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Resumo
Este relatório final de estágio é o culminar de uma experiência vivida durante dezasseis
semanas, período em que realizei o meu estágio curricular na área de clínica e cirurgia de
pequenos animais.
O estágio dividiu-se entre duas instituições. As primeiras nove semanas tiveram lugar
num hospital privado - Hospital Veterinari Molins – localizado em Barcelona e as restantes sete
semanas, numa pequena clínica veterinária – Clínica Veterinária do Pópulo – na ilha de São
Miguel, Açores.
No primeiro tive a oportunidade de fazer rotação pelas diferentes especialidades. Pude
assistir a consultas, participar na discussão dos casos clínicos e familiarizar-me com exames
complementares como fluoroscopia ou TAC. Na clínica do Pópulo auxiliei e executei cirurgias,
participei na execução de meios de diagnóstico e no tratamento dos animais internados.
As realidades destas duas instituições diferem e muito mas ambas foram igualmente
estimulantes. De todos os casos clínicos presenciados e acompanhados, foram selecionados
cinco para discutir no presente relatório.
Esta jornada expandiu os meus horizontes, consolidou todo o conhecimento, prático e
teórico obtido durante o curso e tornou-me mais autónoma. A minha capacidade de pesquisa
de informação relevante para o maneio de casos clínicos foi melhorada, assim como a
capacidade de integrar o conhecimento adquirido e aplicá-lo à prática clínica real.
Posto isto, considero que os objetivos pedagógicos a que me propus foram alcançados
com sucesso.
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Abreviaturas

% - Percentagem

Ag – antigénio

ºC – graus Celsius

LR – lactato de ringer

” – Segundos

IFI – imunofluorescência indireta

µg – micrograma

Cp – comprimido

BID – duas vezes ao dia

µl – microlitro

BUN – blood urea nitrogen

FPV – Feline Panleukopenia Virus

bpm – batimentos por minuto

CID – Coagulação intravascular
disseminada

cm – centímetro
Fig. – Figura

ALT - Alanina aminotransferase

g – grama

AST - Aspartato aminotransferase

h – hora

ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay

Hb – hemoglobina
Ht – hematócrito

PCR - Polymerase chain reaction

HVM – Hospital veterinário Molins
IM – intramuscular

MLV - Modified live vacine

IV - intravenoso

LL – latero-lateral

Kg – kilograma

ITU – Infeção do Trato urinário

L – litro

TSH - Thyroid-stimulating Hormone

MCV – volume corpuscular médio

FA – Fosfatase alcalina

MCH – hemoglobina corpuscular média

TRH - Thyrotropin-releasing hormone

MCHC – concentração de hemoglobina

T3 - triiodotironina

corpuscular média

T4 - tetraiodotironina

ml – mililitro
mm – milímetro
mg – miligrama
PO – oral (per os)
ppm – pulsos por minuto
q8h – cada oito horas
CVP – Clínica Veterinária do Pópulo
rpm – respirações por minuto
SC – subcutânea
SID – uma vez ao dia
TID – três vezes ao dia
TRC – tempo de repleção capilar
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Caso Clínico 1: Gastroenterologia – Panleucopénia Felina
Caracterização do paciente: Duvel, Europeu Comum, macho, inteiro, 8 meses de idade, 4,6
Kg.
Motivo da consulta / Anamnese: Anorexia e apatia. O Duvel apresentou-se no Hospital
Veterinari Molins (HVM) porque há dois dias que se encontrava muito apático e sem comer. O
Duvel é um gato de apartamento, sem acesso ao exterior, que cohabitava com um outro gato,
que dias antes havia sido eutanasiado por se apresentar muito debilitado, com febre e
apresentar complicações respiratórias, justificadas pela presença de infiltrados pulmonares no
raio-x realizado. A sua alimentação baseia-se em comida seca comercial apropriada para
gatinhos. Não havia feito protocolo vacinal e foi desparasitado internamente apenas uma vez,
com Drontal®Gatos, 1/4 comprimido, PO aos 3 meses de idade – praziquantel, pamoato de
pirantel. Não se conhecem antecedentes médicos ou cirúrgicos.
Exame físico do estado geral: A atitude não foi avaliada pois Duvel estava prostrado e não se
movia. O estado mental era normal mas o temperamento era linfático. A condição corporal era
normal. Movimentos respiratórios sem alterações, com uma frequência de 38 rpm. O pulso era
regular, bilateral e simétrico, com uma frequência cardíaca de 120 ppm. A temperatura rectal
estava bastante acima do normal (41 ºC), o reflexo anal era normal e aquando da remoção do
termómetro, o mesmo não apresentava sangue, parasitas ou muco. As mucosas estavam
rosadas mas a oral estava seca, e o TRC era de 2 segundos. A desidratação era de 5%. A
avaliação dos gânglios palpáveis não detetou alterações e a auscultação cardíaca estava
normal. A palpação abdominal evidenciou que Duvel tinha dor.
Exame dirigido ao aparelho digestivo: Além da dor abdominal, a inspeção e a palpação da
cabeça, boca, esófago, ânus e região perianal não evidenciaram nenhuma outra alteração.
Lista de problemas: Anorexia, apatia, dor abdominal.
Diagnósticos diferenciais: Inflamatórias/Infeciosas: giardíase, salmonelose, toxocaríase,
FIV/FeLV,

PIF,

coccidiose,

clostridiose,

campilobacteriose,

panleucopénia

felina;

Traumas/Tóxicos: CE, intussusceção, arsénico, chumbo, organofosforados, permetrinas,
piretrinas, piretróides; Nutricionais: intolerância/alergia alimentar.
Exames complementares: Hemograma: glóbulos brancos – 500 células/µL [normal: 8689 29020/ µL] (Anexo I, tab.1); Bioquímica: B.U.N – 12.8 mg/dl [normal: 14 – 36 mg/dl] (Anexo I,
tab.1); Proteinograma (Anexo I, fig. 1): albumina – 51.58% [normal:53 – 68%], globulina α1 –
5.93% [normal: 1.6 – 4.5%], globulina α2 – 12.12% [normal:5.7 – 11.5%], γ – 21.03%
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[normal:10.5 – 19.5%]; Titulações: FIV/FeLV negativo; Ag. Parvovírus negativo; IFI
Toxoplasmose: negativo; PCR Leucemia Felina: negativo; Real Time PCR Panleucopénia:
Positivo.
Diagnóstico: Panleucopénia felina.
Prognóstico: Reservado.
Tratamento: Fluidoterapia com LR a uma taxa de manutenção de 3mL/Kg/h; Antibioterapia:
Metronidazol (10mg/Kg, IV, BID), Amoxicilina + Ácido Clavulânico (8.75 mg/Kg, IM, SID);
Enrofloxacina (5mg/Kg, SC, SID); AINE: Cetoprofeno (2 mg/Kg, SC, SID).
Evolução: A temperatura de Duvel manteve-se nos 41ºC durante o primeiro dia de
internamento, tendo baixado para um valor de 38,2ºC a meio do 2º dia, mantendo-se normal
até ter alta. Durante o período inicial de internamento, não apresentou vómitos mas teve fezes
diarreicas com laivos de sague e não comia, tendo-se recorrido à alimentação forçada com
seringa. Após 3 dias sob tratamento continuado, Duvel já não apresentava fezes alteradas e já
comia voluntariamente (Royal Canin ® Recovery RS, TID). Duvel teve alta após 4 dias de
internamento mas, entretanto, foi submetido a nova recolha de sangue para se verificar se a
contagem total de glóbulos brancos havia subido, o que foi confirmado (1800 células/ μL). Ao
sétimo dia após ter tido alta, Duvel veio à consulta de acompanhamento para realização do
hemograma periódico. Neste último os glóbulos brancos permaneciam ainda muito abaixo
(7300 células/ μL) do valor de referência (8689-29020 células/ μL) mas Duvel estava bem e já
não apresentava qualquer tipo de sintomatologia.
Discussão: Com base nos valores obtidos pelo hemograma e com o Real Time PCR positivo
para a presença de DNA de parvovírus felino, foi apresentado como diagnóstico definitivo,
panleucopénia felina. Esta patologia, altamente contagiosa, tem como agente etiológico, o
FPV, um pequeno vírus de DNA de cadeia simples, que infecta gatos mas também outros
animais pertencentes à família Felidae e até mesmo outras espécies, nomeadamente, raposas,
guaxinins e visons3. É um vírus altamente resistente, tendo a capacidade de persistir no
ambiente por mais de um ano e de permanecer viável mesmo por longos períodos de tempo
em baixas temperaturas1,3,5. Apesar de Duvel ser um gato sem acesso ao exterior, o
coabitante, que havia sido eutanasiado dias antes, era proveniente de um gatil, local onde pode
ter sido infetado com o FPV, pois até mesmo gatos clinicamente saudáveis atuam como um
reservatório de infeção3,6.
A transmissão deste vírus ocorre por via fecal-oral, através do contacto com secreções
e/ou fezes de um gato previamente infetado ou fómites, estes últimos fundamentais na
dispersão da patologia de forma indireta1,3,4,7. Inicialmente há uma replicação viral no tecido
linfoide da orofaringe, à qual, após 2 a 7 dias, segue uma virémia em todos os tecidos do
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organismo mas com um tropismo para células de elevado índice mitótico, nomeadamente, as
das criptas intestinais, as do tecido linfóide e as da medula óssea, especialmente em gatinhos
com mais de 6 semanas1,3,5,6.O período de incubação varia entre os 2 e os 14 dias e a
excreção do agente pode permanecer até 6 semanas posteriormente à resolução dos sinais
clínicos1,6. A patologia clínica é, maioritariamente, diagnosticada na faixa etária dos 2 aos 5
meses, podendo ser de 2 tipos: hiperaguda e aguda, sendo esta a mais comum. Na primeira, a
sintomatologia é muito subtil ou simplesmente inexistente, culminando na morte dos gatinhos
em 12h por choque séptico, desidratação severa e hipotermia; já a segunda caracteriza-se pela
ocorrência de febres elevadas, depressão, anorexia e dor abdominal1,3,6,7. O vómito surge após
o início dos primeiros sinais clínicos podendo causar desidratação severa1,3,7. A diarreia
hemorrágica também surge mas já no curso final da doença1,3,6. Este foi o caso de Duvel que
apresentava 4 dos 6 sintomas acima referidos, tendo desenvolvido a diarreia com sangue já
durante o internamento. Animais mais velhos tendem a apresentar a forma mais suave e
muitos são subclínicos5. A particularidade deste vírus de incidir no tecido linfóide leva a uma
depleção celular que se traduz numa imunossupressão1,3,5,6. Por sua vez, a replicação viral nas
células

