importantes no 

aparecimento de DGT já que descendentes directos de cães com história da doença têm uma 

maior predisposição e o alongamento dos ligamentos que suportam o estômago, que surge 

com a idade, facilita a torção. Anteriormente pensava-se que o facto de certas raças terem 

tórax profundo originava uma maior predisposição para a ocorrência de DGT, pela alteração da 

conformação anatómica normal entre o estômago e o esófago; no entanto, um estudo de 2000 

aponta que não há relação significativa 3. Outros factores que podem contribuir para o 

aparecimento desta patologia são: a condição corporal magra, a grande quantidade de 

alimento e água por refeição, comer rapidamente e apenas uma vez ao dia, o tipo de 

alimentação (alimentos altamente processados), alimentar o cão numa posição elevada, o 

exercício pós-prandial, género masculino, o stress, temperamento nervoso, transtornos 

primários da motilidade gástrica e história de traumatismos ou vómitos 1,2,3,7. Neste caso, o 

facto da Michelle ser considerada uma cadela de raça grande e ter ingerido rapidamente uma 

grande quantidade de alimento (ração seca) e/ou pelo facto de ter feito exercício após esta, 

podem ter sido os factores contributivos para a ocorrência da DGT. 

 A DGT caracteriza-se por uma dilatação gástrica que impede a expulsão do ar, 

alterando o trânsito pilórico e diminuindo o esvaziamento gástrico. O estômago dilata-se por 

acumulação de gás, líquidos ou ambos. O gás provém principalmente da aerofagia e a 

secreção gástrica normal e a transudação de líquidos para o lúmen gástrico, secundária à 

congestão venosa, contribuem, por sua vez, para a acumulação de líquidos. Tem sido 

amplamente debatido se se desenvolve primeiro a dilatação ou a torção, mas parece ser 

consensual que a torção ocorre posteriormente à dilatação 2,5. Geralmente na DGT o estômago 

roda no sentido dos ponteiros do relógio entre 90 a 360º, sendo mais frequente entre 220-270º. 



10 

 

 

O duodeno e o piloro movem-se ventralmente, à esquerda da linha média e alojam-se entre o 

esófago e o estômago. O baço desloca-se normalmente para o lado ventral direito do abdómen 

2. Estas ocorrências fisiopatológicas que ocorrem na DGT podem levar à morte do paciente se 

o tratamento instituído não for célere e agressivo. O efeito mais rápido é o bloqueio do fluxo 

sanguíneo gástrico que aumenta a pressão intragástrica, provoca edema da parede, 

vasoconstrição e trombose e posteriormente ulceração gástrica, necrose e perfuração 2,5. Na 

Michelle, provavelmente devido à rápida intervenção dos proprietários e do veterinário, não 

havia necrose nem perfuração gástrica. O aumento do volume gástrico também compromete a 

respiração, leva a acidose, compressão da veia cava e porta, bloqueio do retorno venoso, 

diminuição do débito cardíaco, choque severo e CID 5,6,7. Se o estômago torcer muito pode 

ocorrer também torção do baço com congestão, trombose e necrose 2,7. A isquémia visceral 

leva à libertação de endotoxinas que contribuem para a lesão hepática, renal, pancreática e 

cardíaca. Em resposta ao choque e à hipotensão ocorre taquicardia, vasoconstrição e 

contração esplénica 5.  

 O diagnóstico presuntivo é feito com base na história, sintomatologia e exame físico e 

comprovado pelos achados radiográficos e descompressão gástrica. Os sinais clínicos iniciais 

são tentativas improdutivas de vómito, sialorreia, dor, rápida distensão e timpanismo abdominal 

e depressão 2,6,7. Pulso fraco, TRC aumentado, dispneia e mucosas pálidas são indicativos de 

falha cardiovascular 2,6. As arritmias cardíacas como VPC’s e taquicardias ventriculares são 

frequentes (aparecem em aproximadamente 40% dos casos) e podem contribuir para a 

mortalidade. Estas aparecem 12-36 horas após a cirurgia 2, como consequência de anomalias 

electrolíticas, homeostáticas e acido-básicas, assim como alterações da perfusão. Se as 

arritmias cardíacas diminuirem o débito cardíaco, devem então ser tratadas com lidocaína, por 

exemplo 2,6. No entanto, como a hipocalémia também é comum, esta deve ser tratada antes de 

se iniciar um tratamento antiarrítmico. Neste caso clínico tal não foi necessário, já que nunca se 

verificaram arritmias. O exame radiográfico deve ser realizado após o início da fluidoterapia e 

da descompressão gástrica. As radiografias laterais, principalmente direitas (que devem ser as 

de primeira escolha) 1 e as dorsoventrais, permitem distinguir se há ou não torção 2,6. Na 

projecção lateral direita, o piloro com gás localiza-se dorsalmente ao corpo que se encontra 

repleto de fluido e separado deste por uma banda com densidade tecidos moles (sinal de “C” 

invertido) correspondente a uma prega da curvatura menor do estômago. Na projecção lateral 

esquerda o piloro encontra-se com fluido e o corpo com gás e na projecção dorsoventral o 

piloro aparece à esquerda da linha média e cheio de gás 2,6. É a localização do piloro que 

permite diferenciar dilatação de torção 7. A perda de contraste abdominal pode indicar peritonite 

ou hemorragia por avulsão de vasos esplénicos. O aumento do contraste é indicativo da 

presença de ar, devendo considerar-se ruptura gástrica 2,6. Na Michelle, os sinais clínicos foram 

suficientes para considerar a existência de dilatação gástrica sendo a torção confirmada 
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através da radiografia lateral direita onde se viu o típico sinal de “C” invertido. As alterações na 

analítica sanguínea podem restringir-se ao aumento do hematócrito 6 mas também se podem 

verificar alguns distúrbios electrolíticos e ácido-base 2,6. No entanto, estes não se verificaram 

neste caso clínico. Um estudo realizado refere que a acidose metabólica e a hipopotassémia 

foram as anomalias mais comuns. A alcalose metabólica ocorre devido ao sequestro de ácido 

gástrico ou ao vómito e a acidose deve-se à hipoperfusão tecidular, ao metabolismo anaeróbio 

e à acumulação de ácido láctico. Também se pode observar acidose ou alcalose respiratória 

como reflexo da hipo ou hiperventilação, respectivamente 6.  

 O primeiro objetivo terapêutico passa pela estabilização do paciente 2. Deve-se aplicar 

um ou mais catéteres venosos de grande calibre, evitando os membros posteriores porque o 

retorno venoso destes está comprometido, e administrar fluidos isotónicos (60-90 ml/Kg/h) 2,6. A 

congestão mesentérica causada pela dilatação gástrica predispõe à infecção e à endotoxémia, 

devendo-se administrar antibióticos via sistémica (ex. cefazolina, 20 mg/Kg IV) 7. O estômago 

descomprime-se com uma sonda orogástrica ou via percutânea, mediante catéteres venosos 

de grande calibre ou um trocáter pequeno 2,6,7. Se há dificuldade na passagem do tubo até ao 

estômago pode-se colocar o animal em diferentes posições, tendo atenção para não perfurar o 

esófago com tentativas forçadas de passar a sonda. Se esta tentativa falha, deve tentar-se a 

descompressão percutânea de modo a aliviar a pressão no cárdia e permitir a entrada do tubo. 

Não se pode diferenciar DGT de dilatação simples só pela capacidade do tubo passar para o 

estômago, já que, frequentemente, estes passam em cães com estômagos torcidos. Uma vez 

eliminado o ar faz-se a lavagem gástrica com água morna para remover o seu conteúdo 2,7. No 

caso da Michelle, a sonda gástrica entrou sem resistência e procedeu-se à lavagem gástrica. 

Antes de iniciar a cirurgia deve-se dar antibióticos e iniciar a fluidoterapia IV 2. O tratamento 

cirúrgico implica uma laparotomia com três objetivos: inspecionar o estômago e baço, 

identificando tecidos danificados e necrosados, descomprimir o estômago e corrigir a sua 

posição e realizar a gastropexia evitando futuras recorrências 2,6. Quando existe necrose (que 

está associada a DGT) ou ulceração que envolva a grande curvatura ou a porção média do 

estômago, estão indicadas a gastrectomia parcial ou a invaginação de tecido gástrico 2. Neste 

caso, a motilidade gástrica está afectada e a metoclopramida pode ser benéfica 1. O estômago 

da Michelle não evidenciava sinais de necrose pelo que não foi necessário realizar 

gastrectomia parcial nem invaginação. As principais técnicas para gastropexia são a 

gastropexia por flap muscular (incisional) que foi a realizada neste caso, a gastropexia 

circuncostal e a gastropexia “Belt-Loop” 1. Optou-se pela primeira técnica por ser rápida de 

realizar e não ter tantas desvantagens como a segunda técnica referida (ex. pneumotórax) 2. 

As taxas de recorrência de DGT dependem da técnica usada mas são sempre menores que 

10% e ronda os 80% em cães operados com DGT e que não fizeram gastropexia 3. Deve-se 

considerar a gastropexia profilática em animais de raças altamente predispostas bem como 
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naqueles com elevada incidência familiar desta patologia. Num estudo realizado com várias 

raças, a profilaxia diminuiu a mortalidade por DGT em 2,2% dos Rottweiler e 29,6% dos Dogue 

Alemão 6.  

