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Resumo
O objetivo principal do estágio era preparar-me para a próxima etapa de trabalho
independente e aplicar de forma prática do conhecimento adquirido anteriormente,
através do contacto com a vertente clínica e cirúrgica praticada em pequenos animais.
No Centre Hospitalier vétèrinaire de Frégis tive a oportunidade de integrar os serviços
de neurologia, imagiologia, dermatologia, cirurgia, medicina interna e a unidade de
cuidados intensivos. Nos diferentes serviços encontrei pessoas diplomadas, que
acompanhava nas consultas externas, na realização de exames complementares e na
discussão dos casos clínicos.
Nos animais hospitalizados e nos animais de cuidados intensivos foi-me permitido o
aperfeiçoamento de técnicas de monitorização dos animais internados, como por
exemplo a administração de medicações, a aplicação de pensos, a obtenção de amostra
de sangue e urina, a alimentação assistida, a realização de uma transfusão sanguínea,
entre outras tarefas.
Nas semanas que acompanhei o diplomado do serviço de imagiologia, pratiquei técnicas
de posicionamento radiográfico, acompanhei a execução de ultrassonografias e de
ressonâncias magnéticas.
No serviço de medicina interna, assumi a responsabilidade de continuar os casos
clínicos dos animais que necessitavam de um período de hospitalização, sempre sob a
orientação dos residentes. Seguia diariamente, duas vezes por dia a rotação da
apresentação e resolução dos casos dos animais hospitalizados. Participei ativamente na
realização dos exames complementares, com rinoscopia, lavagem broncoalveolar,
colonoscopia, fibroscopia, encoscopia, etc.
A realização do estágio permitiu cumprir os objetivos previamente previstos no plano
de estágio.
O presente relatório descreve e discute uma seleção de cinco casos clínicos, que tive a
oportunidade de acompanhar no CVH de Frégis. Com a sua realização procurei
consolidar o conhecimento de cada tema e posteriormente fazer a pesquisa bibliográfica.
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Abreviaturas
AD - Atrio Direito
AE - Atrio Esquerdo
AHIM - Anemia Hemolítica ImunoMediada
ALB - Albuminas
ALP - Fosfatase alcalina
ALT- Alanina transferase
BID - Duas vezes ao dia
Bpm - Batimentos por minuto
BUN - Ureia nitrogenada sanguínea
Ca2+ - Cálcio
CID - Coagulação Intravascular
Disseminada
Cl- - Cloro
CHCM - Concentração de Hemoglobina
Corpuscular Média
cm - Centímetros
Crea - Creatinina
dl - decilitro
DDMVM- Doença degenerativa
mixomatosa da válvula mitral
DV - Dorsoventral
DU - Densidade urinária
ECG - Eletrocardiograma
EH - encefalopatia hepática
FeLV- Leucemia felina
fl FIV- Vírus da imunodeficiência felina
g - grama
h- Hora
HCM - Hemoglobina Corpuscular
Media
Ht - Hematócrito
HTAP - Hipertensão arterial pulmonar
IBD - Inflammatory bowel disease
ICC - Insuficiência Cardíaca Congestiva
Ig - Imunoglobulina
IECAs- Inibidores da enzima de
conversão angiotensina I
IM - Via intramuscular

IR - Insuficiência renal
IRA - Insuficiência renal aguda
IRC - Insuficiência renal crônica
ITU - Infeção do trato urinário
IV - Via intravenosa
K+ - Potássio
Kg - Quilograma
L - Litro
LCR - Liquido Céfalo raquidiano
LR - Lactato de ringer
MEG - Meningo encefalite
granulomatosa
mg - Miligrama
mmol- Milimoll
mmHg- Milimetros de mercurio
Na+ - Sódio
nº - Número
NaCI - Cloreto de sódio
PIF - Peritonite infeciosa felina
PO - Via oral (per os)
ppm - Pulsações por minuto
PT - Proteínas totais
QID- Quatro vezes ao dia
rpm - Respirações por minuto
Rx- Radiografia
SC- Via subcutânea
SER - sistema reticuloendotelial
SPS - shunt porto-sistémico
SID - Uma vez ao dia
TFG - Taxa de filtração glomerular
TID - Três vezes ao dia
TRC - Tempo de repleção capilar
VD - Ventro-dorsal
VGM UI - unidade internacional
ºC - Graus célsius
ȝg- Microgramas
µmol - Micromoll
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Caso clinico nº 1: Respiratório – Aspergilose Sinonasal
Caracterização do paciente: AWAI, canídeo, macho, inteiro, de raça Golden
Retriever, com 6 anos de idade, 39 Kg.
Motivo da consulta: Epistaxis
Anamnese: Desde a aproximadamente um mês, o Awai começou com secreção nasal
muco-purulenta unilateral direita. Há três dias o proprietário recorreu a um veterinário,
o qual receitou antibioterapia sistémica, os proprietários não recordam o nome. Houve
uma ligeira melhoria nos dois dias seguintes, mas o quadro clinico piorou e apresentouse há consulta com secreção sanguinolenta unilateral na narina direita. O Awai tem
vindo a reduzir o apetite. Encontra-se corretamente vacinado contra esgana, hepatite,
parvovirose e parainfluenza e desparasitado com fenbendazole. Não possuía qualquer
passado médico ou cirúrgico. Manteve a medicação referida até ao momento da
consulta. Mora numa vivenda, com um jardim privado e não tem por hábito sair à rua.
Come ração seca e não tem contato com outros animais. Raramente realizava viagens.
Existe a possibilidade de ingestão de plantas e de terra, mas não objetos. Na anamnese
dirigida aos outros sistemas, não há alterações a acrescentar.
Exame de estado geral: A atitude do Awai era normal em estação, decúbito e
movimento. Estava alerta, apresentava um temperamento equilibrado e uma boa
condição corporal. Os movimentos respiratórios eram do tipo costo-abdominal,
profundos, regulares, ritmados, com relação inspiração-expiração de 1:1.3, sem uso da
prensa abdominal e com uma frequência de 64 rpm. O pulso era bilateral, simétrico,
regular, ritmado, forte, sincrónico, com uma frequência de 120ppm. A temperatura
rectal era de 38.8ºC, com reflexo perineal, o tónus anal era adequado e não foi visível
muco, nem sangue, nem formas parasitárias no termómetro. As mucosas estavam
rosadas, húmidas, brilhantes e com TRC <2 segundos. Estava hidratado. A palpação
abdominal e dos gânglios linfáticos sem anomalias. A boca, os olhos, os ouvidos e a
pele sem anomalias.
Exame dirigido ao aparelho respiratório: Na auscultação cardiopulmonar
apresentava polipneia, sem mais nenhuma anomalia audível. A palpação da laringe/
traqueia induziu tosse. Era visível abundante epistaxis unilateral direita. Havia boa
permeabilidade das narinas, eram simétricas e com conformação normal da raça.
Diagnósticos diferenciais: Vascular: coagulação intravascular disseminada, vasculite
(Ehrlichia, Lúpus), hipertensão sistémica, policitémia; Inflamatório/ infecioso:
ϭ


× Ǧ 

ʹͲͳ͵



Aspergilose,

Criptococose,

Leishmaniose,

Erlichiose,

Leptospirose,

rinite

linfoplasmocitária, Hepatite infeciosa canina, fistula oro-nasal secundária a uma infeção
dentária. Traumatismo, corpo estranho nasal, intoxicação por rodenticidas, AINE’s,
quimiotrapicos. Anomalias congénitas: Deficiência em fatores de coagulação (hemofilia
A e B), Deficiência em fator de Von Willebrand. Metabólicas: cushing, hepatite cronica
ativa, amiloidose, cirrose, IRC, glomerulonefrite, amiloidose, pancreatite aguda,
Imunomediadas/ Idiopaticas: trombocitopenia autoimune idiopática, trombocitopatia,
síndrome de Evans, lúpus eritematoso sistémico, rinite linfoplasmocitária. Neoplasia na
medula

óssea,

esplénica,

mieloma

múltiplo,

etc.

Degenerativas:

