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Resumo 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária e reflete alguma da prática clínica adquirida em medicina e cirurgia de 

animais de companhia. Realizei 12 semanas do meu estágio no Hospital Veterinário da 

Universidade do Tennessee e as restantes 4 semanas no Hospital Veterinário de Santa 

Marinha.  

Na Universidade do Tennessee, participei nos serviços de Anestesiologia, Oncologia, 

Neurologia, Clínica Geral (Community Practice) e Medicina Interna. Fiquei responsável por 

pacientes em todos estes serviços e era da minha competência receber o animal, contactar 

diretamente com o dono, recolher a anamnese e realizar o exame físico e dirigido, apresentar 

diagnósticos diferenciais e planear/requisitar exames complementares. Para além disto, sugerir  

o plano de tratamento e acompanhamento; ficando também a meu cargo a comunicação 

bidiária com o dono quando o animal estava a meu cuidado, a escrita de SOAPs (subjective, 

objective, assessment e plan) e de alta médica. Assisti à realização de exames 

complementares de última geração e tive oportunidade de efetuar alguns pequenos 

procedimentos (como por exemplo, biopsia de medula óssea). 

No Hospital Veterinário de Santa Marinha participei em consultas e prestei cuidados aos 

pacientes em internamento. Realizei procedimentos médicos e fiquei responsável por alguns 

dos pacientes, incluindo a elaboração de planos de diagnóstico e tratamento. Observei e 

auxiliei em cirurgias de tecidos moles e ortopédicas e realizei autonomamente orquiectomias e 

destartarizações. Pude fortalecer a minha autonomia e auto-confiança profissionais.  

Concluindo, considero que cumpri todos os objetivos que estabeleci para este estágio final, 

salientando a consolidação de conhecimentos e aquisição de novos, o fortalecimento da 

capacidade de trabalho em equipa, a aptidão mais autónoma de cuidar de animais em 

internamento e a aquisição de novas competências de comunicação com os proprietários dos 

animais. 
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Caso Clínico nº 1: Neurologia – Espondilomielopatia Cervical Caudal 

Caraterização do paciente e motivo de consulta: O Barley é um cão da raça Bull Mastiff, 

macho castrado de 2 anos de idade e 66,7 Kg de peso que se apresentou por marcha alterada 

nos membros pélvicos. Anamnese: O Barley foi adotado há um ano e nessa altura já 

apresentava, na marcha, hiperextensão e rigidez dos membros pélvicos e movimentos laterais 

exacerbados da anca. Nessa altura foram radiologicamente descartados os diferenciais 

displasia da anca e osteocondrite dissecante e foram prescritos 150 mg de Carprofeno PO BID 

durante cerca de 7 meses, sem resultado. Os donos pararam a administração deste fármaco 

dada a ausência de melhorias clínicas. Há aproximadamente três meses o Barley demonstrou 

sinais semelhantes nos membros torácicos. O dono refere que o Barley não parece ter dor, 

apenas é incapaz de brincar, correr ou estar em estação durante longos períodos de tempo, 

apresentando tremores e aparentemente perda progressiva de força nos membros torácicos. O 

Barley habita numa moradia com jardim privado e tem acesso ao exterior público. Encontra-se 

vacinado e desparasitado e é alimentado com uma dieta seca de qualidade superior. Não tem 

acesso a ervas ou lixos e não costuma fazer viagens para fora da zona residencial. Tem 

contacto com outros animais apenas quando vai passear à rua com os donos. Exame físico: 

Todos os parâmetros do exame de estado geral estavam normais, à exceção de relutância na 

permanência em estação e fraqueza dos membros torácicos e pélvicos. Exame neurológico: 

Estado mental – Alerta e responsivo. Postura e marcha – Relutância na permanência em 

estação, fraqueza dos membros torácicos e pélvicos; Em marcha, detetou-se ataxia do tipo 

propriocetivo nos membros pélvicos e passada curta nos membros torácicos. Pares cranianos 

– Sem alterações. Reações posturais – knuckling: +1 nos membros pélvicos, todas as 

restantes normais. Reflexos miotáticos: membros torácicos – reflexos tricipitais: +1; reflexos 

extensores carpo-radiais: +1; reflexos bicipitais: +1; reflexos flexores: +1; membros pélvicos – 

reflexos patelares: +3; reflexos gastrocnémios: +3; reflexos tibiais craniais: +2; Reflexos 

flexores: +2; Reflexo cutâneo do tronco: normal. Palpação e Sensibilidade – Sensibilidade e 

tónus muscular normal em todos os membros. Dor à palpação dos processos espinhosos na 

região cervical caudal; resistência à extensão cervical possivelmente associada a dor. Lista de 

problemas: Relutância em permanecer em estação, fraqueza generalizada nos 4 membros, 

ataxia proprioceptiva dos membros pélvicos, passada curta nos membros torácicos,  

hiporreflexia dos membros torácicos, hiperreflexia dos membros pélvicos e hiperestesia cervical. 

Localização da lesão: C6-T2. Diagnósticos diferenciais: Espondilomielopatia cervical caudal, 

meningite-arterite responsiva a esteróides, meningomielite infeciosa (vírica – esgana; 

bacteriana – Brucella canis; fúngica – criptococose; protozoária – toxoplasmose, neosporose), 

discoespondilite, hérnia discal Hansen tipo II, tromboembolismo fibrocartilagíneo, neoplasia 

(intramedular – astrocitoma, oligodendroglioma; extramedular/intradural – meningioma, 

schwanoma maligno; extradural – hemangiossarcoma, linfoma). Exames Complementares: 
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Hemograma completo – sem alterações. Perfil bioquímico e ionograma (ureia, creatinina, 

proteínas totais, albumina, globulinas, glucose, cálcio, fósforo, potássio, cloro, bilirrubina total, 

ALT, FA) - dentro dos limites de referência. Tomografia computorizada – estenose generalizada 

do canal medular cervical, compressão significativa da medula espinhal em C4-C5 (Anexo I, 

figura 1) e C6-C7 e osteofitose das facetas articulares de C4, C5, C6 e C7. Ressonância 

magnética – hipersinal do parênquima medular no segmento C6-C7, consistente com edema 

ou tecido fibroso secundário a uma agressão mais crónica da medula espinhal (Anexo I, figura 

2), e compressão significativa da medula espinhal em C4-C5 e C6-C7. Diagnóstico definitivo: 

Espondilomielopatia cervical caudal (EMCC). Tratamento: Repouso em jaula durante 4 

semanas; prednisona – 0,5 mg/kg PO BID durante 14 dias e 0,15 mg/kg PO  BID nos 7 dias 

seguintes; amantadina 3 mg/kg PO SID até necessário; gabapentina 4,5 mg/kg PO BID-TID 

conforme necessário; famotidina 0,5 mg/kg PO BID durante 14 dias. Prognóstico: Reservado 

para resolução dos sinais clínicos. Existe risco significativo de agudização dos mesmos. 

Acompanhamento: Os proprietários foram contactados telefonicamente duas semanas depois 

e referiram que o Barley não revelava tanta fraqueza aquando dos passeios, mas mantinha os 

movimentos de anca exacerbados. O Barley deve regressar ao serviço de Neurologia 4 

semanas depois da primeira visita para reavaliação do exame neurológico e determinação da 

resposta ao tratamento, mas entretanto abandonei o serviço de Neurologia. 

Discussão: O exame neurológico do Barley revelou uma lesão no segmento medular C6-T2, 

dado que apresentava ataxia propriocetiva com sinais de motoneurónio superior (MNS) nos 

membros pélvicos e sinais de motoneurónio inferior (MNI) nos membros torácicos. A dor 

associada à palpação dos processos espinhosos das vértebras cervicais caudais e a 

resistência à extensão cervical reforçaram a referida localização. A partir da história, exame 

físico e neurológico do Barley pôde assumir-se um caráter crónico progressivo e os exames 

imagiológicos revelaram leões nos segmentos medulares C5 e C7. A idade do Barley torna 

menos provável a etiologia neoplásica e o hemograma completo e perfil bioquímico 

descartaram possíveis causas inflamatórias, à partida pouco prováveis dado que ao exame 

físico se apresentou completamente normal.  

A EMCC é uma síndrome de etiologia multifatorial que afeta principalmente cães de raças 

grandes e gigantes, sem aparente predisposição para género, e se caracteriza por 

malformação do canal vertebral, instabilidade vertebral, hipertrofia dos ligamento flavo, 

osteófitos e potencial herniação de disco intervertebral.1 Todos os animais com EMCC sofrem 

de algum grau de estenose do canal medular que, ou comprime a medula espinhal e provoca 

sinais clínicos por si só ou predispõe o animal a desenvolver mielopatia.2  Estas alterações 

podem causar vários graus de défices neurológicos e dor cervical.1-3 

Existem evidências de que a conformação corporal de raças grandes e gigantes (grupo do 

qual o Barley faz parte) predispõe os animais a esta patologia, pelo fato de nestes se 
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exercerem forças excessivas sobre a região cervical, por apresentarem uma cabeça de 

grandes dimensões e de serem animais de crescimento rápido, o que conduz a alterações 

vertebrais e compressão da espinhal medula.2-3 

A fisiopatologia da compressão medular na EMCC pode dividir-se em óssea ou associada à 

extrusão de disco intervertebral, embora muitas vezes estes mecanismos coexistam no mesmo 

animal.1 A EMCC por compressão óssea é mais característica de canídeos jovens adultos 

pertencentes a raças gigantes.1 As alterações ósseas mais observadas incluem estenose 

severa do canal medular secundária à proliferação óssea do arco vertebral dorsal, das facetas 

articulares – tal como no caso do Barley – e/ou pedículos vertebrais, também com possível 

hipertrofia do ligamento flavo associada (Anexo I, figura 3).1 

A compressão medular por um ou mais discos intervertebrais extrudidos afeta geralmente 

animais de meia-idade de raças grandes, sendo a raça mais caraterística o Dobermann 

Pinscher.1 A compressão medular verificada nestas raças é ventral e provocada por estenose 

do canal medular e/ou hipertrofia do ligamento flavo.1 No estudo de da Costa et al. (2008), 87% 

dos cães pertencentes a esta raça apresentavam lesões compressivas associadas a discos 

extrudidos.4 Na maioria dos animais que apresentam este tipo de compressão, os discos 

herniados localizam-se entre C5-C6 e C6-C7.1,4 O segmento medular cervical associado é 

normalmente submetido a movimentos de torção, algo que está intimamente associado à 

degeneração de discos intervertebrais em animais não condrodistróficos.1 

Para o diagnóstico da EMCC, a caraterização do paciente, a história clínica e o exame 

neurológico são fundamentais.1-3 Com início precoce, por volta dos 2 anos de idade, a evolução 

dos sinais tem caráter crónico progressivo, tal como o Barley.3 A apresentação mais comum é 

uma alteração da marcha, desde ataxia ligeira a paresia ou dismetria grave, normalmente mais 

severa nos membros pélvicos.1 Os sinais neurológicos poderão indicar lesão em C1-C5 ou em 

C6-T2. No primeiro caso, o animal poderá apresentar tetraparesia e dismetria, com rigidez e 

ataxia evidentes dos membros pélvicos.1-2 Caso a lesão seja localizada entre C6 e T2, a 

marcha tipicamente apresentada carateriza-se por passadas curtas nos membros torácicos e 

hipermetria dos membros pélvicos, dando origem aos movimentos alternantes da anca que 

caraterizam a marcha dos animais afetados por esta síndrome.1-2 A passada curta nos 

membros torácicos deve-se à afetação da substância cinzenta medular e lesão do MNI.3 A 

hiperestesia cervical e uma postura com o pescoço em ventroflexão também podem ser 

achados comuns.1 

O exame imagiológico de eleição para diagnóstico da EMCC é a ressonância magnética, 

que permite avaliar mais eficazmente os tecidos moles e possíveis compressões ou lesões do 

parênquima medular.1-3 No caso do Barley, este exame possibilitou a localização exata da 

lesão e constatar que um segmento do parênquima medular apresentava evidências de uma 

lesão mais crónica que, segundo a literatura, está geralmente associada a pior prognóstico 
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para recuperação após o procedimento cirúrgico, caso essa fosse a opção terapêutica 

escolhida.3 

A escolha do melhor tratamento para a EMCC, médico ou cirúrgico, não é consensual.1-4 

Tradicionalmente, o maneio médico desta síndrome era associado apenas ao controlo dos 

sinais clínicos, dado que não visava a resolução do problema primário, enquanto que a cirurgia 

parecia resultar em descompressão medular e melhoria ou estabilização dos sinais clínicos.4  

O tratamento médico da EMCC consiste em restrição do exercício e controlo da dor e 

inflamação medular.1-4 Os animais afetados devem permanecer em jaula durante 4 semanas, 

devendo apenas sair para pequenos passeios para urinar e defecar, optando-se pelo uso de 

um peitoral em vez de uma coleira, de forma a reduzir a pressão exercida na região cervical.2-5 