No pós-operatório os sinais vitais e a pressão arterial devem ser monitorizados a cada 

1-4 horas. Os eletrólitos e o estado ácido-base devem ser avaliados 1-4 vezes ao dia até que o 

paciente esteja estável. A ureia, creatinina, plaquetas e outros parâmetros de coagulação são 

monitorizados conforme necessário para permitir a deteção precoce de complicações, como 

sépsis, oligúria (geralmente devido à terapia inadequada de líquidos), ou CID. Os antibióticos 

de amplo espectro estão indicados se há suspeita de sépsis ou se a barreira da mucosa 

intestinal está comprometida. Os analgésicos são benéficos para aumentar o conforto do 

paciente. Alimentos e água são reintroduzidos 12-24 horas pós-operatório 5. Neste caso, no 

pós-cirúrgico, foi usada uma combinação de dois antibióticos, metronidazol e cefazolina, um 

AINE (meloxicam) e ranitidina, que protege a mucosa. Um estudo realizado por Mackenzie G. 

(2010) indicou que a taxa de mortalidade pós-operatória é de 6,1% e os factores associados ao 

seu aumento são: a presença de arritmias cardíacas no pós-cirúrgico e a realização de 

esplenectomia com ou sem gastrectomia parcial 4. O prognóstico depende de um diagnóstico 

atempado e de um tratamento adequado 4,7. A necrose ou a perfuração gástrica podem ocorrer 

até cinco dias após a cirurgia, apesar da avaliação criteriosa durante esta, tornando assim o 

prognóstico reservado 2. Com cirurgia atempada o prognóstico é razoável, no entanto, a taxa 

de mortalidade ronda os 20-45% 3,7.  
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Caso Clínico 3: Urologia – Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos 

Caracterização do paciente: O Pintas é um gato, macho, castrado, de raça Europeu Comum, 

com 1,5 anos de idade e 4,2 kg de peso. 

Motivo da consulta: dificuldade/dor em urinar, aumento do número de micções, urinar em 

pequenas quantidades, urina vermelha, prostração e falta de apetite. 

Anamnese: O Pintas estava correctamente vacinado e desparasitado (interna e 

externamente). Comia ração comercial seca, de qualidade média, ad libitum, com água à 

disposição e não lhe eram fornecidos extras alimentares. Não tomava medicação nem tinha 

passado médico nem cirúrgico além da orquiectomia. Vivia num apartamento, sem contacto 

com o exterior e não tinha acesso a lixos, ervas ou objectos estranhos, nem o hábito de roer 

objectos. Não convivia com outros animais e não viajava. Tinha acesso à caixa de areia, 

estando esta sempre limpa e afastada da comida e água. Segundo a proprietária, desde há 

dois dias que o Pintas apresentava alterações do comportamento de micção e que nunca havia 

apresentado um problema semelhante, já que, até então, urinava sem dificuldade e a urina era 

normal. Referiu ainda que o animal lambia frequentemente a genitália e ia várias vezes à caixa 

de areia, agitado, adoptando posição de micção e vocalizava durante as tentativas esforçadas 

de micção, sendo estas, a maior parte das vezes, improdutivas. Referiu ainda que numa das 

vezes o gato urinou gota a gota e a urina era avermelhada. O quadro piorou e no dia da 

consulta as tentativas eram quase sempre improdutivas, não comeu e estava mais prostrado. A 

proprietária não notou alteração na quantidade de água ingerida. Restantes sistemas sem 

alterações. 

Exame físico geral: Atitude normal, com temperamento equilibrado. A condição corporal 

classificou-se como moderadamente obeso. As mucosas apresentavam-se rosadas, húmidas e 

brilhantes e o TRC era inferior a 2 segundos. Grau de desidratação menor que 5%. A 

frequência do pulso era 148 ppm, sendo este forte, bilateral, simétrico, rítmico e regular. 

Movimentos respiratórios regulares, ritmados, com profundidade normal, costo-abdominais, de 

relação 1:1,3, sem uso de músculos acessórios de respiração e com frequência de 30 rpm. A 

temperatura era de 38,6ºC, o tónus anal adequado e o reflexo anal positivo, e não se verificou 

a presença de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas. Gânglios e auscultação 

cardio-pulmonar normais. Na palpação abdominal, o animal manifestou desconforto e dor na 

região abdominal caudal, correspondendo à localização da bexiga, estando esta região muito 

tensa. Este desconforto dificultou a palpação. Boca, olhos, ouvidos e pele normais. 

Exame dirigido do aparelho urinário: Rins não palpáveis. Bexiga distendida e tensa com 

manifestação de dor à palpação. Na observação da mucosa peniana, esta estava ligeiramente 

congestionada. 

Lista de problemas: disúria, estrangúria, polaquiúria, hematúria, prostração, anorexia, 

distensão e dor vesical e congestão da mucosa peniana. 
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Diagnósticos diferenciais: Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) obstrutivo 

(urolitíase, tampões uretrais), cistite idiopática felina (FIC), Infecção do Tracto Urinário (ITU), 

alterações anatómicas (estenoses uretrais). 

Exames complementares: Ecografia abdominal: visualizou-se a bexiga com urina e presença 

de sedimento abundante (Anexo III, Fig. 9). Urianálise: (urina recolhida mediante cistocentese 

ecoguiada e analisada 5 minutos após a colheita) Macroscópica: urina turva e de cor 

avermelhada. A densidade urinária era de 1.038. Análise química: verificou-se a presença de 

hematúria (3+) e proteína (2+) na tira. O pH era de 6,9. Citologia do sedimento urinário: 

presença de inúmeros eritrócitos (entre 100 e 200), três células epiteliais de descamação e 

setenta cristais de estruvite, em média, na objectiva de 100x (Anexo III, Fig. 10). Radiografia 

abdominal (latero-lateral direita): presença de material radiopaco na uretra caudal, com cerca 

de 2-3 mm, sugestivo de cálculo urinário. Hemograma: normal, hematócrito de 40% (24-45%). 

Bioquímica sérica: BUN de 69,6 mg/dl (17.6-32,8 mg/dl) e creatinina de 3,9 mg/dl (0,8-1,8 

mg/dl). Ionograma: todos os parâmetros dentro dos valores normais de referência. 

Diagnóstico: FLUTD obstrutivo possivelmente por urolítiase (cálculos de estruvite). 

Tratamento e Evolução: O primeiro passo no tratamento foi a realização de uma cistocentese 

descompressiva. Seguidamente, o Pintas foi cateterizado e iniciou-se a fluidoterapia com NaCl 

0,9%, à taxa de manutenção (8 ml/h IV). Para ser possível algaliar, sedou-se com butorfanol 

(0,4 mg/Kg SC) e diazepam (0,2 mg/Kg IV). A algaliação foi difícil, houve muita resistência ao 

nível da uretra caudal, não se conseguindo progredir com a algália. Perante esta situação e 

tendo em conta a imagem radiográfica sugestiva de cálculos, optou-se por realizar uma 

uretrostomia. A cirurgia decorreu com sucesso e o cálculo foi removido (não tendo sido enviado 

para análise). Após a cirurgia, o Pintas foi algaliado sem dificuldade e suturou-se a algália para 

evitar que esta saísse (Anexo III Fig. 11). O Pintas permaneceu 3 dias internado, com 

fluidoterapia à taxa de manutenção e era alimentado com uma dieta húmida calculolítica 

(Urinary s/o da Royal Canin®), sendo estimulado o consumo de água. Estava medicado com 

buprenorfina (0,01 mg/Kg IV lento, toma única no 1º dia), enrofloxacina (2,5 mg/Kg IV SID), 

cefazolina (20 mg/Kg IV TID) e cetoprofeno (2 mg/kg SID SC). Nos primeiros 2 dias, foram 

feitas lavagens vesicais, 3 vezes por dia, com soro fisiológico, permanecendo esta solução 30 

minutos na bexiga e no fim de cada lavagem desinfectava-se a sutura também com soro. Ao 

segundo dia controlaram-se os valores de BUN e creatinina e estes já se encontravam 

normais. A algália foi removida ao terceiro dia, uma vez que o fluxo urinário normal já se tinha 

restabelecido e o Pintas urinava normalmente, sem dificuldade e sem hematúria. Teve alta, 

tendo sido medicado com enrofloxacina (2,5 mg/Kg PO BID, 8 dias), cefalexina (15 mg/Kg PO 

BID, 8 dias) e dieta húmida calculolítica. Foi referido à proprietária para estar atenta a recidivas, 

monitorizando a função urinária, manter a caixa da areia sempre limpa, estimular o consumo de 

água pelo Pintas (fácil acesso e várias fontes) e continuar com a dieta húmida calculolítica.  
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Acompanhamento: Nove dias após a alta regressou à consulta sendo referido que o animal 

não voltou a ter micções anormais nem disúria. Exames de estado geral e dirigido sem 

alterações. Fez-se controlo ecográfico, onde se verificou que ainda tinha algum sedimento, e 

tira urinária, estando todos os parâmetros normais. A sutura estava a cicatrizar bem e 

retiraram-se os pontos. Nos contactos telefónicos seguintes, os donos referiram que o Pintas 

não tinha sinais sugestivos de problemas urinários. 

Prognóstico: Tendo em conta a resposta clínica ao tratamento, o prognóstico é favorável, mas 

foi explicado à proprietária que, a longo prazo, podiam ocorrer recidivas pelo que devia ficar 

atenta a qualquer alteração na posição, frequência ou comportamento durante a micção. 

