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RESUMO 

 

 O presente relatório de estágio na área de Medicina e Cirurgia de Animais de 

Companhia, no âmbito do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, tem como 

objetivo a apresentação e discussão de 5 casos clínicos recolhidos durante o período de 

estágio. Este foi realizado durante 16 semanas, 12 das quais no Hospital Veterinário da 

Universidade do Tennessee (UTCVM) e as restantes 4 no Hospital da Faculdade de Medicina 

Veterinária de Lisboa.  

 Na UTCVM participei nas rotações de anestesiologia e cuidados intensivos, oncologia, 

oftalmologia, dermatologia, neurologia e fisioterapia. Nestas foi-me dada a oportunidade de 

realizar a anamnese, exame físico e dirigidos, lista de diagnósticos diferenciais, plano 

diagnóstico e propostas dos possíveis tratamentos. Era também da minha responsabilidade o 

acompanhamento dos animais internados, informando diariamente os proprietários sobre o 

estado dos seus animais, realizar indicações clínicas e instruções de alta com a devida 

explicação de todos os procedimentos feitos e cuidados a ter após a saída do hospital. Todos 

os dias eram feitas rondas onde se discutiam os diferentes casos clínicos e também temáticas 

relevantes. Na rotação de anestesiologia fui responsável pela formulação do plano anestésico, 

administração do mesmo, monitorização anestésica do paciente e pela sua recuperação pós-

cirúrgica. Por sua vez, na rotação de fisioterapia foi-me permitido realizar as atividades de 

reabilitação dos pacientes.  

 No Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, participei nas diversas 

consultas de medicina interna e auxiliei nos diferentes procedimentos durante as mesmas. Por 

outro lado foi-me permitido assistir à realização dos vários exames complementares no serviço 

de imagiologia.  

 No início do estágio, propus-me integrar os conhecimentos adquiridos durante estes 5 

anos na realidade clínica, aprofundando conhecimentos teóricos, melhorando competências 

práticas e capacidades de pesquisa bibliográfica. Vejo assim cumpridos os meus objetivos 

após as oportunidades que me foram proporcionadas durante o estágio. 
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ABREVIATURAS 
 
AINES - anti-inflamatório não esteroide 

ALT – alanina aminotransferase 

AST – aspartato transaminase 

BID- duas vezes ao dia 

BQ  - bioquímicas  

CAAF -citologia aspirativa por agulha fina 
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CMD - cardiomiopatia dilatada 

CMH - cardiomiopatia hipertrófica 

DA - dermatite atópica 

DAPP - dermatite alérgica à picada da 

pulga 

ECG - electrocardiograma 

FA - fosfatase alcalina  

FS - fração de encurtamento 

IC - insuficiência cardíaca. 

ICC - insuficiência cardíaca congestiva 

ICL - infusão contínua lenta 

IECA - inibidores da enzima de conversão 

da angiotensina 

IM - intramuscular 

IV - intravenosa 

Kg- kilograma  

L - litro 

LDH - lactato desidrogenase 

mEq- miliequivalente  

mg - miligrama 

min - minuto 

ml - mililitro 

mm - milímetro 

mmHg - milímetro de mercúrio   

MNS - motoneurónio superior 

m2 - metro quadrado 

nmol - nanomol 

OSA - Osteossarcoma 

OPLA-pt - implante biodegradável com 

cisplatina 

PO - oral 

QOD - cada 48 horas.   

RM - ressonância magnética  

SC- subcutânea  

SID - uma vez ao dia 

TC - tomografia computorizada  

TID- três vezes ao dia 

TL - toracolombar 

TSH - hormona estimulante da tiroide  

TRH - hormona libertadora da tireotropina 

T3 - triiodotironina 

T4 - tetraiodotironina 

VHS - índice vertebral 

VPC - contração ventricular prematura 

U/L – unidade por litro   

!l - microlitro  

!g - micrograma 

!mol- micromol 

% - percentagem 

<  - menor 

> - maior 
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CASO CLÍNICO Nº1: ONCOLOGIA – OSTEOSSARCOMA APENDICULAR 

Caracterização e motivo da consulta: O Sweetie é um cão de raça indefinida, macho 

castrado, com 13 anos de idade, 22,3 kg, diagnosticado com osteossarcoma (OSA) na tíbia 

direita. Foi trazido à consulta para a realização da 4ª sessão de quimioterapia com 

carboplatina. História: O OSA foi-lhe diagnosticado na tíbia direita, há cerca de 8 meses, 

através de uma biópsia a uma massa que foi notada inicialmente pelos donos. Posteriormente 

realizou-se a amputação do membro posterior direito e a histopatologia confirmou o 

diagnóstico, com elevado grau histológico. As análises bioquímicas (BQ) anteriores à 

amputação indicaram uma elevação na fosfatase alcalina (FA), 314 U/L (valores de referência 

10-150 U/L). Cerca de 2 semanas depois, foi trazido ao Hospital da Universidade do 

Tennessee, de forma a iniciar o protocolo de quimioterapia. Antes deste, foram realizados 

exame físico, hemograma, BQ, radiografias torácicas e ecografia abdominal, encontrando-se 

tudo normal, à exceção de um sopro grau IV/VI detetado na auscultação e de um aumento da 

FA de 251 U/L. O protocolo consistiu na administração de carboplatina, numa dose de 300 

mg/m2, de forma intravenosa (IV), de 3 em 3 semanas, por 4 sessões, tendo já sido realizadas 

3. O Sweetie realizou hemogramas e urianálises todas as semanas desde o início do 

tratamento. Aquando do 3º tratamento, foram realizadas radiografias torácicas, não havendo 

evidência de metástases, existindo apenas um aumento da silhueta cardíaca. O Sweetie vivia 

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

hábito de escavar e não tinha contato com tóxicos ou lixo. O paciente estava corretamente 

vacinado e desparasitado. A alimentação era à base de ração seca. Não apresentava passado 

médico ou cirúrgico relevantes, para além do já referido. Exame físico: Na auscultação foi 

audível o sopro de grau IV/VI e ausência do membro anteriormente amputado. Todo o restante 

exame físico foi normal. Lista de problemas: História de OSA na tíbia direita (membro 

posterior direito removido) e sopro grau IV/VI. Diagnósticos diferenciais: OSA, osteomielite 

bacteriana (Staphilococcus intermedius, Streptococcus sp, Brucella Canis, E. Coli) ou fúngica 

(Aspergillus e Actinomices), linfoma ósseo, mieloma múltiplo, condrossorcoma, fibrossarcoma e 

hemangiossarcoma. Exames complementares: Hemograma completo: Normal. Urianálise: 

Normal. Diagnóstico definitivo: OSA. Tratamento: 300mg/m2 de carboplatina, IV (4º sessão 

de quimioterapia). Acompanhamento: Apesar de ser a última sessão de quimioterapia, o 

Sweetie necessitava de nova reavaliação do hemograma na semana seguinte e após 15 dias. 

Em cerca de 3 semanas, seria necessário, para além do hemograma, a realização de 

radiografias torácicas para avaliação da progressão da doença.  

Discussão: O OSA é o tumor primário do osso mais comum em cães1,2,3 afetando 

principalmente animais de grande porte e de meia idade, entre 7 e 9 anos1,4. As raças mais 

afetadas são o São Bernardo, Dogue Alemão, Setter Irlandês, Doberman Pincher, Rottweiller, 

Pastor Alemão e o Golden Retrivier. No entanto, na incidência deste tumor, o aumento do 
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peso, e em especial da altura, parecem ser os fatores mais preponderantes. Os cães castrados 

apresentam maior risco que os não castrados e a incidência entre machos e fêmeas é de 1 

para 12. Aproximadamente 85% dos OSA encontram-se no esqueleto apendicular, mas 

também podem ocorrer no esqueleto axial. A metáfise dos ossos longos é o sítio mais 

frequente, sendo os membros torácicos duas vezes mais afetados que os membros pélvicos. 

Nos primeiros, o rádio distal e o úmero proximal são os dois locais com maior incidência, sendo 

extremamente raro a ocorrência adjacente ao cotovelo. Nos membros pélvicos, ocorre 

principalmente no fémur distal, na tíbia distal (caso do Sweetie) e proximal, sendo o fémur 

proximal, o local com menos ocorrência1.  

 O OSA é um tumor maligno das células do osso que pode ser dividido, com base no 

tipo de matriz e nas características das células, em: osteoblástico, condroblástico, fibroblástico, 

telangiectásico ou pouco diferenciado. Este tumor tem um comportamento bastante agressivo 

localmente e as metástases são bastante comuns, aparecendo precocemente no decorrer da 

doença. O sítio de eleição para estas são os pulmões, no entanto, também podem ocorrer 

noutros ossos ou em tecidos moles1,4. A etiologia ainda permanece desconhecida, mas pensa-

se que fatores físicos (trauma mínimo e constante) possam induzir alterações nas células, 

favorecendo a ocorrência de mutações. Esta doença tem também sido associada com 

implantes metálicos e radioterapia1. Mutações ou aumentos da expressão têm sido observados 

no gene supressor p53, na ciclogenase-2 (COX-2), no gene transcriptase da telomerase 

reversa, no proto-oncogene sis, na c-kit, no recetor do oncogene da tirosina quinase, no 

protoncogene erB-2 e na matriz das metaloproteinas, tal como, uma baixa regulação do gene 

supressor tumoral PTEN. A atividade do fator 1 de crescimento tipo insulina (IGF-1) e o fator de 

crescimento dos hepatócitos podem contribuir para um aumento da malignidade. A ezrina, 

ligante da membrana citoesqueleto, mostrou ser parcialmente responsável pela progressão da 

doença. O fator de crescimento do endotélio vascular pode ser encontrado no plasma e a 

angiostatina pode estar presente na urina dos cães1. 

 A apresentação clínica de animais com OSA apendicular, é geralmente por claudicação, 

inchaço (principal sinal no Sweetie) e dor do local, existindo por vezes história de trauma 

subjacente1,2. Quando existem metástases, os sinais respiratórios são bastante raros e muitos 

animais mantém-se assintomáticos por vários meses, podendo alguns desenvolver sinais 

inespecíficos1.  

 O diagnóstico presuntivo de OSA surge com base nos sinais clínicos, história, exame 

físico e achados radiográficos. Diagnósticos diferenciais incluem outros tumores ósseos 

primários, como o condrossorcoma, o fibrossarcoma e o hemangiossarcoma, metástases 

ósseas, mieloma múltiplo ou linfoma no osso, micoses sistémicas (mais associado a 

determinadas zonas geográficas), osteomielite bacteriana (história de cirurgia ou trauma), e 

raramente, quistos ósseos1. O diagnóstico da doença passa pela realização de radiografias 



3 
!!

laterais e craniocaudais ao local afetado. As lesões radiográficas incluem perda de detalhe 

trabecular na metáfise devido à lise do osso, descontinuidade do córtex, formação de novo 

osso a partir do periósteo (triângulo de codman), mineralização em paliçada perpendicular à 

diáfise (sunburst effect), extensão da massa para os tecidos moles adjacentes e uma transição 

indistinta entre o tumor e o osso normal, áreas de esclerose e possíveis fraturas1,2.  

 A biópsia óssea é o método diagnóstico mais relevante que, quando feito pré-

cirurgicamente, pode ser classificado em aberto, fechado ou semi-aberto1,2. O uso de citologia 

aspirativa por agulha final (CAAF) para o diagnóstico de OSA, apresenta uma sensibilidade de 

97% e uma especificidade de 100% em 32 de 36 casos2. A coloração da FA apresentou uma 

sensibilidade de 100%, ajudando a diferenciar este de outros tumores positivos à coloração 

com vimentina1,2. No entanto, o diagnóstico com citologia, não pode ser considerado definitivo1. 

Após a remoção do tumor por amputação ou por técnicas com manutenção do membro, deve 

ser realizada histopatologia de uma amostra significativa, de forma a confirmar o diagnóstico 

pré-cirúrgico, tal como foi realizado na amostra do Sweetie1. 

 O estadiamento sistémico consiste na procura de metástases, pelo que se deve 

pesquisar o envolvimento dos linfonodos (extremamente raro), realizar um bom exame 

músculo-esquelético, radiografias torácicas e ecografia abdominal1. O uso de Tomografia 

computorizada (TC) e da ressonância magnética (RM) permitem uma melhor visualização da 

extensão das lesões e a cintigrafia nuclear é útil para identificar metástases ocultas nos 

ossos1,2. Relativamente ao estadiamento cirúrgico é baseado no grau histológico, que é 

avaliado segundo o pleomorfismo nuclear, grau de necrose tumoral e índice mitótico (Anexo I, 

tabela 2 e 3), no local do tumor primário e na existência de metástases regionais ou distantes, 

dividindo o OSA em três estadios possíveis. O estadio I passa por um baixo grau histológico 

sem a existência de metástases, o estadio II consiste num alto grau histológico sem existência 

de metástases e, por fim, o estadio III inclui a existência de metástases, independentemente do 

grau histológico. Os estadios são subdivididos pela localização anatómica do tumor em 

intracompartimental e extracompartimental1,4. De acordo com este sistema, a maior parte dos 

cães encontra-se no estadio II extracompartimental1, incluindo o Sweetie, uma vez que a 

histopatologia do seu tumor apresentou um elevado grau histológico e as radiografias 

realizadas não identificaram quaisquer metástases. Idealmente deve ser realizada um 

hemograma completo, bioquímica sérica, urianálise e no caso de existir patologia cardíaca 

associada, é importante a realização de um ecocardiograma e de um electrocardiograma 

(ECG), para avaliar o risco associado aos possíveis tratamentos1. Os exames diagnósticos 

realizados no Sweetie anteriores à amputação mostraram apenas uma elevação na FA.  