Os fármacos mais usados são os corticosteróides, nomeadamente a prednisolona ou a 

dexametasona, normalmente em dose anti-inflamatória (0,5-1 mg/kg), sem que hajam, no 

entanto, evidências científicas de que essa seja a dose ou a classe de fármacos 

recomendados.4 Os corticosteróides parecem ter uma função neuro protetora na agressão de 

caráter agudo à medula espinhal.4 De forma a controlar os efeitos de toxicidade gastrointestinal 

secundária à corticoterapia, podem ser usados fármacos preventivos, como o omeprazole 

(inibidor da bomba de protões) ou a famotidina (antagonista do recetor H2), a qual foi prescrita 

ao Barley numa dose de 0,5 mg/kg, tal como normalmente recomendado.2 

A dor neuropática associada à lesão medular, presente nos animais com EMCC, deve ser 

controlada através de uma abordagem multimodal, utilizando fármacos com diferentes 

mecanismos de ação para resultados mais satisfatórios e com o menor leque de efeitos 

secundários possível.6   

A gabapentina, tradicionalmente conhecida como fármaco anti-convulsivo, é cada vez mais 

usada no controlo da dor de origem neuropática, embora o seu mecanismo de ação a este 

nível não esteja claramente descrito.6-7 Parece ligar-se aos canais de cálcio pré-sinápticos, 

bloqueando-os e impedindo a sensibilização central da medula espinhal, para além da possível 

ativação do sistema adrenérgico descendente, que induz a libertação de norepinefrina, a qual 

produz analgesia através da estimulação dos adrenorecetores !2 na medula espinhal.7  A dose 

inicial recomendada é de 10 mg/kg PO BID. O Barley recebeu uma dose mais baixa (4,5 mg/kg 

PO BID), já que iria ser usada em combinação com a amantadina e era desejado evitar 

sedação, um efeito secundário comum e dose-dependente.6 

A amantadina é um antagonista do recetor N-Metil-D-Aspartato com atividade semelhante à 

ketamina, recentemente relatada como eficaz no controlo da dor neuropática.7 A dose inicial 

recomendada é de 3 mg/kg PO SID, podendo subir-se a dose até aos 5 mg/kg.7 

O tratamento cirúrgico deve ser considerado após análise do tipo de lesão, da resposta ao 

tratamento médico, das expectativas a curto e longo prazo, das capacidades monetárias do 

dono e da presença ou não de problemas ou doenças concomitantes.2 Estão descritas várias 
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técnicas que dependem do grau, tipo e localização da compressão medular.1-3 Agrupando os 

procedimentos em 3 categorias, podem descrever-se: a descompressão ventral para quando 

existe extrusão discal; as técnicas de distração-estabilização indicadas para lesões dinâmicas 

únicas ou múltiplas (incluindo anel fibroso e hipertrofia de ligamento flavo); e a descompressão 

dorsal, usada para a estenose do canal vertebral e osteofitose das facetas articulares.1 O 

Barley já apresentava evidências imagiológicas de doença avançada e o tratamento cirúrgico, 

embora possível, não foi recomendado devido à lesão crónica do parênquima espinhal 

observada que se associa normalmente a resultados insatisfatórios.3 

Até recentemente, não havia evidências científicas de qual o tratamento mais eficaz para a 

EMCC. Da Costa, et al. (2008) compararam os resultados e tempos de sobrevida entre animais 

com EMCC tratados cirúrgica e medicamente.4 O tratamento médico usado neste estudo foi 

apenas corticoterapia (dexametasona em 32%, prednisona em 20%, ambas em 24%).4 A lesão 

principal mais comum foi em C6-C7 (50% dos Dobermann Pinscher e 42% dos cães de outras 

raças), seguida por lesões em C5-C6, sendo que 68% dos animais apresentaram mais do que 

uma lesão.4 

Os resultados deste estudo demostraram que não há diferenças estatisticamente 

significativas entre a evolução dos animais tratados cirurgicamente e dos animais tratados com 

maneio médico.4 A percepção por parte dos donos destes animais também não mostrou 

diferenças significativas entre os dois grupos.4 Por fim, o tempo médio de sobrevida dos 

animais tratados cirurgicamente para a EMCC (46,5 meses) não foi significativamente diferente 

do dos animais sujeitos a tratamento médico (48 meses).4 Outro achado relevante é que, entre 

os animais tratados com repouso, não foram encontradas diferenças no estado dos animais 

após terem sido tratados com ou sem corticoterapia.4 Este facto demonstra que a alteração do 

estilo de vida dos animais afetados é o fator-chave para evitar a degradação dos sinais 

clínicos.4 

Este estudo demonstrou também que com o tratamento médico é possível esperar 

melhorias perceptíveis pelos donos em 54% dos casos, enquanto que em 27% não há 

degradação dos sinais clínicos.4 Já com o tratamento cirúrgico, 81% dos animais melhoraram a 

sua condição neurológica e 3% mantiveram-na.4 Assim, apesar de estatisticamente não terem 

sido encontradas provas de que o tratamento cirúrgico conduz a melhores resultados ou de 

que se relaciona com maior tempo de sobrevida, os autores deste estudo continuam a 

recomendá-lo dado que existe uma maior probabilidade de melhoria clínica.4 No entanto, a 

escolha entre os dois tipos de abordagem terapêutica deve ainda ser baseada na história, 

achados neurológicos, resultados dos exames complementares, expectativas dos donos do 

animal e capacidade para maneio dos animais em casa.1 
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O prognóstico para a recuperação dos sinais clínicos com qualquer um dos tratamentos a 

longo-termo é reservado e a presença de lesões múltiplas e de défices neurológicos severos 

representam fatores de mau prognóstico.1,5 
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Caso Clínico nº 2: Oncologia Clínica – Carcinoma das Células de Transição na Bexiga 

Caraterização do paciente e motivo de consulta: A Belle é uma cadela Beagle castrada com 

11 anos de idade e 14,4 kg apresentada com história de estrangúria, hematúria e polaquiúria 

desde há um mês. Anamnese: A Belle está vacinada e desparasitada e atualmente não faz 

nenhuma medicação. Reside num apartamento com acesso ao exterior público para passeios 

acompanhada pelos donos e normalmente não tem contacto com outros animais, nem costuma 

fazer viagens para fora da zona residencial. É alimentada com ração seca e húmida de 

qualidade superior, nas quantidades adequadas e não tem acesso a tóxicos, ervas ou lixo. 

Antes de se apresentar ao serviço de Oncologia, a Belle foi levada a uma clínica veterinária 

onde, através de urianálise foram detetadas hematúria severa, piúria moderada e presença de 

diversas células epiteliais de aparência atípica no sedimento urinário e por isso o médico 

veterinário referiu o caso para o serviço de Oncologia da UTCVM. A hematúria, estrangúria e 

polaquiúria foram inicialmente observadas no mês anterior à apresentação e tiveram início 

espontâneo, sem estarem associadas a episódio traumático. As quantidades de água ingerida 

e urina produzida não parecem ter aumentado. Exame físico e Exame do aparelho urinário: 

Sopro cardíaco sistólico de grau II/VI, audível no ápice esquerdo, obesidade; palpação retal 

revelou espessamento da uretra distal com dor associada à palpação. Todos os outros 

parâmetros do exame de estado geral e aparelho urinário estavam normais. Lista de 

problemas: Hematúria, estrangúria, polaquiúria, piúria e presença de células epiteliais 

sugestivas de neoplasia no sedimento urinário; espessamento da uretra distal com dor 

associada à palpação; sopro apical sistólico de grau II/VI. Diagnósticos diferenciais: Infeção 

do trato urinário (ITU), urolitíase, neoplasia (carcinoma das células de transição, carcinoma das 

células escamosas, leiomioma), coagulopatia (intoxicação por dicumarínicos, trombocitopénia 

imunomediada); hemoparasitas – Babesiose, Erliquiose; parasitas renais – Capillaria plica, 

Dioctophyma renale. Exames complementares: Hemograma completo – sem alterações. 

Perfil bioquímico e ionograma (ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, globulinas, glucose, 

cálcio, fósforo, potássio, cloro, bilirrubina total, ALT, AST, FA, CK) – dentro dos limites de 

referência. Urianálise (cateterização urinária) (Anexo II, tabela 1): proteinúria 3+, sangue 3+, 

30-40 eritrócitos e 8-10 leucócitos por campo (400x), presença moderada de células epiteliais 

altamente atípicas, consistentes com carcinoma das células de transição, presença de 

bactérias; coloração Gram: presença de bactérias Gram-negativas. Cultura urinária e 

antibiograma (Anexo II, tabela 2) – 105 UFC/ml de E. coli, sensível a todos os antibióticos 

testados, exceto a ampicilina. Radiografias torácicas e abdominais: sem alterações. Ecografia 

abdominal (Anexo II, figura 1 e 2): massa de 1,8 X 3,42 cm localizada na zona dorsal do ápice 

da bexiga; pequenas massas múltiplas pedunculadas sobre a zona ventral da mucosa vesical 

que se estendem até à região do trígono; uretra proximal espessada e de superfície irregular; 

Análise histopatológica (biópsia por cateterização urinária ecoguiada): carcinoma das células 
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de transição. Diagnóstico definitivo e estadiamento clínico: Carcinoma das células de 

transição (CCT), estadio T3N0M0. Tratamento: 5 mg/m2 de mitoxantrona IV a cada 3 semanas, 

num total de 4 administrações; 0,3 mg/kg de piroxicam SID PO em terapia continuada; 0,5 

mg/kg de famotidina BID PO em terapia continuada; 20 mg/kg de amoxicilina-ácido clavulânico 

SID PO durante 14 dias. Prognóstico: O prognóstico para a Belle é reservado, dado que os 

animais com CCT normalmente morrem desta doença. O estadio que lhe foi atribuído está 

associado a um tempo de sobrevida médio de 4 meses, sem qualquer tratamento. 

Considerando o estadio da doença da Belle e o protocolo terapêutico utilizado, ela terá cerca 

de 8 a 9 meses de vida. Acompanhamento: A Belle regressou uma semana após a primeira 

dose de mitoxantrona para avaliar o impacto da quimioterapia na medula óssea através de um 

hemograma completo. Dado que este se apresentou normal, a Belle pôde receber a segunda 

dose de mitoxantona duas semanas depois, sem ajuste de dose. Nesta consulta foi realizada 

nova cultura urinária, não se verificando crescimento de microrganismos. Por esta altura, a 

Belle já não apresentava estrangúria nem hematúria, mas ainda tinha ligeira polaquiúria, 

embora menos intensa do que antes de se iniciar a quimioterapia. Entretando abandonei o 

serviço de Oncologia, mas a próxima visita da Belle seria na semana seguinte para realizar um 

hemograma completo e realizar uma nova ecografia para medição e avaliação das massas. 

Discussão: A história e sinais clínicos da Belle apontavam como diagnósticos diferenciais 

mais prováveis infeção do trato urinário, urolitíase e neoplasia. O facto de a Belle residir num 

apartamento, estar corretamente desparasitada e não sair à rua sem ser acompanhada reduzia 

a possibilidade de os seus sinais se deverem a hemoparasitas, parasitas renais ou intoxicação 

por dicumarínicos. Para além disto, o hemograma completo normal descartou a 

trombocitopénia imunomediada ou causas infeciosas e a urianálise e imagiologia abdominal 

não revelaram evidências de urolitíase. O sopro cardíaco da Belle deve-se provavelmente a 

alterações valvulares degenerativas e deveria ser investigado (eletrocardiograma e 

ecocardiografia) para se obter um diagnóstico definitivo. 