das

criptas

intestinais,

traduz-se

na

destruição

das

mesmas,

provocando

consequentemente, danos nas vilosidades o que resulta numa diarreia aquosa e hemorrágica
por má absorção e aumentada permeabilidade1,3,5. Este evento, acrescido à panleucopénia
existente, torna os gatos infetados mais suscetíveis a infeções bacterianas secundárias,
provenientes da flora intestinal, podendo gerar uma endotoxémia7.
Na analítica sanguínea de animais infetados, a linfopenia é um achado comum e ocorre
ou por linfocitólise ou por migração de linfócitos para os tecidos3. A panleucopénia, presente no
hemograma do Duvel, deve-se à replicação viral na medula óssea, mais concretamente, nas
células precursoras das células brancas3,5,6. Durante a fase mais dramática da doença, o
número de leucócitos varia entre as 50 e 3000 células/µl, embora nem todos os animais
apresentem uma diminuição tão acentuada7. O Duvel apresentava apenas um total de 500
células/ µL no primeiro hemograma realizado. Nos hemogramas realizados posteriormente, um
no 4º dia de internamento e outro, 7 dias após este último, já assinalavam uma crescente
leucocitose, de 1800 e 7300 células/ µL, respetivamente. Outra alteração hematológica
também passível de ocorrer é a trombocitopenia em casos que se complicam com CID,
manifestando-se sob a forma de equimoses e petéquias1. Não é comum o desenvolvimento de
anemia devido ao tempo de vida longo de eritrócitos, mas pode surgir caso haja hemorragia
intestinal considerável. A nível bioquímico, nada é específico, no entanto, pode haver um ligeiro
aumento das enzimas hepáticas, como a alanina aminotransferase (ALT) e a aspartato
aminotransferase (AST) ou alteração nos valores de bilirrubina1. Estes parâmetros não foram
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avaliados em Duvel. Em gatos desidratados pode aparecer azotemia pré-renal, embora esta
patologia não provoque graves danos a nível do órgão em si1.
Também pode haver transmissão durante a gestação e as consequências deste evento
vão depender do momento em que a infeção ocorreu1,3,7. Em gatas gestantes infetadas no
início da gestação geralmente ocorre morte fetal com consequente reabsorção, abortos ou
mumificação de fetos sem que a mesma apresente sinais clínicos1,3. Infeções no período prénatal ou neonatal (até aos 9 dias de idade) incidem sobre o sistema nervoso central, resultando
em hipoplasia cerebelar, frequentemente descrita1,2,3,7. Estas crias nascem com ataxia,
apresentam movimentos hipermétricos, incoordenação durante a marcha e tremores apesar do
estado mental ser normal1,3. Numa mesma ninhada, alguns gatinhos podem apresentar-se
clinicamente normais, seja por imunidade inata ou por aquisição de anticorpos maternos, mas
mantêm o vírus armazenado por mais de dois meses após o nascimento1,3. Apesar de ser
muito menos comum, danos cerebrais traduzem-se em ataques, alterações comportamentais e
défices nas reações posturais1,3. Degeneração da retina, se presente, pode estar ou não
associada a sinais neurológicos1,3.
O diagnóstico presuntivo é feito com base na anamnese recolhida e sintomatologia
descrita e analítica, sendo a salmonelose felina, um dos diagnósticos diferenciais a descartar,
uma vez que se manifesta, igualmente, com leucopenia e sintomatologia gastrointestinal
aguda1. A confirmação da patologia só é fiável recorrendo a métodos laboratoriais como a
deteção do antigénio de FPV por ELISA (fezes) ou PCR (fezes, sangue ou tecidos infetados)
1,2,3

. No caso de Duvel, recorreu-se primeiramente ao método ELISA cujo resultado deu

negativo, evento que pode ser explicado pelo facto de este apenas conseguir detetar o vírus
até 48h pós-inoculação e, pela altura da manifestação dos sinais clínicos já não ser possível1.
Nestas situações, em que o ELISA não confirma a patologia mas o animal manifesta clara
sintomatologia de panleucopénia felina, é recomendada a realização de um PCR, que veio
confirmar a presença do FPV em Duvel3. A avaliação da concentração de anticorpos no soro é
outra hipótese mas desaconselhada como método diagnóstico uma vez que muitos dos gatos
vão apresentar concentrações de anticorpos que não correspondem necessariamente à
presença de doença, mas sim a uma vacinação recente com MLV (até 6 semanas anteriores)
ou infeção subclínica prévia3.
Animais diagnosticados com esta patologia devem ser hospitalizados e mantidos em
isolamento, no mínimo, por duas semanas por forma a evitar a transmissão viral1,3. O
tratamento é, essencialmente, sintomático. Uma boa terapia de suporte pode baixar a taxa de
mortalidade1,3,7. Tendo em conta que a barreira gastrointestinal muitas das vezes é destruída,
as bactérias intestinais podem invadir a corrente sanguínea, e este evento conjuntamente com
a neutropenia pode provocar uma septicémia. Assim, torna-se crucial a sua prevenção

4

recorrendo a antibioterapia que seja igualmente eficaz para bactérias Gram-negativas e
anaeróbicas1,3,7. O uso simultâneo de Amoxicilina-Ácido Clavulânico com uma Cefalosporina de
terceira geração é a combinação de eleição3. É preferida a administração parenteral,
especialmente em animais com vómitos persistentes1. A Gentamicina, pertencente à classe
dos aminoglicosídeos, deve ser administrada apenas em gatos hidratados, devido à sua
nefrotoxicidade3,7. No Duvel foi adotada a combinação de Amoxicilina-Ácido Clavulânico com
Enrofloxacina, uma fluoroquinolona, e apesar de esta providenciar uma antibioterapia de amplo
espectro, deve ser evitada pois tem vindo a ser associada a toxicidade renal3. A implementação
de uma fluidoterapia parenteral de suporte é de extrema importância para que o animal restitua
os eletrólitos perdidos e melhore o seu estado de hidratação. A suplementação com cloreto de
potássio pode ser vantajosa em alguns casos1,3,7. No Duvel usou-se LR durante todo o período
de internamento, à taxa de manutenção de 3ml/Kg/h, sem suplementações uma vez que a
analítica não revelou alterações electrolíticas. O uso de antieméticos é recomendado para o
controlo de vómitos persistentes, com a eficácia de Maropitan provada em gatos. Em
contrapartida, medicação anticolinérgica é desaconselhada devido à possível ocorrência de
intussusceção3. A ingestão oral de alimento e água deve ser iniciada de imediato mal cessem
os vómitos1,3. Gatos hipoproteinémicos, hipotensos ou com anemia severa podem requerer
transfusões plasmáticas ou sanguíneas. A administração de heparina é útil no controlo da
CID1,3.