Discussão: O termo FLUTD (Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos), antigamente 

designado por FUS (Síndrome Urológico Felino) tem sido usado para descrever a 

sintomatologia que aparece frequentemente em gatos e refere-se a um conjunto heterogéneo 

de patologias do tracto urinário inferior, com diferentes etiologias, caracterizadas por um ou 

mais dos seguintes sinais clínicos: hematúria, polaquiúria, estrangúria, disúria, periúria e 

obstrução parcial ou completa 1,2,4,7. A periúria é o sinal clínico mais comummente relatado 

pelos proprietários, no entanto, esta não deve ser confundida com a actividade normal de 

marcação do território. Além disso, o hábito de urinar fora do local correcto poderá ser devido a 

um problema comportamental ou mesmo devido a incontinência por disfunção dos esfíncteres 

e deve, portanto, ser investigada com uma história completa e descrição do ambiente em que o 

animal vive 2,7. Esta patologia representa 4 a 10% das consultas felinas 1. A etiologia é variada 

e inclui infecções do tracto urinário (ITU), urolitíase, tampões uretrais, neoplasias, problemas 

neurológicos e anatómicos, adquiridos ou congénitos, distúrbios comportamentais e, a mais 

frequente, a cistite idiopática felina (FIC) 1,2. A FLUTD pode assumir duas formas: obstrutiva e 

não obstrutiva 2. A FLUTD não obstrutiva tem igual prevalência em machos e fêmeas, no 

entanto, a FLUTD obstrutiva é rara em fêmeas, sendo mais comum em gatos machos devido 

ao comprimento e diâmetro da uretra peniana, 2,3,6 sendo também mais frequente em gatos 

castrados 2. A forma obstrutiva é a mais comum, tendo como causas tampões uretrais (mais 

frequentemente), FIC, urólitos, estrituras e neoplasias 6,7. A FLUTD tem-se tornado mais 

evidente clinicamente, pois cada vez mais famílias têm gatos de interior. Os sinais são 

frequentes em gatos entre os 2 e os 6 anos, sendo pouco comum em animais com menos de 1 

ano e mais de 10 1,2,7. Em gatos com mais de 10 anos, a causa mais frequente de FLUTD é a 

ITU (46%), associada ou não a urolítiase. Em animais com menos de 10 anos, 55-64% dos 

casos ocorrem por FIC, 15-23% ocorrem por urolitíase e uma minoria por malformações 

anatómicas (11%) ou por ITU (1-8%) 4. A obesidade, a ingestão de dieta seca, o confinamento, 

o sedentarismo, o stress, a alimentação ad libitum e a diminuição da ingestão de água, 

aumentam o risco de FLUTD 2,7. A influência dos distúrbios comportamentais e a interacção 

com outros animais são factores de risco que não devem ser sobrevalorizados 2. A prevalência 
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parece aumentar no Inverno e Primavera, uma vez que os dias frios e chuvosos promovem o 

confinamento e o sedentarismo 1,7. Os factores nutricionais têm uma grande influência sendo 

que a densidade energética disponível em alimentos secos é, em geral, mais baixa que nos 

húmidos e o teor em magnésio e fibra é mais elevado, os animais necessitam de ingerir uma 

maior quantidade de alimentos secos para suprir as suas necessidades energéticas. Logo, 

ingerindo uma maior quantidade de alimentos secos, isto irá resultar num volume fecal maior e 

maior perda fecal de água, diminuindo o volume urinário, que faz com que a concentração de 

magnésio e outras substâncias calculogénicas aumentem na urina, permanecendo, assim, 

mais tempo no tracto urinário 1. Alguns dos factores referidos anteriormente integram-se na 

história do Pintas, colocando-o no grupo de risco de desenvolver FLUTD obstrutivo. Era um 

gato de interior, sedentário e moderadamente obeso, alimentado com uma ração seca, ad 

libitum, sendo que este último factor poderá ter potenciado o desenvolvimento da patologia. 

Além disso, pela anamnese e exame físico concluiu-se que o Pintas apresentava sinais de 

obstrução uretral parcial com disúria, estrangúria, polaquiúria e hematúria. A FLUTD pode 

ocorrer associada a urólitos, micro-cálculos ou cristais. É necessário uma grande concentração 

de formas constituintes dos urólitos na urina, um pH favorável e tempo para formar os cristais, 

para que estes ocorram, sendo o pH urinário o factor mais importante. Os mais comuns, em 

felinos, são de estruvite e oxalato de cálcio 1,2,4. Gatos com cálculos de estruvite apresentam 

normalmente pH urinário >6,7 e raramente têm ITU 4,7. No Pintas, o pH de 6,9, a não evidência 

de ITU e a presença de inúmeros cristais de estruvite, predizem que essa seria a etiologia mais 

provável. As raças mais predispostas para desenvolver cálculos de estruvite são: Foreign 

Shorthair, Ragdoll, Chartreux, Oriental e Domestic Shorthair e Himalaia 2. 

Nenhum sinal clínico, ou combinação de sinais clínicos, é diagnóstico de FLUTD, 

especialmente em gatos. Este é obtido integrando a história, exame físico, sinais clínicos, tipo 

de dieta, tempo de curso da doença, padrão de micção, alterações na urina e no tracto urinário 

2. No entanto, em casos de FLUTD obstrutivo, o diagnóstico é geralmente fácil, baseado na 

história e exame físico 1. Na história pode ser referido que o gato manifesta ansiedade, 

desconforto, tenta urinar frequentemente e em pequenas quantidades, e nos machos, que 

estes lambem mais vezes a genitália. No exame físico, deve dar-se atenção à distensão da 

bexiga, dor à palpação e a sinais de azotémia pós-renal (depressão, desidratação, hipotermia, 

etc.) 1,7,6. Os dados recolhidos no caso do Pintas indicavam sinais de FLUTD obstrutivo pela 

hematúria, disúria, estrangúria, polaquiúria, prostração e anorexia, que se agravaram no dia da 

consulta. Descartamos trauma e causas iatrogénicas, hérnias e dissinergia reflexa através da 

história e exame físico. A radiografia, a ecografia, a urianálise e a cultura de urina devem ser 

realizadas para excluir ou identificar urolitiase e ITU 1,4,7. A radiografia é um teste sensível para 

a detecção de cálculos de estruvite radiopacos, mas se estes forem pequenos (<3 mm), a 

ecografia ou a cistografia de duplo contraste são preferíveis e excluem a hipótese de pequenos 
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urólitos, neoplasias, rupturas, estenoses da uretra, etc. 1,2,4. No Pintas não realizamos a 

cistografia de duplo contraste por já termos um diagnóstico provável com a ecografia a qual 

permitiu ver a bexiga com grande quantidade de sedimento, não se visualizando cálculos, e 

com a radiografia que permitiu identificar um material radiopaco ao nível da uretra caudal. A 

cultura urinária também não foi realizada porque na citologia do sedimento não foram 

encontradas bactérias nem leucócitos. No entanto, em casos de FLUTD recorrente esta deve 

sempre ser efectuada 2. Deve-se efectuar uma urianálise completa, imediatamente após 

colheita, preferencialmente por cistocentese 1,7. Quando os animais iniciam o tratamento, a 

urianálise e a cultura urinária devem ser feitas diariamente para avaliar a presença de ITU 2,4. 

Pelos sinais obstrutivos descritos anteriormente, pela visualização de um cálculo na uretra 

caudal no exame radiográfico e pela presença de muito sedimento na bexiga, de muitos cristais 

de estruvite e muitas células epiteliais e eritrócitos no sedimento, concluímos que o diagnóstico 

mais provável no Pintas seria FLUTD obstrutivo por urolítiase (estruvite). Devem-se quantificar 

a BUN, a creatinina e o potássio, os quais estão, geralmente, aumentados nestes casos 

podendo provocar diferentes sinais sistémicos 1,7. Muitos dos gatos acometidos por obstrução 

uretral apresentam azotémia e hipercalémia devido à diminuição da excreção uretral, sendo 

que estas, geralmente, se resolvem depois da desobstrução e da fluidoterapia 5. O Pintas 

apresentava-se apenas com uma ligeira azotémia que após a uretrostomia se resolveu. 

A obstrução uretral nos felinos tem uma taxa de mortalidade elevada, mas esta deve ser 

contrariada, controlando as complicações e associando-as a um tratamento correcto 5. Nos 

gatos obstruídos, a relativa urgência em aliviar a obstrução depende do estado do animal. Os 

gatos alertas e sem azotémia podem ser sedados para a cateterização uretral sem realizar 

testes diagnósticos ou tratamento. No entanto, num animal prostrado e obstruído deve-se 

medir o grau de hipercalémia ou realizar um ECG e iniciar fluidoterapia com NaCl a 0,9%. Se a 

hipercalémia se confirmar, o animal deve ser tratado intensivamente para diminuir as 

concentrações séricas de potássio, minimizando os seus efeitos na função cardíaca. O 

tratamento deve ser rápido, com sedação do animal, massajem da uretra peniana (para 

remover tampões uretrais) e compressão vesical ou colocação de uma algália e flushing salino 

quando não se consegue resolver, sendo que, previamente, se deve realizar uma cistocentese 

para aliviar a pressão 1,6. A algália deve ser mantida em média 2-3 dias, assim como a 

fluidoterapia, principalmente em gatos azotémicos, para estimular a diurese 1. A antibioterapia 

só deve ser realizada quando há ITU 1, embora, neste caso, se tenha administrado uma 

fluoroquinolona profilacticamente. Depois de removido o cateter uretral devem administrar-se 

antibióticos baseados na cultura bacteriana do cateter. As penicilinas e as cefalosporinas são 

escolhas razoáveis; fluoroquinolonas e cefalosporinas de 3ª geração são indicadas depois de 

realizado um antibiograma. Sendo a atonia do detrusor uma das complicações frequentes, 

podemos usar acepromazina e fenoxibenzamida, já que diminuem a pressão uretral. O 
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betanecol também pode ser usado para estimular a contractilidade do detrusor, logo que o 

fluxo urinário seja restabelecido 1,6. No Pintas o cetoprofeno foi introduzido depois dos valores 

de creatinina e BUN normalizarem; no entanto, os AINE’s não são aconselhados quando existe 

azotémia pós-renal 6. As possíveis complicações durante o tratamento são: diurese pós-

obstrutiva (ocorre em 46% dos gatos com obstrução nas primeiras 6 horas, sendo mais comum 

em gatos obstruídos por longos períodos), laceração da uretra (ocorre em 0,6% dos gatos com 

e sem obstrução, sendo a maior parte das vezes iatrogénica), atonia do músculo detrusor, 

hiperactividade uretral (os espasmos uretrais podem ser a causa de obstrução funcional) e re-

obstrução (pode ocorrer após a remoção do catéter) 5. O tratamento para gatos obstruídos com 

estruvite pode incluir a urohidropropulsão, a remoção cirúrgica ou a dissolução do cálculo 2,3,4. 