O carcinoma das células escamosas é a neoplasia do trato urinário mais comum em cães e 

representa cerca de 2% de todas as neoplasias caninas.1-2 Esta neoplasia aparenta ter uma 

etiologia multifatorial, sendo fatores de risco o contacto com herbicidas e a exposição a 

inseticidas tópicos para prevenção de pulgas e carraças. Esta associação é aparentemente 

dose-dependente mas nenhum grupo químico foi ainda especificado.1 A obesidade inclui-se 

igualmente na lista de fatores de risco, por si só e em associação à exposição a estes químicos, 

talvez por serem lipofílicos e como tal armazenados na gordura.1 Para além disto, as fêmeas 

parecem estar predispostas ao aparecimento deste tipo de carcinoma, com uma relação 

fêmea/macho de 1,7:1.1-2 Uma possível explicação é que os machos urinam mais 

frequentemente como forma de marcação territorial, diminuindo o tempo de exposição da 

bexiga às substâncias carcinogénicas eventualmente presentes na urina.3 Para além disso, as 
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fêmeas armazenam tipicamente mais tecido adiposo.3 Outro fator de risco é a administração de 

ciclofosfamida, que pode causar cistite hemorrágica estéril.1-2 Existe também uma 

predisposição racial e a raça Scottish Terrier é a mais representada, seguida pela Shetland 

Sheepdog, Beagle, Wirehaired Fox Terrier e West Highland White Terrier.1-2 

O CCT afeta tipicamente animais velhos (idade média de 11 anos), localizando-se 

normalmente na região do trígono vesical, podendo facilmente conduzir a obstrução parcial ou 

total do trato urinário.1-2  A invasão da uretra (56%) ou próstata (29%) são também achados 

frequentes no momento do diagnóstico, daí ser importante realizar o exame retal aquando da 

realização do exame físico/aparelho urinário em animais suspeitos.1-2 

Os sinais clínicos associados são hematúria, estrangúria, polaquiúria, tal como apresentava 

a Belle, e menos frequentemente claudicação, letargia, perda de peso, conforme a presença e 

o local de metastização.1-2  

Uma das caraterísticas moleculares desta neoplasia é a sua elevada concentração de 

prostaglandina E2 (PGE2), um metabolito do ácido araquidónico importante no processo 

cancerígeno devido ao seu poder inflamatório, potentes efeitos imunossupressores, 

potenciação da angiogénese, entre outras interações em processos celulares.1 As enzimas 

ciclooxigenase 1 e 2 (COX-1 e COX-2) são as responsáveis pela conversão do ácido 

araquidónico nos seus metabolitos, incluindo a PGE2.1 O epitélio normal da bexiga canina 

expressa apenas COX-1, enquanto que o epitélio do CCT expressa também a COX-2.1 

Foi recentemente desenvolvido um teste rápido de deteção de antigénio do CCT (V-BTA 

test®, Alidex Inc.), que requer apenas urina de coleção por micção espontânea, cuja 

sensibilidade é 87% para a deteção de CCT e a probabilidade de obter um resultado negativo 

em pacientes que efetivamente não têm CCT é de 84% para animais saudáveis, 41% para 

cães com doença do trato urinário que não CCT e 86% para animais com doença não 

localizada no trato urinário. Desta forma, a elevada sensibilidade deste teste encoraja a sua 

utilização como exame complementar de exclusão de CCT; contudo um resultado positivo não 

permitirá de todo excluir qualquer outro problema urinário e afirmar que o animal tem um CCT.4 

O diagnóstico definitivo e o estadiamento do CCT incluem o exame físico, hemograma 

completo, perfil bioquímico, urianálise (em 30% dos cães com CCT são visíveis células 

neoplásicas), cultura urinária, radiografias torácicas e abdominais, ecografia abdominal e a 

análise histopatológica da massa.2-3 Os métodos sugeridos para colheita da amostra são a 

biópsia por cateter urinário ecoguiada, a cistotomia ou a cistoscopia.1-2 Dado que existem 

suspeitas quanto à capacidade de transplantação de células tumorais noutros tecidos, a 

citologia, biopsia transcutânea ou mesmo a colheita de urina por cistocentese devem ser 

evitadas.2-3 O estadiamento clínico do CCT é baseado numa classificação TNM (tumor/gânglios 

linfáticos/metástases), desenvolvida pela organização mundial de saúde (WHO) (Anexo II, 

tabela 3).1-3 Os tempos de sobrevida variam consideravelmente conforme o estadiamento WHO 
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correspondente. Para cães com estadio T3, o tempo de sobrevida é de 118 dias, enquanto que 

para os estadios T1 e T2 este tempo foi de 218 dias. Já animais em estadio N0 a sobrevida é de 

234 dias, face a 70 dias de tempo de sobrevida para animais em estadio N1. Em relação ao 

estadio M, animais sem metástases distantes (M0) apresentam um tempo médio de sobrevida 

de 203 dias e para animais com metástases distantes (M1) a sobrevida é de 105 dias.4 

Em 50 cães diagnosticados com CCT sujeitos a necropsia no PUVTH, 28% apresentavam 

metástases nos pulmões, 26% nos gânglios linfáticos regionais, 18% no fígado, com os rins, 

baço, nódulos linfáticos pré-escapulares e útero com incidência idêntica de 4%.1,3 

Em geral, a cirurgia é considerada um procedimento paliativo em animais com CCT. A 

localização mais comum desta neoplasia – trígono vesical – e o frequente envolvimento uretral 

ou a localização multifocal impedem a ressecção completa da neoplasia, tornando este 

procedimento ineficaz.3 Qualquer técnica cirúrgica descrita para a excisão desta neoplasia 

apresenta-se ou impraticável ou associada a efeitos secundários intoleráveis para a maior 

parte dos donos, não garantindo inclusivamente uma qualidade de vida aceitável para o 

animal.2 A abordagem cirúrgica é normalmente utilizada quando há obstrução do trato urinário 

e uma das opções cirúrgicas é a colocação de um stent urinário que impeça o colapso uretral 

ou permita o esvaziamento vesical.2,4 

O tratamento médico é a abordagem recomendada por ter maior taxa de sucesso e 

aplicabilidade. Os fármacos utilizados são inibidores da COX (o mais usado é o piroxicam) e 

quimioterápicos.2 O protocolo com taxa de remissão mais satisfatória é a administração de 

piroxicam (0,3 mg/kg PO SID) durante 4 semanas, seguida da combinação de piroxicam na 

mesma dose com cisplatina (dose de 60 mg/m2 IV) a cada 21 dias, até se completarem 2 doses 

de cisplatina, com 70% dos animais a atingirem remissão clínica completa ou parcial.4 No 

entanto a cisplatina provoca danos importantes aos túbulos renais e o piroxicam interfere com 

o fluxo sanguíneo renal, sendo este protocolo demasiado perigoso.2,5 Boria et al. (2005) 

usaram no seu estudo um protocolo que combina a administração oral diária de piroxicam a 

0,3mg/kg, com 300 mg/m2 de carboplatina IV a cada 3 semanas e obtiveram uma taxa de 

remissão de 40%, superior às taxas de remissão associadas ao uso da carboplatina (<10%) ou 

do piroxicam (17%) em monoterapia.5 No entanto, o tempo médio de sobrevida demasiado 

curto (161 dias) e os efeitos secundários verificados (supressão da medula óssea em 35% dos 

cães e toxicidade gastrointestinal em 74%) fazem acreditar que a frequência e/ou dosagem 

podem não ser os mais adequados. Henry et al. (2003) investigaram o potencial terapêutico da 

mitoxantrona, um antibiótico antitumoral sintético não nefrotóxico que inibe a topoisomerase II, 

numa dose de 5 mg/m2 IV a cada 21 dias por um total de 4 administrações, em combinação 

com o piroxicam a 0,3 mg/kg PO SID.2,6 Os resultados incluem uma taxa de remissão (total e 

parcial) de 35% e tempo médio de sobrevida de 350 dias.6 Os efeitos secundários observados 

foram toxicidade gastrointestinal (18%) e mielosupressão (10%).6 Mais recentemente, Arnold et 
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al. (2011) ensaiaram o tratamento de cães com CCT usando vimblastina, dado que esta havia 

demonstrado elevado efeito antiproliferativo nas células do CCT in vitro.7 A dose administrada 

variou entre os 3 mg/m2 e os 2 mg/m2 IV, ajustada conforme o peso ou os graus de neutropénia 

e trombocitopénia associados a cada administração (reduções de dose de 10 a 20%).7 A 

vimblastina foi administrada a cada 2 semanas, até se detetar progressão da doença ou 

toxicose severa.7 A taxa de remissão foi de 36%, embora apenas com remissões parciais, e o 

tempo médio de sobrevida foi de 147 dias.7 Porém, a maioria dos cães que participaram neste 

estudo já havia sido sujeita a outros tratamentos e, à luz deste facto, a taxa de remissão parece 

encorajadora.7 Os efeitos secundários (mielosupressão e toxicidade gastrointestinal) afetaram 

menos de 15% dos animais.7 

Assim, o protocolo mais usado atualmente no tratamento do CCT é a combinação da 

mitoxantrona (5 mg/m2 IV a cada 3 semanas – 4 administrações) com o piroxicam (0,3 mg/kg 

PO SID).2 Qualquer um dos protocolos escolhidos deve, no entanto, obedecer a determinadas 

regras. A dimensão do tumor primário (e o estadiamento clínico) deve ser conhecida antes do 

início do tratamento e reavaliada 4 a 8 semanas após o início do mesmo: se a massa tiver 

reduzido o seu tamanho ou se mantiver estável (menos de 50% do volume ou inexistência de 

lesões novas) e os efeitos secundários forem aceitáveis e controláveis, o tratamento deve ser 

continuado; se a remissão clínica for atingida, o tratamento deve ser mantido durante mais 4 a 

8 semanas, na tentativa de eliminar a doença microscópica.2 Nesta fase, normalmente opta-se 

por manter o piroxicam durante a restante vida do animal, usando fármacos como o 

misoprostol ou a famotidina para proteger o trato gastrointestinal dos seus efeitos.2 O 

tratamento deve ser suspenso se a doença continuar a progredir ou se o animal experimentar 

toxicidade inaceitável com o protocolo instituído.2 A neutropénia é a consequência da 

quimioterapia com maior impacto no cumprimento do protocolo terapêutico e valores de 

neutrófilos inferiores a 1000 células/µl predispõem o animal a infeções secundárias.4 O nadir da 

neutropénia depende de cada animal e do quimioterápico usado, mas tipicamente é atingido 7 

a 10 dias após a sua administração.4 Por este motivo, deve realizar-se um hemograma 

completo no próprio dia da administração e outro uma semana depois.4 De uma forma geral, o 

tratamento deve ser adiado se o número de neutrófilos for inferior a 3000 células/µl.4 Por outro 

lado, se o número de neutrófilos for inferior a 1500 células/µl no hemograma pós-quimioterapia 

e o animal estiver clinicamente normal, deve ser iniciado um antibiótico para prevenir eventuais 

infeções secundárias.4,8 Caso o animal esteja febril, deve ser considerada a hipótese de 

septicemia.4 Dada que esta é uma condição grave, o animal deve ser hospitalizado para 

terapia agressiva (fluidos e antibioterapia de amplo espetro IV).4,8 Assim que o animal recupere, 

pode continuar a antibioterapia oral se se mantiver neutropénico.4,8 Se um determinado 

quimioterápico provocar neutropénia inferior a 500 células/µl, a sua dose deverá ser reduzida 

em 20%, prevenindo um efeito ainda mais severo sobre o número de neutrófilos e se, mesmo 
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assim, tiver efeitos nefastos sobre a contagem de neutrófilos, é aconselhável mudar de 

quimioterápico.4,8  

A radioterapia pode ser aplicada durante a exposição cirúrgica da bexiga e após a excisão 

parcial do tumor, mas os seus efeitos secundários normalmente provocam degradação 

considerável da qualidade de vida do animal e os tempos de sobrevida descritos não são 

compensadores.1,2  

Dado que os cães com CCT se encontram predispostos a desenvolver ITU, os hábitos e 

caraterísticas urinárias destes animais devem ser atentamente monitorizados pelos donos e 

devem realizar-se periodicamente culturas urinárias e urianálises. Para além disto, existe 

grande risco de obstrução urinária e o dono deve ser conhecedor desta possibilidade e do risco 

de insuficiência renal ou mesmo de vida que o animal corre caso esta não seja resolvida 

atempadamente.2 
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Caso Clínico nº 3: Endocrinologia – Hipoadrenocorticismo Primário 

Caraterização do paciente e motivo de consulta: O Zeke é um Caniche macho castrado de 

8 anos de idade com 3,9 Kg de peso, que se apresentou ao serviço de urgência da UTCVM por 

colapso e ataxia súbitos e anorexia há 2 dias. Anamnese: O Zeke vive numa moradia com 

acesso ao exterior privado. Apresenta as vacinas e as desparasitações interna e externa 

atualizadas, não faz nenhuma medicação e não costuma fazer viagens. É alimentado com 

ração seca e húmida de qualidade superior nas quantidades adequadas às suas necessidades 

e não tem acesso a tóxicos, ervas ou lixo. A proprietária refere que o Zeke apresenta hiporexia 

há dois dias e desde há cerca de 3 horas, revela fraqueza generalizada e é incapaz de se 

manter em estação, colapsando no chão. Passado uns segundos, consegue levantar-se mas 

tem dificuldades evidentes na marcha. O Zeke não parece urinar ou beber mais água que o 

normal e tem defecado normalmente. No serviço de urgência, é incapaz de se manter em 

estação e está deprimido, desidratado (cerca de 6%), e bradisfígmico (65 ppm) com pulso fraco, 

estando o restante exame físico normal. Realizou-se um ionograma (Anexo III, tabela 1, dia 0) 

e verificou-se hiponatrémia de 130 mEq/L (normal: 146 a 153 mEq/L) e hipercalémia de 7,1 

mEq/L (normal: 3,6 a 5,1 mEq/L), sendo a razão sódio:potássio de 18,3 (normal: 27 a 40). Os 

gases sanguíneos estavam dentro dos valores normais. Manteve-se o Zeke em monitorização 

eletrocardiográfica durante as 2 primeiras horas, mas não se verificam alterações, para além 

de bradicardia sinusal (62 bpm). Recebeu fluidoterapia com cloreto de sódio (NaCl) a 0,9% a 

70 ml/kg/h nas 2 primeiras horas e ao dobro da taxa de manutenção (TM) durante o resto da 

noite (cerca de 11 h). Durante estas horas, a bradicadia resolveu-se e o pulso foi normalizando 

por volta das 90 ppm. Os valores de sódio e potássio foram obtidos novamente durante a noite 

e o Zeke mantinha-se hiponatrémico (132 mEq/L) e hipercalémico (6,4 mEq/L). Na manhã 

seguinte, o caso foi referenciado para o serviço de Medicina Interna (MI). Exame físico (no 

serviço de MI): O Zeke apresenta-se alerta e o exame físico encontra-se dentro dos 

parâmetros normais. Exame Neurológico: Todos os parâmetros são considerados normais, à 

exceção de uma ligeira ataxia generalizada. Lista de problemas: Hiporexia, colapso, ataxia e 

fraqueza generalizadas, desidratação, bradicardia, pulso fraco, hiponatrémia, hipercalémia. 