processos

mielodisplásicos.
Exames complementares: Ressonância magnética (anexos I, fig. 1) efetuada á
cavidade nasal, sequências transversais: T1, T2, T1+C. Descrição: lise óssea dos
cornetos nasais do lado direito, associada a uma hipertrofia da mucosa. Após a
administração de contraste, em T2 existia um preenchimento parcial do seio frontal
direito por material hipointenso em T2 com lise da mucosa hiperintensa. Rinoscopia
(anexos I, fig: 2): i) Exame retrofaringeo: secreção mucoide em quantidade moderada,
as conchas nasais sem anomalias, nem evidência de material estranho. ii) Exame da
cavidade nasal esquerda: mucosa irregular, com alteração de cor e um pouco
eritematosa. iii) Exame da cavidade nasal direita: irregularidade, espessamento da
mucosa e de cor heterogénea, elevada quantidade de muco sanguinolento e mucopurulento, observou-se uma zona rarefeita dos cornetos nasais compatível com lise dos
cornetos nasais na parte dorso caudal, não foram visíveis as placas fúngicas, ausência de
comunicação sinusal/ frontal. Foi recolhido material para biopsia. Histopatologia: O
exame histopatológico revelou a presença de hialina, ramificações das hifas septadas,
consistente com Aspergillus spp. e células inflamatórias.
Diagnostico: Aspergilose sinonasal
Terapêutica Instituída: No dia da consulta, foi aplicado localmente no interior da
narina direita do Awai adrenalina. Ficou internado para a realização dos exames
complementares já referidos. Iniciou-se a terapêutica com amoxicilina e ácido
clavolânico 15mg/ kg, BID, SC e morfina 0,1 mg/ kg, TID, SC.
O Awai foi submetido a anestesia geral, para ser efetuada a trepanação do seio frontal
direito. A cavidade do seio frontal, foi lavada com NaCl 0,9%, seguida a aplicação de
solução líquida de clotrimazol a 1% e posterior aplicação do creme antifúngico,
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clotrimazol a 1% em abundante quantidade, durante aproximadamente uma hora. A
cavidade nasofaríngea caudal e as narinas externas são ocluídas, para permitir que o
creme preencha todos os espaços da cavidade nasal e evitar que o líquido progrida para
as vias áreas inferiores. Utilizou-se 50 ml durante a infusão. Ao fim de 8 horas, o Awai
estava clinicamente bem e ativo. Foi prescrita a alta com a continuação da antibioterapia
de amoxicilina e acido clavolânico 15mg/kg, BID, PO por mais 15 dias. Limpeza e
desinfeção da ferida, com betadine diluído em água na proporção de 1:3 e repouso nos
próximos 10 dias. Foi marcado controlo dentro de 15 dias e nova reavaliação com a
realização de RM e de rinoscopia, um mês depois.
Discussão: Os casos de rinite micótica são frequentemente causados pelo Aspergillus
fumigatus é a espécie que normalmente se encontra em cães. Também pode surgir
devida á presença de outras espécies de Aspergillus ou fungos de género Penicillum.
Estes saprófitos ubiquitários do solo, fazem reciclagem do meio ambiente, em
esporulação abundante para produzir vastas quantidades de conídios, que são
distribuídos através de correntes de ar. Os conídios são suficientemente pequenos (2-3
µm) para serem inalados e alcançar os alvéolos pulmonares (3). Os países com
temperaturas quentes e elevada humidade apresentam maior incidência da infeção que
um país frio. O Aspergillus fumigatus faz parte dos coabitantes normais da cavidade
nasal. Para se desenvolver uma infeção depende da imunocompetência do hospedeiro e
de fatores de virulência associados ao fungo. O sistema mucociliar do trato respiratório
atua em defesa, capturando e removendo o hospedeiro. Se isso falhar é ativada a
próxima barreira de defesa do sistema imunitário que incluí as células fagocíticas
(neutrófilos, macrófagos e células dendríticas), natural killer e células T Ȗį que
funcionam para destruir os agentes patogénicos intracelulares ou extracelulares (3). Este
fungo é igualmente responsável pela rinite ou sinusite fúngica no homem.
Um só fungo possui várias toxinas e metabolitos que reduzem a função mucociliar,
tornando-se mais fácil alcançar as superfícies epiteliais, o que provoca danos e
potencialmente invasão do fungo, desenvolvendo-se assim rapidamente uma infeção.
Uma pequena lesão superficial na mucosa nasal é suficiente para generalizar
rapidamente uma infeção. Essa infeção leva à destruição dos ossos turbinados, podendo
estender-se aos tecidos moles periorbitais ou até mesmo destruir a placa cribriforme em
casos graves. Os estudos histopatológicos sugerem que a ação direta do fungo é uma
infeção não-invasiva em cães, onde normalmente não ocorre imunodeficiência nem
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doença sistémica. Isto difere da aspergilose sinonasal (ASN) em gatos onde a
progressão da doença periorbital é frequentemente relatada, sendo difícil de tratar (2,3).
Contudo, o trauma facial, bem como outras doenças nasais, neoplasias, corpos estranhos
nasais, doenças dentárias e imunodeficiências, são fatores que predispõem a ocorrência
da infeção.
Os cães mesocefálicos e os dolicocefálicos (Golden Retriever, Collie, etc), de grande
porte são os mais comumente diagnosticados com aspergilose, com maior prevalência
em machos, jovens a meia-idade (2), como é o caso do Awai. Os proprietários
desconhecem anteriores sinais da presença de um corpo estranho nas narinas, mas
descrevem que no jardim da casa, o Awai tem o hábito de escavar, utilizando as patas e
o nariz, sendo suscetível a entrada de um corpo estranho pela narina.
Os sinais clínicos de secreção nasal purulenta, de dor nasal, de ulceração e
despigmentação do plano nasal, a sensibilidade à palpação da face, são os mais
comumente relatados e podem estar presentes durantes semanas ou meses.
Normalmente, a infeção começa por ser unilateral e depois progride para bilateral. Os
espirros, a epistaxis, a diminuição de apetite e os sinais de depressão podem ser
observados. A epistaxis pode levar a uma anemia e num estado mais avançado, pode
mesmo haver deformidade facial, convulsões e epífora secundária á obstrução do canal
naso-lacrimal (2,3). O Awai macroscopicamente mantinha a estrutura exterior da
cavidade nasal com a conformação normal. Sendo o primeiro sinal a rinorreia, no qual a
secreção era muco-purulenta, que mais tarde evoluiu para a epistaxis, agravando assim o
quadro clinico. Embora a presença de epistaxis seja sugestiva de aspergilose, existem
outras possíveis causas que devem ser igualmente descartadas. Para um correto
diagnóstico foi necessário uma boa anamnese, a avaliação completa do exame físico e
dos exames complementares para excluir as outras possíveis causas. Como é uma
infeção oportunista a possibilidade de outra doença subjacente deve ser leva a cabo até
uma conclusão final.
A ressonância magnética (RM) é o exame complementar, considerado mais sensível,
comparativamente com a radiografia e com a topografia computorizada, para a deteção
de anomalias nos tecidos moles. Esta permite detetar pequenas anomalias na lâmina
cribriforme e etmoidal. Na RM efetuada foi visível o tecido ósseo intacto do lado
esquerdo, a lise óssea dos cornetos nasais do lado direito, o espessamento da mucosa e a
alteração do conteúdo do seio frontal. Este aspeto era compatível com uma rinite erosiva
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unilateral direita com envolvimento do seio ipsilateral a favor de uma aspergilose
sinonasal. No entanto, a gravidade da destruição óssea não está correlacionada com o
grau de infeção fúngica. A visualização direta com rinoscopia demonstrou sinais de
rinite destrutiva do lado direito, onde foi visível o espessamento e cor heterogénea da
mucosa, uma elevada quantidade de muco sanguinolento e muco-purulento, a lise dos
cornetos, mas sem a observação da típica imagem da placa fúngica amarela/esverdeada,
mesmo assim as imagens eram compatíveis com o diagnóstico de aspergilose sinosal. A
rinoscopia foi realizada no decorrer da mesma anestesia que a RM, mas foi executada
depois, pois a manipulação com o rinoscópio, provoca pequenas hemorragias e erosões
na mucosa nasal, que podem influenciar o resultado imagiológico. As imagens
histopatológicas eram compatíveis com uma inflamação mista, onde foi visível a
infiltração eosinofilica, neutrofilica e linfocitária da mucosa sinusal. A presença de
hialina e a ramificação das hifas septadas, consistente com a presença do Aspergillus
spp. A epistaxis ocorreu devido a uma alteração da hemostasia normal da cavidade nasal
e pela perda da integridade vascular. A adrenalina foi utilizada, para cessar o episódio,
pois tem efeito vasoconstritor. No entanto a sua utilização deve ser feita de forma
controlada, pois quando utilizada em sobredosagem pode provocar vasoconstrição
central, correndo o risco de hipoxia cerebral.
Existem diversas possibilidades de terapêutica local ou sistémica, mas a resposta clínica
ao tratamento sistémico com moléculas antifúngicas é fraca. A administração tópica do
antifúngico permanece como primeira opção e é o método mais utilizado no tratamento
de cães com Aspergillus spp. As técnicas de tratamento local, mais comumente
utilizadas, são a colocação cirúrgica de cateter no seio frontal, a colocação endoscópica
de cateteres temporários frontais, a técnica nasal não-invasiva ou a trepanação dos seios
nasais, sendo que em ambas posteriormente procede-se á administração da terapêutica
anti-fungica. A técnica selecionada para o Awai, foi a trepanação do seio frontal direito.
Foi selecionada esta técnica pois é relativamente simples a sua realização, tem menos
efeitos secundários, não é necessário um período longo de hospitalização e tem uma
taxa de sucesso melhor que outros protocolos. Esta técnica permite a distribuição do
fármaco no seio frontal e nasal, mas pouco se sabe sobre a persistência, a acumulação e
a eficácia de distribuição do fármaco na cavidade sino-nasal (2). Existe a possibilidade
de ocorrer alguma falha neste tipo de tratamento, e essa falha ocorre devido à má
distribuição do fármaco em diferentes compartimentos do seio frontal ou uma
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subterapêutica. A trepanação dos seios nasais só pode ser efetuado quando a lâmina
cribriforme do etmoide está inata, caso tenha ocorrido lise, com a administração do
tratamento anti-fungico pode ocorrer irritação das estruturas nervosas centrais. Os
agentes antifúngicos mais amplamente usados no tratamento de aspergilose sinonasal,
são o grupo dos benzimidazois (tiabendazol), imidazóis (cetoconazol, clotrimazol,
enilconazol,

miconazol)

e

triazólicos

(fluconazol,

itraconazol,

posaconazol

voriconazol). A função destes agentes antifúngicos é impedir a biossíntese de
ergosterol, um componente integral da membrana fúngica, através do p450. Existem
outras classes de agentes anti-fúngicos as alilaminas, que inibem a síntese do ergosterol
e as equinocandinas, que interferem com a síntese do ȕ-1,3-glucano, mas a utilização
destes anti-fungicos não esta devidamente avaliada em cães, para proceder à sua
utilização (4). O clotrimazol a 1% utilizado apresenta uma taxa de sucesso de 85% a
90%.No Awai foi utilizada a solução líquida de clotrimazol a 1% e posterior aplicação
de clotrimazol a 1% em creme, pois a aplicação local das duas soluções permite uma
melhor penetração e, por conseguinte, tem uma ação direta sobre as placas fúngicas, no
entanto, mesmo com este método, por vezes são necessários múltiplos tratamentos (1).
Podem surgir efeitos secundários, devido á administração local de clotrimazol, como
por exemplo, a obstrução respiratória superior, pela presença de um edema faríngeo e
uma recuperação pós-anestésica retardada, quando se utilizam barbitúricos. A duração
da terapia necessária para a cura é significativamente prolongada e por vezes torna
insustentáveis os custos. O prognóstico era bom, com a terapêutica instituída, no
entanto, o Awai fica suscetível de posteriores infeções.

Bibliografia
1. Hayes G.M., Demetriou J.L., (2012) "Distribution and persistence of topical clotrimazole after sinus
infusion in normal canine cadavers” , vol. 53(2), pp:95-100.
2. Nelson R., Couto C., (2006) “ Distúrbios da cavidade nasal” Medicina interna de pequenos animais,
3ª Ed, Elsevier, 226-228
3. Sharman M.J., Mansfield C.S., (2012) “Sinonasal aspergillosis in dogs: a review” Journal of Small
Animal Practice, vol.53(8), pp: 434-44.
4. Sharman M., Lenard Z., Hosgood G., Mansfield C., (2012) “Clotrimazole and enilconazole distribution
within the frontal sinuses and nasal cavity of nine dogs with sinonasal aspergillosis” Journal Small
Animal Practice, vol. 53(3), pp: 161-167.
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Caso clinico nº2: Neurológico - Shunt porto-sistémico
Caracterização do paciente: Happy Dolly, felino, raça Maine Coon, fêmea, inteira,
com 7 meses de idade e 3,5 Kg de peso.
Motivo da consulta: Crises convulsivas
Anamnese: Segundo os donos quando a Happy Dolly sofre estes episódios de ataxia ela
tem perda de equilíbrio, fica em decúbito lateral, com tremores generalizados, com
hipersalivação, inconsciente e faz hiperextensão dos 4 membros. Não urinou nem
defecou durante os episódios. Estes demoram apenas alguns segundos e o primeiro
ocorreu a aproximadamente um mês. Após o ataque, a gata mostrava-se mais afetuosa e
ronronava incessantemente. Após 3 minutos do episódio, recupera completamente e
mostra-se mais afetuosa. Nessa altura recorreram ao veterinário, o qual lhes confirmou
tratar-se de um ataque epilético. Desde então ocorreu apenas outro episódio com as
mesmas características, isto é, em episódios isolados. O último ataque ocorreu há 2 dias
atrás e os proprietários não encontram nenhum fator desencadeante. Do seu
conhecimento não existe história de trauma, a ingestão de tóxicos é pouco provável pois
vivia exclusivamente num apartamento sem acesso ao exterior, não tinha hábito de
comer plantas ou ingerir objetos estranhos. Existe um cão como co-habitante mas
saudável. Estava vacinada e desparasitada corretamente. Sem passado médico. Não
estava a tomar qualquer medicação. Era alimentada com dieta seca de qualidade inferior
e água ad libitum. Persistente disorexia á 2 dias. Nunca tinha realizado viagens.
Exame de estado geral: A Happy Dolly manifestava uma atitude normal em estação,
decúbito e movimento, possuía um temperamento equilibrado e não era agressiva.
Quanto ao estado mental estava alerta. Apresentava uma condição corporal magra.
Movimentos respiratórios e pulso sem alterações, com uma frequência de 24 rpm e 180
ppm, respetivamente. A temperatura rectal era de 39,5ºC sem muco, fezes, sangue ou
parasitas no termómetro. Apresentava normoreflexia perineal e tónus anal adequado. As
mucosas estavam rosadas, húmidas e brilhantes, com TRC <2 segudos, na mucosa oral.
O grau de desidratação era inferior a 5%. A palpação dos gânglios linfáticos não revelou
alterações. Auscultação cárdio-pulmonar e palpação abdominal sem anomalias. Boca,
olhos, pele e canais auditivos externos sem alterações dignas de registo.
Exames neurológico: Estado mental, postura, marcha, reações posturais, reflexos
miotáticos, reflexo perineal, reflexo e resposta dos pares cranianos sem alterações.
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Sensibilidade normal. Sem dor á manipulação cervical. Exame de fundo do olho:
normal, tapetum granular, com forma triangular e de cor amarela/laranja.
Lista de problemas: Convulsões generalizadas tónico-clónicas e hipertermia.
Localização da lesão: Telencéfalo e/ou diencéfalo. Diagnósticos diferenciais: AEpilepsia secundária ou sintomática por causa: 1) Inflamatórias/infeciosas: vírus: PIF,
FIV, FeLV; parasitarias: Toxoplasma; fúngicas: Cryptococcus. 2) Anomalias
congénitas. 3) Neoplasias: ex: linfoma, meningioma (mais frequente em gatos velhos).
4) Vasculares (animais com mais idade): tromboembolismo cerebral, encefalopatia
isquémica felina; hemorragia cerebral. 5) Processo imunomediado (menos provável):
MEG. 6) Trauma, tóxicos. B- Epilepsia reativa devido: Insuficiência renal,
encefalopatia