As diferenças entre as várias técnicas para remoção de urólitos do tracto urinário inferior, 

podem ser vistas no Anexo III, Tabela 1. A uretrostomia perineal está indicada em obstruções 

recorrentes que não podem ser resolvidas com a algaliação 5,4. Neste caso clínico optou-se 

pela cirurgia devido à impossibilidade de desobstrução mediante algaliação. A curto e a longo 

prazo, a complicação mais frequente da cirurgia é a estrictura uretral e a ITU, respectivamente 

e embora esta diminua o risco de obstruções não previne a recorrência de sinais de FLUTD 1,6. 

A dieta prescrita para um animal que apresente cristais de estruvite deverá ser acidificante e 

pobre em magnésio, de forma a manter o pH urinário abaixo de 6,4, devendo recomendar-se 

dietas húmidas, calculolíticas e a ingestão de água 1,2,4. Estes pacientes devem ser controlados 

através de exames de rotina de forma a prevenir a recorrência através do maneio dietético, por 

exemplo. O prognóstico para gatos machos com obstrução uretral recidivante é reservado 1,6. 
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Caso Clínico 4: Cirurgia Oncológica – Mastectomia 

Caracterização do paciente: A Princesa é uma gata, inteira, de raça Siamês, com 12 anos e 

meio e 3,450 Kg. 

Motivo da consulta: Massas mamárias do lado esquerdo. 

Anamnese: A Princesa estava correctamente vacinada e desparasitada (interna e 

externamente). Comia ração comercial seca de qualidade média, ad libitum, com água à 

disposição. Não tomava medicação nem tinha passado médico nem cirúrgico. Vivia numa casa, 

sem acesso ao exterior nem a lixos, ervas ou objectos estranhos. Não contactava com animais 

e não viajava. Segundo a proprietária, há seis meses apareceram duas pequenas massas na 

cadeia mamária do lado esquerdo mas não se preocupou muito, até que neste último mês 

notou que uma das massas estava ligeiramente maior. Não sabe exactamente quando foi o 

último cio, referindo que terá sido há mais de um mês atrás, não sabendo se são regulares. 

Referiu ainda que durante vários anos deu anticoncepcionais à gata, nunca tendo esta ficado 

prenhe. Na anamnese dirigida aos restantes sistemas não há alterações a acrescentar.  

Exame físico geral: Atitude normal, com temperamento equilibrado. A condição corporal 

classificou-se como normal. As mucosas apresentavam-se rosadas, húmidas e brilhantes e o 

TRC era inferior a 2 segundos. Grau de desidratação menor que 5%. Movimentos respiratórios 

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

músculos acessórios da respiração e com frequência de 30 rpm. A frequência do pulso era 142 

ppm, sendo este forte, bilateral, simétrico, rítmico, regular e sincrónico. A temperatura era de 

38,8ºC, o tónus anal adequado e reflexo anal positivo, e não se verificou a presença de 

sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas. A palpação abdominal, a auscultação 

cardio-pulmonar e os gânglios estavam normais. Ouvidos, olhos e boca sem alterações.  

Exame dirigido: O exame da pele demonstrou a existência de duas massas mamárias do lado 

esquerdo, uma ao nível de A1 e outra entre A1 e A2. Ambas apresentavam uma consistência 

esponjosa, pouco móveis, arredondadas, não delimitadas e não dolorosas à palpação. A 

massa ao nível de A1 tinha um volume aproximado de 2x2x2 mm e a massa entre A1-A2 um 

volume de 5x6x5 mm. O exame criterioso do resto da pele não detectou outras alterações. 

Lista de problemas: Duas massas mamárias, uma ao nível de A1 e a outra entre A1-A2, na 

cadeia mamária esquerda. 

Diagnósticos diferenciais: Neoplasia mamária, hipertrofia/hiperplasia mamária, abcesso, 

granuloma, mamite, tumor de pele e corpo estranho. 

 Exames complementares: Realizou-se um hemograma completo e bioquímica sérica de 

proteínas plasmáticas totais, glicose, creatinina, ALT, AST, FA, estando todos os parâmetros 

dentro dos valores normais de referência. A ecografia não revelou nenhuma alteração 

relevante. Realizou-se ainda uma radiografia latero-lateral direita e outra ventro-dorsal ao tórax 

e não havia alterações a registar (Anexo IV, Fig. 12).  
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Tratamento e evolução: Após exame físico completo e a realização de exames imagiológicos, 

hematológicos e bioquímicos a Princesa foi encaminhada para cirurgia, para a realização de 

uma mastectomia radical esquerda com diagnóstico presuntivo de neoplasia mamária. Foi pré-

medicada com diazepam (0,2 mg/Kg, IV) e butorfanol (0,2 mg/Kg, IV) e induzida com propofol 

(4 mg/Kg, IV). A manutenção foi feita com isofluorano a uma taxa constante de 1,5%. 

Preparou-se o campo cirúrgico, realizando uma tricotomia do tórax médio até ao períneo e 

desinfectou-se assepticamente esta zona com clorohexidina. Durante a cirurgia, manteve-se a 

Princesa a fluidoterapia com NaCl a 0,9% à taxa de 10 ml/Kg/h e administrou-se uma toma de 

cefazolina (20 mg/Kg, IV). Foi realizada uma incisão elíptica cutânea com bisturi eléctrico, 

sendo esta lateral e medial à cadeia mamária esquerda, deixando-se uma margem de cerca de 

2 cm relativamente às massas. O tecido subcutâneo foi dissecado no sentido crânio-caudal e, 

aplicando tracção no tecido já dissecado, fez-se a excisão de toda a cadeia mamária. O tecido 

subcutâneo foi aproximado com uma sutura simples contínua, usando-se fio absorvível 

monofilamentar (gliconato 3/0) com agulha de secção triangular. A pele foi suturada com uma 

sutura simples interrompida, usando fio não absorvível (seda 2/0) com agulha de secção 

triangular. A cadeia mamária excisada foi enviada para análise histopatológica. A Princesa 

esteve internada 10 dias por conveniência da proprietária. No primeiro dia manteve-se a 

fluidoterapia à taxa de manutenção (7 ml/h, IV) e desinfectou-se a sutura com solução de 

clorohexidina, três vezes por dia. A medicação pós-operatória foi realizada com cefazolina (20 

mg/kg, TID, IV), 10 dias, cetoprofeno (2 mg /Kg, SID, SC), 3 dias e buprenorfina (0,01 mg/Kg, 

IV lento, toma única no 1º dia). No dia seguinte, já estava a comer com apetite e retirou-se a 

fluidoterapia, mantendo-se as desinfecções da sutura até ao dia da alta, altura em que se 

verificou que a sutura estava a cicatrizar bem e se retiraram os pontos.  

Exame Histopatológico/Diagnóstico: Carcinoma tubular simples da glândula mamária. 

Prognóstico: O prognóstico para o tipo de tumor apresentado pela Princesa é reservado e a 

probabilidade de recidivas é elevada, como tal, foi aconselhado à proprietária o exame regular 

das glândulas mamárias, pois quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor o prognóstico.  

Discussão: Os tumores mamários representam uma patologia importante em animais de 

companhia, sendo o terceiro tipo de tumor mais frequente em gatos (cerca de 17%), embora a 

sua prevalência não seja tão elevada como em cães, talvez devido ao facto dos gatos serem 

castrados mais jovens 1,2,5,6,7. Alguns estudos revelam uma predisposição racial em gatos das 

raças Domestic Short Hair (DSH) e Siamês 1,4,5,7. Moore A (2010) refere que gatos tricolores 

têm cerca de duas vezes um maior risco de desenvolver a doença e que a incidência tem 

aumentado significativamente na raça Siamês, tendo estes o dobro da probabilidade de 

desenvolver carcinoma mamário aos 9 anos de idade em vez do risco aumentar com a idade, 

como nos DSH 4. A incidência aumenta dramaticamente após os 6 anos, atingindo o pico entre 

os 10-11 anos, após o qual diminui 1,7. A causa das neoplasias mamárias é desconhecida, no 
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entanto, muitas são hormono-dependentes e a maioria pode ser prevenida pela 

ovariohisterectomia (OVH) se esta for realizada antes dos 6 meses ou entre os 6-12 meses, 

tendo estas gatas apenas 9% e 14% de risco de desenvolver carcinomas mamários, 

respectivamente, quando comparadas a gatas inteiras 1. Os animais mais acometidos são 

fêmeas inteiras ou fêmeas submetidas a OVH mais tardiamente, comparativamente a fêmeas 

castradas, sendo raras em machos e em animais jovens 1,7. O tratamento com fármacos 

contendo progestogéneos promove alterações hiperplásicas e neoplásicas nas glândulas 

mamárias, aumentando o risco de desenvolvimento tumoral em 3-4 vezes, comparativamente a 

animais não tratados 2,7, e a maioria dos tumores verificam-se em animais em que se usaram 

anticoncepcionais 5. Este é um facto relevante para este caso clínico, pois a Princesa tomou 

anticoncepcionais durante vários anos, além disso, a idade, a raça e o facto de ser uma fêmea 

inteira, tornam-na predisposta para desenvolver tumores mamários. Mais de 80% dos felinos 

com tumores mamários malignos desenvolverá metástases, que se disseminam via linfática e 

sanguínea para os gânglios linfáticos (GL) regionais (83%) e pulmões (83%) 1,2,5. Os GL 

regionais podem estar aumentados caso tenham ocorrido metástases. Os locais menos 

frequentes para a ocorrência de metastização incluem a pleura, o fígado, as glândulas 

adrenais, o diafragama, os rins, os ossos, a pele, o cérebro e o coração 1,2,5,6. Os tumores 

mamários geralmente são discretos, firmes, nodulares e uma minoria pode ser quística, 

podendo envolver qualquer glândula mamária 7. O grau de extensão da doença depende do 

período de tempo em que esta aparece e o proprietário decide agir, sendo que, a maior parte 

das vezes, os proprietários só procuram aconselhamento veterinário meses após descobrirem 

os tumores mamários 2,7 Frequentemente, estes são descobertos após um exame físico de 

rotina ou, mais ocasionalmente, quando os animais são levados ao veterinário devido a 

dispneia ou claudicação, secundárias a metástases pulmonares ou ósseas, respectivamente 2.  