Diagnósticos diferenciais: Hipoadrenocorticismo primário, diabetes mellitus, jejum 

prolongado (hipoglicemia), obstrução do trato urinário, parasitismo gastrointestinal severo 

(Tricuríase, Ascaridíase), pancreatite. Exames complementares: Hemograma completo – sem 

alterações. Perfil bioquímico e ionograma (Anexo III, tabela 1, dia 1) (ureia, creatinina, 

proteínas totais, albumina, globulinas, glucose, cálcio, fósforo, potássio, cloro, bilirrubina total, 

ALT, AST e FA) – hiponatrémia (138 mEq/L) e hipercalémia (5,2 mEq/L). Teste de estimulação 

com ACTH (Anexo III, tabela 2) – cortisol pré-estimulação: 0,42 µg/dL (normal: 0,5-3,0 µg/dL); 

cortisol pós-estimulação: 0,57 µg/dL (normal: 6,0-17,0 µg/dL) Diagnóstico definitivo: 

Hipoadrenocorticismo primário (HACP). Tratamento: Prednisona a 0,5 mg/kg PO BID durante 
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5 dias, reduzindo-se para 0,5 mg/kg PO SID nos 5 dias seguintes e 0,25 mg/kg PO SID a partir 

daí; 2,5 mg/kg PO BID de famotidina durante 10 dias; 2,2 mg/kg de pivalato de 

desoxicorticosterona (DOCP) SC. Prognóstico: Excelente. Assim que a crise addisoniana seja 

controlada e seja instituído o tratamento para o hipoadrenocorticismo, o Zeke pode ter uma 

vida completamente normal, desde que cumpra rigorosamente o protocolo terapêutico e seja 

monitorizado periodicamente. Acompanhamento: O Zeke foi mantido com fluidoterapia ao 
dobro da TM na unidade de cuidados intensivos até os seus eletrólitos regularizarem e voltar a 

ter apetite normal. Isto aconteceu no dia seguinte, quando se obteve normalização dos valores 
de sódio – 148 mEq/L e de potássio – 4,6 mEq/L (Anexo III, tabela 1, dia 3); nesta altura, já não 

apresentava fraqueza ou ataxia e começou a comer a quantidade habitual de alimento. O Zeke 

recebeu a primeira dose de DOCP e regressou para reavaliação duas semanas depois, de 

forma a determinar qual a dose de DOCP mais indicada para o seu caso. Nesta visita, o Zeke 

continuava clinicamente normal e o sódio e o potássio estavam dentro dos valores de 

referência, por isso foi marcada outra consulta para duas semanas depois. Nesta data, os 

valores mantinham-se normais e foi aconselhado que o Zeke voltasse dentro de uma semana. 

Quando regressou, tinha ligeira hiponatrémia (142 mEq/L) e normocalémia (3,9 mEq/L), tendo 

sido decidido que este era o momento para a administração da DOCP. A nova consulta foi 

marcada para 30 dias depois, de forma a garantir que o intervalo de administrações da DOCP 

(até agora de 36 dias) se mantinha adequado.  
Discussão: Os sinais clínicos agudos do Zeke e a sua melhoria clínica dramática apenas 

com a fluidoterapia, juntamente com a sua história clínica e raça, colocaram o 

hipoadrenocorticismo primário (HACP, também conhecido por doença de Addison) no topo da 

lista de diagnósticos diferenciais. Mais concretamente, tratar-se-ia de uma crise addisoniana, 

ou seja, a apresentação aguda do HACP. A ausência de polifagia e perda de peso e hábitos 

urinários normais excluíram a diabetes mellitus e a obstrução urinária. A crise addisoniana 

provoca colapso, bradicardia severa com pulso fraco, desidratação e hipotermia – sinais de 

choque hipovolémico, por vezes acompanhados de dor abdominal, vómitos e diarreia.1,2  Como 

se trata de uma situação de choque, a ausência de taquicardia compensatória deverá levantar 

suspeitas de HACP.2 

O hipoadrenocorticismo (HAC) resulta da produção/secreção deficiente de glucocorticoides 

e/ou mineralocorticóides, representados principalmente pelo cortisol e aldosterona, 

respetivamente.1-3 O hipoadrenocorticismo pode ser primário (HACP) ou secundário (HACS), 

embora o último seja raro.2 O HACP é provocado pela destruição, normalmente imuno-mediada 

ou idiopática, de mais de 90% do córtex de ambas as glândulas adrenais, resultando em 

diminuição de todas as suas hormonas endógenas, embora o HACP possa ser uma 

complicação do tratamento do hiperadrenocorticismo – hipoadrenocorticismo iatrogénico.1-3 

Uma pequena proporção dos animais com HACP, tem apenas diminuída produção de 
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glucocorticoides – HACP atípico.2 Por outro lado, o HACS é consequência da redução na 

produção e/ou libertação da hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por lesões destrutivas 

(neoplasias) no hipotálamo ou hipófise por causas iatrogénicas.1 A reduzida concentração de 

ACTH endógena conduz à atrofia das glândulas adrenais e à menor produção essencialmente 

de glucocorticoides, já que esta hormona não regula a produção de mineralocorticóides.1 

O HACP afeta principalmente fêmeas (70% dos casos) com idade entre os 4 e 6 anos.1 Há 

raças que parecem estar claramente predispostas, tais como Caniche, Bearded Collie,  Dogue 

Alemão, Cão-de-água Português, Rottweiler e West Highland White Terrier, com a 

possibilidade de haver um fator hereditário em algumas raças, sendo o Caniche uma delas.1-2 

Por este motivo, ambos os sexos desta raça têm igual probabilidade de desenvolver a doença.1  

Os sinais clínicos podem ser agudos, como os do Zeke, ou manifestar-se durante semanas 

e meses e serem inespecíficos, imitando doenças gastrointestinais ou renais.1,2,4 No HACP 

podem incluir anorexia, vómitos, perda de peso, letargia, diarreia, fasciculações musculares, 

poliúria/polidipsia e podem ser exacerbados por situações mais stressantes.1,2,4 

Em cães com HACP, há anomalias do hemograma completo, ionograma e perfil bioquímico 

que podem auxiliar o processo diagnóstico.1-2 Em animais clinicamente doentes, a resposta 

fisiológica esperada seria expressada por um leucograma de stress  (linfopénia e eosinopénia), 

devido à produção endógena de elevadas concentrações de cortisol associada à doença em 

geral.5 No entanto, dado que os cães com HAC praticamente não produzem glucocorticoides 

endógenos, o hemograma destes animais pode revelar contagens normais ou elevadas de 

linfócitos e o eosinófilos.1,5  

O ionograma de cães com HACP revela quase sempre (90-95% dos casos) hiponatrémia e 

hipercalémia.2 Porém, os animais com HAC atípico (30%) não apresentam estes transtornos 

eletrolíticas.1 Estas alterações eletrolíticas são justificadas pela ausência de aldosterona, que 

promove a reabsorção de sódio e cloro nos túbulos renais distais e proporciona a secreção de 

potássio e de iões de hidrogénio.6 Ainda mais específico do que as concentrações destes 

eletrólitos é a razão Na:K que se revela diminuída em pacientes com HACP.6 Segundo Adler et 

al. (2007), a especificidade para uma razão inferior ou igual a 24 é de 100%, com uma 

sensibilidade de 79%; a sensibilidade atinge os 100% para razões inferiores a 30.6 Estes 

valores não invalidam de todo a realização do teste padrão de diagnóstico – teste de 

estimulação com ACTH, obrigatório para razões inferiores ou iguais a 24 e aconselhável para 

animais sintomáticos com razões entre 24 e 30.6 Para além disto, a diminuição da excreção 

dos iões de hidrogénio, possivelmente secundária à hipercalémia que, por sua vez, inibe a 

produção de amoníaco, pode traduzir-se em acidose metabólica ligeira a moderada.1,6   

Seth et al. (2011), concluíram que o número de linfócitos no momento do diagnóstico é mais 

específico do que a razão Na:K, mas que o uso dos dois valores em conjunto é mais útil 

(Anexo III, figura 1). 5 
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Em pacientes com HACP pode também encontrar-se hipercalcémia – 18% dos cães no 

estudo de Adler et al. (2007) – provavelmente devido à hemoconcentração, reduzida filtração 

glomerular e reabsorção tubular aumentada.1,6  

Outras alterações  do perfil bioquímico que podem surgir, embora de forma inconstante, são: 

hipoalbuminémia moderada, possivelmente relacionada com hemorragias gastrointestinais,  

menor absorção intestinal de nutrientes ou reduzida produção desta proteína devido a 

hepatopatia secundária; aumentos ligeiros das enzimas hepáticas (ALT, AST e FA), 

relacionadas com perfusão hepática reduzida; e hipoglicemia que, ao contrário do que seria 

esperado dada a influência negativa dos glucocorticoides na produção de glicose e na 

resistência à insulina, é rara em animais com HAC.1 

O diagnóstico definitivo do HAC é obtido com a realização do teste de estimulação com 

ACTH.1-4,7-8 Neste teste mede-se primeiro o nível de cortisol basal e depois a produção 

endógena do mesmo, uma ou duas horas após a administração IM ou IV de ACTH, conforme o 

análogo sintético usado.2,4,7 Em animais normais, a concentração de cortisol após a 

estimulação é normalmente superior a 10 µg/dL, enquanto em animais com HAC os valores 

pré- e pós-ACTH não diferem muito, sendo inferiores a 2 µg/dL, ou mesmo a 1 µg/dL em 75% 

dos animais.4 Dado o custo elevado deste teste e a disponibilidade por vezes limitada da 

hormona, foi sugerido outro método de diagnóstico por Javadi et al. (2006), que consiste na 

medição das razões aldosterona:renina e cortisol:ACTH (Anexo III, figura 2 e 3).7-8 A primeira 

será menor em animais com HACP, dado que estes não produzem aldosterona e a 

hipovolémia, resultante da incapacidade de reter sódio, vai estimular a produção de renina.8 A 

razão cortisol:ACTH será igualmente menor em animais com HACP, uma vez que a ausência 

de produção de glucocorticoides vai inibir o retrocontrolo negativo sobre a produção de ACTH, 

aumentando-a.8 As vantagens deste teste são o facto de ser necessária apenas uma amostra 

de sangue, de diferenciar HACP de HACS e de ser potencialmente mais económico.8 No 

entanto, é essencial que as amostras sejam colhidas obrigatoriamente antes de qualquer 

administração de fluidos ou hormonas esteroides.4,8 

A forma aguda do HACP é uma emergência médica e requer cuidados médicos 

agressivos.1,2,4,7 Os problemas a enfrentar nas crises addisonianas são a hipovolémia e 

hipotensão, as alterações eletrolíticas, com especial importância a hipercalémia e possível 

hipoglicemia e alterações no estado ácido-base do animal.7 Isto deverá ser conseguido com 

fluidoterapia adequada e suplementação glucocorticoide.2,7 Antes de mais, deverá obter-se 

uma amostra de sangue do animal para determinação dos valores de hematócrito e proteínas 

totais, gases sanguíneos, eletrólitos, glucose, hemograma e painel bioquímico.7 Neste altura, 

deverá guardar-se uma amostra para o valor de cortisol pré-ACTH.7 A hipotensão que estes 

animais normalmente revelam exige uma fluidoterapia agressiva, mas que evite uma correção 

demasiado rápida da hiponatrémia: esta não deve aumentar mais de 10-12 mmol/L nas 
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primeiras 24 horas.2 Assim, está recomendado o uso da taxa de 10-30 mL/kg/h durante as 

primeiras 2 ou 3 horas, devendo ser reajustado para 2 ou 3 vezes a TM após a estabilização 

inicial.2 O tipo de fluido mais adequado, dadas as variações eletrolíticas e do estado ácido-

básico, é o NaCl a 0,9%.4,7 A hipercalémia deverá regularizar apenas com a administração de 

fluidoterapia, devendo monitorizar-se o eletrocardiograma. 4,7 Se esta tiver consequências 

sobre a condução do impulso elétrico cardíaco ou provocar bradiarritmias, poderá administrar-

se insulina, dextrose, e gluconato de cálcio (cardioprotetor).4,7 A suplementação com 

glucocorticoides deverá melhorar em pouco tempo o estado geral do animal.7 Se este ainda 

não tiver sido sujeito ao teste de estimulação com ACTH, o fármaco de eleição, por não 

interferir nos seus resultados, será o fosfato sódico de dexametasona, na dose de 0,5-4 mg/kg 