hepática,

hipo/hipernatrémia,

hipocalcémia,

hipoglicémia,

hipertiroidismo, deficiência em tiamina. C- Epilepsia idiopática.
Exames complementares: Hemograma completo: todos os parâmetros estavam dentro
dos valores de referência. Ionograma: os valores de Ca2+, Na+, K+, Cl- estavam dentro
dos limites de referência; Bioquímica sanguínea: BUN 32 mg/dl (normal: 33,675,6mg/dl), albumina 28,3 g/dL (normal: 30-40g/dl), os restantes parâmetros Crea,
ALT, PT, globulinas, ALP, estavam dentro dos valores de referência; ácidos biliares
pré-prandiais: 68 ȝmol/L (normal <10µmol/L), ácidos biliares pós-prandiais: 166
ȝmol/L (normal <30µmol/L); Urianálise (recolha por cistocentese) parâmetros normais,
sedimento sem alterações; LCR (cisterna magna): aspeto macroscópico: incolor e
transparente. Visualização microscópica do LCR: sem pleiocitose, nem proteinorraquia.
Teste rápido FIV/FeLV: negativo. Ecografia abdominal: Fígado com tamanho inferior,
com forma e contornos normais. O parênquima apresenta-se homogéneo e
normoecogênico. A veia porta apresentava um diâmetro inferior ao normal e foi visível
um vaso anormal de 5mm com origem na veia porta até á veia gastro-duodenal, que se
dirige dorsalmente e para a esquerda ao longo do estomago, acompanhando o trajeto da
veia gástrica esquerda. Este vaso passa ao longo da fase visceral do fígado, entre este e
o diafragma até à veia cava, sendo uma imagem compatível com um shunt porto
sistémico.
Diagnóstico: Shunt porto-sistémico (gastro-cava).
Terapêutica: A Happy Dolly foi internada para a realização dos exames
complementares e posterior correção cirúrgica do shunt porto-sistémico, que consistiu
numa laparotomia mediana sobre a linha branca com colocação de uma bandelete de
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celofane para oclusão progressiva. A terapêutica pós-operatória consistiu em
fluídoterapia com LR 8ml/h, morfina (0,1 mg/Kg, SC, TID), meloxicam (0,1 mg/Kg PO
SID), lactulose (0,5 ml/Kg, PO, BID), metronidazol (15 mg/Kg PO, BID). Esteve 5 dias
internada e após esse período fui prescrita a continuação do metronidazol durante um
mês, lactulose até que a consistência das fezes seja adequada e alimentação l/d da Hill’s
ou Purina h/a durante 2 a 4 meses, acompanhado de repouso nos próximos 15 dias.
Prognostico: Após a realização da cirurgia é bom. Acompanhamento: Um contacto
telefónico uma semana após a alta, confirmou a não ocorrência de mais ataques, a
persistência de fezes moles e recomendou-se a marcação de uma ecografia de controlo
passado 1 mês para verificar a ausência do fluxo sanguíneo no local do vaso.
Discussão: Após uma completa anamnese, a realização do exame físico e do exame
neurológico, constatou-se que a Happy Dolly não apresenta nenhum outro problema,
além dos ataques epitéticos descritos pelos proprietários. A temperatura ligeiramente
elevada foi atribuída ao stress induzido pela viagem até ao hospital e pela própria
manipulação durante o exame físico. Um ataque epilético é uma manifestação clínica
causada por uma descarga transitória, excessiva e anormal dos neurónios do córtex
cerebral ou diencéfalo. Essa ativação elétrica pode variar no local, na extensão e na
severidade, o que leva a uma ampla diversidade de manifestações clínicas (3). Perante
este problema devemos começar por averiguar, se se trata de um verdadeiro ataque
epilético. Pois por vezes existem manifestações clinicas semelhantes que ocorrem em
consequência de outros problemas, como por exemplo, uma síncope cardíaca, uma crise
de miastenia gravis, uma hipoglicemia, a hiperalgesia, entre outras. Para esclarecimento
do problema obteve-se uma descrição detalhada da crise convulsiva, e dos momentos
que antecedem e precedem a sua ocorrência. No caso da Happy Dolly, os seus ataques
foram tidos como epiléticos dada a perda de consciência, o opistótono e a hiperextensão
dos membros. Os proprietários não identificaram movimentos previsíveis da ocorrência
do ataque, mas referiram alterações comportamentais após o ataque, que eram
compatíveis com o período pós-ictus. O período inter-ictal era normal. A segunda fase
consiste em classificar o ataque em isolado, em agrupado ou em status epileticus (3).
Os dois ataques da Happy Dolly são classificados como isolados, generalizados e de
caracter tónico-clónicos Os ataques generalizados manifestam mais frequentemente um
carácter tónico-clónico, podendo, no entanto, também ocorrer sob a forma clónica,
mioclónica ou atónica. A etiologia das convulsões é diversa e representa a ocorrência de
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qualquer processo que altera o funcionamento ou estrutura cerebral. A epilepsia
sintomática ou secundária resulta de uma patologia estrutural do telencéfalo e/ou
diencéfalo (2, 3). No caso da Happy Dolly, a possibilidade de uma infeção por FIV e
FeLV foi excluída pelo resultado negativo para a deteção de anticorpos e antigénios
circulantes, respetivamente. Não foram realizados testes serológicos para descartar PIF,
visto que os testes disponíveis ainda não permitem a distinção entre infeção por
coronavírus patogénico ou não patogénico. As restantes causas infeciosas/inflamatórias
foram excluídas apenas pela ausência de alterações no LCR e no exame do fundo de
olho. A hipótese de trauma e intoxicação foram averiguadas na anamnese, tendo o
proprietário refutado essa possibilidade. A epilepsia sintomática ou criptogénica é
descrita quando se suspeita fortemente de uma lesão estrutural cerebral mas esta não é
identificada. As possíveis causas deste tipo de epilepsia são um traumatismo craniano
anterior sem sinais imagiológicos, encefalite anterior, hipóxia durante um processo
anestésico ou durante o parto. Apesar de surgir como uma categoria “mistério”, esta
possui particular interesse na explicação da ineficácia da terapia anti-epilética, em
alguns casos (2,3). A epilepsia idiopática surge quando não é identificada nenhuma
alteração estrutural cerebral ou um processo subjacente. Raramente ocorre em gatos. A
epilepsia reativa surge como a resposta por parte do cérebro a uma perturbação
sistémica resultante de uma falha orgânica (renal, hepática), de desequilíbrios
eletrolíticos (hiponatrémia, hipernatrémia, hipocalcémia) ou da privação de energia
(hipoglicémia, deficiência em tiamina) (2). No caso da Happy Dolly, a hipótese de IR
foi excluída pela presença de níveis séricos de ureia baixos e a creatinina dentro do
valor de referência, assim como pela DU de 1030. Os desequilíbrios eletrolíticos
também foram excluídos pela realização de um ionograma. A mensuração de ácidos
biliares é primariamente utilizada devido a estabilidade química dos ácidos biliares no
soro. São esperados níveis elevados de ácidos biliares séricos pré e pós-prandiais no
caso de um SPS, de uma insuficiência hepática e de colestase, onde ocorre um distúrbio
na secreção hépatico-biliar ou no retorno venoso portal para o fígado (5). Os valores
pós-prandiais de ácidos biliares são representativamente mais elevados, pois após a
refeição são absorvidos pelo ílio, passam pela circulação portal e depois de serem
metabolizados no fígado passam para a circulação sistémica. A ecografia abdominal em
modo Doppler (anexos II, fig. 1) permitiu identificar a presença do shunt porto
sistémico. Este método é um método não invasivo e ótimo para identificar a presença de
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um vaso anormal, permitido a visualização o fluxo de turbulência e a velocidade do
fluxo de sangue. A presença de anomalias ao nível do trato urinário, a presença de
cálculos na bexiga e os rins de menores dimensões são imagens, que recorrentemente
podem ser encontradas na presença de um shunt (4). O desvio da circulação portal para
a veia cava caudal, levou á progressiva atrofia hepática, que foi visível a nível
ecográfico. No entanto, os valores das enzimas hepáticas (ALP e ALT) estavam
normais. Confirmamos um estado de encefalopatia hepática (EH) responsável pelos
sinais nervosos, presentes na Happy Dolly, secundários á presença de um shunt portosistêmico (gastro-cava). Pois devido á presença do SPS, o fígado não metaboliza
corretamente a amónia, levando a uma hiperamonemia e consequentemente uma ureia
baixa, indicando uma disfunção significativa do ciclo da ureia. As convulsões
associadas à encefalopatia hepática ocorreram quando numerosas neurotoxinas
chegaram ao cérebro, sem terem sido metabolizadas pelo fígado. A principal toxina
envolvida, neste caso foi a amónia, mas também pode estar implicada a presença de
aminoácidos aromáticos e de mercaptanos, que atuam como falsos neurotransmissores e
tem uma ação inibitória na função cerebral. O glutamato e as benzodiazepinas
endógenos estão associados ao aumento dos neurotransmissores excitatórios (2). As
consequências da epilepsia são diferentes em cada animal, levando por vezes a uma
grave lesão neuronal. Deve ser feito um acompanhamento constante destes pacientes
para detetar alterações neurológicas estruturais e funcionais associados à epilepsia. O
Shunt porto-sistêmico (SPS) pode ser único ou ter múltiplas comunicações vasculares
anormais que conectam o sangue do estômago, do pâncreas, do baço ou do intestino
para a circulação sistêmica sem passar através do fígado. Os SPS podem ser congénitos
ou adquiridos, sendo que os congénitos são anômalos vasos embrionários que
geralmente ocorrem como desvios individuais (intra ou extra hepáticos), na qual a
predisposição genética é desconhecida (1,5). A idade pode ser útil no diagnóstico, pois a
maioria dos animais desenvolvem sinais por volta dos seis meses, no entanto, não pode
ser entendido como padrão. Os SPS adquiridos são múltiplas derivações extra hepáticas
que ligam o sistema portal á veia cava caudal, sendo frequentemente uma consequência
de hipertensão portal. Na Happy Dolly, o vaso anómalo congénito ligava a veia gastroduodenal à veia porta até a veia cava caudal. A literatura sugere que existe maior
predisposição para raças puras e uma ligeira predileção sexual para fêmeas. Os sinais
clínicos surgem devido ao desvio de toxinas, podendo levar a perda de peso, a
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polidipsia, a anorexia, a vómitos, a baixa frequência cárdica, febre, a hipersalivação nos
gatos, a intolerância a anestésicos, entre outros. Pode ocorrer disfunção neurológica,
levando a sinais clínicos, com por exemplo, letargia, depressão, ataxia, convulsões,
cegueira, andar em círculos e alterações comportamentais (2). A Happy Dolly
apresentou como sinais clínicos dois episódios de crise convulsiva, a anorexia, a
alteração da cor da iris e o peso inferior, comparativamente com outros gatos da mesma
raça e da mesma idade. Os sinais clínicos podem ser exacerbados pela ingestão de
alimento com alto teor em proteína e posterior absorção de elevados níveis de amónia.
Para reverter este efeito, foi recomendado uma dieta de alta qualidade, com baixo teor
de proteína, com o objetivo de diminuir a produção de amónia no intestino e melhorar a
condição corporal. O tratamento sintomático para o controlo dos sinais clínicos de EH
no pré-operatório, consistiu na realização de fluídoterapia, para melhorar a excreção
urinária da amônia e de outras substâncias tóxicas, e a administração de Metronidazol