A

terapia

glucocorticoide

deve

ser

evitada

devido

aos

seus

efeitos

1,3

imunossupressores . Para controlo da pirexia em Duvel, foi administrado um AINE.
A administração de soro de animais vacinados ou previamente expostos ao vírus
apenas tem utilidade em gatos que foram expostos ao vírus antes de manifestarem
sintomatologia1,7. A eficácia da terapia antivírica com interferão–ω recombinante como
tratamento para a panleucopénia felina ainda não foi provada3.
O prognóstico desta patologia é grave na forma aguda e hiperaguda. Na primeira, a
taxa de mortalidade está entre os 25-90%, e na segunda alcança os 100%3. Em Duvel, o
prognóstico era reservado devido à baixa contagem de leucócitos. Não se conhece uma
correlação significativa entre a sobrevivência e o estado vacinal e a severidade dos sinais
clínicos, no entanto, a contagem leucocitária e trombocitária, assim como a concentração
sérica de albumina e potássio são marcadores prognósticos3. A coinfecção com outras
bactérias ou vírus também pode influenciar o prognóstico e deve ser descartada1. No caso de
Duvel, foi confirmado, laboratorialmente, a ausência concomitante de outros patogéneos.
A vacinação primária adequada de gatinhos continua a ser a estratégia mais importante
na prevenção de infeções com o FPV3. As vacinas inativadas estão indicadas em fêmeas
gestantes e gatinhos com menos de 4 semanas, no entanto, têm vindo a ser substituídas pelas
modificadas, por conferirem uma menor proteção quando comparadas com estas últimas e
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necessitarem de um maior número de inoculações1,3,8. A proteção inicial deve-se à imunidade
passiva adquirida via colostro. Os anticorpos maternos conservam a sua capacidade de
proteção até às 6-8 semanas de idade, altura da partir da qual essa capacidade vai
enfraquecendo mas é ainda suficiente para interferir com a imunização ativa até às 12-16
semanas1,8. É recomendado, então, uma vacinação dupla, com três a quatro semanas de
intervalo, iniciada entre as 6 ou 8 semanas de idade. A última dose deve ser administrada além
das 12 semanas, normalmente até às 16 semanas, no entanto, esta ação não é suficiente para
proteger todos os gatinhos na medida em que alguns permanecem com anticorpos maternos
capazes de interferir com a imunidade ativa até às 20 semanas3,5. Assim, futuramente, a
vacinação primária poderá incluir um conjunto de inoculações até às 20 semanas, ou revacinar
a cada seis meses após o conjunto acima referido estar completo3.
Medidas higio-sanitárias são de extrema relevância na prevenção e propagação desta
patologia. Novos residentes devem ficar sob quarentena antes da sua entrada num gatil e
locais contaminados devem ser devidamente desinfetados. Apesar de este ser um vírus
resistente à maioria dos desinfetantes comuns, produtos contendo ácido peracético, hipoclorito
de sódio, formaldeído ou hidróxido de sódio são eficazes na sua inactivação3,4. Especial
atenção deve ser dada a roupas e instrumentos que possam ter estado em contacto com
animais afetados pois estes assumem um papel fundamental na propagação deste vírus1.
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Caso Clínico 2: Dermatologia – Demodicose Generalizada
Caracterização do paciente: Libra, Dogue-Alemão, fêmea, inteira, 13 meses, 55 Kg.
Motivo da consulta / Anamnese: A Libra estava com o proprietário há cerca de 10 meses,
altura em que a adquiriram numa loja de animais. Umas semanas após ter sido levada para a
sua nova habitação, o proprietário notou falha de pelo e eritema em diversas áreas,
nomeadamente, face, lombo, pescoço, peito e extremidades. Os humanos que vivem com a
Libra não apresentavam manifestações cutâneas. A Libra tinha o protocolo vacinal atualizado e
era desparasitada regularmente. Tinha acesso a um pátio exterior mas não coabitava com
outros animais. Comia ração seca comercial adequada para adultos. O único antecedente
médico conhecido foi a ocorrência da mesma sintomatologia cutânea quando tinha 5 meses,
sendo que, nesse período foi-lhe administrada Ivermectina PO 0,1mg/kg/dia durante 4
semanas, após as quais houve melhoria na sintomatologia. O proprietário da Libra trouxe-a ao
HVM com o objetivo de obter uma segunda opinião médica uma vez que à presente data houve
recidiva na sintomatologia manifestada.
Exame físico geral: Atitude em estação, movimento e decúbito adequada. A Libra no
momento da consulta apresentava-se alerta e com temperamento equilibrado e a sua condição
corporal estava normal. Quer os movimentos respiratórios como a pulsação não apresentavam
alterações. O grau de desidratação era inferior a 5% e as mucosas estavam rosadas e húmidas
e o TRC era inferior a 2´´. A temperatura estava dentro do valor normal e a auscultação
cardiorrespiratória não revelou alterações.
Exame dermatológico: Hipotricose facial, peitoral e podal (Anexo II, fig. 1); eritema
especialmente na área periocular, peitoral e zona do focinho (Anexo II, fig. 2); pelo mate, seco;
espessura da pele ligeiramente alterada na zona do focinho (ligeiro engrossamento); A Libra
não apresentava odores anormais; depilação facilitada em toda a cabeça e zona peitoral mas
difícil no resto do corpo. De acordo com o proprietário, a Libra apresentava um prurido leve.
Lista de problemas: Hipotricose facial e peitoral, eritema generalizado, pelo mate e seco,
prurido ligeiro.
Principais diagnósticos diferenciais: Sarna demodécica, foliculite bacteriana, dermatofitose,
distrofia folicular, eflúvios telogénico/anagénico e endocrinopatia (Cushing, Hipotiroidismo).
Exames complementares: Tricograma: pontas intactas; Raspagem profunda das lesões:
presença de ácaros Demodex canis (Anexo II, fig. 3).
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Diagnóstico definitivo: Demodicose generalizada por D. Canis.
Tratamento e evolução: Recomendou-se administrar Ivermectina na dose de 0,6 mg/Kg/dia
PO, durante 4 semanas; banhos com Amitraz 0.025% 2 vezes/semana e antibioterapia com
Amoxicilina-Ácido Clavulânico (12.5 mg/Kg, PO, BID – 7 dias). Não me foi possível
acompanhar a evolução da Libra.
Discussão: A demodicose canina é considerada umas das patologias do foro dermatológico
mais comuns em pequenos animais1,3,5. Raças como a American Staffordshire bull terrier,
Staffordshire bull terrier e Shar-pei chinês são as que apresentam uma maior predisposição4.
Demodex, ácaro comensal presente nos folículos pilosos e, mais raramente, nas glândulas
sebáceas e apócrinas, é o responsável por esta dermatopatia mas apenas quando há uma
proliferação excessiva da sua população1,2,3,4,6. São três as espécies de Demodex: Canis,
encontrado com mais frequência do que os outros dois; D.injai, de corpo longo e comumente
associado a peles oleosas e à demodicose que surge na idade adulta e um outro de corpo
curto, D.cornei, residente na superfície da pele1,2,5,6. Qualquer uma das espécies referidas
passa por 4 estadios durante o seu ciclo de vida: ovo fusiforme, larva de seis membros, ninfa
de oito membros e, finalmente forma adulta de oito membros1,2,4. Este parasita transmite-se
verticalmente, através do contacto direto com a mãe, durante a amamentação, ou entre adultos
quando vivem confinados e um destes apresenta demodicose generalizada. Em contrapartida,
num dos estudos realizados, cachorros nascidos por cesariana e criados sem a mãe, não
apresentavam qualquer estadio, demonstrando, assim, que a transmissão in útero não ocorre1.
O sistema imunitário é fundamental no controlo deste ácaro e esta suposição é suportada por
três factos: a possibilidade de se induzir a demodicose suprimindo a resposta imunitária; o
desenvolvimento da mesma em ratinhos imunocomprometidos; e o elevado número de
observações clínicas desta patologia em animais com imunossupressão3,6.
Relativamente à manifestação desta dermatopatia, de acordo com a idade do animal, a
mesma pode ser juvenil ou adulta. A primeira enquadra-se na faixa etária entre 1 e os 10
meses de idade, sendo mais prevalente entre os 3 e os 6 meses2. O aparecimento desta forma
está diretamente associado a casos de endoparasitismo, má nutrição e debilidade, condições
que

favorecem

um

estado

de

imunossupressão6.