IV, que pode ser repetido 2 a 6 horas depois.4,7 Tanto o succinato de sódio de prednisolona 

(15-20 mg/kg IV, durante 2 a 4 minutos, a cada 2-6h) como o succinato de sódio de 

hidrocortisona (0,3 mg/kg/h IV ou inicialmente em bolus a 5mg/kg IV e depois 1mg/kg IV a cada 

6h) são eficazes, mas interferem com os resultados do teste diagnóstico.4,7  Conforme a 

resposta clínica, a dose de glucocorticoides deve ser reduzida lentamente nos dias seguintes.3 

O suplemento mineralocorticóide durante o maneio da crise addisoniana é controverso: 

alguns autores optam pela administração parenteral de DOCP mas outros defendem que se 

espere até à obtenção do diagnóstico definitivo.1,4,7 

Se o animal estiver estável e os seus níveis eletrolíticos se mantiverem normais, as suas 

concentrações e os gases sanguíneos devem ser medidos cada 6 a 8 horas.7 De um modo 

geral, estes valores normalizam rapidamente (em 24 a 48 horas).7 A fluidoterapia deve ser 

mantida até pelo menos 48 horas depois da crise e todas as medicações devem passar a ser 

administradas oralmente também nesta altura, desde que não haja vómito.7 O animal deverá 

receber alta médica depois de  24 horas estáveis sem fluidoterapia.7 

A terapia de manutenção baseia-se na suplementação vitalícia de gluco- e 

mineralocorticóides.1,2,4,7 A prednisolona deverá ser administrada inicialmente a doses próximas 

das fisiológicas, isto é, 0,22 mg/kg BID PO.7 Esta dose pode obviamente ser ajustada às reais 

necessidades do animal, com o objetivo de atingir a dose que o mantém clinicamente normal, 

minimizando ao máximo os seus efeitos secundários.7 Contudo, os proprietários deverão ser 

incentivados a aumentar a dose em situações de stress – doença, trauma, cirurgia, etc.2,4,7  

A carência em mineralocorticóides pode ser colmatada com a administração IM ou SC de 

DOCP, um éster de atividade unicamente mineralocorticóide de longa duração, numa dose 

inicial de 2,2 mg/kg a cada 25 dias.1,7 Esta dose e intervalo são depois regulados conforme os 

valores bioquímicos e eletrolíticos e possíveis alterações no estado geral.7 Inicialmente, são 

aconselhadas visitas aos 12 (coincidente com o seu pico de ação) e 25 dias após cada injeção 

de DOCP, durante as 2 ou 3 primeiras administrações.1,7 Se aos 12 dias se verificar 

hipercalémia e/ou hiponatrémia, a dose deverá aumentar 5 a 10%; se houver hipernatrémia 
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e/ou hipocalémia, a dose deverá então diminuir 5 a 10%.7 Caso na visita dos 25 dias se apurar 

hipercalémia e/ou hiponatrémia e considerando o estado geral do animal, a frequência de 

administração deverá reduzir um dia, passando, de a cada 25 dias para a cada 24.7 Num 

estudo, a dose de DOCP usada para um bom controlo do HACP variou dos 0,8-3,4 mg/kg a 

cada 14-35 dias.1 Assim que se estabeleça qual a dose e intervalo adequados, as reavaliações 

poderão acontecer 3 a 4 vezes ao ano, exceto se a condição clínica do paciente se alterar.7 

Outro fármaco potencialmente útil é o acetato de fludrocortisona, um glucocorticoide 

sintético com ação mineralocorticóide predominante, numa dose inicial de 0,01-0,02 mg/kg/dia 

PO que é depois ajustada em 0,05-0,1 mg/dia conforme os níveis eletrolíticos, medidos 5 a 7 

dias depois.1,4,7 O mais frequente é que seja necessário um incremento da dose nos 6 a 18 

meses seguintes.1,7 Dada a sua origem esteroide, menos de 50% dos cães irá necessitar de 

prednisona suplementar e poderá até tornar-se desafiante encontrar a dose ótima para este 

fármaco que combine os efeitos desejados. 1,7 
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Caso Clínico nº 4: Urologia – Doença do Trato Urinário Inferior Felino – Cistite Idiopática 

Caraterização do paciente e motivo de consulta: O Kiko é um gato macho castrado Europeu 

Comum de 4 anos de idade e 5,75 kg de peso, que se apresentou à consulta de urgência do 

HVSM por disúria e estrangúria, com início há pelo menos 36 horas. Anamnese: O Kiko tem 

as vacinas e as desparasitações interna e externa atualizadas e atualmente não faz nenhuma 

medicação. É um gato exclusivamente de interior, sem acesso a tóxicos, ervas ou lixo e não 

faz viagens nem tem contato com outros animais, sendo alimentado com uma ração seca de 

qualidade superior ad libitum. O Kiko parece ter perdido o apetite nas últimas 24 horas, mas 

antes disto comia normalmente. Os seus hábitos urinários têm sido normais até há 36 horas 

atrás e tem defecado normalmente. Os proprietários referem que há 4 dias foram iniciadas 

obras de construção na casa vizinha à sua e notaram que o seu gato parecia ansioso e 

assustado com o ruídos consequentes. Exame físico e exame do aparelho urinário: O Kiko 

apresenta-se prostrado e a sua condição corporal é compatível com obesidade moderada; à 

palpação abdominal revela desconforto, dor e uma bexiga firme e extremamente distendida e 

ao aquando da palpação, observa-se a saída de gotas de urina pelo pénis. A sua temperatura 

corporal é de 37,5ºC. Todos os outros parâmetros do exame de estado geral e do exame do 

aparelho urinário estão normais. Lista de problemas: Anorexia, prostração, estrangúria, 

disúria, sobredistensão e dor vesical. Diagnósticos diferenciais: Litíase, cistite idiopática 

felina (CIF), neoplasia vesical ou uretral (CCT, carcinoma de células escamosas, leiomioma), 

tampão uretral, corpo estranho uretral, ITU, prostatite, quistos prostáticos, neoplasia prostática. 

Exames complementares: Hemograma – sem alterações. Perfil bioquímico e ionograma 

parciais (Anexo IV, tabela 1, dia 0) – azotémia (ureia de 131,9 mg/dL (normal: 17,6-32.8 mg/dL) 

e  creatinina de 7,9 mg/dL (normal: 0,8-1.8 mg/dL)), hiponatrémia de 142 mEq/L (normal: 147-

156 mEq/L), hipercalémia de 6,1 mEq/L (normal: 3,4-4,6 mEq/L) e normoclorémia 107 mEq/L 

(normal: 107-120 mEq/L).  Urianálise (cistocentese) (Anexo IV, tabela 2, dia 0) – fita urinária: 

sangue 1+; densidade urinária: 1.060; sedimento urinário: 8-10 eritrócitos e 1-3 leucócitos por 

campo (400x), quantidade moderada de cristais de estruvite, ausência de bactérias; coloração 

Gram: ausência de bactérias. Radiografia abdominal (Anexo IV, figura 1) – sem cálculos 

urinários radiopacos. Ecografia abdominal – presença de ligeira quantidade de sedimento 

urinário na bexiga. Diagnóstico definitivo: Doença do trato urinário inferior felino (FLUTD) 

obstrutiva – presumível CIF com tampão uretral. Tratamento: Sedou-se o Kiko com 0,3 mg/kg 

IM de diazepam e 3 mg/kg IM de ketamina. Fez-se uma cistocentese e tentou-se introduzir um 

cateter urinário lentamente, depois de realizar uma ligeira massagem peniana, sem que esta, 

por si só, resolvesse a obstrução. Não foi possível introduzir o cateter urinário à primeira 

tentativa, mas através da retrohidropropulsão com cerca de 250 mL de solução fisiológica 

estéril, conseguiu-se desobstruir a uretra e observou-se a saída de um material cilíndrico com  

3 mm de comprimento e diâmetro semelhante ao do lúmen uretral, esbranquiçado e friável, o 
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qual se assumiu ser um tampão uretral e a causa da obstrução. A algaliação pôde, então, ser 

concluída. Iniciou-se fluidoterapia com NaCl 0,9% ao dobro da TM; administrou-se buprenorfina 

a 0,015 mg/kg IM BID durante 3 dias, enrofloxacina a 5 mg/kg SC SID durante 5 dias e 

meloxicam a 0,1 mg/kg PO SID durante 3 dias. Prognóstico: Reservado. Apesar do Kiko ter 

sobrevivido a este episódio obstrutivo, a probabilidade de recorrência de sinais de FLUTD e 

obstrução uretral é bastante elevada. Acompanhamento: O Kiko permaneceu algaliado e a 
receber fluidos ao dobro da TM durante 48 horas, não parecia doloroso e não se registou 

nenhuma obstrução do cateter urinário. Durante o seu internamento, foi pesado 4 vezes por dia 
para garantir que não aumentava significativamente de peso (> 5%), assegurando que não 

fazia retenção excessiva de fluidos. Às 48 horas (dia 2), foram obtidos novos valores de sódio, 
potássio, creatinina e ureia, que se apresentaram dentro dos valores de referência (Anexo IV, 

tabela 1, dia 2). Retirou-se o cateter urinário, reduziu-se a taxa de fluidoterapia para a TM e o 
Kiko utilizou a caixa de areia para urinar (normalmente) e demonstrou interesse pela comida. 

Recebeu alta hospitalar no dia seguinte (dia 3) com indicações para ser colocado numa divisão 

da casa onde estivesse menos exposto ao ruído e iniciar a dieta seca e húmida com Hillʼs c/d®. 
Os donos foram informados da etiopatogenia da CIF, da probabilidade de recorrência e para se 

manterem atentos aos hábitos urinários do Kiko. Em casa, os donos referiram que o Kiko 
urinava normalmente, comia bem a sua nova dieta e parecia mais calmo. No mês seguinte, 

voltou para reavaliação da urianálise que revelou raros cristais de estruvite (Anexo IV, tabela 2, 

dia 33) e ecografia onde já não era visível sedimento ecogénico.  

Discussão: A obstrução urinária provoca sinais clínicos que incluem polaquiúria, 

estrangúria, periúria, disúria e hematúria e pode ter repercussões sistémicas graves, 

correlacionadas com o grau de obstrução. A consequente diminuição da taxa de filtração 

glomerular, resultantes alterações eletrolíticas e ácido-base e acumulação de toxinas urémicas 

exigem uma rápida atuação médica.1-3 A anorexia, prostração e hipotermia do Kiko são 

manifestações sistémicas da obstrução uretral. O procedimento deverá passar por desobstruir 

a uretra peniana através de algaliação, restabelecer o fluxo urinário e corrigir as alterações 

eletrolíticas e ácido-base.4 Normalmente os gatos requerem anestesia geral ou sedação para 

permitirem uma correta manipulação.4 Em casos como o Kiko, com marcada sobredistensão 

vesical, está recomendada uma cistocentese descompressiva e massagem peniana antes de 

se tentar a cateterização urinária.2,4 A desobstrução é conseguida pela passagem do cateter 

urinário e pelo fluxo retrógrado criado, usando uma solução fisiológica estéril.4 Idealmente, 

deverá submeter-se o material obstrutivo para análise.4  A manutenção do cateter urinário nem 

sempre é necessária, mas deverá considerar-se a distensão vesical prévia e o grau de 

azotémia que o animal apresenta.4  A produção de urina deve ser monitorizada, sendo 

expectável um volume superior a 2 ml/kg/h nas primeiras horas após a desobstrução, em 
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animais com urémia severa a receber fluidoterapia adequada.4 A diurese pós-obstrutiva 

resolve-se geralmente em 2 a 5 dias, altura em que se deve reavaliar o grau de azotémia.4   Se 

esta se tiver resolvido poderá reduzir-se o volume infundido em 25% e verificar se a produção 

de urina é adequada e, em caso positivo, continuar a diminuir os fluidos administrados.4 

FLUTD é a síndrome que engloba sinais do trato urinário em gatos e inclui como causas 

idiopática (CIF), litíase, ITU e, menos frequentemente, neoplasia, estritura uretral, 

malformações anatómicas e corpos estranhos, acometendo geralmente gatos com idades 

compreendidas entre 1 e 10 anos.1-3,5 As taxas de recorrência da FLUTD são elevadas (45% 

recorrem em 6 meses nos casos obstrutivos e 39-55% dos gatos sem obstrução recorrem em 

12 meses) e estão identificados diversos fatores predisponentes – obesidade, atividade física 

reduzida, agregados com vários gatos, ambiente exclusivamente interior, alimentação ad 

libitum apenas com comida seca e esta associada a ingestão diminuída de água.1 

No caso do Kiko, a investigação diagnóstica não revelou evidências de neoplasia, patologias 

prostáticas ou litíase. Para excluir completamente a ITU da lista de diagnósticos diferenciais 

seria necessário realizar uma cultura urinária; contudo esta não foi realizada, dado este ter sido 

o primeiro episódio de FLUTD do Kiko e ter sido saudável até então, aliado ao facto de os 

donos apresentarem alguma restrição financeira. Assim, o diagnóstico foi feito por exclusão – 

presumível CIF obstrutiva com tampão uretral (dada a algaliação difícil e o material observado). 