para diminuí a carga bacteriana intestinal. A lactulose teve como objetivo, reduzir a
quantidade de amónia no cólon, alterando a flora bacteriana e diminuindo o tempo de
trânsito gastrintestinal. A correção cirúrgica é o tratamento de escolha para a presença
de um shunt congénito extra-hepático. A colocação da ligadura cirúrgica permitiu a
oclusão progressiva do vaso anómalo evitando assim a hipertensão portal. Mas podem
surgir outras complicações, associadas a este procedimento cirúrgico, como por
exemplo, a hipoglicemia descompensatória, a inflamação hepática, febre, uma
hemorragia, a discência de sutura, o status epiléticos paradoxais, a persistência do shunt
porto-sistémico e o desenvolvimento de shunts adquiridos com recidivas dos sinais
clínicos (1). O prognóstico da Happy Dolly era favorável, sem complicações aparentes
até ao momento, mas exige novo controlo, para melhor previsão.
Bibliografia
1) Lipscomb VJ, Jones HJ, Brockman DJ. (2007) “Complications and long-term outcomes of the ligation of
congenital portosystemic shunts in 49 cats”. 160(14); 465-70.
2) Kline L. K. (1998) “Feline Epilepsy” Chinical Techmques in Small Animal Practice,13 (3); 152-158
3) Podell M (2004) “Seizures.” BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology, de Simon R. Platt e
Natasha J. Olby, 3ºEd, 97-112
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Caso Clínico nº3: Urinário - Ureterolitíase unilateral
Identificação do animal: Tanite, felino, fêmea, castrada, de raça Chartreux, de 11 anos
de idade e 2,3 Kg de peso.
Motivo da consulta: Anorexia e vómitos.
Anamnese: A Tanite vivia num apartamento, estava vacinada e desparasitada, tanto
para endo como para ectoparasitas. A dieta fornecida consistia em ração seca de
qualidade superior e tinha livre acesso a água. Desde há cerca de 10 dias que
apresentava perda de apetite, tinha vómitos de cor amarela, espumosos, sem relação
com ingestão de comida e com a frequência de uma a duas vezes por dia. Nos últimos 3
dias manifestava oligúria, mas sem disúria. A urina não apresentava alterações visíveis.
Os proprietários resolveram levar ao veterinário que habitualmente atendia a Tanite,
este fez análises sanguíneas e bioquímica. O resultado bioquímico demonstrava uma
azotemia, com os valores de ureia 1,6g/L (normal:0,3-0,6 g/L) e da creatinina 64mg/L
(normal:6-15 mg/L). O veterinário prescreveu benazepril 0,5 mg/Kg, PO, SID e a
alimentação k/d Hill’s Pet Nutrition. O estado da Tanite continuou a degradar-se. Com a
persistência de vómitos, da anorexia e da ausência de fezes. Na anamnese dirigida aos
outros sistemas, não há alterações a referir.
Exame de estado geral: A Tanite encontrava-se deprimida. Na avaliação da condição
corporal foi classifica como magra. O grau de desidratação era de 5%. As mucosas
estavam rosadas, secas e com TRC inferior a 2 segundos. Os movimentos respiratórios
eram do tipo costo-abdominal, com profundidade normal, com a relação inspiraçãoexpiração de 1:1,3, com movimentos regulares e com frequência respiratória de 24 rpm.
O pulso sem alterações e com a frequência de 160 p.p.m.. A temperatura era de 38ºC,
com tónus e o reflexo anal normais, sem a presença de sangue, muco ou parasitas no
termómetro. Os gânglios linfáticos sem alterações. A auscultação cardio-pulmonar
normal. A boca, os olhos e os ouvidos não revelam qualquer alteração. Na anamnese
dirigida aos outros sistemas, não há alterações a acrescentar.
Exame dirigido ao sistema urinário: Na palpação abdominal foi detetado o rim direito
de menor tamanho e a bexiga de pequenas dimensões.
Lista de problemas: Desidratação 5%, vómitos e anorexia.
Diagnósticos diferenciais: Digestivo: infecioso /inflamatório- Gastrite/ enterite, Colite,
gastrite ulcerativa, parasitas (Helicobacter, Giardia, Teneas, Ascarideos, coccídeos),
bactérias (salmonella spp, clostridium spp, campilobacter spp), vírus (coronavírus,
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leucemia felina), IBD, gastroeneterite hemorrágica. Corpo estranho (obstrução,
intussuscepção). Constipação. Ílio paralítico. Neoplasia (linfossarcoma digestivo,
gastrinoma, mastocitoma, adenocarcinoma). Indiscrição / intolerância alimentar. Extradigestivo: IRA (pielonefrite, cálculos- obstrução, IRC, tóxicos), IRC. Insuficiência
hépatica, cirrose, colangiohepatite, hepatite cronica. Cushing, Diabetes melittus
cetoacidotico, Addison, Hipertiroidismo, pancreatite, hipercalcémia /hipocalcémia,
hipocalcémia/hipercalémia.
Exames complementares: Hemograma realizado no anterior veterinário, mas sem
alterações representativas. Ionograma: bicarbonato 12,5 mmol/L (normal: 1522mmol/L), restantes parâmetros com valores normais. Bioquímica sérica (anexo III,
tabela nº2): BUN 1,7 g/L (normal: 0,3-0,6g/L), creatinina 50 mg/L (normal: 6-15mg/L),
PT 8,6 g/dl (normal:6-8g/dl) e hiperfosfatémia 60 mg/L (normal: 25-50mg/L), sem
hipercalémia, nem hipercalcémia ou hipocalcémia. Urianálise realizada com urina
colhida por cistocentese: cor da urina amarelo-palha, límpida, densidade urinária 1,010
(normal: 1,020-1,050). Tira reativa com pH 6 (normal: 5,5-7,5), proteínas +2 e os
restantes parâmetros normais. Exame de sedimento urinário sem presença de cristalúria.
Cultura urinária: sem crescimento microbiano. Ecografia abdominal (anexos III, fig.1):
Rim esquerdo de maior tamanho (4,2 cm) e rim direito de menor dimensão (2,2 cm),
ambos com forma e contornos normais. A distensão cortico-medular era diminuída.
Dilatação marcada da cavidade pélvica esquerda (L= 2,1cm x h= 1,7cm) assim como do
ureter esquerdo a nível proximal. Foi visível uma sombra acústica devido à presença de
uma estrutura hiperecogénica de 2,8 cm, que invocou a presença de um cálculo ureteral
esquerdo. Do lado direito, presença de focos ecogénicos ao nível do recesso do bacinete,
o aspeto do rim direito invocava fibrose renal. Moderada dilatação no ureter proximal.
A modificação renal bilateral era compatível com um processo inflamatório cronico ou
degenerativo. A bexiga era de maior tamanho, forma e contornos normais, com parede
regular e a espessura normal. Os restantes órgãos abdominais apresentavam localização,
forma e tamanho normal. Pressão arterial sistólica: 120 mmHg (normal:110150mmHg).
Diagnóstico: Ureterolitíase unilateral
Tratamento e evolução: A Tanite ficou internada, iniciou-se a fluídoterapia
intravenosa com Lactato de Ringer a uma taxa inicial de 10 ml//h para induzir diurese.
A produção de urina foi monitorizada de forma contínua, durante todo o internamento.
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Iniciou-se o tratamento com ranitidina (0,5 mg/Kg, IM, BID), morfina (0,2 mg/Kg, SC,
QID) e metaclopramida (0,5 mg/Kg, IV, SID). Foi-lhe fornecida unicamente
alimentação húmida. Passado 48h os valores de ureia e de creatinina diminuíram
progressivamente (anexo III, tabela nº2). No terceiro dia, foi efetuada a cirurgia
abdominal para remoção do cálculo e colocação de um stent ureteral esquerdo (2,5 Fr,
14 cm, stiff). Na exploração abdominal era igualmente visível, uma hipertrofia renal
esquerda com sinais evidentes de obstrução na região ureteral proximal e o rim direito
hipertrofiado. Após a intervenção cirúrgica foi feito o controlo radiográfico (anexos II,
fig. 4) e ecográfico (anexos II, fig. 5) mostrando uma posição adequada do stent. No
pós-operatório foi adicionado amoxicilina + ácido clavolânico (20 mg/Kg, IV, BID). Ao
fim de 6 dias, teve alta, os valores de ureia e creatinina estavam normais. Agendou
controlo analítico dentro de uma semana e controlo ecográfico dentro de um mês.
Passado 4 dias, a Tanite veio a uma nova consulta devido á persistência da anorexia e da
oligúria. Foram realizadas análises sanguíneas, bioquímicas e urinárias. Apresentava
uma anemia (20%) normocítica normocrômica, regenerativa e os valores bioquímicos
estavam todos normais. Na tira reativa urinária foi observado a presença de sangue (+4)
e para despiste de um processo de origem infecioso, foi realizada uma cultura urinária,
mas o resultado foi negativo. A Tanite ficou internada com fluídoterapia (LR a 10ml/h),
foi-lhe administrada eritropoietina (150 UI/kg SC, BID), durante 3 dias, ranitidina
(5mg/kg, IV, BID), cefalexina (15mg/Kg, PO, BID) e a colocação de uma sonda
nasoesofágica. Foi prescrito cefalexina mais 5 dias. Nova avaliação dentro de
uma semana.
Discussão: Sem grande explicação a presença de cálculos renais e ureterais são muitas
vezes diagnosticados em gatos. Perante a análise, sabemos que os mais frequentes, cerca
de 98% são de oxalato de cálcio (1). Podem estar presentes nos dois rins e/ou nos dois
ureteres. A presença de ureterolitíase é frequentemente encontrada em gatos de idade
entre os 5 e os 12 anos. Existem raças com maior predisposição, como por exemplo, os
Siameses, os Persas e os Sacre da Birmânia (5).
Os ureteres são compostos por epitélio de células de transição e camadas de músculo
liso circundantes da camada mucosa, que permite que o peristaltismo do ureter
propague a urina do rim para a bexiga, mas este processo pode estar ocluído por litíase.
Como causa de obstrução podemos encontrar outras etiologias não tão frequentes, como
por exemplo tumores ou coágulos de sangue (1).
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A presença de um ureterolíto, provoca lesão na mucosa, inflamação e a passagem de
pequenos coágulos, o que pode levar a estenose. Esta obstrução leva a um aumento da
pressão no ureter e consequentemente diminuição do fluxo sanguíneo renal para 40%,
ao longo das primeiras 24 horas e cai para 20% passado 2 semanas, comparativamente
com o correto funcionamento do fluxo renal. A pressão excessiva é transmitida para o
nefrónio e leva a uma diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG), ao mesmo
tempo ocorre a libertação de mediadores vasoativos, o influxo de leucócitos, e
subsequente leva a uma fibrose glomerular (1). Para tentar manter a homeostasia, o rim
contralateral aumenta a taxa de filtração glomerular.
A gravidade das lesões renais depende da durabilidade da obstrução e também do grau
de obstrução. Após eliminar a causa de obstrução, a recuperação renal não é espontânea,
demora aproximadamente 4 meses (1). A presença de uma obstrução parcial leva a
lesões renais de menor importância e a recuperação da lesão ocorre mais rapidamente,
normalmente em 4 semanas após remoção do cálculo.
Os sinais clínicos não específicos recorrentemente detetados são anorexia, letargia,
perda de peso, hematúria, dor abdominal, disúria e estão normalmente associados à
presença de obstrução aguda. Os sinais de uremia observados são normalmente poliúria,
polidipsia, ulceração bocal, fraqueza, anorexia e vómitos (3,4). Alguns destes sinais
clínicos são representativos do mesmo quadro clinico que a Tanite exibia. A terapia
nutricional teve como objetivo atenuar a azotémia, minimizar os desequilíbrios vitamínicos
e minerais, bem como hidro-electrolíticos e ácido-base, auxiliando na reparação e
regeneração renais. A dieta fornecida tinha um elevado teor energético e moderados teores
em proteína, potássio e fósforo, sendo essencial para prevenir o catabolismo de proteínas
endógenas. A anemia detetada, ao fim de uma semana resulta da insuficiência renal