 O diagnóstico de neoplasia mamária é o mais provável numa fêmea idosa, com 

qualquer tipo de nódulo na glândula mamária e como os tumores benignos são raros, é lógico 

abordar qualquer lesão suspeita como um tumor maligno 5. No entanto, diagnósticos 

diferenciais como hipertrofia mamária, mastite, granulomas, tumores de pele ou corpos 

estranhos (ex. balas), devem ser considerados 2. O exame citológico de amostras obtidas por 

CAAF dá-nos, geralmente, um diagnóstico em casos de hiperplasia fibroepitelial mas, em 

tumores mamários, gera frequentemente resultados equivocados, embora sejam mais fiáveis 

em gatos do que em cães. O exame citológico está indicado em GL suspeitos de envolvimento 

e pode ajudar a excluir outros tumores dérmicos 1,7. A biópsia por excisão é o método 

diagnóstico de eleição, mas previamente devem-se realizar radiografias torácicas (latero-lateral 

direita e esquerda e ventrodorsal), para identificar potenciais metástases pulmonares 1,2,7. Estas 

podem exibir um padrão pulmonar instersticial em conjunto com um derrame pleural (que deve 

ser avaliado citologicamente) 2,4,5,7. A ecografia abdominal também ajuda a identificar 
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metástases abdominais 1,2. O estado geral do animal deve ser avaliado realizando um 

hemograma completo, perfil bioquímico e urianálise 1,2,4,7. Na Princesa, todos estes exames 

foram realizados à excepção da urianálise e só se efectuaram duas projecções radiográficas (a 

ventro-dorsal e a latero-lateral direita). No momento, as radiografias, não evidenciavam 

metástases pulmonares e o hemograma e a bioquímica estavam dentro dos valores normais. 

Se o tumor aparenta ser operável, os locais possíveis de metástases devem ser examinados, 

incluindo os GL distantes (pré-escapulares, esternais e ilíacos). A linfoadenopatia esternal é 

encontrada ocasionalmente 7. Os carcinomas mamários felinos são invasivos e, devido à alta 

taxa de envolvimento ganglionar, requerem um tratamento agressivo 4. Um tratamento cirúrgico 

eficaz requer o conhecimento da anatomia das glândulas mamárias, do fornecimento vascular 

e linfático e do comportamento do tumor em causa. As gatas têm quatro pares de glândulas 

mamárias, duas designadas como glândulas abdominais (A1 e A2) e duas como torácicas (T1 

e T2). Ocasionalmente pode ser encontrada uma quinta glândula rudimentar a nível inguinal. A 

drenagem linfática é feita para os GL inguinal e axilar (daí a importância da palpação destes se 

houver suspeita de neoplasia). O fornecimento vascular da T1 e da T2 é feito pelas veias 

torácicas laterais, intercostais (lateralmente) e torácica interna (medialmente), o da A1 é feito 

pela artéria epigástrica superficial cranial e da A2 pela artéria epigástrica superficial caudal 

(Anexo IV, Fig. 13) 1,2. A selecção da técnica cirúrgica para remover o tumor depende do 

tamanho, localização e consistência do tumor, do estado clínico do paciente e da preferência 

do cirurgião. A sobrevivência não é influenciada pela técnica utilizada, a menos que a recessão 

não seja completa 2. A lumpectomia ou mamectomia parcial é a excisão de uma massa com 

uma margem de tecido mamário normal ≥ 1 cm. É usada quando a massa é pequena (< 5 mm), 

encapsulada, não invasiva e está na periferia da glândula. A drenagem de leite ou linfa do 

tecido mamário incidido pode causar inflamação e desconforto pós-operatório. A mastectomia 

simples é a excisão completa da glândula que contém o tumor e é usada quando este envolve 

a área central ou a maioria da glândula. É mais fácil de realizar do que a lumpectomia e evita 

os problemas pós-operatórios relacionados com o leite e a linfa. A mastectomia regional é a 

excisão do segmento cranial (glândulas 1 a 3) ou caudal (glândulas 3 a 5) da cadeia mamária e 

é realizada quando múltiplos tumores estão em glândulas adjacentes ou o tumor está entre 

duas glândulas. A mastectomia radical unilateral (remoção de toda a cadeia mamária) é 

realizada quando existem numerosos tumores ao longo da cadeia e é menos traumática e mais 

rápida que várias lumpectomias ou mastectomias. A mastectomia bilateral (remoção das duas 

cadeias mamárias) é utilizada quando numerosas massas aparecem em ambas as cadeias, 

contudo convém esperar pelo menos 2 semanas por causa da cicatrização e para evitar a 

tensão 2,6. O tratamento pré-operatório varia de acordo com o quadro clínico apresentado pelo 

paciente. A zona do abdómen ventral e tórax caudal devem ser tricotomizados para que se 

possa realizar uma avaliação e palpação mais sensível de todas as cadeias mamárias. 
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Frequentemente são encontradas massas adicionais após a tricotomia 2. Inicia-se a técnica 

cirúrgica realizando-se uma incisão elíptica à volta da(s) glândula(s) mamária(s) envolvida(s), 

com uma margem de pelo menos 1 cm em relação ao tumor. A incisão é continuada pelo 

tecido subcutâneo para a fáscia da parede abdominal externa, evitando-se a incisão de tecido 

mamário 2,6. O controlo hemorrágico superficial é feito com electrocoagulação, com pinças 

hemostáticas e/ou ligando os vasos. A realização da excisão em bloco é feita elevando um 

bordo da incisão, aplicando tracção e desbridando o tecido subcutâneo com uma tesoura de 

dissecção. As glândulas abdominais e inguinais estão pouco ligadas ao tecido adiposo e 

conjuntivo, sendo mais facilmente separadas enquanto as torácicas estão aderidas aos 

músculos peitorais subjacentes com uma pequena ligação ao tecido adiposo e conjuntivo 2. 

Deve-se fazer a recessão do tecido adiposo e dos GL inguinais com a glândula mamária 

inguinal. O GL axilar não é incluído na recessão das glândulas torácicas. Se o tumor invade o 

tecido subcutâneo realiza-se a excisão da fáscia e no caso de invadir a musculatura abdominal 

procede-se à excisão incluindo uma porção da parede abdominal 2. De seguida prolonga-se a 

dissecção com a tesoura até encontrar os vasos maiores perto das glândulas. Ligam-se os 

vasos epigástricos superficiais craniais onde estes penetram o recto abdominal, entre T2 e A1, 

e ligam-se os vasos epigástricos superficiais caudais perto do anel inguinal. Os ramos que 

suprem A1 e A2 são ligados no local onde penetram os músculos peitorais. Se o espaço morto 

for extenso deve colocar-se um dreno de penrose para prevenir a acumulação de fluidos. 

Aproximam-se as margens da pele com uma sutura de aproximação contínua ou descontínua 

com fio absorvível 3/0 ou 4/0 e de seguida apõe-se a pele com seda (3/0 ou 4/0) ou com 

agrafos. A aposição da pele é mais difícil na região torácica porque as costelas tornam a área 

menos flexível que na região abdominal e a pele é menos móvel 2. No caso da Princesa 

realizou-se uma sutura de aproximação com um padrão contínuo e a pele com um padrão 

simples descontínuo. Aproveitou-se o facto da Princesa estar anestesiada para realizar a OVH, 

prevenindo futuras complicações (ex. piómetra). A sutura deve ser monitorizada relativamente 

a possíveis inflamações, drenagem, seroma, deiscência e necrose. Os pacientes com tumores 

malignos devem ser reavaliados para recorrências locais e metástases a cada 3-4 meses. As 

principais complicações pós-cirúrgicas incluem dor, inflamação, hemorragia, seroma, infecção, 

auto-traumatismo, deiscência, edema dos membros posteriores e recorrências 2. A analgesia é 

essencial durante e após a remoção cirúrgica de qualquer tumor mamário 4 (na Princesa foi 

usada buprenorfina). Após a excisão cirúrgica, a amostra deve ser enviada para histopatologia 

para sabermos o tipo de tumor, o tipo de crescimento e se este foi removido na totalidade. A 

análise histopatológica da cadeia mamária da Princesa permitiu diagnosticar um tumor maligno 

aparentemente excisado na totalidade. Pelo menos 80% dos tumores mamários felinos são 

malignos (adenocarcinomas e uma minoria sarcomas), 25% dos gatos têm massas ulceradas e 

mais de 50% têm várias glândulas mamárias envolvidas 5,7. Tumores mistos e sarcomas são 
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raros 4,5. Geralmente, a radioterapia não é usada para o tratamento de neoplasias mamárias, 

pois as opções cirúrgicas são melhores, mas em tumores não operáveis pode ser vantajosa 4,5, 

estando indicado, nestes casos, o uso de anti-inflamatórios e analgésicos 5. A imunoterapia em 

gatos não traz vantagens, contrariamente aos cães 4. A quimioterapia pode ser realizada em 

carcinomas devido ao potencial metastático, sendo a doxorrubicina o fármaco mais usado e 

com bons resultados (aumento do tempo médio de vida - TMV), no entanto há controvérsia 

quanto à dose eficaz, sugerindo-se mais estudos de forma a estabelecer um protocolo ideal 4,5. 