Quimioterapia,

hipotiroidismo,

hiperadrenocorticismo e outras patologias de carácter crónico são suficientes para suprimir o
sistema imunitário, e são fatores associados à manifestação da demodicose em adultos1,2,6. A
nível clínico, esta patologia pode exprimir-se sob duas formas: localizada e generalizada3,4,6. A
primeira tem maior incidência em animais jovens e acredita-se ter uma base hereditária. As
áreas mais afetadas são a cabeça, especialmente a área periocular e comissuras labiais,
membros torácicos e tronco1. Não está definido em concordância um número de lesões
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máximas para descartar a forma localizada, no entanto, até 6 normalmente indica a presença
da forma focal. Estas são zonas de alopecia ou de hipotricose e eritema. Grande parte destes
casos resolve-se espontaneamente e apenas cerca de 10% progridem para a forma
generalizada2. Esta última pode afetar tanto jovens como adultos. Se as lesões não resolverem
espontaneamente ou o animal não for submetido a um tratamento adequado, a patologia vai
manifestar-se enquanto adulto1. Foi este o caso da Libra, diagnosticada aos 5 meses com
demodicose juvenil generalizada mas que se manifestou aos 13 meses porque os proprietários
não cumpriam o protocolo terapêutico com Ivermectina, como recomendado, com receio dos
possíveis efeitos secundários.
A verdadeira forma adulta considera-se quando o cão tem a primeira manifestação após
os 4 anos de idade, sendo rara mas mais severa1. Normalmente na forma generalizada estão
afetadas múltiplas áreas em grande extensão mas pode apresentar-se, igualmente, em lesões
mais focais mas em maior número (12 ou mais). Geralmente há uma hiperqueratose marcada e
ocorrência de piodermas secundárias que ao complicarem-se originam placas, desenvolvendo
furunculoses que finalizam com a produção de exsudados formando crostas. Este é o ambiente
ideal para as bactérias proliferarem, sendo a Staphylococcus spp a mais comum1.
Linfoadenomegália, pirexia, depressão ou até mesmo a morte, são umas das consequências
possíveis. As almofadas plantares também podem ser uma das zonas lesadas, com edema
interdigital severo, condição particularmente dolorosa em cães de raças grandes1,6. Neste caso
atribui-se o termo pododemodicose. A Libra tendo a face, pescoço, tronco, abdómen e patas
traseiras

afetadas,

foi

claramente

classificada

como

forma

generalizada.

Múltiplas

investigações realizadas parecem indicar que cães com demodicose generalizada sofrem de
exaustão de células-T, uma disfunção imunitária3.
Como métodos diagnósticos desta dermatopatia, a raspagem profunda é o eleito por ser
o mais sensível e foi utilizado neste caso6. Se for corretamente efetuada permite estabelecer o
diagnóstico preciso1. A Libra já havia sido diagnosticada, portanto, no seu caso a raspagem
serviu apenas para confirmação. Nesta técnica, é fundamental espremer a pele, durante ou
entre raspagens (devem ser feitas até haver sangramento), para que os ácaros saiam dos
folículos para a superfície. Esta ação leva a que haja um aumento no número de ácaros
presentes nas raspagens6. Para o diagnóstico ser positivo têm que ser avistados um grande
número

de

formas

adultas

ou

uma

proporção

aumentada

de

formas

imaturas

1

comparativamente a adultos . Um outro método alternativo é o tricograma, particularmente para
zonas onde se torna difícil efetuar o método acima citado, nomeadamente as áreas periocular e
interdigital6. No entanto, há animais em que o tricograma é negativo e nesta situação torna-se
imprescindível a realização de uma raspagem1,6. Como última opção, recorre-se à biópsia,
indicada em casos em que os outros métodos foram negativos mas a suspeita é elevada,

9

sendo igualmente útil na exclusão de outros diagnósticos diferenciais. Também pode ser um
recurso em raças de pele muito grossa ou severamente lesionada6. Os diagnósticos
diferenciais a considerar são todos aqueles que se inserem no quadro de patologias que
cursam com alopecia mas não pruríticas, nomeadamente, dermatofitose, foliculite bacteriana,
impetigo canino pela presença de pústulas na zona abdominal facilmente descartado através
de uma citologia do exsudado e raspagens profundas; complexo penfigoide, lúpus eritematoso
e dermatomiosite cujas lesões faciais imitam as da demodicose1.
A abordagem terapêutica nesta dermatopatia deve ser feita em várias frentes, ou seja,
deve escolher-se o fármaco com ação acaricida mais indicado para cada caso específico e aliar
a isto o diagnóstico e resolução de possíveis patologias sistémicas que possam ter passado
despercebidas. Só assim haverá uma maximização da eficácia do tratamento6. Normalmente
com tratamento agressivo grande parte dos casos de demodicose generalizada alcança a cura
mas pode levar quase um ano1. De acordo com as normas em vigor para o tratamento desta
patologia, o recurso aos champôs de peróxido de benzoílo numa concentração de 2 a 3% ou
clorohexidina, é habitualmente recomendado por deterem atividade antibacteriana. Num estudo
efetuado de Mueller et al (2012), o peróxido de benzoílo demonstrava ser eficaz, mesmo em
baixas concentrações como a de 0,5%5. Estes devem ser feitos semanalmente e prolongados
até duas semanas após a resolução clínica e microscópica da infeção bacteriana6. A utilização
de antibióticos sistémicos na terapêutica da demodicose pode não ser um elemento obrigatório
uma vez que, de acordo com Muller et al (2012), cães tratados apenas com os champôs acima
referidos conjuntamente com a Ivermectina apresentaram bons resultados5. À Libra
prescreveram-se banhos 2 vezes/semana com Amitraz numa concentração de 0.025%. De
acordo com Mueller et al (2012), ao aumentar-se a concentração deste composto ao mesmo
tempo que se diminui os intervalos de aplicação, aumenta-se a sua eficácia6. Atualmente tem
havido um crescente interesse nas Lactonas Macrocíclicas, especialmente devido à potencial
toxicidade (depressão, ataxia, vómitos, diarreia) e inconsistência de eficácia do Amitraz4,6.
Incluídas neste grupo, são 4 as opções disponíveis: Milbemicina Oxima (0.5-2 mg/Kg, PO,
SID), Ivermectina (0.4-0.6 mg/Kg, PO, SID), Moxidectina (0.2-0.5 mg/Kg, PO, SID) e
Doramectina (0,6 mg/Kg, PO; SC/semana)