cronica. Pois os rins deixam de produzir eritropoietina e esta é essencial para que ocorra
a contínua produção de glóbulos vermelhos.
O diagnóstico consistiu numa boa anamnese e numa correta avaliação do exame físico.
Na palpação abdominal, por vezes é detetável uma nefromegalia e uma atelectasia
contralateral, a bexiga distendida ou pequena quando a obstrução dos ureteres é
bilateral. A realização de uma radiografia abdominal e de uma ecografia é fundamental
para permitir um correto diagnóstico da presença de um cálculo ureteral. A radiografia
permite visualizar o cálculo radiopaco, a sua localização e o número. A ecografia é mais
precisa e permitiu a visualização e a localização exata do cálculo, a hidronefrose e o
ϭϲ


× Ǧ 

ʹͲͳ͵



hidroureter associada à obstrução. O registo permitiu controlar a evolução do problema
após a instauração da fluídoterapia e da resolução cirúrgica, como por exemplo verificar
a diminuição da hidronefrose.
Uma vez feito o diagnóstico de azotemia pós-renal, pela presença de um cálculo ureteral
esquerdo, iniciou-se fluídoterapia intensa, mesmo sendo apenas uma obstrução parcial.
Durante os primeiros dias de internamento é importante um controlo da evolução do
estado geral do paciente e o controlo a nível ecográfico, pois antes de piorar o estado
clinico, deve-se ponderar a opção cirúrgica, a fim de preservar a função renal e
estabilizar o animal. O tratamento médico consiste em fluídoterapia intravenosa
agressiva (50-60 ml/Kg/24h), sendo por vezes necessário uma suplementação da
percentagem de desidratação. Tal como foi feito na Tanite, de forma a corrigir a
desidratação e ao mesmo tempo favorecer a diurese. As opções de tratamento cirúrgico
incluem o reimplante cirúrgico do ureter, a ressecção ureteral e anastomose, o implante
de um stent ureteral, ou “subcutaneous ureteral Bypass” (1). A decisão cirúrgica e a
escolha do tipo de cirurgia, depende do local, da causa da obstrução e do tipo de
cálculo. No caso da Tanite, o cálculo situava-se ao nível do terço proximal do ureter e
era unilateral, perante esta posição a técnica cirúrgica indicada é a implementação de
um stent ureteral. Os stents ureterais utilizados são em forma tubular, muito finos, em
poliuretano e as extremidades são multifenestradas (anexos III, fig. 2). As vantagens
fisiológicas da colocação dos stents é que permitem uma melhor permeabilização das
vias urinárias, melhorando a diurese e favorecem a dilatação passiva do ureter, pois o
diâmetro interno de um ureter felino normalmente tem 0,4mm (1,2Fr) e de diâmetro
externo 3 mm, depois da implementação de um stent ureteral, ao fim de duas semanas, o
diâmetro interno do ureter pode atingir 1,5 mm (2). Está indicada a colocação de um
stent no caso, da presença de ureterolitíase bilateral, ureterolitíase unilateral proximal,
uma dilatação pélvica grave, a não resposta imediata ao tratamento agressivo com
fluídoterapia, uma estenose uretral, uma neoplasia obstrutiva e em caso de anomalias
congênitas ureteral (2). Estes podem ser removidos após a resolução da patologia
ureteral, mas são maioritariamente considerados como um tratamento a longo termo (1,
6). A Tanite teve uma monitorização rigorosa no pós-operatório, pois pode ocorrer uma
diurese pós-obstrutiva importante (100ml/h), correndo a risco de desidratação grave e
hipocalémia. Os animais podem desenvolver sinais de insuficiência cardíaca congestiva,
no pós-operatório, mesmo quando apresentam um eletrocardiograma normal no préϭϳ
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operatório, no entanto tal não aconteceu com a Tanite. O contínuo controlo dos níveis
de ureia e de creatinina foram importantes para comprovar a redução da azotemia. Ao
fim de 6 dias consecutivos de fluídoterapia, os valores renais estavam normais e o
prognóstico era bom. A insuficiência renal cronica e a azotemia que persiste é
geralmente de grau 1 ou 2, dando uma esperança média de vida maior.
A taxa de mortalidade durante a primeira semana pós-operatória é cerca de 10% e é
devida à azotemia. No pós-operatório imediato, pode surgir a presença de uroabdómen
como uma grave complicação após a manipulação da passagem do stent. As
complicações observadas a longo termo são uma polaquiúria, pode ocorrer a migração
do stent, a recidiva de ureterolitíase, a inflamação do ureter, o desenvolvimento de um
tecido inflamatório ao nível do stent, provocando uma estenose, sendo este o principal
determinante do fracasso da colocação do stent. Podem igualmente surgir recorrentes
infeções do trato geniturinário (ITU), levando a uma hematúria cronica, desconforto,
distúrbios eréteis, disúria, incontinência urinária que afetam a qualidade de vida do
animal (5, 6). De uma forma geral a recuperação da função renal, ou seja a reversão da
hidronefrose e do hidroureter é demorada, podendo levar semanas ou mesmo meses
após a resolução da obstrução.
O reconhecimento precoce da anomalia, a fluídoterapia agressiva e a opção cirúrgica
para resolução da presença de ureterolitíase unilateral, foram a melhor opção, de forma
a tornar o prognóstico favorável dando uma melhor qualidade de vida à Tanite.
Bibliografia
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Caso clinico nº4: Cardiologia- Doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral
Identificação do animal: Swan, canídeo, fêmea, castrada, raça Epagneul Japones,
6 Kg, 11 anos de idade.
Motivo da consulta : Dispneia
Anamnese: Os proprietários referiram que a Swan apresentava tosse não produtiva, há
três dias, cerca de 4 a 6 vezes por dia, manifestando-se mais em exercício. Teve um
episódio de síncope e os proprietários levaram-na ao veterinário, que lhe prescreveu
furosemida (5 mg/Kg, PO, SID). Com esta medicação os sintomas melhoraram mas no
dia anterior à apresentação, a Swan teve uma nova sincope e os sinais clínicos
recidivaram. Os proprietários sabem da existência de um sopro cardíaco, conhecido
desde jovem, mas nunca apresentou sinais de descompensação e sem tratamento
anterior. Os donos referem que a Swan parece estar menos ativa e com menos apetite.
Não há evidência de vómitos. Estava vacinada e desparasitada. Vive num apartamento
com acesso ao exterior. Não tem acesso a lixos ou tóxicos nem o hábito de roer objetos
estranhos. A dieta consiste em ração seca de qualidade superior e tem livre acesso a
água. A urina e as fezes eram normais. Nunca foi submetida a intervenções cirúrgicas.
O animal nunca teve espirros, corrimento nasal ou outro sinal respiratório. Não havia
história de traumatismos. Na anamnese dirigida aos outros sistemas não há alterações a
referir.
Exame físico: A Swan encontrava-se alerta, com o temperamento equilibrado, não era
agressiva. A atitude era normal em estação, em movimento e em decúbito. Na avaliação
da condição corporal foi considera normal com tendência a magra. As mucosas estavam
rosadas, húmidas, brilhantes e com TRC inferior a 2 segundos. O grau de desidratação
era inferior a 5%. Apresentava dispneia expiratória importante, com movimentos
respiratórios profundos, regulares, rítmicos, costo-abdominais, sem uso de prensa
abdominal nem outros músculos acessórios da respiração e com 68 r.p.m. O pulso era
forte, bilateral, simétrico com o choque pré-cordial, rítmico e a frequência de 180 p.p.m.
A temperatura rectal era de 37,6ºC, com o tónus e o reflexo anal normais e sem a
presença de sangue, muco ou parasitas no termómetro. A auscultação cardíaca permitiu
evidenciar taquicardia, um sopro holossistólico de grau IV/VI sobre as válvulas mitral e
tricúspide e arritmia. Os gânglios linfáticos e a palpação abdominal não apresentavam
nenhuma alteração. A boca, os olhos e os ouvidos estavam normais.
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Exame dirigido ao aparelho respiratório: A palpação da traqueia induziu o reflexo de
tosse seca, era audível crepitação na auscultação pulmonar. Os restantes parâmetros sem
alterações.
Exame dirigido ao aparelho cardiovascular: Não se detetou ingurgitação, nem pulso
nas jugulares. Os restantes parâmetros foram avaliados no exame físico.
Lista de problemas: Dispneia, taquipneia, tosse não-produtiva, síncope, taquicardia,
sopro holossistólico de grau IV/VI.
Diagnósticos

diferenciais: A) Cardiovasculares- dilatação

cardíaca esquerda

(insuficiência mitral, aórtica, estenose aórtica ou sub-aórtica, endocardiose), dilatação
cardíaca

direita

endocardiose),

(insuficiência
cardiomiopatia

tricúspide,
dilatada,

hipertensão

pulmonar,

tromboembolismo

dirofilariose,

pulmonar,

derrame

pericárdico. B) Vias aéreas superiores- traqueobronquite infeciosa, colapso da traqueia,
bronquite crónica, compressão mediastínica, laríngea ou traqueal (neoplasia,
linfadenomegália, cardiomegália direita), compressão bronquial (aumento do átrio
esquerdo,