O factor prognóstico mais importante é o tamanho do tumor 1,7. Tumores mais pequenos 

têm um tempo de remissão mais longo e um maior TMV 5. O TMV é de aproximadamente 12 

meses. Este facto sublinha a importância de um diagnóstico e um tratamento precoces 7. 

Outros factores incluem o grau histológico, número de mitoses, estádio da doença, abordagem 

cirúrgica 1,4,5, raça e idade (segundo Moore A (2010), gatos DSH têm maior TMV e gatos mais 

velhos têm piores taxas de sobrevivência) 4. A excisão total do tumor é outro factor reportado 5. 

O estadiamento clínico dos tumores mamários felinos poderá ser visto no Anexo IV, Tabela 2. 

Segundo Matos AJ (2011) identificar factores de prognóstico é um desafio e como tal este autor 

sugere a criação de um grupo de trabalho entre oncologistas e patologistas para elaborar e 

actualizar periodicamente os procedimentos padronizados relativos ao estadiamento clínico, 

classificação e estadiamento patológico, bem como a classificação histológica de malignidade 

para superar essas dificuldades e evitar potenciais vieses, melhorando a força e o valor dos 

ensaios terapêuticos 3. A evidência de caquexia associada ao tumor não é incomum e é sinal 

de mau prognóstico 7. O tumor apresentado pela Princesa tem um prognóstico reservado 

porque é um tumor maligno cujo risco de metastização é elevado 7. 
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Caso Clínico 5: Cirurgia de Tecidos Moles – Enterotomia (Corpo Estranho Linear 

Intestinal) 

Caracterização do paciente: O Matias é um felino, castrado, de raça Europeu Comum, com 2 

anos de idade e 6,1 Kg. 

Motivo da consulta: Vómito, falta de apetite, prostração e suspeita de ingestão de corpo 

estranho. 

Anamnese: O Matias estava correctamente vacinado e desparasitado. Comia ração comercial 

seca de qualidade média, ad libitum, com água à disposição e não lhe eram fornecidos extras 

alimentares. Não tomava medicação nem tinha passado médico nem cirúrgico além da 

orquiectomia. Vivia numa casa com outro gato saudável, com acesso ao exterior e a lixos, 

ervas e objectos estranhos, tendo o hábito de os roer, e não realiza viagens. A proprietária 

referiu que no dia anterior tinha visto um vómito mas não sabia a qual dos gatos atribui-lo e no 

dia da consulta verificou que o Matias estava mais prostrado, vomitou (segundo a proprietária 

era um vómito espumoso), não quis comer e mostrou preocupação com a possibilidade do 

Matias ter ingerido um corpo estranho linear uma vez que já existiam antecedentes e no dia 

anterior à consulta tinha-o visto a brincar com um fio que havia desaparecido. Não sabia se as 

fezes eram normais, pois ambos os gatos defecavam no jardim. Anteriormente ao problema, o 

apetite era normal, não havendo nada a relatar. Restantes sistemas sem alterações. 

Exame físico geral: O Matias estava prostrado sendo difícil avaliar a atitude. O temperamento 

era linfático e a condição corporal classificou-se como obeso. As mucosas apresentavam-se 

rosadas, húmidas e brilhantes e o TRC era inferior a 2 segundos. Grau de desidratação menor 

que 5%. Movimentos respiratórios regulares, ritmados, com profundidade normal, costo-

abdominais, de relação 1:1,3, sem uso de músculos acessórios de respiração e com frequência 

de 32 rpm. A frequência do pulso era 128 ppm, sendo este forte, bilateral, simétrico, rítmico, 

regular e sincrónico. A temperatura era de 39,4ºC, o tónus anal adequado e o reflexo anal 

positivo, sem a presença de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas, mas 

verificou-se que havia um corpo estranho linear com cerca de 8 cm exteriorizando-se pelo ânus 

(Anexo V, Fig. 14). Gânglios e auscultação cardio-pulmonar normais. Na palpação abdominal o 

animal manifestou algum desconforto. Boca, olhos, ouvidos e pele normais. 

Exame dirigido do aparelho digestivo: A cavidade oral foi inspecionada criteriosamente não 

se tendo identificado a presença de corpos estranhos, sialorreia ou pseudoptialismo. À 

palpação abdominal superficial o abdómen encontrava-se tenso e o Matias apresentava 

desconforto tendo impossibilitado a palpação profunda.  

Lista de problemas: Vómito, prostração, anorexia, obesidade, febre moderada, desconforto 

abdominal e corpo estranho linear rectal. 

Diagnósticos diferenciais: Obstrução (corpo estranho, intussuscepção), estenose pilórica, 

neoplasia e torção intestinal.  
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Exames complementares: Ecografia abdominal onde se verificou um material ecogénico 

linear e pregueamento intestinal, entre o duodeno e o jejuno. As paredes gastrointestinais 

tinham uma espessura normal e não eram visíveis mais alterações. Radiografia abdominal 

(latero-lateral direita) que revelou uma imagem muito sugestiva de corpo estranho linear 

observando-se pregueamento intestinal (Anexo V, Fig. 15). Hemograma e bioquímica sérica de 

proteínas plasmáticas totais, glicose, creatinina, ALT, AST, FA, estando todos os parâmetros 

dentro dos valores normais. 

Diagnóstico: Corpo Estranho Linear (CEL). 

Tratamento e Evolução: Optou-se por fazer uma laparotomia exploratória para remover o 

CEL. O Matias foi pré-medicado com butorfanol (0,2 mg/Kg SC) e diazepam (0,2 mg/Kg IV) e 

induzido com propofol (4 mg/Kg IV). A manutenção foi feita com isofluorano a uma taxa 

constante de 2%. O campo cirúrgico foi preparado, realizando-se uma tricotomia do tórax 

médio até ao períneo e desinfectou-se assepticamente esta zona com clorohexidina. 

Administrou-se uma toma de cefazolina (20 mg/Kg, IV) e cetoprofeno (2 mg/kg, SC). Durante a 

cirurgia, manteve-se a fluidoterapia com NaCl a 0,9% à taxa de 10 ml/Kg/h. O animal foi 

colocado em decúbito dorsal e foi realizada uma incisão pré-umbilical. A cavidade abdominal 

foi aberta, através de uma incisão da pele e tecido subcutâneo expondo a linha alba e depois 

realizou-se uma incisão sobre esta até à cavidade abdominal. A ansa intestinal contendo o CEL 

foi traccionada para fora do abdómen, isolada com compressas estéreis e colocaram-se pinças 

intestinais atraumáticas, cranial e caudalmente ao local a ser incidido, tendo-se verificado um 

pregueamento intestinal intenso (Anexo V, Fig. 16A). Foi feita uma incisão na parede intestinal 

a meio do local de obstrução no bordo anti-mesentérico, cujo tamanho foi apenas o suficiente 

para a remoção do CEL, evitando causar mais comprometimento tecidual. Foram necessárias 

duas enterotomias, cada uma com cerca de 1 cm, aproximadamente, uma no duodeno 

proximal e outra na porção média do jejuno, que permitiu retirar o CEL (Anexo V, Fig. 16B). As 

duas incisões foram suturadas com fio absorvível monofilamentar (gliconato 3/0) com agulha 

de secção redonda com um padrão interrompido simples, tendo-se o cuidado de evitar a 

eversão da mucosa, procurando um correcto alinhamento desta. Verificou-se todo o intestino e 

o tecido intestinal estava viável, não havendo zonas necróticas ou questionáveis quanto à sua 

viabilidade, não tendo sido por isso necessário efectuar nenhuma ressecção. A linha alba e a 

fáscia foram suturadas com um padrão de sutura contínua ancorada, com fio absorvível 

monofilamentar (gliconato 2/0) com agulha de secção redonda, usando-se o mesmo tipo de fio 

para o tecido subcutâneo, que foi suturado com um padrão contínuo simples. A sutura da pele 

foi realizada com fio não absorvível (seda 3/0), com agulha de secção triangular, com padrão 

interrompido em “X”. A cirurgia terminou com sucesso, tendo-se retirado um CEL intestinal com 

cerca de 25 cm (Anexo V, Fig. 16C) O Matias esteve internado três dias, mantendo-se a 

fluidoterapia à taxa de manutenção (11 ml/h, IV), sendo realizadas desinfecções da sutura com 
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uma solução de clorohexidina, três vezes por dia. A medicação pós-operatória foi realizada 

com cefazolina (20 mg/Kg, TID, IV), 3 dias, enrofloxacina (5 mg/Kg, SID, IV), 3 dias, 

metronidazol (10 mg/Kg, BID, IV), cetoprofeno (2 mg/Kg, SID, SC), 3 dias, ranitidina (2 mg/Kg, 

BID, SC), 3 dias e buprenorfina (0,01 mg/Kg, IV lento, toma única no 1º dia). A fluidoterapia 

manteve-se até à alta e às 12h e 24h pós-cirurgia introduziu-se água e dieta gastrointestinal 

húmida, respectivamente. Ao terceiro dia, o Matias teve alta com cefalexina (15 mg/Kg, PO, 

BID), 7 dias, enrofloxacina (5 mg/Kg, PO, SID), 10 dias, famotidina (0,5-1 mg/Kg, PO, SID), 7 

dias, metronidazol (10 mg/Kg, PO, BID), 7 dias e uma dieta gastrointestinal seca. 