 A CIF é a causa mais frequente de FLUTD, sendo apontada em 54-64% dos casos, e pode 

apresentar-se sob a forma obstrutiva (20-55%) ou não obstrutiva.2 A primeira pode resultar de 

uretrite associada, espasmos uretrais e formação intraluminal de um tampão uretral.2  Os sinais 

de CIF não obstrutiva geralmente resolvem-se espontaneamente em 4 a 7 dias, com ou sem 

tratamento.5 Ambas as formas da CIF podem afetar o mesmo animal em alturas diferentes. 

Defauw et al. (2011) referem no seu estudo que do total de gatos com história de episódios 

múltiplos, 12% tiveram a forma obstrutiva, 41% apenas tiveram a forma não-obstrutiva e 47% 

apresentaram uma combinação das duas formas.2 Os autores estudaram fatores de risco 

específicos e reportaram que estes usavam mais a caixa de areia (em vez de se dirigirem ao 

exterior), caçavam menos e tinham menor acesso ao exterior, para além dos restantes fatores 

associados à FLUTD.2 Para além disso, apresentavam um temperamento mais nervoso e eram 

animais mais medrosos.2 Ainda neste estudo, 80% dos animais com CIF eram machos e 20% 

fêmeas e a duração média do episódio foi de 6,5 dias.2 

A obstrução uretral é muito mais comum em gatos machos, devido ao lúmen uretral peniano 

ser mais estreito.1 A causa mais comum de obstrução nestes animais é  idiopática (53%), por 

litíase (29%) e tampão uretral (18%), embora estes valores variem consideravelmente.2-3 A 

maioria dos tampões uretrais é composta por uma materiais proteicos, cristais (sendo os mais 

comuns os de estruvite), eritrócitos e células inflamatórias.1-3 A sua formação não é clara, mas 

uma hipótese é que a inflamação da bexiga promove o extravasamento de proteínas 
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plasmáticas que se combinam com os cristais urinários e se acumulam na uretra.1-2 Para além 

disto, o incremento de proteínas na urina vai aumentar o pH urinário, promovendo ainda mais a 

precipitação de cristais de estruvite e a formação do tampão uretral.1,3 

A CIF parece não ser um processo exclusivamente vesical e podem haver alterações 

concomitantes a nível do sistema neuroendócrino, dado que está documentada uma ativação 

exacerbada do sistema de resposta ao stress – principalmente do sistema nervoso simpático 

(SNS) – em gatos com CIF.6 Em gatos saudáveis sujeitos a situações percecionadas como 

perigosas, é estimulada a produção do fator de libertação de corticotrofina (CRF) pelo 

hipotálamo, que estimula a produção de ACTH pela hipófise e atua como neurotransmissor 

para ativar o SNS (Anexo IV, figura 2).6 Em consequência, a permeabilidade epitelial da bexiga 

aumenta, assim como a sensibilidade dos neurónios aferentes aos agentes ambientais, que 

resulta na sua sobrestimulação e inflamação vesical.6 Em gatos com CIF, mesmo situações 

pouco stressantes induzem a sobreativação do SNS, facto demonstrado pela evidenciação de 

concentrações plasmáticas de metabolitos da catecolamina significativamente superiores às de 

gatos saudáveis.6  

Para além disto, estudos revelaram uma diminuída produção de cortisol em resposta à 

estimulação com ACTH em gatos com CIF sujeitos a situações de stress, evidenciando uma 

relação de reduzidas concentrações de cortisol com a sobreativação do SNS.6 Outros estudos 

provaram que estes pacientes apresentam, quando comparados com gatos saudáveis, 

glândulas adrenais significativamente menores, nomeadamente as zonas fasciculata e 

reticularis.6 Todavia, a suplementação a longo prazo destes pacientes com prednisona não 

parece útil, sugerindo que a produção inadequada de outros esteroides produzidos nestas 

zonas adrenais terá impacto no desenvolvimento desta patologia.1,6 

Explicar a combinação paradoxal de concentrações aumentadas de CRF e ACTH e 

atividade intensificada do SNS com resposta adrenocortical diminuída é desafiador.6 Uma 

hipótese é a alteração genética e/ou uma anomalias de desenvolvimento do feto, adquiridas  

após a sua exposição intraplacentária a condições suficientemente stressantes que afetem o 

correto desenvolvimento da glândula adrenal e resultem em atividade do CRF aumentada.6 

Em casos de FLUTD recorrente deverão realizar-se exames como a cistografia ou 

uretrografia contrastadas, para pesquisar cálculos não radiopacos, estrituras, massas ou 

coágulos sanguíneos que possam estar a provocar os episódios.1 Para além disto, deverá 

realizar-se uma cultura urinária após a ocorrência de mais de 2 episódios de FLUTD (e 

naqueles que padecem concomitantemente de outras doenças), já que a percentagem de 

animais com FLUTD com cistite bacteriana varia dos 4,9 aos 22%.1 

Não existe acordo sobre qual o melhor tratamento para a CIF.1,5 Os objetivos são diminuir a 

severidade dos sinais clínicos e aumentar o intervalo de tempo entre a sua manifestação.5 É 

essencial que o dono de um animal com CIF seja informado da influência do stress sobre esta 
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patologia, da opções terapêuticas e da resposta variável ao tratamento em casos de CIF 

crónica, por isso, a comunicação médico veterinário-dono é fulcral.1,5  

Num episódio clínico agudo está indicado o maneio da dor durante 3 a 5 dias com a 

buprenorfina (0,01-0,02 mg/kg SC, IM ou PO, BID ou TID) ou o butorfanol (0,2-0,4 mg/kg PO 

ou SC, BID ou TID).1 O uso de AINEs como o meloxicam (0,1mg/kg PO ou SC, SID) poderá 

ajudar a controlar o desconforto do animal.5 A administração de antibióticos não está indicada a 

não ser que seja diagnosticada uma ITU.1,5,7 

Atualmente, a recomendação inicial para um gato com CIF crónica é a aplicação das 

modificações ambientais multimodais (MAM).1,5 Após a aplicação das MAM durante 10 meses, 

foi demonstrada uma redução na incidência de FLUTD, do nervosismo e da ansiedade, bem 

como um decréscimo nas concentrações de catecolaminas em gatos.1,5 Para gatos de interior, 

as MAM incluem enriquecer o ambiente com locais de descanso e de lazer (arranhadores, 

locais para esconderijo, plataformas, etc.), aumentar as interações com os donos, minimizar os 

conflitos e implementar mudanças no agregado ou na casa gradualmente, não esquecendo 

uma correta manutenção e higiene da caixa de areia.5  

Dado que a ingestão diminuída de água é um fator de risco para a CIF, possivelmente 

porque substâncias potencialmente nocivas estão mais concentradas na urina, o gato deverá 

gradualmente passar a ser alimentado 2 a 3 vezes por dia com comida húmida.5 Esta rotina 

está relacionada com um maior consumo diário de água.5 Para além disto, a interação dos 

cristais de estruvite na formação do tampão uretral também justifica a mudança para uma dieta 

que promova a dissolução destes cristais ou até a alimentação permanente com dieta que 

previna a formação dos mesmos, sendo a dieta Hillʼs c/d® uma delas.1,2,5,7 

A redução do stress em gatos com CIF poderá ser conseguida pela sua exposição a 

feromonas faciais felinas de origem sintética (Feliway®; Ceva Animal Health), com poder 

ansiolítico.1,5 Os gatos expostos a estas feromonas apresentaram sinais clínicos de cistite 

durante menos dias, menos episódios e menor agressividade e medo.5 

Em casos de CIF severa, refratárias à aplicação das MAM, alteração da dieta e exposição a 

feromonas, a administração de amitriptilina pode ser uma opção.1,5 Usada numa dose de 5-10 

mg por animal PO SID, durante 12 meses, este antidepressivo tricíclico está associado à 

redução dos sinais clínicos em 60% dos animais.5 

Gatos com CIF excretam menores quantidades de glicosaminoglicanos (GAG) urinários, que 

protegem o urotélio através da atenuação do dano provocado por substâncias nocivas na 

bexiga e parecem inibir adesão bacteriana.1 Apesar disto, Wallius e Tidholm (2009) 

compararam a administração de polisulfato de pentosan (um GAG) a 3 mg/kg SC aos dias 1, 2, 

5 e 10 após aparecimento dos sinais de FLUTD com a de um placebo, sem obterem diferenças 

significativas na resolução ou melhoria de sinais clínicos.8 Outros estudos reportaram  

resultados semelhantes.5 
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A uretrostomia perineal está indicada para prevenir a recorrência de episódios obstrutivos ou 

quando não se consegue desobstruir o animal com a cateterização.7,9 Esta opção terapêutica é 

associada a longos intervalos de tempo sem sinais de FLUTD.7 Contudo, alguns gatos podem 

obstruir de novo mesmo após a cirurgia.2,7 No estudo de Gerber et al. (2008), os sinais clínicos 

resolveram-se em 50% dos gatos sujeitos a uretrostomia perineal; os restantes 50% 

mantinham a apresentação de sinais clínicos, com nova obstrução uretral em 22% destes.7 

O prognóstico da CIF a longo-prazo é reservado, dada a elevada taxa de recorrência dos 

sinais clínicos. No estudo de Defauw et al. (2011), 78% dos animais incluídos tiveram episódios 

múltiplos.2 A duração média do intervalo entre os episódios foi de 3 meses em 51%, 3 a 6 

meses em 29%, 6 a 12 meses em 12% e mais de um ano em 8% dos gatos.2  
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Caso Clínico nº 5: Cardiologia – Efusão Pericárdica Idiopática 

Caraterização do paciente e motivo de consulta: O Obélix é um cão macho castrado Golden 

Retriever com 10 anos e 41 kg de peso, que se apresentou à consulta no HVSM por fraqueza, 

intolerância à marcha, letargia e anorexia há 24 horas. Anamnese: O Obélix tem as vacinas e 

as desparasitações interna e externa atualizadas e não faz nenhuma medicação. Não faz 

viagens, nem tem contacto com outros animais e vive num ambiente interior e exterior privado. 

É alimentado com uma ração seca de qualidade superior, nas quantidades adequadas, só se 

desloca ao exterior público com trela e na companhia dos donos. Não tem acesso a tóxicos, 

ervas ou lixo. O Obélix está letárgico e deixou de ter apetite há 2 dias. Nas últimas 24 horas, 

recusa-se a caminhar e quer constantemente colocar-se em decúbito. Quando se coloca em 

estação e o obrigam a andar, revela fraqueza extrema e fadiga e começa a arfar. Exame físico 

e exame cardiovascular: O Obélix está deprimido, tem dificuldade em permanecer em 

estação e as suas extremidades estão frias à palpação. Apresenta as mucosas pálidas e TRC 

de 3,5 segundos. Está taquipneico (55 rpm), taquisfígmico (150 ppm) e tem um pulso fraco. A 

sua temperatura corporal é de 38ºC. À auscultação cardiopulmonar, os sons cardíacos 

parecem abafados e diminuídos, mas os sons pulmonares estão normais. O choque pré-cordial 

está menos intenso. Os restantes parâmetros destes exames foram considerados normais. 