 O tratamento standard de OSA apendicular consiste na amputação do membro afetado 

seguido de quimioterapia1,2. A cirurgia realizada de forma isolada é considerada um tratamento 

paliativo, sendo o tempo médio de sobrevida cerca de 119 a 175 dias, com 11 a 21% de 
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probabilidade de sobrevivência durante um ano, e 0 a 4% de sobrevivência durante 2 anos2. A 

pré-existência de problemas neuromusculares severos pode ser uma contra-indicação, pelo 

que podem ser efetuados outros tipos de cirurgia com conservação do membro (mais comum é 

o uso de um aloenxerto), usados essencialmente quando o tumor está presente no rádio distal. 

Esta técnica não tem demonstrado alterações na sobrevivência dos cães quando realizada 

com margens, e são considerados possíveis candidatos, animais com osteossarcoma 

confinado ao membro, com menos de 50% de afetação do osso, ausência de fratura e afetação 

de tecidos moles inferior a 360º. No caso do Sweetie (osteossarcoma na tíbia), poderia ter sido 

realizada cirurgia de conservação de membro com radioterapia intra-cirúrgica extracorporal e 

osteogénese com transporte ósseo longitudinal, no entanto, este tipo de cirurgia, nesta 

localização, parece acarretar inúmeras complicações1. 

 A quimioterapia é essencial no tratamento de osteossarcoma pelo que, dependendo dos 

diferentes estudos e diversos protocolos, os pacientes apresentam cerca de 40% a 50% de 

hipótese de sobrevivência de 1 ano e cerca de 20 a 25% sobrevivem 2 anos após a 

amputação2. A cisplatina é um composto platinado de primeira geração que apresenta efeitos 

gastrointestinais e uma elevada nefrotoxicidade. O tratamento mais comum com este fármaco 

é feito com uma dose de 70 mg/m2 IV e administração de fluídos, de 3 em 3 semanas, por 2 

sessões, sendo o tempo mediano em remissão da doença de 177 a 226 dias, e o tempo 

mediano de sobrevida de 262 a 282 dias, existindo 38% a 43% de sobrevivência até 1 ano e 16 

a 18% até 2 anos. Por sua vez, a carboplatina é um composto platinado de segunda geração, 

que apresenta os mesmos efeitos anti-tumorais que o fármaco anterior mas apresenta menor 

nefrotoxicidade, sendo os seus principais efeitos secundários a mielossupressão e os efeitos 

gastrointestinais. O protocolo recomendado inclui uma dose de 300 mg/m2 IV, cada 3 semanas, 

por 4 sessões. O tempo mediano em remissão da doença é cerca de 257 dias e o tempo 

mediano de sobrevida de 321 dias, sendo que cerca de 35,4% dos cães sobrevivem até um 

ano. O lobaplatin, é um composto platinado de terceira geração, usado numa dose 35 mg/m2, 

cada 21 dias, por 4 sessões, que apresenta piores resultados que os dois fármacos referidos 

anteriormente (32% apresentaram um ano de vida). A doxorrubicina é também um possível 

tratamento para o OSA, no entanto, esta tem que ser usada num protocolo com intervalos de 2 

semanas para apresentar a mesma eficácia que os agentes platinados3. Este fármaco tem 

como maior inconveniente o possível desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada. Com este 

tratamento, 50,5% dos animais sobreviveram cerca de 1 ano e 9,7%, cerca de 2 anos1. 

Protocolos com diferentes combinações entre os vários agentes quimioterápicos (anexo I, 

tabela 1) têm sido amplamente investigados, no entanto, estes não parecem demonstrar 

melhores resultados comparativamente aos que incluem apenas um fármaco, demonstrando 

um tempo médio de vida entre 235 a 413 dias1,3.  
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 No caso do Sweetie, o tratamento instituído passou pelo uso de carboplatina (300 

mg/m2 IV), de 21 em 21 dias, durante 4 sessões. Tendo em conta a história clínica, este 

fármaco parece ser o mais adequado, uma vez que evita os efeitos nefrotóxicos da cisplatina e, 

por outro lado, evita a possibilidade da cardiomiopatia induzida pela doxorrubicina. Se esta 

última fizesse parte do protocolo do Sweetie, deveria ser realizado um ECG e um 

ecocardiograma de forma a avaliar com mais precisão a função cardíaca, pois o paciente 

demonstrou um sopro grau IV/VI na auscultação e aumento da silhueta cardíaca nas 

radiografias. 

 A realização de hemograma no Sweetie antes da administração dos agentes 

quimioterápicos e entre as diferentes sessões de quimioterapia, deve-se à mielossupressão 

secundária ao tratamento. A contagem de neutrófilos é o fator mais importante pois pode limitar 

a realização do tratamento quimioterápico. O nadir de neutrófilos atinge-se por volta dos 7 a 10 

dias (carboplatina aos 10 a 14 dias) após a administração dos fármacos. Se os valores destes 

se encontrarem inferiores a 1500 células/!l e o animal estiver clinicamente normal, deve iniciar-

se um antibiótico de largo espectro para prevenir infeções secundárias, por outro lado, se se 

apresentar febril, deve ser hospitalizado. Aquando da administração dos quimioterápicos, se a 

contagem de neutrófilos for inferior a 3000 células/!l é recomendável o adiamento da sessão 

de quimioterapia. Por fim, se um determinado agente provocar uma neutropénia inferior a 500 

células/!l, a sua dose deve ser reduzida em cerca de 20%5.  

 O uso de um implante biodegradável com cisplatina (OPLA-pt), consiste na libertação 

de elevadas doses quimioterápicas no local da cirurgia (86 mg/m2), apresentando como 

principal vantagem a diminuição da toxicidade multissistémica, sendo o tempo mediano de 

sobrevida de 240 dias1,6. O uso de apenas uma administração de 300 mg/m2 de carboplatina 

diluído numa solução com 5% de glucose, através de cateter subcutâneo durante 3, 5 ou 7 dias 

a numa infusão constante, a seguir à cirurgia (com ou sem amputação), apresenta um tempo 

médio de sobrevida de 365 dias, não demonstrando diferenças significativas em relação ao uso 

de quimioterapia IV ou ao uso de OPLA-pt, e em relação à presença de mielossupressão. No 

entanto, os efeitos gastrointestinais parecem ser menores (apenas 1 em 17 cães, 

comparativamente aos 19 a 75% detetados noutros estudos)6. 

 Imunoterapia inclui a estimulação com muramil tripéptido fosfatidiletanolamina (L-MTP-

PE), e apresenta resultados de cerca de 222 dias (combinado com amputação). Administrado 4 

semanas após a cisplatina (70 mg/m2, de 3 em 3 semanas) apresentou um tempo mediano de 

vida de 432 dias comparativamente ao uso isolado do quimioterápico (apenas 291 dias)1. O 

lycopene é um carotenoíde que tem vindo a ser investigado para o tratamento do OSA. Este 

tem um potencial antioxidante razoável e tem a capacidade de inibir a proliferação celular nas 

células deste tumor através de alterações na permeabilidade das mitocôndrias e da fosforilação 

da AKT, usando uma concentração máxima de 10 !M. O lycopene pode ser administrado com 
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doxorrubicina, pelo que é possível o seu uso como adjuvante da quimioterapia, no entanto, 

apenas foi avaliado in vitro, pelo que estudos in vivo serão necessários7.  

 Os tratamentos paliativos existentes incluem a radiação e o maneio farmacológico1. A 

radioterapia apresenta uma duração de resposta de 17 a 288 dias (mediana de 130 dias)2. O 

maneio farmacológico (sobrevida de 3 meses) inclui anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), 

tais como o piroxicam, o carprofeno e o meloxicam, combinações com acetaminofeno e 

codeína ou outros opióides, ou pelo uso de bifosfanatos e difosfanatos1. Os bifosfanatos 

parecem diminuir a dor e a progressão da doença, no entanto, exibem alguma nefrotoxicidade2.  

  Um pior prognóstico da doença está associado a tumores maiores e localizados no 

úmero, a elevado grau histológico, a animais no estadio III da doença (tempos medianos de 

vida de 59 dias) comparativamente a cães sem metástases (318 dias), a aumentos da FA no 

soro (maior que 110U/L) ou da isoenzima óssea da FA (maior que 23 U/L), antes da cirurgia e 

após 40 dias da mesma, metástases nos tecidos moles (em relação a metástases ósseas), a 

cães com menos de 5 anos tratados apenas com amputação e animais de maiores 

dimensões1,2,3,4. O Sweetie não apresentava metástases nem pertence a uma raça gigante, 

pelo que é um bom índice prognóstico, no entanto, a sua FA anteriormente e após a cirurgia 

encontravam-se elevadas e o seu grau histológico era alto, o que é coincidente com um mau 

índice de prognóstico. Com o protocolo de quimioterapia realizado posteriormente à 

amputação, o Sweetie apresenta uma esperança média de vida de 321 dias. 
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CASO CLÍNICO Nº2: DERMATOLOGIA – ATOPIA CANINA 

Identificação e motivo da consulta: Nilla é uma fêmea castrada, West Highland White Terrier, 

com 2 anos de idade e 7 Kg, que foi trazida à consulta na Universidade do Tennessee por 

queixa de prurido há cerca de um ano. História: Nilla encontrava-se devidamente vacinada 

(contra Esgana, Parvovírus, Parainfluenza, Adenovírus 1 e Raiva) e desparasitada com fipronil, 

milbemicina-oxima e lufenuron uma vez por mês. Era alimentada com uma ração comercial 

seca (Purina DRM®). Ela vivia dentro de casa, e só vinha à rua para realização das suas 

necessidades. Não tinha história de outras doenças ou cirurgias, não tinha contacto com outros 

animais e não tinha história de viagens. Nilla tinha prurido num grau 7/10, especialmente nas 

patas e focinho, não havendo exacerbar numa altura específica do ano. No passado, esteve 

medicada com selamectina, difenidramina, nitempiram, e com uma conjugação de trimeprazina 

e prednisolona (Temaril P®). Quando este último fármaco era administrado o prurido diminuía 

bastante, voltando a piorar quando o mesmo era descontinuado. O veterinário de referência 

testou uma dieta de eliminação comercial à base de canguru, durante cerca de 3 meses, não 

se detetando uma redução do prurido, para além disso, aquando da provocação com a dieta 

comercial anterior, não houve qualquer alteração. As pessoas que conviviam com a Nilla não 

apresentavam qualquer lesão. A cadela não tinha o hábito de escavar nem contacto com 

roedores. Exame de estado geral: Normal. Exame dermatológico: Exame à distância: Pêlo 

seco. Prova de arrancamento do pêlo: A depilação era difícil nas lesões descritas e no resto do 

corpo. Elasticidade e espessura da pele: Normais. Áreas alvo: Eritema nos pavilhões 

auriculares, axilas, virilhas e espaços interdigitais. A superfície ventral do focinho apresentava 

alopécia, hiperpigmentação e eritema. Diagnósticos diferenciais: Pediculose, pulicose, sarna 

sarcóptica, pioderma superficial, dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP), dermatite 

atópica, alergia alimentar, dermatite por Malassezia pachydermatis. Exames 

Complementares: Tricograma: Pontas partidas; Prova do pente fino para pulgas: Negativo; 

Reflexo otopodal: Negativo; Citologia de pele nas lesões (impressão por fita-cola e Diff Quik): 

Negativo; Raspagem de pele superficial nas zonas das lesões: Negativa; Raspagem de pele 

profunda nas zonas das lesões: Negativa; Citologia do canal auditivo externo: Negativo; Teste 

intradérmico: Positivo para várias ervas daninhas, mofo e ácaros do pó. Diagnóstico final: 

Possivelmente atopia canina. Acompanhamento e tratamento: A Nilla terá que voltar dentro 

de 2 a 3 semanas para se lhe administrar a primeira vacina, específica para os seus 

alergénios. De forma a controlar o prurido, foi administrada trimeprazina 5 mg e prednisolona 2 

mg (Temaril-P®), PO, BID durante 4 dias consecutivos, posteriormente, PO, SID durante 4 dias 

consecutivos e, finalmente, PO, QOD por 4 tratamentos. Para além deste, continuar a 

prevenção com fipronil, metropeno, milbemicina-oxima e lufenuron, uma vez por mês. 