Acompanhamento: O acompanhamento foi feito via telefónica. Três dias após a alta, a 

proprietária referiu que o Matias já tinha defecado duas vezes e as fezes eram normais, que o 

apetite estava diminuído e a sutura estava a cicatrizar bem. Recomendou-se a permanência do 

colar isabelino até à cicatrização da incisão e a vigilância para a presença de sinais de dor, 

vómitos e fezes. A remoção dos pontos de sutura foi feita 10 dias após a cirurgia. 

Prognóstico: Bom, tendo em conta que durante a cirurgia não foi necessária ressecção 

intestinal, que não havia peritonite e que houve uma resposta positiva do animal após cirurgia. 

Discussão: Os corpos estranhos (CE) são um problema bastante comum na prática clínica de 

pequenos animais 3. Os cães são mais acometidos que os gatos, devido ao hábito alimentar 

pouco discriminativo, embora os CEL sejam mais frequentes em gatos 1,5,6. Os animais jovens 

parecem ser mais susceptíveis à ingestão de CE, sendo que maioria tem menos de 4 anos 5,6. 

Os sinais clínicos associados à obstrução intestinal variam com a localização, duração e 

severidade desta 1,4. As obstruções gastrointestinais podem ser classificadas como agudas ou 

crónicas, parciais ou completas 5,6. A obstrução causada por CEL tende a ser incompleta e os 

vómitos podem não ser tão frequentes nem severos como os observados em obstruções 

completas 1. Muitos animais manifestam apenas anorexia e/ou prostração e outros não têm 

qualquer alteração clínica. Outros sinais incluem diarreia, dor abdominal, regurgitação, 

sialorreia e desidratação 2,3,5,6. O Matias apenas apresentava vómitos (espumosos), anorexia, 

prostração e dor abdominal. Os proprietários conscientes da ingestão de CE apresentam-se 

significativamente mais cedo à consulta, comparativamente a proprietários em que esta 

situação não é recorrente. Este facto é importante uma vez que a taxa de sucesso diminui com 

o aumento da duração dos sinais clínicos 4. A anamnese obtida durante a consulta pode ser 

sugestiva de CEL 6. O diagnóstico pode ser feito com um bom exame físico, dando especial 

atenção à palpação abdominal e à observação da cavidade oral 1. À palpação abdominal, o 

animal poderá demonstrar algum desconforto e dor abdominal e, frequentemente, pode sentir-

se o intestino pregueado e aglomerado. A maior parte das vezes, o CEL está preso na base da 

língua (em 50% dos gatos) 1,6. Menos frequentemente, o CEL pode ficar preso no piloro e por 

vezes é encontrado exteriorizando-se pelo ânus 4. Uma leucocitose com desvio à esquerda ou 

uma leucopénia degenerativa, acompanhada por derrame abdominal séptico indica isquémia 
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ou perfuração intestinal com peritonite 5. Deve-se usar a técnica de diagnóstico menos invasiva 

e mais precisa para optimizar o atendimento de animais com CEL 3. Nas radiografias simples, o 

intestino delgado aparece pregueado e no abdómen cranial e médio ventral, ao invés de estar 

distribuído uniformemente pelo abdómen. Devem ser efectuadas três projecções (latero-lateral 

direita e esquerda e ventro-dorsal) 3, no entanto no Matias apenas realizamos uma por motivos 

económicos. Se o pregueamento for evidente na radiografia simples, a contrastada não será 

necessária. Após a passagem do contraste (sulfato bário) pelo cólon, o CE pode reter algum do 

contraste e tornar-se mais evidente 1,3,5,6. A ultrassonografia ajuda a avaliar o comprimento, a 

localização do CEL (pelo pregueamento intestinal), o grau de peristaltismo, a integridade 

gastrointestinal, a espessura da parede, se há presença de líquido peritoneal livre e peritonite 3. 

Por endoscopia podem visualizar-se os CEL presos no piloro, que impedem a progressão do 

endoscópio, enquanto noutros CE só uma minoria é visualizada 5,6. A radiografia abdominal 

tirada ao Matias, bem como a ecografia, foram bastante conclusivas quanto ao diagnóstico, 

sendo que a endoscopia não era uma opção devido à localização do CEL. O pregueamento 

ocorre porque os CEL ficam ancorados num ponto (base da língua ou piloro) e o restante vai 

sendo arrastado para o intestino. Este tenta progredir o objecto caudalmente através de 

movimentos peristálticos e, dessa forma, é franzido em torno deste, ficando pregueado, 

podendo causar obstrução parcial ou completa. À medida que o intestino continua a tentar 

progredir o CE, este pode ficar demasiado esticado e tenso, e cortar a mucosa, provocando 

perfurações em múltiplos locais ao longo do bordo anti-mesentérico, podendo mesmo chegar a 

lacerá-lo, resultando numa peritonite fatal. Daí a importância de um diagnóstico precoce para 

prevenir complicações e para que os animais possam ser tratados de imediato. Alguns animais 

com CEL têm intussuscepção concomitante 1,3,5,6. No Matias, a rápida intervenção da 

proprietária terá contribuído para um diagnóstico atempado, evitando assim complicações.  

 Gatos saudáveis, estáveis e sem evidência de peritonite, que são vistos por um 

veterinário logo após a ingestão de um CEL ou após 1-2 dias, em que o CEL está preso na 

base da língua, foram tratados com sucesso cortando-se o CE que passou pelo trato 

gastrointestinal, sem problemas adicionais. A intervenção cirúrgica está indicada se o animal 

não se sentir melhor 12-14 horas após a libertação do CE do seu ponto de fixação. O 

tratamento conservativo não está descrito no cão 1,6. Em alguns casos, a remoção por 

endoscopia é bem-sucedida, no entanto o clínico terá que ser muito cuidadoso, porque poderá 

haver necrose de alguma ansa intestinal e esta pode romper-se e causar peritonite. A 

vantagem deste procedimento é que evita, por vezes, a intervenção cirúrgica. Se existem 

dúvidas sobre o tempo de permanência do CE ou quando este está preso no piloro, a cirurgia é 

o procedimento mais seguro e, geralmente, é necessária para a remoção de CEL 6. A decisão 

de avançar para a cirurgia baseia-se na progressão dos sinais clínicos e na informação 

fornecida pelos exames imagiológicos. Se houver gás livre nas radiografias pré-cirúrgicas, o 
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risco de peritonite é mais elevado. O atraso na remoção cirúrgica pode resultar numa 

morbilidade grave, devido ao desenvolvimento de perfurações e peritonite e não deve ser 

atrasada se o animal tiver dor abdominal, vómitos, febre ou depressão. Assim, a remoção 

cirúrgica do CE é considerada o tratamento mais seguro na maioria dos animais 1,5. A maioria 

dos CE podem ser removidos através de uma enterotomia e por vezes gastrotomia, sem haver 

necessidade de ressecção, a não ser que haja perfurações ou necrose intestinal 2,5. Se o CEL 

estiver presente há muito tempo, pode estar já aderido à mucosa intestinal, tornando 

necessária a ressecção cirúrgica. Quando esta é realizada de forma maciça, pode resultar na 

síndrome do intestino curto 6. Muitas vezes são necessárias enterotomias múltiplas (2-4) para 

remoção de CEL, sendo que estas não aumentam significativamente o risco de deiscência, 

embora aumentem o tempo de cirurgia 2,5. Pode ser causada a laceração iatrogénica do bordo 

mesentérico se for exercida uma tensão excessiva durante a extracção do CE. Antes da 

cirurgia devem-se corrigir os distúrbios hídricos, electrolíticos e ácido-básicos se estes 

estiverem presentes. Devem também ser administrados antibióticos profilacticamente (ex. 

cefazolina) 5. O protocolo anestésico sugerido para animais estáveis com problemas intestinais 

pode ser visto no Anexo V, Tabela 3 5. Após tricotomia o animal deve ser colocado em decúbito 

dorsal para permitir a realização da laparotomia. A incisão através da linha alba deve ter o 

tamanho suficiente para permitir a exploração completa do abdómen e do tracto gastrointestinal 