linfadenomegália

hilar),

presença

de

corpo

estranho,

faringite,

traqueobronquite, bronquiectasia, neoplasia. C) Vias aéreas inferiores – edema
pulmonar, broncopneumonia (bacteriana- bordetella bronchiseptica, Chamydophila
psittaci,

vírica-

esgana,

fúngica-

aspergilose,

cryptococcose,

blastomicose,

histoplasmose), fibrose pulmonar, parasitismo pulmonar (aelurostrongylus, capilária,
angiostrongylus, pneumonyssoides caninum), infiltração pulmonar eosinofílica,
bronquite cronica, abcessos pulmonares, hemorragia pulmonar, Metasteses;
Exames complementares : Radiografia torácica latero-lateral e ventrodorsal (anexo IV,
Fig. 1) - Opacificação alveolar difusa, peri-hilar, craneal e dorsocaudal, linhas de
fissuras inter-lobar, edema intersticial e presença de ligeira efusão pleural. Aumento da
silhueta cardíaca, mais acentuada do lado esquerdo, com compressão do brônquio
principal esquerdo. Não se observam massas. As imagens radiográficas eram
compatíveis com edema pulmonar. Ecocardiograma com doppler (anexo IV, Fig. 2 e
tabela nº 1) - i) modo M bidimensional- Dilatação atrial esquerda bastante pronunciada
(AE/ Aorta = 2,08 (normal: 0-1,03mm)), não apresentando alterações sugestivas de
lesões nas endocavidades. A válvula mitral apresenta uma importante alteração do
folheto mitral. Espessamento e nódulos com mais de 9 mm, associado a um prolapso
endoatrial do folheto mitral em sístole (FMS). Imagem do pericárdico normal. Fração
de encurtamento diminuída 56,8 % (normal: 41-44%). ii) Doppler espectral- Presença
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de fluxo átrio-ventricular esquerdo negativo, turbulento, holossistólico, de alta
velocidade em toda a aurícula esquerda, 3,36 m/s (normal: 0,58–1,17m/s). Ausência de
sinais de hipertensão arterial pulmonar (HTAP).
Diagnostico: Doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral (DDMVM) com
descompensação de edema pulmonar.
Tratamento e evolução: A Swan ficou internada na jaula de oxigénio, iniciou-se o
tratamento com furosemida (2 mg/Kg, SC, QID), pimobendan (0,25 mg/Kg, PO, BID),
benazepril (0,25 mg/Kg, PO, SID), trinitrina em spray 3 pulverizações por dia. Manteve
este tratamento durante 3 dias, com melhoria progressiva dos sinais clínicos. No quarto
dia a dificuldade respiratória era comparativamente menor, a frequência cardíaca
diminuiu, assim como a redução do edema intersticial, visível na radiografia realizada
no próprio dia. Manteve-se a dose de furosemida, reduzindo-se a frequência para TID e
continuação da restante terapêutica. Ensaiou-se a remoção da oxigenoterapia, que foi
bem tolerada. No quinto dia teve alta com a prescrição de furosemida (2 mg/Kg, PO,
TID), pimobendan (0,25 mg/Kg, PO, BID), benazepril (0,25 mg/Kg, PO, SID), maneio
dietético com dieta hipossódica, restrição de exercício até a remissão completa dos
sintomas, passando depois a realizar exercício progressivamente. Controlo clinico e
radiográfico passado 15 dias a fim de ajustar o tratamento ou mais cedo se o estado
clinico agravar. Repetição do ecocardiograma dentro de quatro a seis meses.
Consulta de acompanhamento, passado 8 dias: Os proprietários referiram, que desde
o período da alta, a Swan não teve mais nenhum episódio de síncope, não tem tosse e
respira melhor quando vai passear. No exame físico apresentou, frequência respiratória
de 20 rpm, auscultação respiratória normal sem ruídos, nem crepitação pulmonar,
taquicardia, os restantes parâmetros estavam normais. A prescrição terapêutica sofreu
assim alterações, reduzindo a dose de furosemida para 1mg/Kg PO, BID, a dose de
benazepril e pimobendan manteve-se, adicionando-se espironolactona (2 mg/Kg, PO,
SID).
Prognóstico: Considerado reservado a grave.
Discussão: A Swan apresentou-se à consulta com crise dispneica, esta pode ser de
causa respiratória ou cárdica. A anamnese, a avaliação dos dados clínicos aliados aos
exames complementares foi crucial para o diagnóstico. Após o animal estar estável com
oxigenoterapia foram realizadas radiografias, na qual confirmou-se a presença de edema
pulmonar, congestão venosa e ligeira efusão pleural, que surgem como sinais de
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insuficiência cardíaca congestiva. Na realização do ecocardiograma, foi evidente a
endocardiose da mitral, que descompensou devido à rutura de corda tendinosa,
apresentando assim edema pulmonar cardiogénico.
A doença degenerativa crônica da válvula mitral resulta da degeneração mixomatosa
(DDMVM) e é a doença cardiovascular adquirida mais comum no cão, representando
75% de doenças cardíacas. É um processo degenerativo de causa desconhecida, mas no
entanto existe hipótese de justificar com base em características morfológicas e
genéticas. Patologicamente caracteriza-se por um espessamento das extremidades e
fibrose das válvulas, onde ocorre a deposição de glicosaminoglicanos (GAG) e
proteoglicanos. Existe ao mesmo tempo a desorganização e perda de colagénio, a
fragmentação das fibras elásticas e o aumento do número das células intersticiais. As
cordas tendinosas tornam-se espessas e podem ruturar, os folhetos valvulares ficam
espessos, encurtados e curvos. Estas alterações patológicas provocam uma incorreta
coaptação dos folhetos levando a regurgitação para o átrio esquerdo durante a sístole
ventricular, tal como foi visto no doppler espectral realizado. Posteriormente ativam-se
os mecanismos compensatórios (sistema renina-angiotensina-aldosterona) e o fator
natriurético atrial, com o objetivo de aumentar o volume sanguíneo, de modo a restaurar
a pressão sanguínea e consequentemente a perfusão tecidual periférica (3). Os cães de
raças pequenas têm o diâmetro do coração pequeno relativamente á capacidade da caixa
torácica, o que provoca compressão cardíaca, levando a uma maior probabilidade de
distorção e prolapso das válvulas. A idade é outro ponto indiciativo, pois surge em
animais de meia-idade a idosos, sendo mais frequente em machos do que em fêmeas (2).
Os animais de raças pequenas normalmente vivem mais tempo, logo permite que a
doença se manifeste com maior frequência. Anteriormente a Swan já era portadora da
degenerescência valvular, dada a dilatação do átrio esquerdo observada na
ecocardiografia, no entanto só aos 11 anos é que manifestou sinais da doença.
A regurgitação valvular levou à dilatação do átrio e do ventrículo acometido,
adaptando-se assim, ao fluxo regurgitante e ao volume sistólico. O agravamento gradual
da incompetência valvular facilita a manutenção de baixas pressões de enchimento
cardíaco antes do aumento do volume (5). À medida que as câmaras dilatam, sofrem
uma hipertrofia excêntrica. Estes mecanismos inicialmente são compensatórios mas
quando o quadro agrava pode desencadear-se uma insuficiência cardíaca congestiva
esquerda (ICC), por vezes associada à congestão passiva crônica do pulmão.
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Segundo o international small animal cardiac health council (ISACH), os sinais
clínicos são divididos em 4 fases. Numa primeira fase o paciente não apresenta sinais
clínicos e permanecem por período indeterminado num estado de compensação cardíaca
satisfatória. Na segunda fase, a tosse noturna é o sintoma mais comum e a presença de
catarro branco no final de cada crise de tosse. A tosse pode ser devida ao aumento
progressivo do átrio esquerdo, que se eleva e pressiona o brônquio principal esquerdo.
Numa terceira fase surgem sucessivos episódios de tosse, principalmente quando o
animal está excitado ou após exercício. A congestão pulmonar está presente após o
exercício e durante a noite. A tensão sobre o ventrículo direito pode produzir sintomas
de insuficiência cardíaca direita. Numa fase final torna-se evidente o edema pulmonar,
quando o coração e o pulmão deixam de ter capacidade compensatória. Pode ocorrer
também sinais clínicos associados a insuficiência cardíaca direita, como por exemplo,
ascite, derrame pulmonar e hipertrofia hepática e/ou síncopes que podem estar
associadas a batimentos atriais prematuros (1).
A Swan apresentou sinais subtis, compatíveis com uma insuficiência cardíaca esquerda,
tosse, dispneia, edema pulmonar, ou seja, encontrava-se numa fase descompensada da
sua insuficiência cardíaca devido à grave rutura de corda tendinosa. A regurgitação da
mitral estava acompanhada por um sopro holossistólico de grau IV/VI, a duração e a
intensidade do sopro não estão correlacionado com a gravidade da insuficiência
cardíaca. As estimativas referem que o tempo medio de sobrevivência nesta fase varia
entre 33 e 9 meses (2).
A terapêutica para animais cronicamente afetados, tem como objetivo, auxiliar na
manutenção da qualidade e no aumento da esperança de vida, porém não resolve as
lesões valvulares. O objetivo terapêutico é melhorar o fluxo sanguíneo a jusante e
reduzir o acúmulo a montante no átrio, além dos mecanismos compensatórios. Deve ser
considerado uma situação de emergência, quando o cão apresenta edema pulmonar e
dificuldades respiratórias em repouso. Nestes casos, deve-se colocar o animal numa
jaula com oxigenoterapia, em repouso e evitar fatores stressantes que podem ser fatais.
A Swan era um canídeo tranquilo e mesmo com as suas dificuldades respiratórias não
estava ansiosa. A terapêutica consistiu na redução da formação do edema pulmonar e na
melhoria da oxigenação. Primeiro iniciou-se a terapêutica com furosemida, este fármaco
é um diurético da ansa de Henle, que inibe o transporte ativo de Cl- e promove a
excreção de Na+. A espironolactona, que foi adicionada posteriormente, inibe a
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aldosterona nos túbulos distais renais. Desta forma a administração de diuréticos
reduziu a quantidade de fluido presente no organismo.
Foram administrados sucessivamente diferentes vasodilatores, como o benazapril, a
trinitina e o pimobendan. O primeiro é um inibidor da enzima conversora de
angiotensina (IECA’s), que leva à diminuição da retenção de Na+ e de água e aumenta o
débito cardíaco. A trinitrina é um vasodilatador venoso que diminuí a pressão de
enchimento e diminuí a congestão pulmonar. O vasodilatador inotrópico positivo, o
pimobendan é um inibidor das fosfodiesterases III, aumenta a contractilidade cardíaca e
o consumo de oxigénio por parte do miocárdio, mas não aumenta os níveis de cálcio
intracelulares (2). Iniciou-se a terapêutica na dose mínima, de forma a evitar um
episódio de hipotensão. Na consulta de reavaliação, foi observada uma resposta
satisfatória à terapêutica. Como tal, a dose de furosemida foi reduzida, tendo como
objetivo ajustar a dose ao longo da vida do animal, chegando à menor dose e ao maior
intervalo possível. O prognóstico é reservado a grave, sendo necessário, o
acompanhamento e a medicação para toda a vida do animal. Foi explicado aos
proprietários que é um tipo de patologia crónica e que necessita que a terapêutica seja
comprida corretamente. A sobrevivência do animal depende da correta administração da
medicação.
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Caso clínico nº 5- Hematologia- Anemia Hemolítica Imuno-mediada
Identificação do animal: Cookie, Cocker Americano, fémea, inteira, com 13 anos.
Motivo da consulta: Anorexia, mucosas ictéricas e urina com cor laranja.
Anamnese: Antecedentes de tumor mamário, endocardite da mitral sem repercussão
cavitária e regurgitação tricúspide focal. Apresentava perda de apetite na última semana,
e o consumo de água era normal. As mucosas estavam ictéricas, e urina era cor-delaranja e as fezes normais. Estava vacinada, desparasitada externa e internamente. No
momento da consulta não se encontrava a fazer nenhum tipo de medicação. A
degradação do estado geral começou há 3 dias. Co-habitava com outra cadela,
permanecendo a maior parte do tempo no interior de uma moradia com quintal cercado.
Não tinha acesso ao exterior público, nem a outros animais. Não tinha o hábito de
ingerir lixo ou ervas. Nunca viajou. A dieta fornecida era ração seca de qualidade
superior, nas quantidades indicadas pelo fabricante, e com livre acesso a água. Na
anamnese dirigida aos outros sistemas, não há alterações a acrescentar.
Exame físico: A Cookie estava apática, mas responsiva a estímulos externos. Com a
atitude normal em estação, sem nenhum tipo de relutância no decúbito ou em
andamento. Pesava 13,7 kg e a condição corporal era satisfatória. O grau de