Discussão: A atopia é uma patologia alérgica, inflamatória e prurítica da pele associada a uma 

reação de hipersensibilidade tipo I, com produção de anticorpos do tipo IgE, essencialmente 
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contra alergénios ambientais, que podem ser inalados ou absorvidos cutaneamente1,2,3. Pensa-

se que esta patologia relaciona-se com defeitos na epiderme que contribuem para um aumento 

da penetração de antigénios1,4. A dermatite atópica (DA) possui uma predisposição genética, 

manifestando-se em cerca de 10% da população canina, podendo ocorrer entre os 4 meses e 

os 7 anos de idade, no entanto, 70% dos animais exibem sinais clínicos entre 1 e os 3 anos de 

idade1,2,5. Parece existir uma certa predisposição para algumas raças e a bibliografia não é 

consensual quanto à prevalência entre fêmeas e machos, sendo mais incidente em fêmeas, 

segundo Scott et al. 2001 e não existindo diferenças entre sexos, segundo Olivry et al. 20101,5.  

 Os sinais clínicos podem ser sazonais ou não sazonais, consoante os alergénios 

envolvidos, no entanto, cerca de 80% dos cães atópicos têm manifestações clínicas ao longo 

de todo o ano. O prurido surge essencialmente no focinho, patas, pescoço ventral, axilas, 

virilhas, pavilhão auricular, face ventral da cauda, região perianal e abdómen ventral1,2,5. As 

lesões primárias incluem essencialmente eritema, pápulas e máculas5. No entanto, a maior 

parte dos animais apresenta-se com lesões secundárias, tais como, escamas, crostas, 

alopécia, hiperpigmentação e liquenificação devido ao auto-traumatismo, piodermas 

secundárias apresentando pústulas, pápulas, crostas, escamas e colaretes epidérmicos, 

dermatite por Malassezia pachydermatis (seborreia, alopecia, escoriações, eritema, 

liquenificação e hiperpigmentação), otites externas e seborreia secundária. Sinais não 

cutâneos incluem conjuntivite, rinite, bronquite alérgica e hiperhidrose2,5. 

 Os principais diagnósticos diferenciais de DA incluem, DAPP, alergia alimentar, sarna 

sarcóptica, pioderma, dermatite por Malassezia pachidermatis, pulicose, pediculose e sarna 

demodécica1,2. O diagnóstico da patologia em questão é feito com base na história, exame 

físico e dermatológico, técnicas de diagnóstico, descartando todas as outras possíveis causas 

e, também, através do teste intradérmico e da serologia2,5. No entanto, estes dois últimos não 

devem ser feitos numa abordagem inicial, uma vez que, o facto de existir uma reação a um 

determinado alergénio no teste intradérmico, não significa necessariamente que apresente 

sinais clínicos associados a esse e, por outro lado, o facto de ser negativo não significa que o 

animal não seja atópico5. Aquando da realização deste teste, os glucocorticóides orais e 

tópicos devem ser retirados com 3 semanas de antecedência, e por sua vez, os anti-

histamínicos e as dietas ricas em ómega 3 e 6, 10 dias antes, de forma a evitar falsos-

negativos. Outros exemplos de causas para esta ocorrência, passam por dose insuficiente de 

alergénios ou realização do teste na altura de maior hipersensibilidade (Anexo II)1. No caso da 

Nilla, através dos diferentes métodos de diagnóstico é possível excluir-se todas as causas 

infeciosas de prurido, pelo que, apenas ficam por descartar as possíveis causas alérgicas, tais 

como a DAPP e a alergia alimentar. A primeira, pode ser sazonal ou não, consoante a área 

geográfica. A distribuição das lesões envolve fundamentalmente a zona lombossagrada, base 

da cauda, zona caudomedial das coxas, flancos e abdómen. O diagnóstico pode ser feito 
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através da história, sintomatologia e localização das lesões, visualização de pulgas ou 

excrementos destas no animal e resposta a um tratamento agressivo contra estes parasitas2. 

No controlo de pulgas adultas podem ser utilizados adulticidas, tais como fipronil, imidaclopride 

ou selamectina, cada 3 a 4 semanas, e nitempiram, 1mg/kg PO, SID ou QOD, 1 a 2 semanas. 

Por outro lado, podem ser usados reguladores do crescimento de insetos, tópicos ou 

sistémicos, como o lufenuron, o piriproxifeno e o metopreno2. No caso da Nilla, esta não 

apresentava lesões na zona lombossagrada, não foram vistos quaisquer parasitas ou 

excrementos e, por fim, não respondeu ao tratamento instituído para controlo de parasitas, pelo 

que podemos descartar esta hipersensibilidade. No entanto, existem evidências que animais 

que padecem de DA, desenvolvem facilmente DAPP, pelo que deve ser feito um controlo 

exaustivo durante todo o ano, tanto do animal como do seu ambiente1,2,5. A alergia alimentar 

pode ocorrer em qualquer idade e em qualquer altura do ano, apresentando as mesmas lesões 

referidas anteriormente para a DA e nos mesmos locais. Para excluir o seu diagnóstico deve 

ser realizado uma dieta de eliminação durante 10 a 12 semanas, com uma nova proteína ou 

ingredientes hidrolisados, podendo ser comercial ou feita em casa. Se durante a dieta de 

eliminação, o animal não apresentar prurido e, posteriormente, ao ser reintroduzida a dieta 

anterior ele voltar a exibir sinais clínicos, o diagnóstico confirma-se2,5. No caso da Nilla, foi feita 

esta prova diagnóstica com uma nova proteína (canguru) e o resultado foi negativo, pelo que 

permitiu excluir esta patologia. Recentemente, foi feita uma lista de 8 critérios para o 

diagnóstico de DA, considerando a presença desta doença no caso de existirem 5 dos 8 

critérios, apresentando uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 79%, sendo que 

20% dos animais são erradamente diagnosticados. Estes critérios incluem: 1) aparecimento da 

doença antes dos 3 anos de idade; 2) o animal viver essencialmente no interior; 3) o prurido 

responder ao tratamento com esteroides; 4) o prurido ser anterior ao aparecimento de lesões 

cutâneas; 5) a afetação dos membros torácicos; 6) a afetação do pavilhão auricular; 7) o não 

envolvimento da margem do pavilhão auricular e 8) o não envolvimento da zona 

lombossagrada5. A Nilla apresentava todos estes critérios descritos anteriormente.  

 Aquando da realização de um plano de tratamento para a DA, é importante avaliar a 

sazonalidade, a distribuição, a extensão das lesões, o custo, a disponibilidade do proprietário 

para realização do mesmo e os riscos para o paciente1. Nesta patologia deve ser considerado 

o efeito somatório dos diferentes problemas, uma vez que um animal atópico, que também 

possua pulgas ou infeções secundárias, apresenta um desconforto bastante mais exacerbado, 

pelo que todos estes fatores devem ser bem controlados durante todo o ano1. Para prevenir o 

aparecimento de infeções por bactérias e Malassezia pachidermatis, reduzir os alergénios que 

residem na superfície do animal e aumentar a hidratação da pele, devem ser realizados banhos 

semanais com champôs não irritantes. O uso de antibioterapia não deve ser feito de forma 

indiscriminada, apenas quando existem infeções bacterianas secundárias. A diminuição do 
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contacto com os possíveis antigénios, é uma prática possível mas difícil, especialmente, 

porque na maior parte das vezes, existem vários componentes associados1,5. 

 Quando a DA é mais focalizada e apenas por curtos períodos de tempo, podem ser 

usados corticosteroides tópicos, tais como, triancinolona 0,015% e hidrocortisona 0,0584% BID 

ou então tacrolimus 0,1% BID. Por outro lado, o tratamento do prurido pode ser feito com 

corticosteroides orais como a prednisona, prednisolona e metilprednisolona, quando a doença 

ocorre sazonalmente (menos que 4 meses), uma vez que, quando usados durante longos 

períodos de tempo podem resultar em efeitos adversos inaceitáveis. A dose inicial deve ser de 

0,5 mg/kg a 1 mg/kg, SID a BID, durante 3 a 7 dias5. Posteriormente, a dose e a frequência 

devem ser diminuídas. Os efeitos secundários incluem poliúria, polidipsia, polifagia, e 

imunossupressão, estando intimamente relacionados com a dose e a duração do tratamento3,5. 

Por sua vez, os anti-histamínicos do tipo H1, não são eficazes em situações agudas de DA e o 

seu potencial no tratamento é bastante reduzido. Estes podem ser usados de forma preventiva, 

mantendo os recetores H1 inativos antes da libertação de histamina. Os que possuem algum 

efeito são a hidroxizina (2 mg/kg BID) e a cetirizina (0.5–1.0 mg/kg SID)5. De forma a diminuir 

os sinais clínicos dos corticosteroides e controlar de forma eficaz os sinais de DA, surgem 

associações farmacológicas incluindo a trimeprazina (anti-histamínico) e a prednisolona 

(Temaril-P®), tendo uma eficácia como anti-pruritico bastante mais elevada que cada um dos 

fármacos de forma isolada3,5. 

 Quando os corticosteroides têm efeitos secundários intoleráveis ou não possuem 

qualquer efeito no animal, a ciclosporina surge como uma opção. Com a administração de 5 

mg/kg SID, durante 4 a 6 semanas (fase de indução) é expectável uma melhoria de 40% na 

extensão e severidade das lesões e de 30% no prurido, sendo que 1/2 a 2/3 dos pacientes 

melhoram 50%, ou mais, nos sinais clínicos. A resposta ao tratamento nesta primeira fase (40 

dias) parece predizer a eficácia deste após 12 a 16 semanas. A contínua administração leva a 

uma redução dos sinais clínicos, atingindo-se uma fase plateau entre 2 e 4 meses após o início 

do tratamento, existindo uma diminuição de 50 a 70% das lesões. Durante a manutenção, 

aproximadamente 1/3 a metade dos animais recebem metade da dose original, e um em cada 

5 pacientes receberá 1/4 da dose de indução. Quando se atinge 50% de melhoria nos sinais 

clínicos, a frequência pode diminuir para dias alternos e, por sua vez, quando se atinge uma 

melhoria de 75%, o tratamento pode passar a ser feito duas vezes por semana. A eficácia da 

ciclosporina na melhoria da doença, de 50% das lesões e do prurido é semelhante à da 

administração de glucocorticoides orais (prednisona/metilprednisona). Estes podem ser úteis 

nas primeiras duas semanas, de forma a acelerar a melhoria das manifestações clínicas. Na 

dose de 5 mg/kg, a ciclosporina parece ser segura (não existindo informação após 6 meses de 

administração), apresentando apenas alguns efeitos gastrointestinais, no entanto, a sua 

principal desvantagem é o seu custo6. 
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 Outra das recomendações no tratamento passa pela suplementação da dieta com 

ácidos gordos essenciais, de forma a melhorar a qualidade da pele e diminuir a perda de água, 

permitindo, também, diminuir a dose de prednisolona após cerca de 2 meses5. A pentoxifilina 

(10 to 25 mg/kg PO, BID ou TID) pode ajudar a reduzir a dose de corticosteroides e, por sua 

vez, o misoprostol (6 mg/kg PO TID) pode ser usado no controlo do prurido2,5. Devido à 

moderada eficácia, aos efeitos adversos e aos custos destes dois fármacos, estes não devem 

ser usados como primeira linha no tratamento da DA. Para além disto, estudos demonstram 

eficácia do tratamento com gama-interferões, usando-se doses de 5000–10 000 unidades/kg, 

SQ, 3 a 4 vezes por semana e, posteriormente, uma vez por semana5. 

 A imunoterapia consiste na administração gradual e crescente de extratos de 

alergénios, de forma a diminuir a sintomatologia aquando da exposição futura a esses mesmos 

alergénios. Esta terapia deve ser implementada em animais que foram previamente testados 

com o teste de intradermorreação e teste serológico, tendo estes permitido identificar as 

causas da alergia; quando o tratamento com anti-inflamatórios é ineficaz ou quando possui 

efeitos secundários inaceitáveis e quando a doença se manifesta mais do que 4 a 6 meses por 

ano4,5. A imunoterapia é a única capaz de alterar significativamente, e a longo prazo, os sinais 

clínicos, sendo que, cerca de 50% a 80% dos animais tratados durante 6 a 12 meses, exibem 

uma melhoria na sintomatologia e/ou uma diminuição farmacológica para o controlo da doença. 

A administração concomitante de corticosteroides é ainda um tema com resultados 

contraditórios, enquanto que, a de ciclosporina parece não interferir com o tratamento. No 

entanto, enquanto os efeitos da imunoterapia não são visíveis, deve ser administrado anti-

inflamatórios de forma a proporcionar uma boa qualidade de vida ao animal, e a imunoterapia 

deve ser feita, pelo menos, durante um ano, de forma avaliar corretamente a sua eficácia5. O 

efeito adverso mais comum é o aumento do prurido após aumentos da concentração do 

tratamento. Sinais sistémicos ocorrem em 1% dos animais e incluem fraqueza, depressão, 

sedação, ansiedade, diarreia, vómitos, entre outros. A recorrência dos sinais clínicos deve-se, 

na maior parte das vezes, a infeções secundárias ou ao desenvolvimento de alergias a novas 

substâncias1,4. Muitos estudos afirmam que a taxa de sucesso não é influenciada pela idade do 

aparecimento da doença, pelo inicio da imunoterapia, pela duração da doença antes do 

tratamento, nem pelo número de alergénios. Por sua vez, os resultados mostram-se 

contraditórios em relação à influência da sazonalidade4. 