1,2,6

. Presentemente, a Ivermectina é de todas a

mais utilizada, apesar de não estar licenciado o seu uso na demodicose generalizada4,6. É
prática comum iniciar o tratamento com uma dose mais baixa e ir aumentando gradualmente,
uma vez que este fármaco está associado à ocorrência de sintomatologia neurológica severa,
nomeadamente, letargia, tremores, midríase e até mesmo morte, especialmente em Collies,
devido à mutação no gene MDR11,4,6. Está recomendado um incremento diário de 0.05 mg/Kg,
sendo este o valor utilizado no primeiro dia do tratamento. No dia seguinte, acrescenta-se 0.05
ao valor anterior, sendo esta ação continuada até se alcançar a dose pretendida6. A Libra, não
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sendo a primeira vez que era submetida ao tratamento com este princípio ativo, foi-lhe prescrita
a dose máxima recomendada (0,6 mg/kg, PO, SID). A Milbemicina é um fármaco licenciado em
alguns países, com uma elevada margem de segurança mesmo em animais com mutação no
gene MDR1, quando usada na sua dose mais baixa. Em cães que apresentem demodicose
pela primeira vez numa idade já adulta, a taxa de sucesso é muito baixa 6. A Moxidectina
partilha das mesmas taxas de sucesso da Ivermectina mas também dos mesmos efeitos
adversos, contudo nesta são mais comuns6. Recentemente foi introduzida sob a forma de spoton, numa concentração de 2,5% em associação com Imidaclopride a 10%, designado
comercialmente de Advocate®1,4,6. Esta formulação, inicialmente, era de aplicação mensal, no
entanto, estudos subsequentes denotaram maior eficácia com aplicações semanais4,6. A
Doramectina tem sido administrada tanto oralmente como subcutaneamente, usando a mesma
dose semanalmente1,6. À Libra foi receitado, ainda, um antibiótico sistémico, concretamente,
Amoxicilina-Ácido Clavulânico (12.5 mg/kg, PO, BID) por sete dias, mas a Cefalexina (2230mg/Kg, PO, BID) é uma alternativa igualmente válida5.
Considerando a imunossupressão um fator essencial para desencadear a ocorrência
desta patologia, torna-se crucial adotar medidas que evitem o comprometimento da imunidade
dos animais, prevenindo assim o seu desenvolvimento. O controlo endoparasitário, o
diagnóstico precoce de patologias sistémicas e sua rápida resolução ou controlo e evitar
recorrer a fármacos imunossupressores, como os córticos, são algumas das ações a ter em
conta.
Cães com demodicose devem ser avaliados e submetidos a raspagens periódicas,
tipicamente a cada 2 ou 4 semanas para que se possa determinar a eficácia do tratamento.
Estas raspagens devem ser realizadas sempre nos mesmos locais. A cura clínica é sempre a
primeira a ser alcançada. Os animais não manifestam lesões, no entanto, é possível visualizar
os ácaros ao microscópio. Assim, a cura parasitológica, é definida como uma série de
raspagens negativas onde não se avista qualquer forma de estadios de desenvolvimento de
Demodex, vivos ou mortos1,6. Contudo, recomenda-se que o tratamento seja prolongando por
mais um mês. O prognóstico geralmente é bom na medida em que grande parte dos que são
afetados apresentam remissão total a longo prazo. No caso da Libra, se o protocolo terapêutico
for executado devidamente, à partida haverá resolução da sintomatologia. Como na Libra esta
patologia manifestou-se enquanto cachorra, o mais provável é ter uma base genética6. Posto
isto, foi recomendado ao proprietário a castração.
Bibliografia:
1. Miller W.H., Griffin C.E., Campbell K.L., Muller G.H. (2013) “Canine Demodicosis” in Muller
& Kirk’s (eds.) Small Animal Dermatology, 7th Ed., Elsevier, pp. 304-313.
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2. Nuttall T., Harvey R.G., Mckeever P.J. (2009) “Dermatoses characterized by patchy
alopecia” in A Colour Handbook of Skin Diseases of the Dog and Cat” 2nd Ed., Manson
Publishing, 272-276.
3. Ferrer L., Ravera I., Silbermayr K. (2014) “Immunology and pathogenesis of canine
demodicosis” Veterinary Dermatology, 25, 427-e65.
4. Paterson T.E, Ball G., Fields P.J., Halliwell R.E., Louw M.L., Louw J., Pinckney R. (2014)
“Canine generalized demodicosis treated with varying doses of a 2,5% moxidectin + 10%
imidacloprid spot-on and oral ivermectin: Parasiticidal effects and long-term treatment
outcomes”, Veterinary Parasitology ,205, 687-696.
5. Mueller R., Bettenay S., Kuznetsova E., Majzoub M., Nikolaeva L. (2012) “Influence of
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Caso Clínico 3: Cirurgia de tecidos moles – Colopexia num caso de
prolapso rectal recidivante
Caracterização do paciente: Thor, macho, inteiro, Bulldog Francês, 13 meses de idade, 13,4
Kgs.
Motivo da consulta / Anamnese: Protrusão de uma massa tubular edematosa e congestiva. O
Thor apresentou-se de urgência na CVP devido à protusão significativa de uma massa tubular
pelo ânus. O Thor vive numa casa com mais outros 7 cães, todos com acesso a um espaço
exterior privado. Quer o protocolo vacinal, quero o de desparasitação são cumpridos
devidamente. A sua alimentação era feita com uma ração comercial de supermercado. Apesar
de jovem, já se conhecem alguns antecedentes médicos, nomeadamente, prolapso rectal
recorrente por suspeita de colite. Os dois primeiros foram corrigidos numa outra clínica
veterinária, onde fizeram a redução manual do prolapso, seguidamente da oclusão do ânus em
bolsa de tabaco. A terceira ocorrência deu-se três meses antes da data da presente consulta.
Além dos procedimentos acima referidos, foi recomendado que o Thor fizesse uma alimentação
à base de uma comida seca hipoalergénica (Royal Canin® Hypoallergenic Canine). Há cerca de
4 meses, o proprietário do Thor trouxe-o de urgência a esta mesma clínica devido a um golpe
de calor severo.
Exame físico do estado geral: A atitude tanto em movimento e em estação era normal. O
Thor denotava um estado mental normal mas temperamento nervoso por hiperexcitabilidade.
Relativamente à condição corporal, foi considerado magro. Movimentos respiratórios não foram
contabilizados porque Thor arfava. O pulso não apresentava alterações e a frequência cardíaca
era de 140 ppm. A temperatura rectal e o reflexo anal não foram verificados devido à condição
com a qual se dirigiu à clínica. As mucosas estavam rosadas e o TRC era inferior a 2”. Thor
não se encontrava desidratado e a inspeção dos gânglios palpáveis não detetou alterações.
Lista de problemas: Prolapso rectal.
Diagnósticos diferenciais: Prolapso rectal; Intussusceção intestinal; Neoplasia.
Exames complementares: Não foram realizados.
Diagnóstico: Prolapso rectal recorrente
Procedimento pré-cirúrgico: No dia que deu entrada na CVP, fez-se a redução manual do
prolapso do Thor (Anexo III, fig. 1). Recorreu-se ao soro fisiológico e a açúcar, o primeiro para
limpar a mucosa e o segundo para diminuir o edema. Após estar resolvido o prolapso,
procedeu-se à sutura em bolsa de tabaco, com um fio monofilamentar de poliamida não
absorvível 2-0 (SUPRAMID®). A pré-medicação anestésica incluiu Xillazina (0,2mg/Kg, SC),
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seguida da administração de Ketamina (10-20mg/Kg, IM) para indução. Uma semana após
este episódio, o Thor foi submetido a cirurgia. No dia da intervenção cirúrgica, foi administrado
Synulox® (8,75mg/Kg, SC) e retiraram-se os pontos em bolsa de tabaco. O procedimento préanestésico foi o mesmo acima referido e a manutenção da anestesia foi feita recorrendo a
isoflurano (1,5-2%) e oxigénio. Com o animal em plano anestésico, procedeu-se à tricotomia e
assepsia da zona abdominal ventral com povidona-iodada a 4%, alternadamente com álcool a
70%. Por último, colocou-se um pano de campo sob a área de intervenção cirúrgica.
Procedimento cirúrgico - Colopexia: O paciente foi posicionado em decúbito dorsal e iniciouse uma incisão pré-púbica na linha média ventral com uma lâmina de bisturi nº 21, que se
estendeu até à cicatriz umbilical. Dissecou-se o tecido subcutâneo com auxílio de uma tesoura
de pontas rombas e de uma pinça dentes de rato para que as margens da incisão se
mantivessem suspensas. Procedeu-se à localização da linha alba, a qual foi suspensa e
incidida com o bisturi, de modo a fazer uma ligeira abertura que foi posteriormente continuada
com tesoura. O cólon descendente foi identificado e isolado (Anexo III, fig. 2). Foi feita uma
incisão, de cerca de 4 cm, no bordo anti mesentérico do cólon, com o auxílio de um bisturi.
Esta abrangeu apenas a camada serosa e a muscular, sem nunca alcançar o lúmen intestinal.
Uma outra incisão, de comprimento similar foi feita na musculatura da parede abdominal