desidratação era inferior a 5%. As mucosas oral e ocular estavam ictéricas, secas, com
T.R.C. igual a 2 segundos. Apresentava forte halitose. A pele estava ictérica. A
palpação dos gânglios não revelou alterações. A temperatura rectal era de 39,5ºC, com o
tónus anal adequado e o reflexo anal positivo. O toque rectal sem alterações. Os
movimentos respiratórios eram do tipo costo-abdominal, regulares, com ritmo e
profundidade normal, de relação inspiração:expiração 1:1,3, sem uso de prensa
abdominal e com frequência de 20 r.p.m. O pulso era fraco, regular, ritmado, bilateral,
simétrico, sincrónico e com frequência de 144 p.p.m. A auscultação respiratória era
normal. Na auscultação cardíaca era audível um sopro sistólico no ápice esquerdo de
grau II/VI. A palpação abdominal sem nenhuma anomalia.
Lista de problemas: Apatia, mucosas ictéricas, febre e anorexia.
Diagnósticos diferenciais: 1) Pré-hepático: inflamatório/ infecioso: infeção bacteriana,
dirofilariose, babesiose, erliquiose, toxoplasmose, anaplamose, haemobartolose,
histoplasmose, IBD. Imunomediadas/ Idiopáticas: lúpus eritematoso sistémico, anemia
hemolítica auto-imune; anomalias congénitas: deficiência de fosfofrutocinase; Trauma /
Tóxico: trauma abdominal, rutura de baço, intoxicação por acetaminofeno, zinco,
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chumbo, organofosforados, organoclorados, oxidantes (ex: vitamina K, acetominofeno,
metionina, fenotiazidas); metástases, linfosarcoma, hemangiosarcoma, e sarcoma
difuso); cushing, diabetes mellitus (hipofosfatémia – hemólise intravascular); 2)
Hepatica: hepatite supurativa ou linfocitica, linfoplasmocitária, cirrose hepática,
hepatite cronica ativa, amiloidose hepática, lipidose hepática. Neoplasia (ex: carcinoma
hepatocelular, carcinoide hepático, hiperplasia nodular – adenoma hepatocelular. 3)
Pós-hepatica: colangite, colangiohepatite, rutura da vesicula biliar, colelitíase, neoplasia
biliar, carcinoma colangiocelular,
Exames complementares: Hemograma (Anexo V, Tabela nº1): anemia, Ht=17%
(normal:38-54%), hipocrómica, concentração em hemoglobina 29 g/dl (normal: 3336g/dl), macrocítica, volume corpuscular medio 77fl (normal: 62-71fl), regenerativa,
índice de reticulócitos 293040 (normal <150000); leucocitose 35,2x109/L (normal: 613x109/L). Esfregaço sanguíneo: Presença de auto-aglutinação moderada, glóbulos
vermelhos com anisocitose, policromatofilia e esferocitose. Células da linhagem branca
com neutrófila e neutrófilos jovens polinucleados. Pesquisa de parasitas negativo.
Tempos de coagulação normais. Bioquímica sérica (Anexo V, Tabela nº2): soro
ictérico, ureia 7mg/dl (normal: 2-5mg/dl); hiponatrémia discreta 137mmol/L (normal:
138-160mmol/L) hipoproteinémia 50 g/L (normal: 60-80g/L), bilirrubinémia 1,2 mg/dl
(normal: 0,1-0,6mg/dl), aumento da ALT 200 UI/L (normal: 10-118UI/L) e aumento da
FA 185 UI/L (normal: 20-150UI/L). Urianálise de urina colhida por cistocentese: cor
alaranjada, densidade 1.010, tira reativa: pH 7, bilirrubinúria +4, proteinúria +1,
restantes parâmetros normais. Radiografias torácicas: coração ligeiramente aumentado,
discreta opacificação brônquica. Ecografia abdominal: Fígado com parênquima
heterogéneo e tamanho normal e esplenomegália.
Diagnóstico definitivo: Anemia hemolítica imuno-mediada (AHIM)
Tratamento: A Cookie ficou internada para controlo do estado geral e a realização dos
exames complementares. Iniciou-se o tratamento com fluídoterapia, NaCl 0,9% 20ml/h
IV, maropitant 1 mg/Kg, SC, SID, sucralfato 1mg/ 10Kg, PO, TID, prednisolona
2mg/Kg, PO, BID, ciclosporina A 5 mg/kg, PO, SID, doxiciclina 10mg/Kg, PO, SID e
acido acetilsalicílico 0,5mg/Kg, PO, SID. No 2º dia, foi efetuada uma transfusão
sanguínea, de 250 ml de sangue total, a uma taxa de 60 ml/h. Foram avaliados a cada 10
minutos os parâmetros essenciais do exame físico (frequência cardíaca, frequência
respiratória e temperatura retal). Foi efetuado um microhematócrito, após a transfusão
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sanguínea e o hematócrito passou para 21%. A Cookie mantinha a anorexia, então foilhe colocada uma sonda nasoesofágica, para suporte de alimentação parenteral.
Manteve-se hospitalizada durante mais 3 dias, foi efetuado novo controlo hematológico,
antes da alta e o hematócrito continuava a aumentar progressivamente (anexo V, Tabela
nº1). Foi feita a prescrição de prednisolona 1mg/Kg, PO, BID, durante mais 10 dias,
passando depois para 0,5 mg/Kg, SID, durante mais 10 dias, metaclopramida 0,3mg/kg,
PO, BID, durante 3 dias, ciclosporina 5mg/Kg, PO, SID, durante 1 mês, sucralfato
1g/10Kg, PO, TID, durante 15 dias e doxiciclina 10mg/Kg, PO, SID, durante 15 dias.
Como mantinha a anorexia, os proprietários mantiveram a alimentação convalescente
pela sonda até começar a comer sozinha. Veio ao controlo passado 3 dias, o hematócrito
aumentou para 26% e mantinha a anorexia. Passado 9 dias, começou a comer
voluntariamente, então foi-lhe removida a sonda, estava mais ativa, urina menos
amarela, mucosas menos ictéricas, hematócrito 33%, diminuição da bilirrubinémia.
Parou a doxiciclina, manteve o sucralfato mais 15 dias, a ciclosporina A 5 mg/kg, PO,
SID, durante 15 dias, passando depois a 2,5 mg/kg mais 15 dias. Continuação da
prednisolona até fazer os 10 dias, passando a 0,25mg/kg, 10 dias e para terminar 0,1
mg/kg durante 10 dias. Dentro de uma semana, reavaliação do estado geral e controlo
sanguíneo, para ajuste da terapêutica.
Discussão: A anemia hemolítica é a forma mais comum de hemólise em cães. Consiste
numa reação de hipersensibilidade do tipo II, com diminuição da quantidade de
eritrócitos, consequentemente um decréscimo da concentração de hemoglobina, onde o
próprio sistema imunológico destrói as hemácias. São formados anticorpos Ig G, M e A
anti-eritrocitários e subsequentemente os eritrócitos são removidos da circulação por
destruição direta e/ou fagocitose (1). Fisiologicamente, todas as espécies, diariamente,
perdem até 3% de eritrócitos da circulação.
A hemólise pode ter origem intra e extravascular. A hemólise intravascular, ocorre
quando eritrócitos danificados são destruídos na corrente sanguínea, pela ligação do
complemento e pode ocorrer em algumas infeções e intoxicações, em lesões osmóticas
ou hemólise mediada por Ig M. A hemólise extravascular, ocorre quando os eritrócitos
danificados são removidos pelos órgãos do sistema reticuloendotelial (SER), o baço e o
fígado. Pode ocorrer devido a um dano oxidativo da hemoglobina ou devido á presença
de fármacos e de agentes infeciosos, levando á ligação de anticorpos (IgG) à membrana
dos eritrócitos.
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O animal apresenta como sinais clínicos febre, fraqueza, anemia, esplenomegalia e
icterícia (4). Estes sinais clínicos são representativos do mesmo quadro clinico que a
Cookie exibia. A apresentação de icterícia surgiu como sinal clinico, pois uma certa
quantidade de hemoglobina foi metabolizada em bilirrubina pelas células do SER e foi
libertada para o sangue periférico. Esse aumento da formação de bilirrubina não
conjugada levou a hiperbilirrubinémia e bilirrubinúria. A hemoglobina livre pode levar
a necrose tubular renal secundaria (2).
A presença de febre é justificada pela libertação de citocinas, tais como o
fator de necrose tumoral, a interleucina-1 e a interleucina-6, que são libertadas pelos
fagócitos e atuam como pirógenos endógenos (4). Nesta resposta do sistema imunitário
ocorre também a mobilização de neutrófilos, o que resultou na presença de neutrófilos
com desvio á esquerda, como foi observado no esfregaço sanguíneo e a presença de
leucocitose.
A AHIM pode ser classificada em primária e secundária. A primária é designada
também como idiopática auto-imune que envolve apenas os eritrócitos e corresponde,
em cães, a cerca de 60% a 75% (4). A secundária pode ser induzida por uma neoplasia,
por fármacos, uma doença infeciosa ou Imunomediada, um desequilíbrio das células T
citotóxicas e auxiliares, destruindo inadvertidamente as hemácias e as plaquetas (3).
Existem raças de cães com predisposição à ocorrência de anemia hemolítica, no
Basenjis e outras raças, surge devido á deficiência de piruvato quinase, no English
Springer, Cocker American e spaniel ocorre devido á deficiência em fosfofrutoquinase,
no Alaskan malamutes e Schnauzers miniatura ocorre devido á fragilidade osmótica dos
glóbulos vermelhos, como tal deve-se ter sempre em consideração nestas raças como
diagnostico diferencial de anemia, a AHIM (1). A identificação de esferocitose é
considerada como um forte indicador de AHIM. Os esferócitos são formados
quando os macrófagos removem uma porção da membrana do eritrócito.
O diagnóstico definitivo de AHIM primaria, foi feito com a exclusão de outras causas,
como por exemplo, a realização de ecografia e de radiografia torácica na pesquisa de
uma neoplasia, a exclusão de causas infeciosas pela realização do esfregaço sanguíneo
de sangue periférico, entre outras. A anemia com hematócrito de 17%, com
característica regenerativa, a hemoglobinémia, a bilirrubinúria, a resposta hematológica
favorável à corticoterapia e os seguintes resultados laboratoriais, esferocitose marcada,
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normoblastose, reticulocitose, a auto-aglutinação e o teste de Coombs direto positivo,
tornaram evidente uma AHIM primária.
O tratamento da AHIM é baseado na imunossupressão do paciente, de forma a diminuir
a produção de auto-anticorpos e a hemólise, através de corticosteroides. A azatioprina, a
ciclosporina e a ciclofosfamida são amplamente utilizados como fármacos de segunda
linha e o seu grande benefício é a redução da dose de glucocorticoides quando esses são
usados simultaneamente.
Nos animais pequenos com anemia severa, existe o risco de hipovolemia, pois o volume
de sangue total é de 88ml. Dado o valor baixo do hematócrito, a anorexia e o estado
extremamente debilitado da Cookie, foi feita uma transfusão de 250ml, de sangue
inteiro, este foi administrado lentamente nos primeiros 10 minutos sob a observação
atenciosa do clinico, pois embora sejam raras, mas podem surgir reações. As reações
adversas que devemos estar atentos são: febre, tremores, êmese, micção, fraqueza,
urticária, hipervolémia, arritmias cardíacas, coagulação intravascular disseminada
(CID), o tempo total de transfusão não deve exceder as 4 horas e esta deve ser realizada
juntamente com NaCl 0.9%. Na Cookie a transfusão sanguínea correu como previsto e o
valor de hematócrito aumentou 3%, a presença de bilirrubina na circulação aumentou
(anexo V, tabela nº2), pois esta resulta da metabolização de hemoglobina, tornando
mais evidente a icterícia.
O índice de mortalidade associada á presença de AHIM é de aproximadamente 50% a
70% (1, 5). O prognóstico inicial da Cookie era reservado, principalmente pelo risco de
tromboembolismo, este pode ocorrer, devido ao aumento de fatores pró-coagulantes, o
aumento de agentes fibrinolíticos, o risco de vasculites e de CID. Por esse motivo,
preventivamente e durante todo o período de tratamento da AHIM foi prescrito acido
acetilsalicílico, pois este exerce uma função anti-agregante plaquetário. As plaquetas
sanguíneas são ativadas e agregam-se em resposta à libertação de tromboxano A2,
presente nos seus grânulos. O ácido acetilsalicílico é particularmente eficaz em inibir a
produção de tromboxano A2, resultando na diminuição da tendência de agregação
plaquetária. Esta ação é irreversível e os efeitos persistem durante a vida das plaquetas
expostas. Altera a casca de coagulação sem afetar a coagulação do paciente. A evolução
da reversão da anemia, após a transfusão e após 10 dias de tratamento com
imunomoduladores, o aumento favoravelmente do hematócrito, alteraram o prognóstico.
A progressão do estado clinico da Cookie era visivelmente de um bom prognóstico. No
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entanto, não existe um consenso sobre a duração ideal de tratamento que o animal deve
receber. A Cookie continuou a ser monitorada semanalmente até a anemia resolver e o
hematócrito estabilizar, reduzindo a dose de imunomoduladores de forma progressiva
ao longo do tempo, consoante a resposta hematológica, evitando assim recaídas.
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Anexos I - Respiratório- Aspergilose Sinonasal