 Um estudo recente demonstra a eficácia do masitinib no tratamento da DA. Este 

fármaco é um inibidor da tirosina quinase seletivo para a c-kit, tendo um efeito anti-proliferativo 

nos mastócitos. O masitinib demonstrou um nível de eficácia semelhante ao da ciclosporina (5 

mg/kg) e da metilprednisolona (0,75 mg/kg) e os seus efeitos adversos parecem ser bastante 

inferiores (59% para o masitinib em comparação com 81% para os outros dois fármacos). No 

entanto, este fármaco provoca perda de proteína e uma maior incidência de efeitos adversos 
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graves. Estas perdas podem ser controladas através de medições dos valores de albuminémia 

e de proteinúria de 2 em 2 semanas, permitindo descontinuá-lo quando necessário, levando à 

normalização dos valores. Uma vez que o masitinib possui um diferente mecanismo dos 

fármacos atualmente utilizados, parece apresentar um potencial no tratamento da DA, 

especialmente em animais que não respondem à ciclosporina e aos glucocorticoides. Foi 

também visto, neste estudo, uma resposta bastante positiva em pacientes que não tinham sido 

tratados com nenhum outro fármaco e em animais que apresentavam elevado prurido7. 

 Em termos prognósticos, a DA apresenta um bom resultado. Apesar de existir uma 

probabilidade de 90% dos animais serem controlados de forma satisfatória, a terapia, para 

além de ser para o resto da vida, não é curativa, controlando apenas a doença. Para além 

disto, esta patologia necessita muitas vezes de reajustamentos no tratamento já que 

agudizações podem ocorrer, com ou sem infeções secundárias e desenvolvimento de 

hipersensibilidade a novos alergénios2.  
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CASO CLÍNICO Nº3: NEUROLOGIA – HÉRNIA DISCAL 

Identificação e motivo da consulta: Rowdy é um macho castrado, Teckel, com 6 anos de 

idade e 6,8 kg, que foi trazido à consulta na Universidade do Tennessee, devido à ataxia que 

apresentava nos membros pélvicos, há cerca de 5 dias. História: O Rowdy encontrava-se 

devidamente vacinado (contra Esgana, Parvovírus, Parainfluenza, Adenovírus 1 e Raiva) e 

desparasitado, tanto interna, como externamente. Era alimentado com uma ração comercial 

seca, vivia dentro de casa, e só vinha à rua para realização das suas necessidades. Não tinha 

história de outras doenças ou cirurgias; não tinha contacto com outros animais e não tinha 

história de ter feito viagens. O Rowdy apresentava episódios anteriores de incoordenação 

motora dos membros pélvicos, que foram resolvidos com carprofeno, tramadol e repouso em 

jaula. No entanto, cerca de 5 dias antes da consulta, o Rowdy parecia apresentar uma 

incoordenação mais marcada comparativamente aos outros episódios, arrastando por vezes o 

membro posterior direito. Foi medicado com carprofeno (2 mg/kg, PO, BID) e tramadol (4 

mg/kg, PO, TID) desde que os donos notaram a alteração na marcha. Não foi descrito nenhum 

episódio de trauma. Exame de estado geral: Ataxia e paraparésia nos membros pélvicos. 

Todo o restante exame físico encontrava-se normal. Exame neurológico: Estado mental: 

Alerta e responsivo. Postura e marcha: Em marcha, detetou-se ataxia do tipo propriocetivo nos 

membros pélvicos e paraparésia dos mesmos. Pares cranianos: Sem alterações. Reações 

posturais: Défices propriocetivos nos membros pélvicos, pior do lado direito. Reflexos 

miotáticos: Normais. Reflexo panicular: Ausente a partir de L1. Reflexo perineal: Normal. 

Palpação e Sensibilidade: Hiperestesia na palpação de T12-L1 e tónus muscular normal em 

todos os membros. Lista de problemas: Ataxia propriocetiva e paraparésia nos membros 

pélvicos, ausência do reflexo panicular a partir de L1, hiperestesia desde a palpação de T12 a 

L1. Localização da lesão: T3-L3. Diagnósticos diferenciais: Hérnia discal Hansen tipo I, 

discospondilite, fratura, luxação ou subluxação vertebral, mielopatia degenerativa, 

tromboembolismo fibrocartilagíneo, meningomielite granulomatosa, neoplasia extradural 

(metastática ou vertebral), neoplasia intramedular (ex: gliomas ou metastáticas) ou neoplasia 

intradural e extramedular (ex: meningiomas e Shwannomas). Exames complementares: 

Hemograma: Normal. Perfil bioquímico (ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, globulinas, 

glucose, cálcio, fósforo, potássio, cloro, bilirrubina total, ALT e FA): Todos os parâmetros dentro 

dos limites de referência; TC (Anexo III) - extrusão do disco entre as vértebras T13 e L1, do 

lado direito. Diagnóstico final: Hérnia discal, Hansen tipo I, em T13-L1. Tratamento e 

Acompanhamento: Hemilaminectomia do lado direito entre T13-L1 e fenestração em T12-13 e 

T13-L1. A analgesia pós-cirúrgica foi feita através de infusão contínua de Fentanilo (0,55 ml/h) 

e lidocaína (2,15 ml/h) durante 24 horas. Foi feita uma monitorização da incisão com aplicação 

de gelo na mesma a cada 6 horas, de forma a diminuir o edema e a dor. Passadas 24 horas da 

cirurgia, o Rowdy apresentou um exame físico normal, com exceção da ataxia que ainda 
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apresentava nos membros pélvicos, no entanto, não parecia apresentar dor. Ele conseguia 

urinar voluntariamente e alimentou-se de forma adequada. Foi então iniciada a medicação com 

Tylenol® (acetaminofeno e codeína) 0,5 mg/kg TID, gabapentina 10 mg/kg TID e acepromazina 

0,005 mg/kg a 0,01 mg/kg caso fosse necessário controlar a ansiedade. Após 48 horas, a 

ataxia parecia estar a melhorar e o Rowdy não apresentava dor aparente, urinava 

voluntariamente, comia e bebia bem, pelo que lhe foi prescrita alta no dia seguinte. Foi 

recomendado ao proprietário, restringir o movimento do animal durante 4 semanas e aumentar 

gradualmente o exercício após esse período, vigiar a sutura e a urina (ausência ou alterações 

da mesma). Foi também dito que o Rowdy deveria continuar a medicação oral durante uma 

semana ou após esse período caso fosse notada dor no animal. Após 15 dias, os donos 

informaram que o animal apresentava uma marcha praticamente normal. 

Discussão: As hérnias discais são a causa mais comum de disfunção neurológica, ocorrendo 

em cerca de 2% da população canina, sendo o Teckel 12,6 vezes mais afetado quando 

comparado às outras raças1,2. Os discos intervertebrais são compostos por um anel fibroso 

exterior (mais grosso ventralmente) e por um centro gelatinoso e amorfo, designado de núcleo 

pulposo, que possui uma grande percentagem de água. A degeneração dos mesmos pode ser 

classificada em condroide e fibroide1. A primeira, mais associada com as raças 

condrodistróficas (Teckel, Pequinês, Bulldog Francês, Beagle, Caniche e Cocker Spaniel), é 

caracterizada por uma perda de glicosaminoglicanos, aumento do colagénio e uma diminuição 

da proporção de água, resultando na perda das propriedades hidroelásticas e na capacidade 

de suportar o peso1,2,3. No Teckel, a transformação da substância gelatinosa do núcleo pulposo 

em cartilagem hialina começa por volta dos 2 meses de idade, e, quando atingem um ano, os 

animais pertencentes a este tipo de raça, apresentam alteração em 75% a 90% dos seus 

núcleos pulposos, enquanto as raças não condrodistróficas, apresentam uma elevada 

quantidade de proteínas não colagénias até uma idade avançada1,2. Por outro lado, a 

degeneração fibroide é um processo associado com a idade, mais visto em raças não 

condrodistróficas (ex: Pastor alemão e Labrador Retrievier), a partir dos 7 anos, afetando um 

baixo número de discos, em qualquer parte da coluna1,2. A extrusão discal ou hérnia discal 

Hansen tipo I, associada à degeneração condroide, inclui a saída do núcleo pulposo, através 

da rutura do anel fibroso, em direção ao canal vertebral, uma vez que a fraqueza do anel 

fibroso não consegue limitar o núcleo degenerado1,3. Quando o disco sofre extrusão e se 

dispersa, ficando sem qualquer associação com o espaço intervertebral correspondente, a 

hérnia adquire uma nova denominação, Funkquist tipo III. No caso de se encontrar não 

disperso e numa localização próxima do espaço correspondente, designa-se Hansen tipo I1. 

Esta tem uma incidência maior entre os 3 e os 7 anos nas raças condrodistróficas, ocorrendo 

em cerca de 19% a 24% dos Teckels. A protusão do disco ou hérnia Hansen tipo II, 

correspondente à degeneração fibroide, é associada à deslocação do núcleo pulposo, devido à 
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fraqueza ou rutura parcial do anel fibroso, causando uma extensão focal do disco dorsal ou 

ventralmente1. Cerca de 80% das hérnias discais ocorrem entre as vértebras T10 e L3, 

podendo este facto relacionar-se com a maior mobilidade deste segmento3.  

 Os sinais clínicos das hérnias discais toracolombares (TL) passam por quadros de 

motoneurónio superior (MNS) dos membros pélvicos com paraparésia ou paraplégia dos 

mesmos e possível perda funcional da bexiga, com ausência da capacidade voluntária, falha  

na  unidade  vesico-uretral,  parálise  da  bexiga, retenção  de  urina,  dissinergia  vesico-

esfincteriana  e  incontinência  urinária2,3,4. Para além disto, as hérnias provocam uma dor 

severa com elevada hiperestesia aquando da manipulação da coluna vertebral, o 

desaparecimento do reflexo panicular caudalmente à lesão e, em alguns animais, a postura de 

Schiff-Sherrington. Uma mielopatia progressiva e severa pode resultar numa mielomalácia 

ascendente-descendente, culminando em morte por paragem respiratória2,3. Pode existir uma 

compressão mais exagerada de um lado, provocando uma assimetria dos sinais neurológicos, 

tal como no caso do Rowdy, em que estes encontravam-se agravados do lado direito2. Os 

sinais de MNS dos membros pélvicos, a ausência do reflexo panicular após L1 e a hiperestesia 

à palpação de T12 até L1, levam a crer que a lesão do Rowdy se localizava entre T12-L1. Após 

a análise da história do paciente e o seu quadro clínico, o diagnóstico diferencial mais provável 

era a hérnia discal, Hansen tipo I (origem degenerativa), devido ao carácter agudo e à raça em 

questão. A discospondilite (origem infeciosa com a maior parte dos animais afetados 

sistemicamente), a luxação/fratura vertebral e as neoplasias seriam também diagnósticos 

importantes a descartar com exames imagiológicos. A mielopatia degenerativa e a 

meningomielite granulomatosa, apresentam, por norma, uma evolução mais progressiva e a 

primeira é bastante mais frequente em raças grandes. O tromboembolismo fibrocartilagíneo, 

apesar de se manifestar de forma aguda, é também infrequente neste tipo de raças2,3.  

 O diagnóstico presuntivo de hérnia discal começa pelos sinais clínicos, raça e exame 

neurológico, no entanto, o verdadeiro diagnóstico só pode ser feito recorrendo aos exames 

imagiológicos2. Com o uso de radiografia simples é possível notar-se algumas alterações que 

sugerem uma possível herniação discal, tais como, a diminuição do espaço intervertebral, a 

diminuição do espaço entre as apófises articulares, o estreitamento e aumento da 

radiopacidade do buraco intervertebral e, por fim, a presença de disco mineralizado no canal 

vertebral1,2. Esta técnica não pode ser utilizada de forma isolada para o diagnóstico desta 

patologia, devendo recorrer-se à mielografia, à TC e à RM da coluna vertebral que fornecem 

informações detalhadas sobre a localização da extrusão, extensão e grau de compressão da 

medula espinhal1. A mielografia foi o método de diagnóstico standard para a identificação de 

hérnias discais, apresentando uma precisão que varia de 72% a 97%1,3. Um desvio ou 

atenuação da coluna de contraste sugere uma compressão extradural, compatível com 

herniação discal, no entanto, são necessárias projeções ventrodorsais ou oblíquas para 
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determinar a lateralização da lesão1. Esta técnica apresenta algumas desvantagens, tais como, 

a possibilidade de lesão da medula espinhal, o risco de ocorrência de convulsões devido ao 

uso do contraste (0 a 10% de probabilidade e aumento desta em animais grandes) o tempo dos 

procedimentos e, por fim, a dificuldade na visualização de pequenas lesões1,5. A perda de 

contraste numa área 5 vezes superior à vertebra L2, é associada com um mau prognóstico em 

animais com perda de dor profunda1. Por sua vez, a TC é uma técnica rápida, sem efeitos 

secundários, que permite uma melhor avaliação da extensão e lateralização da lesão 

comparativamente à mielografia, apesar de apresentar a mesma sensibilidade para a deteção 

de hérnias discais1,2,5.Esta técnica exige uma elevada experiência para a sua interpretação e 

fornece uma excelente imagem para a avaliação de osso, não sendo o método mais indicado 

para a análise dos tecidos moles1,2. Para animais condrodistróficos, a TC simples parece ser 

adequada, no entanto, para animais não condrodistróficos, a TC com uso de contraste é a mais 

indicada5. A RM, apesar do seu elevado custo, demonstrou ser o melhor método de 

diagnóstico, existindo 100% de concordância entre esta técnica, os achados cirúrgicos e a 

lateralização da lesão, em hérnias TL1,5. Esta não necessita da injeção de contraste, permite a 

avaliação detalhada das vértebras e é o único método que possibilita a visualização direta das 

lesões que afetam a medula espinhal, identificando, inclusivamente, hemorragias associadas à 

lesão2,5. Uma hiperintensidade na medula espinhal vista na RM, em animais com paraplegia, é 

indicativo de um pior prognóstico2. No caso do Rowdy, recorreu-se ao uso de TC, uma vez que 

esta fornece uma excelente avaliação das lesões (extensão e lateralização) para posterior 

procedimento cirúrgico, e o seu custo é menos elevado comparativamente à RM1. 