esquerda. Começando no ponto mais cranial da incisão, suturaram-se os bordos de cada uma
das incisões, um com o outro, com pontos simples interrompidos (6), utilizando um fio de
polipropileno monofilamentar não absorvível 2-0. A linha alba e o tecido subcutâneo foram
ambos suturados com um padrão simples contínuo (fio de gliconato 2-0 - Monosyn®). A pele foi
suturada com um padrão simples interrompido, com fio monofilamentar de poliamida não
absorvível 2-0. Procedimento pós-cirúrgico: Após a cirurgia, foi administrado Romefen® 10%
- Cetoprofeno (2mg/Kg, SC, SID), Synulox® - Amoxicilina-Ácido Clavulânico (8,75mg/Kg, SC,
SID) e a limpeza da sutura externa era feita duas vezes ao dia, durante os dois dias de
internamento. A dieta oferecida ao Thor foi a Royal Canin® Canine Anallergenic, a qual foi
ingerida com apetite. Após dois dias da cirurgia, foi dada alta ao Thor com a prescrição de
Synulox® (12.5 mg/Kg, PO, BID) e Romefen® Vet.10mg (1mg/Kg, PO, SID) por mais 5 dias. O
Thor foi para casa com um colar isabelino e a sua utilização foi recomendada até à data de
remoção dos pontos externos (cerca de duas semanas). Aconselhou-se os proprietários a
proceder à limpeza da sutura com uma solução iodada diluída em água uma vez ao dia. A dieta
recomendada assentava exclusivamente em ração seca hipoalergénica. Uma semana após a
alta médica, o Thor veio à clínica para consulta de acompanhamento. No exame de estado
geral não se detetaram alterações e a sutura não apresentava reação inflamatória.
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Prognóstico: Bom, desde que o proprietário cumpra a indicação dada de que o Thor tem de
ter uma dieta baseada única e exclusivamente, numa ração hipoalergénica de modo a controlar
a colite, que se pensa ser a causa subjacente.
Discussão: O prolapso rectal é normalmente a consequência de uma patologia subjacente que
provoca um esforço constante em defecar. Assim, este evento tanto pode estar associado a
enteropatias que cursam com diarreia e tenesmo, nomeadamente, colites, tiflites ou proctites,
como a patologias ano-rectais que causam disquesia, como saculites ou hérnias perineais ou
até mesmo, desordens do trato urinário inferior que provocam estrangúria1,2,3,4,5. Está também
documentado um caso de prolapso rectal recorrente secundário a uma duplicação do cólon, um
defeito congénito raro1. Tem maior incidência em animais jovens e com elevada carga
parasitária, não havendo predisposição sexual nem racial específica1,3. No caso do Thor, o
prolapso rectal era um evento recorrente cuja ocorrência suspeitava-se ser devida a uma colite,
no entanto, este é apenas um diagnóstico presuntivo uma vez que o diagnóstico definitivo não
foi possível devido a restrições financeiras dos proprietários. Animais com esta patologia
devem seguir uma dieta rigorosa com uma ração de elevada qualidade, hipoalergénica e rica
em fibras6. O proprietário do Thor cumpria com esta obrigação, dando-lhe apenas Royal Canin®
Hyopoallergenic. No entanto, quando ficou ao cuidado de outra pessoa por um período de
tempo, esta alimentava-o com uma ração comercial de supermercado de pouca qualidade,
fator que terá sido fulcral na recorrência do prolapso.
São dois os tipos de prolapsos rectais que podem ocorrer: parcial e total. O primeiro
apenas envolve a mucosa do ânus, que aparece edematosa e sob a forma de um anel; no
segundo, há a protrusão de uma massa cilíndrica, que pode estar viável, se se apresentar rosa
ou vermelha e húmida ou necrótica, e neste caso, apresentar-se-á seca e de coloração
escura1,5,7. Dependendo do tempo que decorreu desde o prolapso até à assistência médica,
pode haver comprometimento da mucosa, por ocorrência de lacerações ou hemorragias1,7. O
diagnóstico é direto, no entanto, é fundamental proceder à realização de exames
complementares por forma a desvendar qual causa inerente a esta ocorrência. Um teste de
amostras de fezes para revelar a presença de parasitas; radiografias/ ecografias para procurar
alterações a nível da bexiga e próstata ou até mesmo colonoscopia para fins de colheita de
material para biópsia, particularmente quando há suspeita de neoplasias, são algumas das
provas a que se pode recorrer para este fim1,5. Neste tipo de situações, é de extrema
importância efetuar um exame rectal, com uma sonda ou o dedo, para fazer a distinção entre
prolapso retal verdadeiro de uma intussusceção intestinal. Faz-se passar o dedo ou a sonda no
espaço entre o ânus e a massa prolapsada e a diferenciação é feita com base na distância até
onde estes podem ir: se avançar muito pouco, é prolapso mas se houver facilidade no avanço
por mais de 5cm e não houver resistência, então o diagnóstico é de intussusceção1,2,7.
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Relativamente às abordagens terapêuticas são duas as vertentes possíveis: cirúrgica e
a não cirúrgica. Se a dimensão da massa que está exteriorizada é relativamente pequena e o
seu tecido está viável, então como primeiro recurso, deve optar-se pela redução manual,
seguida de uma sutura em bolsa de tabaco na junção mucocutânea, recorrendo a um fio
sintético, monofilamentar não absorvível1,2. Como esta sutura é feita numa zona de grande
conspurcação, o fio referido ajuda a evitar a acumulação de sujidades, reduzindo o risco de
ocorrência de infeções. Por vezes, há necessidade de usar dextrose a 50% com a finalidade de
reduzir o edema e facilitar a intervenção. Certos veterinários inserem uma seringa no ânus,
previamente à realização do nó de modo a evitar um aperto excessivo1,2,6. No Thor foi utilizada
uma seringa de 2ml. A sutura deve permanecer um mínimo de 24h-48h2. A isto pode aliar-se o
tratamento com um fármaco como a Diciclomina (0.15-0.20 mg/kg, TID/BID, PO/SC), por ser
antiespasmódico e anticolinérgico1. Para a realização deste procedimento, o animal deve estar
sob anestesia geral ou ter sido submetido a uma epidural. Esta última tem como benefício
minimizar a dor pós-operatória mas não é decisiva para o sucesso da colopexia2.
O Thor teve 3 prolapsos anteriores a este referido neste caso, tendo sido todos
reduzidos manualmente. O fio de sutura utlizado foi sempre o SUPRAMID® 2-0. Devido ao
elevado número de recidivas, foi sugerida a realização de uma colopexia, consentida pelo
proprietário. Esta intervenção está igualmente indicada para a resolução de prolapsos não
reduzíveis. Nestas situações, após a incisão na linha média ventral do abdómen, identifica-se o
cólon descendente e aplica-se uma tração prudente no sentido cranial1,2. A colopexia pode ser
executada de duas formas, ou pela técnica aposicional ou pela técnica incisional no cólon e
parede abdominal, ambas com taxas de sucesso similares1. A primeira consiste em fazer uma
sutura interrompida, com fio de polidioxanona ou poligliconato (2-0 ou 3-0) começando no
bordo anti mesentérico do cólon descendente, sem nunca alcançar o lúmen intestinal, unindo-o
à parede abdominal. Devem ser feitas duas linhas de 5 a 6 pontos1,3,4. Os fios de sutura
sintéticos, absorvíveis e monofilamentares, como os acima referidos, são considerados de
eleição, na medida em que induzem uma reação inflamatória menor, a sua suscetibilidade à
adesão bacteriana é menor, a sua força tênsil é mantida por mais tempo e também porque
permitem uma melhor resposta do hospedeiro à infeção2. Na segunda, a técnica incisional que
foi a adotada no caso do Thor, duas incisões entre 3 a 4 cm são feitas: uma no bordo anti
mesentérico do cólon descendente, até à camada muscular e outra na musculatura da parede
abdominal esquerda, e só depois se prossegue para a fixação do cólon, unindo as duas
incisões com um padrão de sutura simples contínuo com um fio de polipropileno, polidioxanona
ou poligliconato (2-0 / 3-0)1,4 (Anexo III, fig. 3).
Ultimamente o interesse em técnicas minimamente invasivas tem vindo a crescer,
sendo a laparoscopia uma delas. A colopexia laparoscópica tem a vantagem de ocasionar um
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menor trauma cirúrgico, menor dor no pós-operatório, além de reduzir a taxa de infeções4. Para
se poder recorrer a esta técnica, tem que se criar um pneumoperitoneu, insuflando CO2 para a
cavidade abdominal através de uma cânula que permanece durante todo o procedimento
cirúrgico. Outras duas cânulas são para o uso dos instrumentos cirúrgicos4.
Relativamente à farmacoterapia profilática, no dia da cirurgia, o Thor fez apenas
antibioterapia com Synulox® - Amoxicilina-Ácido Clavulânico (8,75mg/Kg, SC, SID). A
administração de antibióticos PO deve ser feita 24h