5. Hayes (2009) sugere que o local onde é efectuada a enterectomia não tem influência 

significativa na recuperação 4. Uma vez localizado o CE, isola-se a ansa do resto do intestino 

para fora da cavidade abdominal, usando-se compressas estéreis. Deve avaliar-se a 

viabilidade do intestino observando a cor da serosa, a textura da parede, o peristaltismo, a 

pulsação das artérias e o sangramento aquando da incisão. A incisão longitudinal deve ser feita 

em tecido são, distalmente ao CE e no bordo anti-mesentérico. Após remoção do CE lava-se a 

zona com soro estéril. No caso de haver isquemia ou necrose do segmento intestinal deve-se 

fazer uma enterectomia desse segmento e realizar uma anastomose topo a topo. Se o 

segmento intestinal estiver viável, pode proceder-se à sua sutura de aposição interrompida 

simples. Se a sutura longitudinal comprometer o lúmen intestinal, recomenda-se uma sutura 

transversal. As suturas devem envolver todas as camadas da parede intestinal e deve usar-se 

fio absorvível monofilamentar 4/0 ou 3/0 1,5. Os fios monofilamentares são menos susceptíveis 

de provocar adesões bacterianas quando comparados com os multifilamentares 1. No caso de 

hipoalbuminemia pode usar-se fio não absorvível. De modo a aumentar a vascularização da 

zona e prevenir perfuração ou derrame de conteúdo intestinal envolve-se a incisão com omento 

ou com serosa de um segmento intestinal saudável 5. Os instrumentos cirúrgicos e as luvas do 

cirurgião devem ser substituídos antes de se suturar a parede abdominal e deve examinar-se 

cuidadosamente o intestino para ver se não houve perfuração 1,5. No Matias houve a 

necessidade de efectuar duas enterotomias, devido ao tamanho do CEL (aproximadamente 25 
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cm), não havendo necessidade de recorrer à enterectomia, uma vez que os segmentos 

intestinais em causa se apresentavam viáveis. Teve-se o cuidado de palpar todo o tracto 

gastrointestinal na procura de outros CE. Se existir dor no pós-operatório devem-se administrar 

analgésicos (ex. buprenorfina) e os antibióticos devem ser continuados se houver peritonite ou 

se ocorreu contaminação abdominal intensa. Se não existirem vómitos, os animais podem 

começar a beber 8-12 horas e a comer 12-24 horas após a cirurgia. Devem monitorizar-se os 

pacientes quanto ao risco de deiscência e peritonite 2,5. Em gatos está descrita outra técnica de 

enterotomia única para remoção de CEL que consiste em fazer uma incisão de 1 cm no bordo 

anti-mesentérico, onde o CE está preso, e depois suturá-lo a um catéter de silicone ou tubo de 

borracha e avançar distalmente com o CEL ligado a si, suturando-se previamente a zona de 

incisão. Esta técnica reduz o número de enterotomias, o risco de saída de conteúdo intestinal 

após a sutura e de deiscências, no entanto pode provocar perfuração iatrogénica se o intestino 

estiver isquémico ou necrótico, não devendo ser usada nestas situações 1,4,5. A aplicação desta 

técnica em cães é menor devido ao maior diâmetro dos CEL ingeridos 1. 

Um estudo realizado por Hayes (2009) revelou que a causa e a severidade da 

obstrução têm grande impacto no prognóstico, assim como a duração dos sinais clínicos de 

obstrução que são inversamente proporcionais à taxa de sucesso. Os CEL apresentam pior 

prognóstico que outros CE por vários motivos: causam obstrução parcial, têm uma maior 

probabilidade de afectar uma área intestinal mais extensa, podem culminar em perfurações 

múltiplas e peritonite e estão associados à necessidade de executar diversas incisões 

intestinais que aumentam o tempo de cirurgia, a contaminação e a necessidade de mais 

material de sutura 4. Geralmente, o prognóstico após a remoção do CE é bom, se não existir 

peritonite e se não tiver sido feita uma ressecção intestinal maciça 1,6. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Dermatologia – Dermatofitose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- A: Zonas alopécicas com lesões eritematosas, circulares, com crostas ou com palidez central e halo 

eritematoso na Minnie, antes do tratamento. B: Lesões da Minnie após seis semanas de tratamento. C: Lesões da 

Minnie após dez semanas de tratamento. 
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Figura 2 – Tricograma: pontas intactas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fluorescência positiva à Lâmpada de Wood. 

 

 

Anexo II: Gastroenterologia - Dilatação Gástrica com Torção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fotografia onde é evidente a presença de uma dilatação abdominal cranial severa, aquando da chegada 

da Michelle. 
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Figura 5- Radiografia abdominal em decúbito lateral direito, na qual se verificou a presença do estômago muito 

distendido com gás e líquido e o piloro com ar deslocado dorsalmente ao corpo e separado deste por uma banda 

com densidade de tecido mole. Ansas intestinais empurradas caudalmente e com muito gás. Imagem gentilmente 

cedida pelo Hospital Veterinário Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Imagem do ECG feito à Michelle antes da cirurgia. Não se detecta qualquer alteração significativa no 

traçado electrocardiográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Descompressão e lavagem gástrica                  Figura 8 - Pormenor da gastropexia por flap muscular  

através de entubação orogástrica.                                                   (incisional) na Michelle. 
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Anexo III: Urologia – Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos  

 

 

 

 

Figura 9 - Ecografia abdominal do Pintas. Pormenor da       Figura 10 – Cálculos de estruvite, como  os encontrados                           

bexiga com sedimento abundante. Imagem              na citologia do sedimento urinário  do Pintas. Imagem        

  gentilmente cedida pelo Dr. Rui Pereira.                            gentilmente cedida por Ângelo Mendes. 
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Figura 11 – Pintas, após a uretrostomia com algália. 
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Tabela 1 – Comparação entre os diferentes métodos de remoção de todos os tipos de urólitos do tracto urinário 

inferior (adaptado de Langston et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

Localização 

do urólito 

 

Tamanho/Número 

de urólitos 

 

Vantagem 

 

Desvantagem 

 

Anestesia 

 

Equipamento 

 

 

Urohidropropulsão 

 

Bexiga, 

uretra 

 

Pequeno/Qualquer 

número 

 

Sem 

cirurgia 

Risco de 

obstrução com 

urólitos 

maiores 

 

Sedação 

ou 

anestesia 

 

Algália 

 

Hidropropulsão 

retrógada 

 

Uretra 

 

Pequeno 

 

Evita 

uretrotomia 

 

Não remove os 

urólitos 

Sedação 

ou 

anestesia 

 

Algália 

 

Cistoscopia 

 

Bexiga 

 

Pequeno/Qualquer 

número 

 

Sem 

cirurgia 

Remove 

apenas  

urólitos 

pequenos 

 

Sim 

 

Cistoscópio 

rígido 

 

 

Laser Lithotripsy 

 

 

Bexiga, 

uretra 

 

 

Médio/Poucos a 

médio número 

 

 

Sem 

cirurgia 

Disponibilidade 

limitada; Se o 

urólito for 

maior, pode 

ser mais 

demorada que 

a cistotomia 

 

 

Sim 

 

 

Cistoscópio 

rígido ou 

flexível; laser 

lithotripter 

 

 

Cistotomia por 

laparoscopia 

 

 

Bexiga 

 

 

Quaisqer 

Menos 

invasiva 

que a 

cistotomia 

normal 

Demora tanto 

como a 

cistotomia 

normal se 

realizada por 

cirurgião 

experiente 

 

 

Sim 

 

 

Cistoscópio 

rígido 

 

Cistotomia 

 

Bexiga 

 

Quaisquer 

 

Rápida 

 

Incisão maior 

que a técnica 

anterior 

 

Sim 

 

Cirúrgico 

 

 

Uretrotomia 

 

 

Uretra 

 

 

Quaisquer 

Remove 

urólitos 

que 

resistem a 

outras 

técnicas 

 

 

Risco de 

estrictura 

 

 

Sim 

 

 

Cirúrgico 

 

Uretrostomia 

 

Uretra 

 

Quaisquer 

Diminui o 

risco de 

futuras 

obstruções 

em cães 

A longo prazo 

aumenta o 

risco de 

infecção 

 

Sim 

 

Cirúrgico 
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Anexo IV: Cirurgia Oncológica - Mastectomia 

 

 

 

Figura 12 – Radiografia torácica da Princesa sem evidências de metastização. A – Projecção Ventro-dorsal. 
 B- Projecção latero-lateral direita. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – a– Os quatro pares das glândulas mamárias da gata e respectivos gânglios linfáticos associados e 

drenagem linfática; b- Drenagem venosa das glândulas mamárias (adaptado de Gimenéz et al., 2010). 
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T - Tumor Primário 

T1 Menos de 2 cm de diâmetro máximo 

T2 2-3 cm de diâmetro máximo 

T3 Mais de 3 cm de diâmetro máximo 

N – Gânglios Linfáticos Regionais 

N0 Sem metástases (na histopatologia) 

N1 Identificação de metástases (na 
histopatologia) 

M – Distância das metástases 

M0 Metástases distantes não detectadas 

M1 Detectadas metástases distantes 

Estádio  

I T1 M0 

II T2 M0 

III T3 M0 

IV Qualquer T M1 

Tabela  2– Estadiamento clínico dos tumores mamários felinos (adaptado de Murphy 2009). 

 

 

 

 

Anexo V: Cirurgia de Tecidos Moles - Enterotomia (Corpo estranho linear intestinal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Corpo estranho linear de aproximadamente 8 cm  

que se exteriorizava pelo ânus do Matias. 
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Figura 15 – Imagem radiográfica latero-lateral direita do Matias onde se vê um pregueamento intestinal mais 

evidente ao nível do cólon descendente e muito sugestivo de corpo estranho linear. Imagem gentilmente cedida pelo 

Hospital Veterinário Montenegro. 

 

 

 
Figura 16 – A: Pormenor do pregueamento intestinal. B: Pormenor da remoção do corpo estranho linear. C: Corpo 

estranho linear removido do intestino do Matias. 
 
 

 

Pré-medicação 

 

atropina (0,02-0,04 mg/Kg, SC ou IM) ou glicopirrolato (0,005-0,011 04 mg/Kg, SC ou IM com 

oximorfina 0,05 mg/Kg (em gatos), SC ou IM) ou butorfanol (o,2-0,4 04 mg/Kg, SC ou IM) ou 

buprenorfina (5-15 µ/Kg IM) 

Indução 

Tiopental (10-12 mg/Kg, IV) ou propofol (4-6 mg/Kg, IV) ou uma combinação de diazepam e 

ketamina (0,27 mg/Kg mais 5,5 mg/Kg, IV respectivamente) 

Manutenção Isofluorano, sevofluorano ou halotano 

Tabela 3 – Protocolos anestésicos para usar em animais estáveis com problemas intestinais (adaptado de Fossum 

et al., 2002). 
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