Fig. 1) Ressonância magnética efetuada á cavidade nasal, sequências transversais: T1,
T2, T1+C.
Fig. 1.1) Lise óssea dos cornetos nasais do lado direito (imagens inferior).

Fig. 1.2) Com contraste em T2 - Preenchimento parcial do seio frontal direito por material hipointenso e
lise da mucosa hiperintensa.
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Fig. 2) Rinoscopia
Exame da cavidade nasal esquerda: mucosa irregular, com alteração de cor, um pouco eritematosa.
Exame da cavidade nasal direita: irregularidade, espessamento da mucosa e de cor heterogénea, elevada
quantidade de muco sanguinelento e muco-purulento, observa-se uma zona rarefeita dos cornetos nasais
compatível com a lise dos cornetos nasais na parte dorso-caudal.
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Anexos II- Neurologia - Shunt porto-sistémico









Fig. 1) Ecografia abdominal
A - Shunt de 5mm. B- O trajeto do shunt inicia-se na veia porta até á veia gastro-duodenal (VGD).
Dirige-se dorsalmente e para a esquerda ao longo do estomago, acompanhando o trajeto da veia gástrica
esquerda. C- A aorta (AO) com fluxo arterial junto do shunt. D – O shunt passa ao longo da fase visceral
do fígado, entre este e o diafragma (+ +) até à veia cava caudal (VCC).
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Anexo III – Urinário – Ureterolitíase unilateral

Parâmetros
e unidades

Resultados
antes
da
consulta

Dia
de
admissão

Evolução
2 dias

Evolução
4 dias

Evolução
6 dias

Evolução
passado 1
semana

Valor de
Referencia

Tabela nº 2: Bioquímica sanguínea

Ureia g/L

1,75

1,7

1,5

1

0,3

0,6

0,2-0,5

Creatinina mg/L

64

50

45

27

11

14

6-16

Sódio mmol/L

155

149

149

138-160

Potássio mmol/L

4,2

3,8

3,8

3,7- 5,8

Cálcio mmol/L

95

1,18

1,18

80– 110

Fósforo mg/L

60

HCO3 mmol/L

12,5

25-50
17,5

15-22

Fig. 1- Ecografia abdominal realizada á Tanite no dia de admissão
A- Rim esquerdo com maior tamanho (4,3 cm) B- Rim direito com menor dimensão (2,3 cm. Distensão
cortico-medular diminuída nos dois rins. C - Presença de um cálculo ureteral no ureter esquerdo e




dilatação proximal do

hƌĞƚĞƌĞƐƋƵĞƌĚŽ

ureter esquerdo.
D-Dilatação pélvica
esquerda

do

rim

esquerdo





L (+ +)= 2,1mm x
h(x x)=1,7mm ).
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Fig. 3- Stent uretral em baixo e o seu guia de inserção

Fig. 4- Posição do stent no pós-operatório

em cima.

Fig. 5- Controlo ecográfico realizado á Tanite após a cirurgia.
A- Moderada dilatação 5mm no uretere proximal (imagem da esquerda) e a estrutura
hiperecogenico em toda a extensão, até á bexiga que demonstra a correta posição do stent.
B- Distensão cortico-medular diminuída, córtex écogenico. Dilatação da cavidade pélvica esquerda
(L (x x)=1,5cm x h (

)=1,3cm) menos marcada, comparativamente com os valores da ecográfica

anterior.
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Anexo IV – Cardiologia- Doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral
Fig. 1) Radiografia torácica
latero- lateral da Swan com edema
pulmonar.
difusa,

Opacificação
peri-hilar,

alveolar

craneal

e

dorsocaudal. Linhas de fissuras interlobar, edema intersticial. Aumento da
silhueta cardíaca, com compressão do
brônquio principal esquerdo.

Fig. 2) Ecocardiografia
A) Modo M bidimensional- Dilatação
atrial esquerda (AE/ Aorta = 2,08).
Ausência de sinais de lesões anormais
nas endocavidades.



B) Válvula mitral com alteração do
folheto mitral, espessamento e nódulos
com mais de 9 mm, associado a um
prolapso endoatrial sistólico do folheto
mitral em sístole (FMS).
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C) Fração de encurtamento diminuída
56,8 %. (normal=41-44%).



D) Doppler espectral- Presença de
fluxo

átrio-ventricular

esquerdo

negativo, turbulento, holosistólico, de
alta velocidade em toda a aurícula
esquerda, 3,36 m/s (0,58 – 1,17).



Tabela nº 1) Valores de ecocardiografia em modo - M
Parâmetro

Swan

Valor normal

Espessura septo interventricular em diástole (mm)

5,86

6,3 – 7,9

Espessura septo interventricular em sístole (mm)

10,5

9,5 – 11,3

Diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole (mm)

33,7

21,8 – 26,2

Diâmetro interno do ventrículo esquerdo em sístole (mm)

14,5

12,3 – 15,5

Fração de encurtamento (%)

56,8

41- 44

Diâmetro da raiz aórtica no fim da diástole (mm)

12,5

13,7 – 15,8

Diâmetro do átrio esquerdo no fim da sístole (mm)

26

13,7 – 16,3

3,36

0,58 – 1,17

Modo doppler pulsado
Velocidade de refluxo da válvula mitral (m/s)

ϯϳ


× Ǧ 

ʹͲͳ͵



Anexo V – Hematologia- Anemia Hemolitica Imuno-mediada

Tabela nº1: Hemograma completo
Parâmetros

Cookie no dia

Evolução

Evolução

Evolução

Valor

de admissão

3º dias

6º dias

9º dias

Referência

Hematócrito (%)

17

21

26

33

38- 54

Hemoglobina (g/dl)

4,9

5,8

7,2

9,9

13,2- 19,2

Eritrócitos (x 1012/L)

2,2

2,4

2,8

3,9

5,6- 8,5

VGM (fl)

77

88

93

85

62- 71

HCM (pg)

22

24

26

25

22- 25

CHCM (g/dl)

29

28

28

30

33- 36

Leucócitos (x109/L)

35,2

47,8

47,8

49,7

6- 13

Neutrófilos (x109/L)

24.64

30,54

69

82

21- 28

Eosinófilos (x109/L)

0,35

0

0

0

0,0-1,2

Basófilos (x109/L)

0,0

0

0

0

0,0- 1

Monócitos (x109/L)

1,41

4,30

8

10

0,0- 1,3

Linfócitos (x109/L)

8,80

8,13

23

8

1,2- 11

Plaquetas (x109/L)

279

341

315

409

150- 500

Reticulócitos (microL)

293040

542880

412169

337740

< 150000

Reticulócitos (%)

13

22

15

9

0,5- 1

de

ϯϴ


× Ǧ 

ʹͲͳ͵



Tabela nº2: Bioquímica sérica
Parâmetros

Cookie
Dia
de
admissão

Evolução
3 dias

Evolução
6 dias

Evolução
9 dias

Valor
de
Referencia

Unidades

Ureia

0,9

0,7

0,70

1,7

0,2-0,5

g/L

Creatinina

3

8

10

18

6-16

mg/L

Fosfatase alcalina

185

1652

2712

20-150

UI/L

GPT-ALT

200

78

118

10-118

UI/L

Bilirrubina

12

90,9

39,5

<5

mg/L

Sais biliares

23,1

< 10

µmol/L

Proteínas totais

6,4

5

4,8

4,9

5,4-8,2

g/dl

Albumina

2,3

2,8

2,9

2,8

2,5- 4,4

g/dl

Amílase

1109

200 – 1200

UI/L

Glicose

94

60-110

mg/dl

Sódio

137

138

134

138-160

mmol/L

Potássio

4,1

6,1

5,1

3,7- 5,8

mmol/L

Cálcio

0,88

0,77

1,02

1– 1,40

mmol/L

Fósforo

4,2

2,8-6,2

mg/L

2,3

ϯϵ