previamente à cirurgia ou,

alternativamente, 60 minutos antes da incisão e deve ser descontinuada, no máximo, até 24h
pós intervenção. Não há indicação para o uso de antibióticos no período pós-operatório de
colopexias1. Após a cirurgia foi administrado igualmente, uma dose única Romefen® 10% Cetoprofeno (2mg/Kg, SC, SID) como analgésico e de Synulox® - Amoxicilina-Ácido
Clavulânico (8,75mg/Kg, SC, SID). Não tendo o Thor alterações na micção, o que à partida
exclui desordens do trato urinário, nem a presença de hérnias perineais ou neoplasias rectais,
presume-se que a causa do prolapso recorrente, seja uma colite até porque desde que foi
recomendado que a sua alimentação se restringe-se apenas e exclusivamente a uma ração
hipoalergénica, não se verificaram mais episódios. No entanto, o diagnóstico definitivo só
poderá ser feito com uma biópsia6. O prognóstico em animais cujos prolapsos são recorrentes
é normalmente reservado até que a causa primária seja devidamente diagnosticada e
resolvida2.
Bibliografia:
1. Williams J.M. “Colon”, Aronson L.R. “Rectum, Anus and Perineum” (2012) in Tobias
K.M., Johnston S.A. (Ed.) Veterinary Surgery Small Animal, Vol. II, Elsevier Saunders,
1547-1552, 1556-1557, 1573-1575.
2. Huss B.T. “Surgery of the Colon and Rectum”, Engen M.H. “Management of Rectal
Prolapse” (2014) in Borjab M.J.(Ed) Current Techniques In Small Animal Surgery, 5th,
Tenton NewMedia, 290-291, 298-301, 303-306.
3. Kumar V., Ahmad R.A., Amarpal (2012) “ Colopexy as a treatment for recurrent rectal
prolapse in a dog” Indian Journal of Canine Practice, Volume 4 Issue 2, 138-140.
4. Wang H., Pan L., Zhang J., Zhang N., Zhang S. (2013) “Laparoscopic Colopexy in Dogs”
Journal of Veterinary Medical Science, 75(9), 1161-1166.
5. Marjani M., Ghaffari M.S., Moosakhani F. (2009) “Rectal prolapse secondary to
antibiotic-associated colitis in a dog” Comparative Clinical Pathology, 18, 473-475
6. Grauer G.F. (2009) “Disorders of the Intestinal Tract” in Nelson R.W., Couto C.G. (Ed.)
Small Animal Internal Medicine, 4th Ed., Mosby Elsevier, 468-469;
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Caso Clínico 4: Urologia – Urolitíase por cálculos de Estruvite
Caracterização do paciente: Elliot, canídeo, Schnauzer Miniatura, inteiro, 2,5 anos de idade,
10,5 Kg.
Motivo da consulta / Anamnese: Anúria, apatia, anorexia. Cerca de uma semana anterior à
data da presente consulta, os proprietários do Elliot já se haviam dirigido a uma outra clínica
veterinária porque durante um passeio notaram que Elliot fazia várias tentativas para urinar
com muita dificuldade (disúria), além de que já se encontrava apático á alguns dias e havia
vomitado (plástico). Nessa mesma clínica, o exame geral a que foi submetido não detetou dor
abdominal nem distensão vesical e Elliot não apresentava febre. Os valores da analítica
estavam todos dentro da normalidade. Os valores da urianálise com urina colhida por
cistocentese nessa outra clínica foram os seguintes: densidade urinária – 1.024g/dL; ph – 7;
proteinúria +1; bilirrubinúria +2; hematúria +4. Não foram detetados leucócitos. No
sedimento urinário constataram a presença de cristais de estruvite e forte bacteriúria. Com
base nos resultados obtidos pelos exames complementares efetuados nesse estabelecimento
veterinário, instauraram um processo terapêutico com Enrofloxacina 55mg (1 cp SID, durante
10 dias) e Cerenia® (1.0 mg/kg, SC, SID) aliado a uma dieta apropriada para a dissolução dos
cálculos de marca desconhecida. Foi recomendada, igualmente, a algaliação sob sedação para
desobstrução da uretra. No dia da presente consulta (no HVM), os proprietários referiram que
Elliot não comia há mais de 24h e era incapaz de urinar. Elliot vivia numa apartamento, e o seu
acesso ao exterior era limitado apenas aos passeios diários que fazia. O plano vacinal estava
atualizado e a desparasitação era feita com Praziquan® - praziquantel, pamoato de pirantel e
fenbendazol, além de utilizar a coleira Seresto®. A alimentação era uma ração comercial de
supermercado. Não se conhecem outros antecedentes médicos além daquele já referido.
Exame físico do estado geral: Elliot apresentava uma atitude em estação e em movimento
normais, estava alerta e com temperamento linfático. A condição corporal era normal, os
movimentos respiratórios regulares e costoabdominais e não fazia uso da prensa abdominal e
a frequência respiratória era 20 rpm. A frequência cardíaca era de 80 ppm, e o pulso
apresentava-se regular, bilateral e simétrico. A temperatura rectal estava a 40ºC e o reflexo
anal não apresentava alterações. As mucosas estavam rosadas e húmidas, o TRC normal e a
desidratação era inferior a 5%. Na palpação dos gânglios linfáticos e na auscultação
cardiorrespiratória não se verificaram anormalidades. Durante a palpação abdominal, notou-se
que o Elliot sentia um ligeiro desconforto, quando esta era mais profunda.
Lista de problemas: Anúria, ligeiro desconforto abdominal, apatia, anorexia.
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Diagnósticos diferenciais: Obstrução por cálculos urinários, patologias urinárias inflamatórias,
infeciosas ou neoplásicas, traumatismo vesical e/ou uretral, hiperplasia/neoplasia prostática,
quistos/abcessos prostáticos, atonia primária do músculo detrusor, dissenergia reflexa, hérnia
vesical, estenose uretral.
Exames complementares: Radiografia tórax LL (Anexo IV, fig. 1) estruturas radiopacas
caudalmente, na zona anatómica correspondente à uretra; Bioquímica: Creatinina – 2,2 mg/dl
[normal: 0,7 – 1,2 mg/dl]; B.U.N – 70,4 mg/dl [normal: 10 – 24 mg/dl] (Anexo IV, tab. 1);
Urianálise: urina amarela escura e turva; densidade 1.025; pH 7,5; hematúria (2+); piúria (1+);
Proteinúria (4+); Bilirrubinúria (1+); Análise dos urólitos após recolha por cistotomia( no
HVM): Urólitos de estruvite.
Diagnóstico: Urolitíase por cálculos de estruvite.
Tratamento: Na clínica onde tinha estado previamente, Elliot já tinha sido algaliado para
desobstruir a uretra. No entanto, esta intervenção foi ineficaz, e Elliot repetiu a sintomatologia
uma semana depois. Como resolução, foi sugerida cistotomia, que foi aceite pelos
proprietários. Elliot ficou internado e foi iniciada fluidoterapia com LR (taxa de manutenção: 50
ml/h, IV). Previamente à cirurgia, procedeu-se à urohidropropulsão retrógrada (Anexo IV, fig. 2),
através da instilação de aproximadamente 30 ml de solução NaCl 0,9% pelo cateter de Foley
com a finalidade desobstruir a uretra e deslocar os urólitos para a bexiga. Para confirmar se os
cálculos haviam sido corretamente deslocados, realizou-se uma ecografia (Anexo IIII, fig. 3) Foi
administrada Tramadol (2 mg/kg IV,TID) e iniciada antibioterapia com Cefalotina (10-30 mg/kg,
IV, TID). Elliot permaneceu algaliado até ao dia da cirurgia, que só se realizou no 4º dia de
internamento, altura em que os valores de Creatinina e Ureia estabilizaram. Após a cistotomia,
a terapêutica farmacológica acima mencionada foi continuada até à alta de Elliot. Apenas no
2ºdia pós-intervenção é que Elliot comeu (Royal Canin®Recovery). Com exceção do dia em que
se apresentou no Hospital, a temperatura esteve sempre normal e não apresentou vómitos.
Elliot teve alta após uma semana de internamento e foi recomendada uma alimentação seca de
prevenção de urólitos (Hill's® Prescription Diet c/d Urinary) durante 3 meses. Alertou-se para o
fato de ter sempre água disponível, de forma a promover a diurese e reduzir a probabilidade de
formação de cálculos novamente.
Discussão: A urolitíase é um problema clínico comum em cães, sendo os de estruvite e os de
oxalato de cálcio os mais predominantes, correspondendo a mais de 80% dos casos
reportados4,6. Destes, a grande percentagem (95%) localiza-se na bexiga e na uretra, restando
apenas 5% para os rins e ureteres1,3. Os componentes dos urólitos de estruvite são parte
constituinte da urina. Assim, a sua formação é multifatorial, ou seja, parâmetros como a
concentração elevada de sais, o período de retenção dos mesmos na urina, o ph urinário, o
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tipo de dieta e a ingestão adequada ou não de água são todos considerados fatores de risco 1,3,
4

. Outro fator igualmente importante a ter em consideração é a ITU (infeção do trato urinário).