 O tratamento médico está apenas indicado para os animais que apresentem sinais 

neurológicos pouco importantes (apenas uma ligeira ataxia ou dor) ou nos quais os 

proprietários não conseguem suportar economicamente o tratamento cirúrgico2. Este consiste 

no maneio adequado da dor, com o uso de prednisona, metilprednisona ou a administração de 

AINEs e até ao uso de acupuntura e relaxantes musculares. A administração de 

corticosteroides é ainda controversa, existindo indicações de que estes apresentam piores 

resultados comparativamente aos AINEs1,2. A restrição dos movimentos do cão é considerada 

o fator mais relevante. Esta deve ser feita recorrendo a uma jaula, durante 4 a 6 semanas, e 

caso exista melhoria dos sinais clínicos, o animal pode ser sujeito a movimento, devidamente 

controlado por uma trela, durante mais 3 semanas. Os animais tratados de forma conservativa 

devem ser vigiados regularmente para o controlo do bem-estar, esvaziamento da bexiga, 

existência de úlceras de decúbito e o estado neurológico. Pacientes que demonstrem 

novamente dor TL ou agravamento dos sinais neurológicos, devem ser submetidos a cirurgia. 

As taxas de recorrência podem variar entre 30% a 50%, ocorrendo cerca de 6 meses a 1 ano 

após o aparecimento dos sinais clínicos iniciais e podem ser minimizadas com a prática de 

fisioterapia e o controlo do peso do animal e das suas atividades. Se todas as recomendações 
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forem seguidas, o tratamento médico resulta em taxas de melhoria de 50 a 100% em animais 

que apresentam apenas dor TL e/ou ligeira parésia2.  

 O tratamento cirúrgico das hérnias TL consiste na remoção do material de disco 

herniado, promovendo assim a descompressão medular. As técnicas mais tradicionais são a 

hemilaminectomia e a laminectomia dorsal2. A primeira é a mais usada, apresentando o mesmo 

grau de descompressão que a segunda, no entanto, apresenta altas taxas de melhoria dos 

sinais neurológicos, menos instabilidade da coluna e um menor risco de desenvolver a 

membrana da laminectomia (também evitada pela aplicação de tecido adiposo no local)1,2. A 

hemilaminectomia permite acesso ao canal vertebral, dorsal e lateralmente, permitindo a 

posterior fenestração, no entanto, apresenta uma maior possibilidade de ocorrência de 

hemorragia devido à proximidade com o seio venoso. São também descritas outras técnicas 

menos invasivas como a minihemilaminectomia e a pediculectomia (preserva as facetas 

articulares), com as quais se produz menos trauma, menos instabilidade e uma recuperação 

pós-cirúrgica mais rápida. A fenestração (abertura de uma janela lateral no anel fibroso com 

posterior retirada do núcleo pulposo) tem sido recomendada de forma a prevenir possíveis 

futuras herniações, sendo realizada no local do disco herniado e de forma profilática nos discos 

adjacentes (locais com maior probabilidade de ocorrência)1. As taxas de recorrência com a 

utilização desta técnica variam de 0 a 24% contra 2,7% a 42% sem o uso desta1,2. Para além 

disto, é maior em animais onde apenas foi efetuada fenestração no local da herniação 

(17,89%) comparativamente a pacientes em que foram realizadas de T11 a L4 (7,85%) e existe 

um risco acrescido em animais condrodistróficos e em discos mineralizados aquando da 

cirurgia1,6. O Rowdy já tinha realizado tratamento médico em episódios anteriores com bons 

resultados. No entanto, atendendo a que existia uma nova recorrência e esta não apresentava 

melhorias com a medicação implementada, foi recomendada a cirurgia, a qual se realizou com 

recurso a hemileminectomia. Após a cirurgia foi-lhe feito um maneio da dor de forma 

multimodal com acetaminofeno, codeína e gabapentina, que apresentam relevância também no 

controlo da dor neuropática2. 

 Em termos de prognóstico, a capacidade de voltar a andar está intimamente 

relacionada com a duração e a extensão da compressão medular, sendo também influenciada 

pelo peso e idade do animal. As taxas de sucesso após a cirurgia variam entre 58,8% a 95%, 

sendo maiores que 95% para animais ambulatórios, como era o caso do Rowdy, e variando 

entre 76% a 96,6% para pacientes que, apesar de paraplégicos, mantém a perceção da dor. 

Após a cirurgia, animais que tinham apenas dor ou paraparésia como sinal clínico inicial 

demoram, em média, 10 dias para voltar a andar, enquanto, animais com paraplégia demoram 

à volta de 52 dias2. A perceção da dor é o fator prognóstico mais relevante, sendo considerado 

ótimo para animais que a mantém, particularmente se tratados cirurgicamente, enquanto 

animais que não a revelem, têm taxas de recuperação de 55,6% se a cirurgia for realizada até 
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às 12 horas, 25% entre as 12 e as 36 horas e cerca de 5%, quando esta é feita após 48 

horas1,2. Após as 48 horas de ausência de dor profunda, a electroacunpuntura mostrou-se mais 

eficaz do que a realização da hemilaminectomia7. Caso a dor não seja recuperada até 4 

semanas após a cirurgia, é considerado um mau índice de prognóstico. É de referir que os 

animais submetidos a sessões de fisioterapia apresentam tempos mais curtos de 

recuperação1,2. As infeções urinárias são uma possível complicação após a cirurgia, estando 

presentes em 38% dos animais até aos 3 meses após o procedimento. Estas taxas podem 

indicar que, apesar de apresentarem uma boa recuperação neurológica, os pacientes podem 

não estar a conseguir esvaziar completamente a bexiga. Sendo assim, é aconselhável uma 

monitorização durante este período através de culturas urinárias4.  
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CASO CLÍNICO Nº4: ENDOCRINOLOGIA - HIPERTIROIDISMO FELINO 

Identificação e motivo da consulta: Ulisses, gato castrado, europeu comum, com 10 anos de 

idade e 4,2 Kg, foi trazido à consulta no Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária de 

Lisboa devido à perda de peso e à atividade excessiva, notada pelos proprietários. História: O 

Ulisses estava devidamente vacinado e desparasitado (interna e externamente), vivia num 

apartamento sem acesso ao exterior e convivia com mais 5 gatos e um cão. Era alimentado 

com ração seca de alta qualidade e água à disposição. Não tinha história de doenças 

anteriores e foi apenas submetido à castração. Os donos notaram que o animal estava a 

perder peso progressivamente e também que estava mais agitado. O Ulisses mantinha o 

apetite e não tinha história de vómitos ou diarreia. Exame de estado geral: Normal. Foi 

possível a palpação dos lobos da tiroide. Lista de Problemas: Perda de peso e hiperatividade. 

Diagnósticos diferenciais: Hipertiroidismo, diabetes mellitus, insuficiência renal crónica (IRC), 

doença inflamatória intestinal (IBD), parasitas intestinais, insuficiência pancreática exócrina e 

linfoma intestinal. Exames complementares: Hemograma: Normal. Perfil Bioquímico (ureia, 

creatinina, ALT, FA, bilirrubina, glicose, albumina, proteínas totais, ionograma): ALT de 150 U/L 

(valores de referência 23-109 U/L); FA de 474 U/L (valores de referência 38-165 U/L); todos os 

restantes parâmetros encontravam-se normais. Determinição da hormona T4 total: 241 nmol/L 

(valores de referência 10-50nmol/L). Medição da pressão arterial: Pressão sistólica 150 mmHg, 

Pressão diastólia 63 mmHg, Pressão média 93 mmHg. Ecografia abdominal: Normal. 

Ecocardiografia: Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo - cardiomiopatia hipertrófica 

(CMH), sem dilatação do átrio esquerdo e sem regurgitação mitral. Ecografia da tiroide: Lobos 

com aproximadamente 4 mm de diâmetro, ecogénicos e regulares, sendo compatíveis com 

adenoma. Diagnóstico final: Hipertiroidismo felino Tratamento: Metimazol 2,5 mg BID e ração 

Hill´s Feline Y/D®. Acompanhamento: Após três semanas, o valor de T4 total era de 174 

nmol/L e a dose de metimazol aumentou para 5 mg BID. 

Discussão: O Hipertiroidismo é uma doença multissistémica caracterizada pela elevada 

produção de hormonas ativas da tiroide, T3 (triiodotironina) e T4 (tetraiodotironina)1,2. Este é o 

problema endócrino mais frequente em gatos ocorrendo, por norma, em animais de meia-idade 

a velhos, com maior aparecimento entre os 12 e os 13 anos1,2,3. Não existe nenhuma 

predisposição sexual, a prevalência varia consoante a zona geográfica e é menor em raças 

siamesas e himalaias1,2. Em 98% dos casos, esta doença resulta de adenomas de um ou de 

ambos os lobos da tiroide (70% são bilaterais), formando-se nódulos de tecido hiperplásico que 

variam entre 1 mm e 2 cm1,2,3. O carcinoma da tiroide é bastante raro (cerca de 2%) mas é 

também uma possível causa. Vários estudos realizados não conseguiram encontrar um fator 

de risco predominante, entre todos os existentes para o desenvolvimento de hipertiroidismo1,2. 

A interação da hormona estimulante da tiroide (TSH) com os seus recetores resulta na ativação 

de uma proteína G, e tem-se observado uma expressão alterada desta ou mutações nos genes 
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que a codificam em gatos hipertiroides1. O aumento da concentração de selénio nas dietas, tais 

como a presença de isoflavonas, (proteínas usadas em suplementos dietéticos) e outros 

compostos goitrogénicos diminuem a síntese de T4 e T3, aumentando os valores de TSH, que 

acabam por levar a uma hiperplasia, adenoma ou carcinoma da tiroide3. Animais alimentados 

com rações deficientes em iodo (composto que participa na formação da T3 e T4) são quatro 

vezes mais predispostos a desenvolver hipertiroidismo quando comparativamente aos que 

comem rações suplementadas com este (pelo mesmo mecanismo de ação referido 

anteriormente)3. No entanto, dietas com teores demasiado elevados de iodo ou flutuações 

exacerbadas na quantidade diária ingerida, podem também contribuir para a patogenia da 

doença1,2,3. O bifosfanol A (encontrado na composição de diversas latas), os PBDEs (éteres de 

difenila polibromados), os parasiticidas e alguns compostos na água são disruptores 

endócrinos que podem levar à disfunção da tiroide. O uso de ração em latas, a alimentação 

com determinados sabores (peixe, fígado ou vísceras de aves), e as caixas de areia são 

também considerados fatores de risco1,2,3. Com base nestes dados, Peterson (2012), sugere 

algumas medidas preventivas como a avaliação da composição da dieta, evitar recipientes e 

latas de comida com os compostos referidos, evitar a aplicação frequente de parasiticidas, 

entre outras, contudo, muitas destas medidas são de difícil prática (anexo IV)3.  

   Os sinais clínicos mais frequentes do hipertiroidismo são a perda de peso (80% dos 

casos) devido ao aumento da taxa metabólica, podendo ser acompanhado de um ligeiro 

aumento da temperatura corporal ou uma intolerância ao calor, polifagia, poliúria e polidipsia, 

hiperatividade e comportamentos agressivos, sinais gastrointestinais intermitentes (vómito 

intermitente e menos frequentemente diarreia), e sinais cardiovasculares1,2. Dentro destes, 

pode ser detetado, taquicardia (frequência cardíaca maior que 240 bpm), sopros sistólicos, 

geralmente de grau I a III/VI, arritmias, moderada hipertensão e, em casos graves, insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC)1,2. Apesar de a tiroide ser palpável em cerca de 90% dos animais 

com hipertiroidismo, este é considerado cada vez mais um fraco indicador da doença, existindo 

uma grande proporção de animais eutiroides (76,4%) com a glândula igualmente palpável4. 