Lista de problemas: Fraqueza, intolerância ao exercício e estação, letargia, anorexia, 

extremidades corporais frias, mucosas pálidas, TRC aumentado, taquipneia, taquicardia, pulso 

fraco, sons cardíacos abafados e choque pré-cordial menos intenso. Diagnósticos 

diferenciais: Efusão pericárdica (neoplasia: hemangiossarcoma, quemodectoma, mesotelioma, 

linfoma; idiopática; pericardite: constritiva, urémica, bacteriana – Pasteurella multocida, fúngica 

– Actinomyces; rotura atrial secundária a endocardiose ou endocardite; intoxicação por 

dicumarínicos), insuficiência cardíaca (cardiomiopatia dilatada, dirofilariose), anemia hemolítica 

imuno-mediada (Erlichia, Babesia, neoplasia). Exames complementares: Hematócrito e 

proteínas totais – 41% (normal: 37-55%) e 7 g/dL (normal: 6-7,5 g/dL). Radiografia torácica – 

silhueta cardíaca muito aumentada, finamente delineada e globóide, elevação ligeira da 

traqueia. Eletrocardiograma (Anexo V, figura 1) – taquicardia (142 bpm), alternância elétrica e 

uma contração ventricular prematura. Ecocardiografia – identificação de grande quantidade de 

fluido intrapericárdico livre, colapso do átrio direito durante a sístole; ausência de massas 

intrapericárdicas. Pericardiocentese e análise citológica do líquido pericárdico – o líquido tem 

aspeto de sangue escuro e não coagula, hematócrito de 23%, densidade de 1.023, 3500 

células/µL e 4,3 g/dL de proteínas, observa-se quantidade elevada de eritrócitos, linfócitos 

raros, algumas células mesoteliais reativas e evidência de eritrofagocitose. Hemograma 

completo – sem alterações. Diagnóstico definitivo: Efusão pericárdica idiopática (EPI). 

Tratamento: Na pericardiocentese retiraram-se cerca de 400 mL de líquido pericárdico 

hemorrágico. Após este procedimento, o Obélix recuperou o nível normal de energia, as 
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mucosas apresentavam agora cor rosada e as frequências respiratória e cardíaca 

normalizaram. Os parâmetros vitais (pulso, respiração, mucosas, TRC e temperatura) foram 

monitorizados durante as 12 horas seguintes, mantendo-se normais. Durante este período, o 

Obélix recebeu fluidoterapia endovenosa à taxa de manutenção. Os proprietários foram 
informados da natureza idiopática da sua doença, que poderia recorrer ou não e que, caso 

recorresse, a pericardiectomia subtotal seria o tratamento indicado. Prognóstico: Favorável. 

Acompanhamento: O Obélix regressou dois dias depois para reavaliação. Ao  exame físico 

apresentou-se normal e a ecocardiografia revelou uma quantidade residual de efusão 
pericárdica (Anexo V, figura 2). No mês seguinte, voltou para reavaliação ecocardiográfica e 

por esta altura já não apresentava líquido pericárdico detetável.  
Discussão: O Obélix revelou sinais de perfusão sanguínea diminuída consequentes às 

alterações hemodinâmicas da sua efusão pericárdica (EP), consistentes com choque, com 

sons cardíacos abafados e choque pré-cordial menos intenso. Estes sinais fizeram acreditar 

que estivesse a padecer de tamponamento cardíaco – quando a pressão intrapericárdica 

ultrapassa a pressão intracardíaca, a parede livre do átrio direito, e por vezes do ventrículo 

direito, colapsa no fim da diástole até à sístole.1 Esta compressão limita o enchimento 

ventricular (inicialmente apenas direito), reduzindo o débito cardíaco.1 A velocidade de 

acumulação de fluido pericárdico e a sua capacitância determinam o momento em que ocorre 

tamponamento cardíaco e os sinais de congestão venosa podem tornar-se aparentes ao longo 

do tempo.1 A acumulação rápida de fluido pericárdico pode causar um tamponamento agudo, 

choque e morte, sem se manifestarem sinais de insuficiência cardíaca.1 O reduzido débito 

cardíaco, a hipotensão arterial e a limitada perfusão aos órgãos fazem prever o choque 

cardiogénico e a morte.1  

A pericardiocentese é o procedimento necessário para a estabilização de um paciente com 

EP e o objetivo é retirar o máximo possível de efusão.2 Em casos de tamponamento cardíaco, 

este é o único tratamento eficaz e deve ser imediato.2 É aconselhável a monitorização por 

eletrocardiograma (ECG) pois podem surgir arritmias ventriculares se a agulha ou cateter 

contactarem com o miocárdio.1-3 Mesmo que permaneçam durante algumas horas após a 

pericardiocentese, estas arritmias não necessitam de ser medicadas.2 O procedimento deve 

ser realizado pela parede torácica direita (entre a quarta e sexta costela, junto ao esterno), de 

forma a minimizar o risco de trauma pulmonar e dos vasos coronários.1 Em virtualmente todos 

os casos de EP haverá melhoria clara dos sinais clínicos por restabelecimento do equilíbrio 

hemodinâmico, mas deve vigiar-se o animal nas 12 a 24 horas seguintes.2  

A efusão pericárdica pode ter diversas origens que incluem neoplásica, idiopática, infeciosa, 

vascular, tóxica e traumática, sendo as duas primeiras as mais comuns.1-3 A história clínica, 

exame físico, ausência de lesões traumáticas e hemograma normal do Obélix permitem 
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considerar as etiologias do foro infecioso, traumático, metabólico (pericardite urémica) e tóxico 

como menos prováveis. Tratando-se de uma raça grande, assume-se menos provável a rotura 

atrial consequente a doença valvular degenerativa. Por outro lado, a avaliação ecocardiográfica 

exclui a insuficiência cardíaca consequente a valvulopatia, a doença miocárdica e, 

possivelmente, a pericardite em geral. A citologia do líquido pericárdico também auxiliou na 

exclusão de pericardiopatia infecciosa. A idade e raça fazem crer como mais provável a origem 

neoplásica ou idiopática. 

Os sinais clínicos da efusão pericárdica variam consoante a sua gravidade.1-3 Podem ser 

sinais inespecíficos, como letargia (53%), dispneia (44%), colapso (40%), hiporexia (38%) ou 

intolerância ao exercício.2-3 No exame físico, os ruídos cardíacos abafados à auscultação, 

verificados em 71% dos casos, são sugestivos de efusão pericárdica.2 Outras alterações 

reconhecidas no exame geral são distensão abdominal, com prova de onda positiva (43%), 

pulso fraco (62%) e pulso paradoxal, potencialmente reconhecido em animais com 

tamponamento cardíaco.2 O pulso paradoxal é uma variação da qualidade do pulso periférico  

com a fase respiratória: estes animais revelam um pulso mais forte durante a expiração e mais 

fraco ou ausente durante a inspiração.2 Nesta última fase há queda da pressão intratorácica e 

aumento do retorno venoso ao coração direito; contudo, no tamponamento cardíaco, há 

impedimento ao enchimento ventricular direito e menor distensão da parede ventricular livre 

devido à pressão intrapericárdica aumentada.2 Isto provocará compressão do ventrículo 

esquerdo, limitando também o seu enchimento e fazendo reduzir o volume de ejeção cardíaco 

e pressão arterial durante esta fase respiratória.2 

O exame radiográfico de um animal com EP pode revelar uma silhueta cardíaca aumentada, 

distintamente delineada e globosa, cuja amplitude depende da quantidade de fluido presente 

no saco pericárdico e de há quanto tempo a acumulação está presente.1-4 A cardiomiopatia 

dilatada, se suficientemente severa, pode provocar achados imagiológicos semelhantes.1 

Guglielmini, et al. (2012) concluíram que o índice vertebral (VHS) em cães com EP é 

significativamente maior do que em cães com doenças cardíacas sem EP.4 Para além disto, a 

avaliação da forma globóide através de um índice de esfericidade (SI) global, obtido através da 

média da razão entre o eixo maior e o eixo menor da silhueta cardíaca nas duas projeções, 

revelou valores menores para cães com EP.4 Assim, estes indicadores estão descritos como 

moderadamente precisos na distinção entre esta patologia e outras de origem cardíaca.4 

Valores de SI global inferiores ou iguais a 1,17, valores superiores a 11,9 de VHS lateral e de 

12,3 de VHS ventrodorsal foram apontados como indicadores úteis de EP.4 Adicionalmente, as 

radiografias poderão auxiliar na identificação de efusão pleural, ingurgitamento da veia cava 

caudal e hepatomegália (consequências de insuficiência cardíaca direita secundária ao 

tamponamento cardíaco) ou da etiologia da efusão pericárdica, se evidenciarem metástases 

pulmonares (origem possivelmente neoplásica). 1-4 
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O ECG de animais com EP pode revelar ritmo sinusal ou taquicardia sinusal, complexos 

QRS de baixa voltagem (onda R < 1mV) em 50% dos casos, arritmias ventriculares e 

ocasionais arritmias supraventriculares.1-3 A alternância elétrica, bastante sugestiva de efusão 

pericárdica, surge em apenas 6-37% dos casos.1 

A ecocardiografia é indiscutivelmente o exame complementar mais valioso em pacientes 

com EP, por ser essencial na sua confirmação, na identificação da sua etiologia, diagnóstico de 

tamponamento cardíaco e avaliação da quantidade de fluido acumulado.1-5 É também o exame 

de eleição para a identificação e localização de massas intrapericárdicas.1-3,5 MacDonald et al. 

(2009) descreveram uma sensibilidade ecocardiográfica de 80% e especificidade de 100% na 

deteção de massas cardíacas; 84% de sensibilidade e 100% de especificidade para distinguir 

massas no átrio direito e uma sensibilidade de 74% e especificidade de 98% para diferenciar 

massas na base do coração.5 

A neoplasia mais comum localizada no átrio direito é o hemangiosarcoma (HSA) – uma 

neoplasia do endotélio vascular que afeta mais as raças Pastor Alemão e Golden Retriever, de 

elevada malignidade e com metástases pulmonares quase sempre presentes no momentos do 

diagnóstico.1-3 As neoplasias que afetam a base do coração normalmente envolvem as artérias 

aorta e pulmonar e as mais frequentes são os quemodectomas e, em 5 a 10% dos casos, os 

tumores de tiroide ectópicos.2 As raças Bulldog Inglês, Boxer e Boston Terrier estão 

predispostas aos tumores neuroendócrinos.2 De uma forma geral, os cães com EP 

consequentes a neoplasias cardíacas são mais velhos (9,7 > 7,9 anos).5  

Em cães, as concentrações plasmáticas de troponina são um marcador sensível de dano 

miocárdio.6 Chun, et al. (2010) demonstraram que as concentrações plasmáticas da troponina 

cardíaca I (cTnI) são significativamente superiores em animais com HSA (cardíaco ou não) 

(Anexo V, figura 3) e que valores superiores a 2,45 ng/dL significam possível envolvimento 

cardíaco em cães com HSA.6 Verificaram ainda que valores  superiores a 0,25 ng/dL 

representam uma provável implicação etiológica de HSA em cães com EP.6 Assim, as 

medições plasmáticas desta proteína têm importância clínica na distinção entre EP idiopática e 

EP secundária a HSA, na medida em que nem sempre é conseguida a visualização 

ecocardiográfica de massas intrapericárdicas.6 

O mesotelioma (MM) é uma neoplasia difusa das superfícies serosas, incluindo o pericárdio, 

sem provocar espessamento ou outras alterações apreciáveis na ecocardiografia.2 É 

considerado raro, mas a dificuldade no seu diagnóstico faz acreditar que talvez esteja 

relacionado com alguns casos diagnosticados como efusão pericárdica idiopática.1,3 A raça 

Golden Retriever parece estar predisposta.1 No estudo de MacDonald et al. (2009), 14% dos 

animais com EP foram diagnosticados com MM,  4 identificados na base cardíaca e um no átrio 

direito.5 Esta neoplasia é por vezes diagnosticada em animais com história clínica de EPs 

crónicas e recorrentes e que desenvolvem efusão pleural do tipo hemorrágico após a 
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pericardiectomia.1 Isto sugere que a pericardite crónica poderá ser um fator predisponente a 

esta neoplasia.1 

A análise do fluido pericárdico está sempre indicada, embora poucas vezes seja 

diagnóstica.1-3 Ainda assim, algumas das causas mais incomuns de EP – pericardite infeciosa e 

linfoma – são diagnosticadas a partir da citologia do fluido pericárdico.2-3 Doenças pericárdicas 

que estejam na origem da efusão provocam uma libertação de células mesoteliais reativas (em 

cerda de 53% dos casos) que se podem confundir com células malignas, por isso a avaliação 

citológica deve ser feita com precaução.1-3,5  

A EP idiopática é uma efusão sem causa atribuída, sendo portanto um diagnóstico de 

exclusão.1-3 A biópsia de tecido pericárdico revela diversos graus de fibrose e inflamação 