Outros sinais clínicos passam por fraqueza muscular com ventroflexão do pescoço, alterações 

dermatológicas e, também, problemas respiratórios, como dispneia e taquipneia. O 

hipertiroidismo apático, é uma forma rara que se carateriza por depressão e anorexia. Os 

únicos sinais clínicos iniciais que o Ulisses apresentava eram uma perda de peso progressiva 

com manutenção do apetite e um aumento da atividade1,2. Em gatos mais velhos, as doenças 

que provocam diminuição da condição corporal sem perdas de apetite, são essencialmente o 

hipertiroidismo, a diabetes mellitus, o IBD e a IRC. As três primeiras estão muitas vezes 

associadas a um aumento do apetite, tal como, a insuficiência pancreática exócrina e o linfoma 

gastrointestinal, enquanto que a IRC a uma perda do mesmo, no entanto, ligeiras alterações 

nas quantidades podem não ser notadas pelos donos5. Como o Ulisses também apresentava 
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hiperatividade, a combinação dos dois sinais é altamente sugestiva de hipertiroidismo, contudo, 

são necessários exames complementares de forma a chegar ao diagnóstico definitivo. 

 Para o diagnóstico de hipertiroidismo são recomendados vários exames 

complementares, tais como, hemograma, bioquímica, urianálise, exames imagiológicos, ECG e 

testes específicos para avaliação da tiroide, sendo estes últimos essenciais no diagnóstico 

definitivo da doença. No hemograma, as alterações encontradas são, tipicamente, eritrocitose 

ligeira a moderada, macrocitose e um leucograma de stress. No entanto, pode ser observada 

anemia (em casos severos), linfopénia e eosinofilia. Em termos de análises bioquímicas, pode 

ser observado azotémia, um aumento ligeiro a moderado da ALT, AST, FA, LDH, ureia, 

creatinina (20% dos casos), fósforo (35 a 45%), existindo também um hiperparatiroidismo em 

70% dos casos. Alterações bioquímicas menos frequentes incluem hiperglicémia e 

hipocalémia. A urianálise encontra-se usualmente normal, podendo por vezes, demonstrar 

ligeira proteinúria devida à hipertensão e, apesar de não demonstrar sinais de infeção do trato 

urinário, esta está presente em cerca de 12% dos casos1,2. A importância dos exames 

imagiológicos deve-se à elevada prevalência de CMH. Nas radiografias torácicas pode ser 

observado, uma moderada a severa dilatação cardíaca e, em casos de ICC, evidências de 

efusão pleural e edema pulmonar. Por outro lado, as anormalidades encontradas na 

ecocardiografia são essencialmente hipertrofia ventricular esquerda, dilatação do átrio e 

ventrículo esquerdos e hipertrofia do septo interventricular. Para avaliação do ritmo cardíaco, 

deve ser efetuado um ECG, sendo a taquicardia sinusal o achado mais frequente1,2. A 

ecografia à tiroide ajuda também na caracterização dos seus lobos, podendo verificar-se 

aumento destes e maior variação na homogeneidade, ecogenicidade e margens1. 

 De forma a avaliar o estado da função da tiroide, devem ser determinadas as 

concentrações  de T3 e T4. Apesar de estas estarem altamente relacionadas, a determinação 

da T4 total é preferível, já que existem animais com elevadas concentrações desta que 

apresentam valores no intervalo de referência para a T3. Contudo, podem ocorrer valores de T4 

totais normais devido a hipertiroidismo leve ou “euthyroid sick syndrome”, pelo que, devem ser 

realizadas novas determinações dentro de 1 a 2 semanas. Nestes animais, pode também ser 

feita a determinação dos valores da hormona T4 livre, no entanto, a sua especificidade pode ser 

bastante baixa. Conclui-se então que valores de referência moderados a elevados de T4 total 

em combinação com aumentos da T4 livre, sugerem fortemente hipertiroidismo, enquanto que, 

baixos valores de T4 total com aumentos de T4 livre estão geralmente associados com outra 

patologia. Deve proceder-se ao uso de outros testes de avaliação dinâmica da tiroide, quando 

não existem aumentos de T4 total e valores não diagnósticos da T4 livre, mas a presença da 

doença continua altamente suspeita. Estes incluem: o teste da estimulação com TSH, em que 

pequenas alterações na concentração de T4 são diagnósticos; o teste de estimulação com a 

hormona libertadora de tireotropina (TRH), em que um aumento de T4 inferior a 50% é 
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diagnóstico e o teste de supressão com T3 que, no caso de hipertiroidismo, não resulta na 

diminuição de T4
1,2. 

 A cintigrafia da tiroide é, também, um importante método de diagnóstico, podendo 

recorrer-se ao uso de iodo radioativo ou a pertecnetato, que se ligam ao tecido tiroideo de 

forma seletiva1,2,6. Este último é o mais usado devido à sua rápida captação e à possibilidade 

de administração de altas doses de forma segura (tempo de semi-vida curto)1,2,6. Esta técnica é 

menos afetada por uma patologia não associada à tiroide comparativamente ao valor de T4 

total, ajuda a excluir hipertiroidismo em gatos normais com valores de T4 livres elevados, e por 

fim, tem a capacidade de detetar anormalidades na glândula em fases iniciais da doença1,2. A 

cintigrafia é especialmente útil por identificar envolvimento uni ou bilateral da tiroide, alterações 

nas posições dos lobos, locais de tecido hiperfuncional, presença de tecido ectópico (base da 

língua até à cavidade torácica) ou até mesmo metástases do carcinoma da tiroide1,2.6. No 

Ulisses, uma elevação na concentração da T4 total foi considerada diagnóstico, já que não 

existem falsos positivos reportados nas medições desta hormona2. A ecocardiografia revelou 

uma CMH, a ecografia da tiroide um possível adenoma e a bioquímica um aumento de enzimas 

hepáticas, achados característicos desta patologia. 

 O tratamento do hipertiroidismo pode ser médico, cirúrgico ou recorrendo a radioterapia 

com iodo radioativo (131I)1,2,6. O tratamento médico apresenta poucas contraindicações, no 

entanto, apenas alguns fármacos podem ser usados por períodos longos e a medicação é 

diária, pelo que podem surgir problemas na sua administração1,2. Este é aconselhável antes da 

cirurgia de forma a diminuir as complicações cardíacas e metabólicas e, também, enquanto se 

espera pela administração radioativa de iodo, devendo ser descontinuados 1 a 2 semanas 

antes1,2. Os fármacos anti-tiroideus, tais como, o propiltiouracil (atualmente não recomendado), 

o metimazol e o carbimazol, têm como mecanismo de ação o bloqueio da síntese das 

hormonas tiroideias, através da inibição da tireoperoxidase, a enzima responsável pela 

oxidação do iodeto a iodo, da incorporação  do  grupo  iodo  na  tiroglobulina  e da ligação das 

iodotirosinas entre si1,2,7. As doses iniciais de metimazol são 1,25 a 2,5 mg PO, BID ou 5 mg 

PO, SID (no entanto, esta hipótese demonstrou-se menos eficaz). Se após 2 a 4 semanas, não 

existir uma resposta ao tratamento com doses baixas, estas poderão ter que sofrer um 

aumento até 5 mg PO, BID, existindo, contudo, um risco acrescido de insuficiência renal. A 

administração deste fármaco não induz a diminuição da tiroide e apresenta alguns efeitos 

secundários no sangue, tais como, neutropénia e/ou trombocitopénia, que se resolvem em 

cerca de 8 dias com a paragem da administração. O metimazol pode também originar 

problemas dermatológicos, tais como, escoriação na face e no pescoço (2 a 3%), eritema e 

prurido, originar hepatoxicidade (recomendado descontinuar o fármaco), azotemia subclínica e 

miastenia gravis adquirida (muito rara). Devido aos efeitos adversos referidos anteriormente, é 

aconselhável a monitorização com hemograma completo, enzimas hepáticas, ureia, creatinina 
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e doseamentos séricos de T4, às 2, 3, 4 e 6 semanas após o início do tratamento. A retirada do 

fármaco leva ao reaparecimento do hipertiroidismo em 24 a 48 horas. O metimazol de 

aplicação transdérmica, numa formulação com PLO, apresenta menos efeitos secundários 

gastrointestinais comparativamente à fórmula oral, mas apresenta uma menor eficácia após 4 

semanas7. No entanto, Hill et al (2011), demonstrou que usando metimazol numa formulação 

lipofílica de aplicação transdérmica, SID, durante 12 semanas, apresenta a mesma eficácia 

(diminuição da concentração de T4 total e melhoria dos sinais clínicos) que o uso de carbimazol 

PO (5 mg, BID) e possui como grande vantagem a facilidade para o proprietário na realização 

do tratamento8. Por sua vez, o carbimazol 2,5 mg PO, BID, é um fármaco derivado do 

metimazol, não recomendado em gatos intolerantes a este último, e que parece apresentar um 

número menor de efeitos secundários7.  

 Nos casos em que são necessárias alternativas aos fármacos anti-tiroideus, podem ser 

usados bloqueadores "-adrenérgicos, ipodato de cálcio e o ácido iopanóico. Os "-

bloqueadores, como o propanolol (2,5 a 5 mg, PO, TID) e o atenolol (3,125 a 6,25 mg, PO, 

BID) controlam os efeitos do sistema nervoso simpático provocados pela patologia e o primeiro 

parece inibir a conversão de T4 em T3
1,2,7. Quando os animais apresentam hipertensão arterial 

como sinal clínico (5% a 22% dos casos) podem ser usados "-bloqueadores, amlodipina 0,625 

mg, PO, SID (indicada em casos severos) ou IECA’s (enalapril ou benazepril, 0,5 mg/kg SID ou 

BID)7. A CMH é normalmente revertida com o tratamento da doença, e uma vez que o Ulisses 

apresentava pressões sanguíneas normais, não foi prescrito nenhum dos fármacos para 

controlo da hipertensão, sendo aconselhável a vigilância destas complicações1,2.  

 O tratamento cirúrgico é considerado relativamente simples, rápido e curativo nos casos 

em que não exista tecido ectópico hiperfuncional1,2. No entanto, segundo Harvey et al (2009), 

os proprietários devem ser informados para a possibilidade da presença deste (ocorre em 

cerca de 1/4 a 1/5 dos animais) antes da realização da cirurgia e, no caso de recorrência 

(indicação de pior prognóstico), é aconselhável a cintigrafia antes de novos procedimentos 

cirúrgicos6. Existem duas técnicas possíveis, a tiroidectomia extracapsular modificada (com 

retirada da cápsula da tiroide) ou intracapsular modificada (sem retirada da cápsula da tiroide, 

promovendo suprimento sanguíneo à paratiroide), havendo maior risco de se provocar um 

hipoparatiroidismo na primeira, e um aumento de possibilidade de recorrência na segunda 

técnica. O hipotiroidismo pode também ser um efeito secundário (normalmente transitório), 

que, por vezes, necessita de tratamento. Outras complicações possíveis, apesar de raras, são 

a parálise laringe e o síndrome de Horner1,2. A radioterapia é a forma mais segura e efetiva no 

tratamento do hipertiroidismo felino, destruindo o tecido hiperativo da tiroide, tanto na zona 

cervical normal como também em sítios ectópicos, idealmente apenas numa dose (IV, PO ou 

preferencialmente SQ), sem necessidade de anestesia7. Esta técnica evita a administração 

diária de fármacos e os riscos da cirurgia, tendo uma especial utilidade em casos de afetação 
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bilateral, em animais com tecido da tiroide ectópico (intratorácico) e pacientes com carcinoma 

da tiroide (necessitam de maiores doses de 131I)6,7. No entanto, para a realização de 

radioterapia, são necessários equipamentos bastante especializados, o isolamento do gato 

durante alguns dias a semanas e, apesar de raros, pode induzir-se um hipotiroidismo 

permanente (menos de 5%, após 2 a 4 meses) e um agravamento de problemas renais. Os 

valores de T4 normalizam entre as 2 semanas e os 3 meses, sendo que cerca de 5% dos 

animais não responde ao tratamento. Está também descrita a possibilidade de recorrência da 

doença em menos de 5% dos pacientes, cerca de 3 anos depois, devido à formação de novo 

tecido anómalo7. 

 No caso do Ulisses optou-se pelo tratamento com metimazol, essencialmente por 

questões monetárias. O prognóstico nestes casos é de cerca de 2 anos de tempo médio de 

sobrevida, contrastando com os 4 anos em animais tratados com radioterapia. A dificuldade de 

administração dos fármacos aos animais pode diminuir os tempos de sobrevida, tal como a 

existência prévia de doença renal1,2.  
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CASO CLÍNICO Nº5: CARDIOLOGIA - CARDIOMIOPATIA DILATADA 

Identificação e motivo da consulta: O Romeu, um macho inteiro, Labrador Retriever, com 10 

anos de idade e 36 Kg, foi trazido à consulta no Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária 

por apresentar tosse. História: O Romeu encontrava-se devidamente vacinado e 

desparasitado (externa e internamente). Era um animal que vivia numa moradia, com acesso a 

exterior privado, era alimentado com ração seca de alta qualidade e livre acesso a água. Não 

apresentava história de cirurgias ou de doenças para além da displasia da anca. O paciente 

não tinha acesso a lixo e tóxicos e não convivia com outros animais. Os proprietários notaram a 

tosse, não produtiva, há cerca de um mês, e esta, parecia exacerbar-se à noite. O animal não 

tinha espirros, corrimentos nasais ou oculares. Exame de estado geral: À auscultação 

cardíaca foi notado um sopro sistólico de grau V/VI  e uma taquicardia (160 bpm). Todo o 

restante exame físico encontrava-se normal. Exame dirigido ao aparelho respiratório: 

Normal. Exame dirigido ao aparelho cardiovascular: Normal, à exceção das alterações 

observadas no exame de estado geral. Lista de Problemas: Sopro grau V/VI, taquicardia e 

tosse. Diagnósticos diferenciais: Cardiomiopatia dilatada (CMD), endocardiose, dirofilariose, 

endocardite bacteriana (por Streptococcus spp, Staphylococcus spp e Bartonella spp), 

miocardite, displasia das válvulas atrio-ventriculares, pneumonia bacteriana (ex: Streptococcus 

spp, Staphylococcus spp, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella, E. Coli, Klebsiela), vírica 

(adenovírus, esgana, parainfluenza), fúngica (blastomicose, histoplasmose e 

coccidioidomicose) ou parasitária (Capillaria aerophila), neoplasia pulmonar primária 

(adenocarcinoma, carcinoma broncoalveolar e carcinoma de células escamosas) ou 

metastática, colapso traqueal, traqueíte não infeciosa, tosse do canil e hérnia peritonea-

pericárdica. Exames complementares: Hemograma: Normal. Perfil Bioquímico (ureia, 

creatinina, ALT, FA, glicose, albumina, proteínas totais, ionograma): Normal. ECG: Normal, 

apenas demonstrou uma taquicardia sinusal (170 bpm). Radiografias torácicas (ver anexo V, 

Figura 1): Cardiomegália generalizada, com aumento significativo do átrio esquerdo. Presença 

de edema pulmonar perihilar; índice vertebral (VHS) de 13,3. Ecocardiografia (ver anexo V, 

figura 2, 3 e 4 e tabela 1): Dilatação ventricular e atrial esquerdas. Fração de encurtamento de 

11,67% (valores de referência 27-48%). Regurgitação mitral. Diagnóstico final: 

Cardiomiopatia Dilatada. Tratamento: Furosemida 2 mg/kg PO, BID, benazepril 0,25 mg/kg 

PO, SID e pimobendan 0,2 mg/kg PO, BID. Acompanhamento: Após 3 semanas, o 

proprietário notou que o Romeu andava a tossir mais frequentemente, pelo que foi adicionado 

ao tratamento espironolactona (1mg/kg, BID, PO). 

Discussão: A cardiomiopatia dilatada é uma doença primária do músculo cardíaco, de origem 

desconhecida, que resulta numa dilatação ventricular com hipertrofia excêntrica, e um 

consequente défice sistólico1,2. Esta dilatação pode levar à extensão da válvula mitral e 

alteração da sua geometria com consequente regurgitação atrioventricular e sopro audível. A 
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CMD pode também ser secundária a toxinas (ex: doxorrubicina), défices nutricionais (ex. 

carnitina e taurina), endocrinopatias e agentes infeciosos. Existe uma acentuada predisposição 

genética em algumas raças grandes a gigantes, mas também em Spaniels. A prevalência da 

CMD parece ser maior em machos e a doença é característica da meia idade (4 aos 8 anos), 

contudo, pode ocorrer em qualquer idade. A deficiência em taurina (devido a anormalidades na 

sua absorção, metabolismo e excreção) contribui para o desenvolvimento de CMD no Cocker 

Spaniel, tendo também alguma importância em raças como Dálmata, o Labrador e o Golden 

Retrivier1. Considera-se que existem dois tipos de fenótipos na CMD que fazem variar a forma 

como os pacientes se apresentam. Uma carateriza-se pelo aparecimento de taquiarritimas 

ventriculares com degeneração dos miócitos e fibrose (no Doberman e Boxer) e consequente 

disfunção sistólica, enquanto que, outra se carateriza por dilatação cardíaca com degeneração 

das fibras do músculo cardíaco, que pode vir associada a fibrilhação atrial (a mais comum)3. 

  A progressão da doença pode ser dividida em duas fases. Na fase oculta ou 

assintomática, apesar de não existirem sinais clínicos, existe um aumento das dimensões do 

ventrículo e átrio esquerdos, uma diminuição da contratilidade do miocárdio e contrações 

ventriculares prematuras (VPC’s). Nesta fase, os achados comuns na história e no exame 

físico, são a presença de um sopro sistólico de baixo grau e um ritmo cardíaco irregular, com 

falhas no pulso1. Ocasionalmente, encontram-se ritmos de galope, diminuição da intensidade 

dos sons cardíacos, um pulso femoral fraco e, por fim, distensão e pulso jugular. A duração 

desta fase pode ser bastante variável e termina quando aparecem os primeiros sinais 

clínicos1,2. De seguida, surge a fase clínica, caracterizada essencialmente por insuficiência 

cardíaca (IC) esquerda, e por vezes, IC direita2. Os sinais clínicos passam por síncopes, 

intolerância ao exercício, anorexia, dispneia, tosse e distensão abdominal. Ao exame físico é 

possível detetar sopros de elevado grau, um ritmo cardíaco irregular com défices no pulso, um 

aumento da frequência e esforço respiratório, uma diminuição na intensidade dos sons 

cardíacos, sinais de fraqueza, VPC’s, taquicardia e fibrilhação atrial. Achados menos comuns 

incluem distensão e pulso jugular, hepatomegália, ascite, mucosas pálidas, hipotermia, ruídos 

pulmonares e depressão1. No caso do Romeu, os sinais clínicos encontrados foram tosse seca 

e noturna, taquicardia, e um sopro de grau V/VI, pelo que, um problema cardíaco parecia ser o 

mais provável, contudo, tiveram que ser descartados os diagnósticos diferenciais associados 

ao aparelho respiratório. O diagnóstico mais provável pela história (10 anos, raça grande e 

sinais clínicos) era a CMD, no entanto, deve-se recorrer a exames complementares para se 

chegar ao diagnóstico definitivo1,2,4. 

 Idealmente, os exames complementares para o diagnóstico de CMD, incluem ECG, 

radiografias torácicas, ecocardiografia, urianálise, hemograma e bioquímica sérica1. O ECG 

ambulatório com um monitor Holter (altamente sensível para deteção de arritmias), durante 24 

horas, deve ser efetuado em animais com elevado risco de CMD, como o Doberman pincher, 
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no qual as arritmias precedem as alterações ecocardiográficas1,3. O ECG é o método indicado 

para a deteção de arritmias e permite detetar dilatação ventricular e atrial oculta através de um 

QRS com uma duração superior a 0,06 segundos, uma onda R com amplitude superior a 3 mV 

e uma duração da onda P superior a 0,04 segundos1. As radiografias torácicas apresentam 

pouca sensibilidade para ligeiros aumentos do coração, contudo, na fase clínica da doença são 

imprescindíveis para a avaliação da progressão da CMD1. Os achados radiográficos 

compatíveis com CMD e ICC esquerda são uma cardiomegália generalizada com aumento do  

VHS, aumento do átrio e ventrículo esquerdos, infiltrado intersticial, alveolar ou misto, 

consistente com edema pulmonar. Todos estes sinais foram encontrados no caso do Romeu. 

No entanto, se também estiver presente ICC direita, pode ser visualizado aumento do átrio e 

ventrículo direitos, dilatação da veia cava caudal, hepatomegália, ascite e efusão pleural4. 

 A ecocardiografia é o exame complementar de eleição para detetar CMD, permitindo 

também a exclusão de outras doenças cardíacas adquiridas ou congénitas1,2,3. Na presença de 

CMD é possível observar: aumento do átrio e ventrículo esquerdos (através de medições nos 

modos M e bidimensional), redução da função sistólica devido à diminuição da parede 

ventricular e do septo interventricular, ligeira a severa regurgitação secundária à deformação 

da válvula, abertura incompleta das válvulas aórticas na sístole, diminuição da velocidade de 

ejeção sanguínea pela aorta e, por fim, um aumento da separação do ponto-E da válvula mitral 

em relação ao septo interventricular1. A disfunção sistólica do ventrículo esquerdo é confirmada 

pela diminuição da fração de encurtamento (FS), da  fração de ejeção e do aumento do volume 

sistólico final. A ecocardiografia em modo doppler é particularmente importante aquando da 

existência de regurgitação mitral2. Os modos tissue-doppler imaging e tissue tracking imaging 

são novas técnicas promissoras que permitem caracterizar melhor a função miocárdica e 

identificar os indivíduos doentes antes da  ecocardiografia  convencional3.  No caso do Romeu, 

o diagnóstico definitivo foi feito através da ecocardiografia, onde foi observada alteração de 

parâmetros compatíveis com uma CMD, tais como, uma FS diminuída (11,67%, valores de 

referência 27% - 48%), um aumento da razão entre o diâmetro do átrio esquerdo e o diâmetro 

da aorta e um aumento do ventrículo esquerdo e, por fim, uma diminuição da espessura do 

septo interventricular (Anexo V, ver tabela 1)2. 

 A bioquímica sérica e o hemograma (geralmente normal) são importantes de forma a 

excluir doenças concomitantes e complicações. Em casos de CMD moderada a severa 

tratados com diuréticos, a azotémia é um achado frequente. Quando esta é ligeira (ureia < 60 

mg/dl e a creatinina < 2,5 mg/dl) não requer tratamento nem redução dos diuréticos, quando a 

mesma é severa (ureia > 80 mg/dl e creatinina > 3 mg/dl) pode requerer uma redução dos 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA’s) e dos diuréticos. Aquando da 

presença de ICC, é comum a ocorrência de alterações electróliticas ligeiras, tais como ligeira 

hipocalémia e hiponatrémia, que não requerem tratamento. Contudo, quando a hipocalémia é 
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severa, deve proceder-se à diminuição da dose de furosemida ou implementação de fármacos 

poupadores de potássio como os IECA’s e a espironolactona. Situações de hiponatrémia grave 

(Na+ < 130 mEq/L)  estão associadas a um pior prognóstico, existindo necessidade de redução 

dos diuréticos, restrição de água e suplementação dietética de Na+  1,4. 

 Os biomarcadores cardíacos são importantes na monitorização da CMD1,2. A troponina 

cardíaca-I é libertada na circulação após lesões dos miócitos indicando a presença de 

patologia cardíaca, mas não é específica para a CMD nem ICC e valores superiores a 20 ng/ml 

representam um período de sobrevivência inferior1,2,4. O peptídeo natiurético atrial é produzido 

em resposta a um aumento do stress da parede das câmaras cardíacas, contrariando o efeito 

renina-angiotensina-aldosterona. Apesar de não ser específico para CMD, o aumento da 

concentração deste péptido indica a presença de patologia cardíaca, permitindo distingui-la de 

patologia respiratória1,2,4. O NT-proBNP (porção terminal pro-ativa do peptídeo natriurúetico 

cerebral), parece ser o biomarcador mais útil na identificação oculta e clínica da doença em 

questão2,3.  

 Na fase oculta da CMD, apesar de não estar comprovada a eficácia do tratamento, é 

recomendado o uso de "-bloqueadores (ex: atenolol, sotalol, esmolol, carvedilol) de forma a 

controlar os efeitos do tónus simpático aumentado e, por outro lado, o uso de IECA’s, classe de 

fármacos que parecem aumentar a qualidade e o tempo de sobrevivência. Os primeiros são 

inotrópicos e cronotrópicos negativos, pelo que a sua administração deve ser monitorizada e 

não devem ser usados em casos de IC. Em presença de arritmias ventriculares, frequentes no 

Doberman e no Boxer (causadoras de morte súbita), deve ser iniciado o sotalol (1,5 a 2 mg/kg 

BID) ou a combinação de mexiletina (antiarritmico de classe I) com atenolol (0,3 a 0,4 mg/kg, 

BID)1,2.  

 Quando existe ICC, o tratamento tem que ser efetuado com diuréticos, vasodilatadores, 

inotrópicos positivos e suplementação com oxigénio. Em relação aos diuréticos, a furosemida, 

3 a 8 mg/kg IV ou IM, é particularmente importante, e a eficácia destes deve ser avaliada com 

base na frequência respiratória, no débito urinário e no peso corporal. O nitroprussiato de sódio 

(2 a 5 !g/kg/min CRI) é um vasodilatador misto potente, pelo que a pressão arterial deve ser 

monitorizada regularmente. Existem várias opções de inotrópicos positivos, tais como, a 

dopamina, 2 a 10 !g/kg/min por infusão contínua lenta (ICL), ou a dobutamina (5 a 15 

!g/kg/min, ICL) que são agonistas "-adrenérgicos e altas doses destes podem agravar 

arritmias ventriculares ou a taquicardia sinusal. Outras opções são a milrinona (30 a 50 !g/kg 

IV, lentamente), um inibidor das fosfodiesterases, ou o pimobendan (0,25 mg/kg, PO, BID) 

apenas útil quando não existem inotrópicos positivos IV. Em casos de arritmias ventriculares 

acompanhadas de uma frequência cardíaca maior que 160 bpm ou em raças como o Boxer e o 

Doberman, é aconselhável o uso de lidocaína, 2 mg/kg IV seguido de 40 a 80 !g/kg/min por 

ICL, ou procainamida (6 a 8 mg/kg IV, seguido de 20 a 40 !g/kg/min). Se for realizada uma 
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terapia agressiva, 75% dos animais recuperam em cerca de 48 horas, no entanto, os que não 

respondem bem à terapia, apresentam um prognóstico grave1. Schober et al (2011) afirma que 

existem fatores que permitem perceber a progressão da ICC consequente à CMD. Quando 

existe melhoria desta ocorre diminuição da frequência respiratória, alterações na 

ecocardiografia em modo doppler relativas ao enchimento ventricular e, por fim, a diminuição 

do biomarcador NT-pro BPN (> ou  igual a 20% do valor inicial, após 1 semana de tratamento)5.  