(pericardite) sem evidência neoplásica.1 As efusões são tipicamente hemorrágicas e ocorrem 

em animais de meia idade, machos e de raças grandes e gigantes, como o Golden Retriever, 

Dogue Alemão, Terra-Nova, São Bernardo e Labrador Retriever.3 Alguns animais nunca mais 

apresentam efusão após a pericardiocentese, enquanto outros podem recorrer.1-3 Em seres 

humanos há evidência de envolvimento vírico em 20-30% dos casos de efusão pericárdica e 

esta poderá ser uma hipótese em medicina veterinária, dados os achados citológicos 

inflamatórios no líquido pericárdico de cães com presumível EPI.7 Zini, et al. (2009) avaliaram o 

potencial envolvimento de vírus humanos causadores de pericardite infeciosa humana na 

patogenia da EPI canina, mas não demonstraram uma relação causa-efeito.7 

Dada a difícil diferenciação entre a EPI e o MM, é sugerido o exame histopatológico do 

pericárdio recorrendo ao uso de técnicas imunohistoquímicas; sem este, o possível 

envolvimento do MM na efusão nunca pode ser descartado.2,5 O facto de se verificarem EPs 

recorrentes pouco após a pericardiocentese ou de o animal desenvolver efusões pleurais 

significativas 4 a 6 meses após a pericardiectomia são sugestivos de MM.2-3 

O tratamento cirúrgico da EP é a pericardiectomia subtotal, indicada para prevenir a 

recorrência e do ainda mais grave tamponamento cardíaco, sendo, por isso, curativa em casos 

de EPI.1-3  Tobias e McNiel (2008) referem a recorrência de tamponamento cardíaco num terço 

dos cães com EPI no período de um a dois meses e que os restantes desenvolvem 

tamponamento associado a pericardite constritiva-efusiva nos três anos seguintes.2 Assim, 

estes autores aconselham a resolução cirúrgica no primeiro episódio de EPI.2  A exposição 

cirúrgica do tórax permitirá também a pesquisa minuciosa de tumores e corpos estranhos.2 

As anomalias do hemograma geralmente não são específicas das causas de efusão 

pericárdica, mas podem incluir anemia ligeira (25,6% dos casos), mais associada a pericardite 

e neoplasias.1,5  

O prognóstico da EPI é favorável, uma vez que um terço dos animais tem um episódio único, 

que se resolve com a pericardiocentese.3 O dono do animal deve ser informado da 

possibilidade de recorrência num período de meses ou anos.3 Caso tal suceda, a resolução 
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cirúrgica por pericardiectomia subtotal é a melhor opção já que a realização de 

pericardiocenteses múltiplas parece estar associada ao aparecimento de pericardite constritiva 

e predispor o animal a MM.3 Para além disto, os cães com EPI sujeitos a pericardiectomia 

sobrevivem durante mais tempo do que os que não são sujeitos a cirurgia.3 Como no caso do 

Obélix não se submeteu uma amostra de pericárdio para histopatologia, não deve ser ignorado 

o possível envolvimento de MM. O tempo médio de sobrevida em animais com esta neoplasia 

é de 6,5 meses e em alguns a drenagem da efusão pleural resultante da neoplasia, com 

administração de prednisona (em doses anti-inflamatórias) está associada à ausência de sinais 

clínicos até 6 meses.1,5 O tratamento intracavitário e intravenoso com cisplatina não parece 

atrasar de todo o desenvolvimento tumoral em casos de MM, mas poderá estar associado a 

menores volumes de efusão pleural.1-3 
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Anexo I - Neurologia 
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Figura 2 – Ressonância magnética cervical do Barley (T1): corte sagital mediano – hipersinal 
do parênquima medular do segmento C6-C7 (seta). 

Figura 1 – Tumografia computoriza contrastada do Barley da região C4-C5: corte transversal – estenose  
do canal medular cervical, com compressão ventrolateral da medula espinhal (setas). 
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Anexo II – Oncologia Clínica 
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Parâmetro Resultado Referência 

Cor Amarela Amarela 

Turvação Turva Transparente 

Densidade urinária 1.045 - 

pH 6,5 5,5-7 

Proteínas 3+ Negativo-1+ 

Glucose Negativo Negativo 

Cetonas Negativo Negativo 

Bilirrubina Negativo Negativo 

Sangue 3+ Negativo 

Eritrócitos (400x) 30-40 0-5/campo 

Leucócitos (400x) 8-10 0-5/campo 

Células epiteliais (400x) Nº moderado com aparência atípica (transição) 0-1 (transição) 

Bactérias Presença de bactérias 0 

Coloração Gram Presença de bactérias Gram negativas 0 

Tabela 1 – Urianálise da Belle na primeira consulta de Oncologia na UTCVM. 

Figura 3 – EMCC por compressão óssea. Em cima: A – compressão medular dorsolateral 
severa em C2-C3, provocada por malformações e alterações osteoartríticas; B – Região C3-C4 
normal; C – compressão bilateral em C4-C5 causada por alterações osteoartríticas e 
proliferação medial da facetas articulares causando estenose do canal vertebral e dos foramens 
intervertebrais. Em baixo: alterações osteoartríticas em C2-C3; compressão medular em C3-C4, 
provocada por malformação das lâminas vertebrais e hipertrofia do ligamento flavo. Adaptado de 
da Costa, R. C. (2010). 
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Cultura Urinária: 105  UFC/mL de E. coli 
Antibiótico Susceptibilidade 
Amicacina Sensível 
Amoxicilida-Ácido Clavulânico Sensível 
Ampicilina Resistente 
Cefalosporina Sensível 
Cefalexina Sensível 
Ceftiofur Sensível 
Ciprofloxacina Sensível 
Enrofloxacina Sensível 
Gentamicina Sensível 
Oxaciclina Sensível 
Nitrofurantoína Sensível 
Rinfampicina Sensível 
Trimetoprim-Sulfonamida Sensível 

Figura 1 – Ecografia da bexiga da Belle na primeira consulta de 
Oncologia na UTCVM –  massas vesicais múltiplas. 

Figura 2 – Ecografia uretral da Belle na primeira consulta de 
Oncologia na UTCVM – espessamento da uretra proximal, 
sugestivo de envolvimento neoplásico. 

Tabela 2 – Resultado da cultura urinária e antibiograma 
da urina da Belle colhida na primeira consulta de 
Oncologia na UTCVM. 
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Anexo III – Endocrinologia 
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T – Tumor primário 
Tis Carcinoma in situ 
T0 Sem evidências de tumor primário 
T1 Tumor papilar superficial 
T2 Tumor invasivo da parede da bexiga, com espessamento da mesma 
T3 Tumor invasivo de órgãos vizinhos (próstata, vagina, útero e canal pélvico) 
N – Gânglios linfáticos regionais (gânglios linfáticos ilíacos internos e externos) 
N0 Sem envolvimento dos nódulos linfáticos regionais 
N1 Com envolvimento dos nódulos linfáticos regionais 
N2 Com envolvimento dos nódulos linfáticos regionais e justa-regionais 
M – Metástases distantes 
M0 Sem evidências de metástases distantes 
M1 Presença de metástases distantes 

Protocolo Remissão Clínica/Parcial (%) Tempo de sobrevida (dias) 
Cisplatina (60 mg/m2) 19 130 
Cisplatina (50 mg/m2) 20 132 

Piroxicam 18 195 
Cisplatina (60 mg/m2) + Piroxicam 50 329 

Carboplatina 0 132 
Carboplatina + Piroxicam 38 161 
Mitoxantrona + Piroxicam 35 291 

Mitoxantrona 17 Não aplicável  
Doxorubicina  20 Não aplicável 

Actinomicina D 17 Não aplicável 

Parâmetro 
Resultado 

(dia 0) 

Resultado 

(dia 1) 

Resultado 

(dia 3) 
Referência 

Sódio 130 mEq/L 138  mEq/L 148  mEq/L 147-156  mEq/L 

Potássio 7,1 mEq/L 5,2 mEq/L 4,6  mEq/L 3,4-4,6  mEq/L 

Razão Sódio:Potássio 18,3 26,5 32,2 27-40 

Parâmetro Resultado Referência 

Cortisol basal 0,42  µg/dL 0,5-3,0  µg/dL 

Cortisol pós-estimulação com ACTH (1h) 0,57  µg/dL  6,0-17,0  µg/dL 

Tabela 3 – Sistema TMN de estadiamento clínico para neoplasia da bexiga canina. 
Adaptado de Knapp, D. W. (2007).  

Tabela 1 – Valores de sódio e potássio e razão sódio:potássio do Zeke: dia 0 – apresentação 
ao serviço de Urgência; dia 1 – no serviço de MI; dia 3 – dia da alta hospitalar. 

Tabela 4 – Resultados de terapia médica no CCT canino. Adaptado de Knapp, D. W. (2007). 
!

 

Tabela 2 – Resultados do teste de estimulação com ACTH do Zeke. 
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Composto Efeito Glucocorticóide Efeito Mineralocorticóide 

Cortisol/hidrocortisona 1 1 

Prednisolona/prednisona 5 0,8 

Dexametasona 37 negligenciável 

Betametasona 40 negligenciável 

Desoxicorticosterona negligenciável 50 

Fludrocortisona 10-20 150 

Aldosterona 0 500 

Figura 1 – Sensibilidade e especificidade da razão Na:K e número de linfócitos para diagnóstico 
tentativo de HAC em cães com suspeita clínica. Adaptado de Seth, et al. (2011). 

Tabela 3 – Potências relativas dos esteroides adrenais. Adaptado de Herrtage 
(2005). 

Figura 2 – Concentrações de cortisol, ACTH e rácio 
Cortisol:ACTH em 60 cães saudáveis (cinzento) e 22 cães 
com HACP (branco). Adaptado de Javadi et al. (2006). 

Figura 3 – Concentrações de aldosterona (PAC), 
atividade plasmática da renina (PRA) e rácio 
aldosterona:renina (ARR) em 60 cães saudáveis 
(cinzento) e 22 cães com HACP (branco). 
Adaptado de Javadi et al. (2006). 
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Anexo IV - Urologia 
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Parâmetro Resultado (dia 0) Resultado (dia 2) Referência 

Ureia 131,9  mg/dL 30,8  mg/dL 17,6-32,8 mg/dL 

Creatinina 7,9 mg/dL 1,2 mg/dL 0,8-1,8mg/dL 

Potássio 6,1 mEq/L 3,9 mEq/L 3,4-4,6  mEq/L 

Sódio 142  mEq/L 148  mEq/L 147-156  mEq/L 

Cloro 107  mEq/L - 107-120  mEq/L 

Parâmetro Resultado (dia 0) Resultado (dia 33) Referência 

Cor Amarela avermelhada Amarela Amarela 

Turvação Turva Transparente Transparente 

Densidade urinária 1.060 1.027 - 

pH 7 6,5 5,5-7 

Proteínas 1+ Negativo Negativo-1+ 

Glucose Negativo Negativo Negativo 

Cetonas Negativo Negativo Negativo 

Bilirrubina Negativo Negativo Negativo 

Sangue 1+ Negativo Negativo 

Eritrócitos (400x) 8-10 Negativo 0-5/campo 

Leucócitos (400x) 1-3 Negativo 0-5/campo 

Cristais Nº moderado (estruvite) Raros (estruvite) 0-alguns (estruvite) 

Bactérias 0 0 0 

Tabela 1 – Painel bioquímico e ionograma parciais do Kiko: dia 0 – consulta de urgência; dia 2 – 48 
horas após a desobstrução urinária 

Tabela 2 – Urianálise do Kiko: dia 0 – consulta de urgência; dia 33 – consulta de reavaliação, 
30 dias após a alta hospitalar. 

Figura 1 – Radiografia abdominal lateral do Kiko na consulta de 
urgência (dia 0). Não se observam cálculos urinários radiopacos. 
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Anexo V – Cardiologia 
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Figura 2 – Resposta normal do CRF face à exposição a fatores stressantes. Linhas 
preenchidas indicam estimulação e linhas tracejadas indicam inibição. Adaptado de 
Westropp & Buffington (2006). 

Figura 1 – Eletrocardiograma do Obélix antes da pericardiocentese: taquicardia (142 bpm), alternância elétrica, 
contração ventricular prematura (seta). Derivações I, II e III: 25 mm/s, 5mm=1mV. 
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Figura 2 – Ecocardiografia do Obélix, 2 dias após a pericardiocentese. Notar a 
ligeira efusão pericárdica (setas). 

Figura 3 – Concentração da cTnI em 4 grupos de cães: HSA cardíaco (n=19), HSA 
não-cardíaco (n=14), EP não relacionada com HSA (n=10) e outras neoplasias (n=15). 
Linhas verticais – média; linhas horizontais – valores medianos. Adaptado de Chun, et 
al. (2010). 