 O tratamento crónico da CMD consiste na administração de furosemida (1 a 2 mg/kg 

PO, BID ou TID), de IECA’s, como o enalapril (0,5 mg/kg, BID) ou o benazepril (0,5 mg/kg, SID) 

e, por fim, inotrópicos positivos, como a digoxina 0,003 mg/kg, PO, BID (digitálico) ou o 

pimobendan1. A digoxina, apesar de ter um efeito inotrópico positivo um pouco menor, tem a 

grande vantagem de ser um antiarritmico, apresentando especial importância em animais com 

fibrilhação atrial. Se a digoxina não for suficiente para o controlo desta arritmia, deve ser 

adicionado diltiazem (bloqueador dos canais de cálcio, 0,5 a 2 mg/kg, TID) ou atenolol. A 

dificuldade na dosagem da digoxina, pode resultar em efeitos secundários como a depressão, 

efeitos gastrointestinais e arritmias1,2. Por sua vez, o pimobendan é um inotrópico positivo pela 

inibição das fosfodiesterases e também porque aumenta a sensibilização dos canais cálcio. 

Este fármaco tem propriedades vasodilatadoras, ajuda na redução da norepinefrina plasmática, 

tem propriedades anti-trombóticas, diminui o consumo de oxigénio pelas células miocárdicas, 

comparativamente a outros inotrópicos positivos (dobutamina e isoprostenol) e, por fim, 

melhora o apetite e a atitude em doentes terminais, no entanto, este não ajuda na prevenção 

das taquiarritmias ventriculares1,6. Deve ser recomendado ao proprietário uma restrição de sal 

na dieta do animal1. O tratamento crónico de CMD aplicado no Romeu, foi a furosemida, o 

benazepril e o pimobendan.  

 No caso da IC se tornar refratária, podem adicionar-se outros diuréticos (tiazidas ou 

poupadores de potássio), com locais de ação no nefrónio distintos da furosemida previamente 

recomendada. Esta é o diurético de eleição, mais potente, que atua na ansa de Henle. A 

hidroclorotiazida (1 a 4 mg/kg, BID a 48 horas), pertence às tiazidas, que atuam no túbulo 

contornado distal, enquanto que, a espironolactona (1 a 2 mg/kg, PO, BID), é um diurético 

poupador de potássio que atua no túbulo contornado distal e no tudo coletor e é também 

antagonista da aldosterona, evitando os efeitos proliferativos desta no miocárdio1,2. Este último, 

foi o eleito quando houve agravamento da tosse do Romeu. Numa fase terminal da doença, na 

qual o paciente apresenta anorexia e perda de peso, podem ser prescritos esteroídes 

anabolizantes, tal como o estanozolol (1 a 2 mg, BID), no entanto, a segurança deste 

tratamento a longo prazo é ainda questionável1.  

 Em animais que têm baixas concentrações de taurina, esta deve ser suplementada e, 

nos primeiros 3 meses, deve também ser administrada L-carnitina. Em cães que respondem a 
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esta suplementação, pode ser reduzida ou descontinuada a administração de fármacos, 

contudo, a suplementação com proteínas tem que permanecer indefinidamente1.  

 O desenvolvimento da doença até ao aparecimento dos sinais clínicos é bastante 

variável consoante os diferentes animais, tendo duração de anos em alguns deles. Desde o 

momento em que aparecem os sinais clínicos, o prognóstico em relação à duração de vida do 

paciente é cerca de 5 a 6 meses, e apenas 10 a 15% dos pacientes duram cerca de um ano. 

Existem raças com piores tempos de sobrevivência, tal como o Grand Anois, o Boxer e o 

Doberman em relação ao Labrador e ao Cocker Spaniel1. Um mau prognóstico, com piores 

índices de sobrevivência, está associado à presença de fibrilhação atrial, de ICC em ambos os 

ventrículos, ao aparecimento da doença em animais novos (< 5 anos), ao aumento do diâmetro 

ventricular esquerdo, à presença de edema pulmonar na radiografia, à presença de VPC’s, a 

um aumento de creatinina e a uma diminuição de proteína no plasma e, por fim, a uma duração 

do QRS igual ou superior a 60 ms1,7,8.  
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ANEXO I - ONCOLOGIA: OSTEOSSARCOMA APENDICULAR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fármacos Protocolo e 
número de 

animais usados 

Tempo mediano 
em remissão 

Tempo mediano 
de sobrevida 

Comentários 

 
 

Doxorrubicina e 
cisplatina de 

forma alternada e 
sequencial1 

30 mg/m2 

doxorrubicina, IV 
no dia 1 e 60 mg/ 
m2 cisplatina IV no 

dia 21, repetir 
uma segunda vez, 
passado 21 dias. 

n=19 

 
 

Mediana de 210 
dias. 

 
 

37% até 1 ano. 
Mediana de 300 

dias. 

Não foram 
encontradas 
diferenças 

significativas entre 
estes resultados e a 

administração 
isolada de 
cisplatina. 

 
Doxorrubicina e 

cisplatina 
concomitantes1 

15-20 mg/m2  de 
doxorrubicina e 

administração de 
60 mg/ m2  de 

cisplatina, 
passado 2h. 

n=102 

 
 

Desconhecido. 

 
48% até 1 ano. 
28% até dois 

anos. 
Mediana de 345 

dias. 

22 casos em que foi 
reduzida a dose. 
Sem diferenças 

significativas entre a 
administração de 

quimioterapia antes 
e depois da cirurgia. 

 
 

Doxorrubicina e 
cisplatina 

concomitantes1 

 
 

50 mg/m2 de 
cisplatina  no dia 1 

e 15 mg/ m2 de 
doxorrubicina  no 

dia 2. 
n = 14 

 
 
 

Mediana de 470 
dias. 

 
 
 

Mediana de 540 
dias. 

Baixo número de 
animais utilizados. 

Um protocolo similar 
com aumento das 

doses, 60 mg/m2 de 
cisplatina e 25 

mg/m2 de 
doxorrubicina 

demonstraram uma 
toxicidade 
inaceitável. 

 
 

Doxorrubicina e 
carboplatina 

administradas 
alternadamente1 

300 mg/m2 de 
Carboplatina no 
dia 1 e 30 mg/m2 

de doxorrubicina 

no dia 21, 
alternando cada 3 

semanas, por 6 
sessões 

n=32 

 
 
 

Mediana 227 dias. 

 
 

Mediana de 320 
dias. 

48% até 1 ano. 
18% até 2 anos. 

 
Incluem tanto 
cirurgias de 

amputação como 
cirurgias de 

manutenção do 
membro. 

 
Doxorrubicina e 

carboplatin 
concomitantes1 

175 mg/m2 de 
carboplatina no 

dia 1 e 15 mg/ m2  
de doxorrubicina 
no dia 2, cada 3 
semanas, por 4 

sessões 
n=24 

 
 

Mediana de 195 
dias. 

 
 
 

Mediana de 235 
dias. 

 
 

A combinação com 
estas doses é, por 

normal, bem 
tolerada 

 
 
 

Doxorrubicina e 
Carboplatina 

usadas 
sequencialmente3 

2 doses de 
doxorrubicina 

(30mg/m2) com 14 
dias de intervalo, 

seguido da 
administração de 

4 doses de 
caboplatina (300 
mg/m2 ) com 21 
dias de intervalo 

 
 
 
 

Mediana de 231,5 
dias 

 
 
 
 

Mediana de 247 
dias 

65% apresentaram 
neutropenia, (9% de 

grau 3-4). 63% 
apresentaram 

problemas 
gastrointestinais, 
(16% grau 3 a 4). 
Estes valores são 

superiores a outros 
em que os agentes 
foram usados de 
forma isolada3. 

Tabela 1 – Possíveis Protocolos de quimioterapia e seus resultados em termos de sobrevivência, 
após a amputação em pacientes com osteossarcoma. Adaptado de Lane et al. (2012) e  Withrow & 
MacEwen's (2007) 
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Pontuação histológica de tumores 

 
 

Parâmetro 
 

Descrição 
 

Valor 
 

 
Pleomorfismo 

Nuclear 

Nenhum 0 
Ligeira 1 

Moderada 2 
marcada 3 

 
Índice 

mitótico (nº 
de mitoses / 
10 campos 

400x 

1-10 1 
11-20 2 
21-30 3 
>30 4 

 
Grau de 

necrose (%) 

Nenhum 0 
<15 1 

15-50 2 
>50 3 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classificação da neoplasia 

 
 

Pontuação histológica 
 

Grau histológico 
1-5 I 

6-7 II 

8-10 III 

Tabela 2 e 3 - Sistema de pontuação histológica e classificação das neoplasias com base nos valores de      
pleomorfismo nuclear, índice mitótico e percentagem de necrose. Adaptado de Loukopoulos & Robinson (2007). 
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ANEXO II - DERMATOLOGIA: ATOPIA CANINA 

 

 
CAUSAS PARA FALSOS NEGATIVOS NO TESTE DE INTRADERMORREAÇAO 

 
Injeção subcutânea 

Dose de alergénio insuficiente 

Interferência com fármacos  

Anergia (teste no pico da reação de hipersensibilidade) 

Teste fora da época (mais de 1 a 2 meses após os sinais clínicos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 - Causas para a ocorrência de falsos negativos no teste de intradermorreação. Adaptado de Scott 
DW et al. (2001) 
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ANEXO III – NEUROLOGIA: HÉRNIA DISCAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Projeção transversal da Tomografia computorizada: Extrusão do disco intervertebral 
entre T13-L1. 
#
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ANEXO IV - ENDOCRINOLOGIA: HIPERTIROIDISMO FELINO 

 

 

Medidas que podem ajudar a prevenir o risco de Hipertiroidismo Felino 
 

 

 

 

 

 

Dieta 

.Evitar alimentos com isoflavonas; 

.Evitar latas com BPA; 

.Evitar dietas muito ricas ou muito pobres em iodo; 

.Assegurar a presença de vitaminas e minerais na dieta; 

.Considerar comida caseira com suplementos, para garantir a existência 

adequada de iodo e outros minerais e evitar alguns químicos industriais, como 

BPA e PBDE; 

.Evitar taças para água de plástico; 

.Evitar aquecer comida ou fluidos em recipientes de plástico; 

.Evitar o armazenamento de alimentos secos em recipientes de plástico. 

 

Água 

 

. Considerar a purificação e filtração da água. 

 

Caixas de areia 

 

.Evitar o uso de químicos na areia para gatos; 

.Uso de caixas para gatos naturais e biodegradáveis. 

 

 

Parasiticidas, 

Herbicidas e 

Inseticidas 

 

.Limitar aplicação de parasiticidas nos gatos; 

.Limitar o uso de produtos químicos no ambiente do gato. 

 
Tabela 1 - Medidas que podem ajudar a prevenir o risco de hipertiroidismo felino 
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ANEXO V – CARDIOLOGIA: CARDIOMIOPATIA DILATADA 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ecocardiografia em Modo Bi-dimensional na primeira consulta. As medições feitas 
demonstram um aumento da razão entre o diâmetro do átrio esquerdo e o diâmetro da aorta, 
compatível com uma dilatação atrial esquerda. 

#

Figura 1 - Radiografia torácica lateral direita: Dilatação cardíaca global, com aumento 
significativo do átrio esquerdo. Presença de edema pulmonar perihilar. VHS de 13,3. 
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Figura 4 - Ecocardiografia em Modo M, com medições compatíveis com CMD (ver tabela 1). 

 

 

 

Figura 3 - Ecocardiografia em Modo M. Esta demonstra um aumento do valor do ponto E 
da mitral em relação ao septo interventricular, valor compatível com dilatação do 
ventrículo esquerdo. 
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Modo M 

 

 
Modo Bi-dimensional 

 
IVSd=0,93 cm  
            (Normal: 1 cm) 
LVIDd=5,98 cm 
            (Normal 4,5cm) 
LVPWd=1,03 cm  
              (Normal: 1 cm) 
IVSs=0,98 cm  
LVIDs=5,20 cm 
               (Normal: 3 cm) 
FS%=11,67%  
               (Normal: 27%-48%) 
EF=24,85% 
EPSS=1,13 cm  
            (Normal: 0,4 cm) 
 

 
LA diam=5,02 cm  
               (Normal: 2,6 cm) 
 
Ao diam=2,25 cm 
                (Normal: 2,5 cm) 
 
LA/Ao=2,23  
                (Normal: < 1,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Medições ecocardiográficas feitas em Modo M e em Modo Bi-dimensional. Estas alterações 
são compatíveis com uma dilatação atrial e ventricular esquerda e uma diminuição da função sistólica 
(FS de apenas 11,67%), evidenciando a presença de um CMD. Valores de referência adaptados de 
Ettinger & Feldman (2010). 

 

#