Esta tanto pode ser a causa como a consequência da ocorrência de urólitos2. No caso
específico dos cálculos de estruvite, a ITU é predisponente e normalmente está associada a
patogéneos como Staphylococcus pseudointermedius e Proteus spp, produtores de urease,
enzima que faz a conversão de ureia em amoníaco1,2,3. Esta ao ser hidrolisada, origina iões de
amónio e de hidróxido, diminuindo a concentração de iões hidrogénio na urina o que eleva o
ph, tornando-o alcalino, ao mesmo tempo que contribui para a formação de cristais de
estruvite, por diminuição da sua solubilidade1,3. Outra consequência que advém da elevada
concentração do ião amónio na urina, é a destruição de glicosaminoglicanos, responsáveis
pela prevenção da aderência de bactérias à mucosa urinária, potenciando a ocorrência de
ITU1.
O facto dos cálculos de estruvite estarem intimamente associados as ITU´s, e estas por
sua vez, serem mais frequentes em fêmeas, faz com que estes sejam mais prevalentes neste
sexo1,3. Em contrapartida, é nos machos que a urolitíase assume um carácter de maior
gravidade e isto porque urólitos de menor diâmetro têm capacidade de passar pela uretra
causando obstrução parcial ou completa (na zona caudal ao osso peniano), neste último caso
cursando com distensão vesical, disúria/estrangúria e sintomatologia associada à azotemia
pós-renal como depressão, anorexia e vómitos1,2,6. Elliot já apresentava alguns destes sintomas
e a azotemia foi confirmada pela analítica efetuada (Creatinina – 2,2; B.U.N. - 70,4). A rutura
da uretra ou bexiga pode ocorrer, resultando num uroabdómen ou acumulação de fluido SC na
zona perineal1. Apesar dos cálculos de estruvite ocorrerem em qualquer raça, nas mais
frequentemente afetadas incluem-se Schnauzeurs Miniatura, raça do Elliot, Poodles miniatura,
Bichon Frisés e Cocker Spaniels, estes últimos com uma certa predisposição familiar 1,3. O
intervalo etário médio é entre os 3 e os 7 anos, sendo que aqueles com idade inferior a 5 anos
estão sob maior risco3.
As manifestações clínicas estão dependentes do número, tipo e localização dos
cálculos1. Hematúria, polaquiúria e disúria/estrangúria são observados com maior frequência 1,6.
Está também documentada a formação de pólipos vesicais2. A urianálise é crucial para que se
possa fazer um diagnóstico correcto7. Cães com urolitíase por estruvite apresentam
maioritariamente hematúria, piúria, bacteriúria e cristalúria de estruvite e o ph varia de neutro a
alcalino. Além destes, Elliot tinha também bilirrubinúria e proteinúria, na analítica realizada no
HVM, no entanto, na analítica proveniente da outra clínica veterinária onde havia estado,
apesar da forte bacteriúria detetada não detetaram piúria, não sendo isto concordante com a
presença de ITU. A presença de cristais de estruvite na urina não implica sempre a existência
de urolitíase. Há também a possibilidade de este tipo de cristais surgir como artefacto em
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urinas refrigeradas/analisadas no espaço de uma hora3. A urina de Elliot foi avaliada de
imediato logo esta hipótese não foi considerada. O diagnóstico desta patologia normalmente é
feito através da combinação da anamnese, com o exame geral e sintomatologia apresentada
aliado aos exames complementares, nomeadamente, radiografia e ecografia1,7. Estes dois
últimos são usados com o objetivo de confirmar a localização anatómica dos cálculos no
sistema urinário7. Foi demonstrado que a radiografia detém uma taxa de 2% de falsos
negativos no diagnóstico de urolitíase por estruvite, no entanto, é um exame complementar de
elevadíssima sensibilidade para cálculos de diâmetro superior a 3 mm. Se o estudo radiográfico
for duplo contrastado (via cateter urinário) a sensibilidade alcança os 100%, mesmo que os
cálculos sejam inferiores a 1 mm3. No estudo contrastado os cálculos são estruturas
radiolucentes, nos simples radiopacas1. A ecografia é igualmente utilizada para detetar cálculos
vesicais e uretrais mas não é tão eficaz devido à interface acústica7. Para diagnóstico de
nefrólitos é considerada o método de eleição1. Parâmetros como a localização, número,
densidade, tamanho (+ de 1 cm) e forma dos cálculos (piramidais, lisos e facetados)
associados à idade, raça e sexo do animal e considerando ainda a presença de doença
concomitante (ITU) têm um certo valor preditivo no que toca à composição mineral do urólito1,3.
No caso do Elliot, após remoção cirúrgica, os urólitos foram enviados para análise quantitativa
que veio confirmar serem de estruvite (Anexo IV, fig.4).
A primeira abordagem terapêutica é a resolução da obstrução urinária, quando
presente, e descompressão vesical. Para esta ação pode recorrer-se à algaliação ou à
cistocentese ou ao deslocamento dos urólitos por urohidropropulsão retrógrada (Anexo IV,
fig.2). Uretrotomias de urgência são raras1. Como os cálculos no Elliot localizavam-se na uretra
e a tentativa de algaliação foi infrutífera, recorreu-se á técnica de urohidropropulsão acima
mencionada. Este procedimento é efetuado através da introdução de um cateter uretral,
distalmente ao urólito, para aplicação de uma solução salina estéril, ao mesmo tempo que a
uretra é ocluída por compressão digital pelo reto. Uma vez dilatada a uretra, a compressão
digital é interrompida bruscamente, deslocando os cálculos para a bexiga2. Sempre que se
suspeite de azotémia pós-renal, a fluidoterapia é fundamental para que o balanço hídrico e
eletrolítico sejam restaurados1. No caso do Elliot, a fluidoterapia foi feita com LR a uma taxa
contínua de 50 ml/h. A dissolução médica dos cálculos tem como finalidade baixar a
concentração de sais na urina ao mesmo tempo que aumenta a sua solubilidade, além de
aumentar o volume urinário1,7. A duração média da terapia de dissolução é de 3 meses,
podendo, no entanto, durar entre 2 a 5, devendo ser continuada por mais um mês após a
última radiografia em que não se tenham visualizado cálculos3. Quando esta terapia está posta
em prática, é imprescindível que o animal seja examinado uma vez ao mês. Deve recorrer-se a
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urianálises completas por forma a avaliar o grau de cristalúria e a existência de uma ITU e a
radiografias abdominais de modo a analisar a evolução do tamanho do urólito1,3.
Na urolitíase por estruvite, é então recomendada uma dieta com restrição proteica de
modo a reduzir a quantidade de ureia disponível para as bactérias produtoras de urease, no
entanto, o seu uso está contraindicado em animais gestantes, lactantes ou em fase de
crescimento ou após cirurgia1,3,4. Cães com cardiopatias congestivas, hipertensão ou síndrome
nefrótico estão igualmente impedidos de terem esta alimentação devido ao elevado teor de
cloreto de sódio deste tipo de dietas1,3. No caso concreto da raça Schnauzer miniatura, como o
Elliot, deve ser prescrita a ração Hills® Diet w/d uma vez que rações s/d tendem a exacerbar
anormalidades lipídicas, potenciando o risco de ocorrência de pancreatite1. Outro ponto fulcral
no tratamento médico é a eliminação da ITU, quando presente. Assim, a administração de
antibióticos deve ser continuada durante o processo de dissolução1,3,4,7. A escolha da
antibioterapia idealmente deve ser feita de acordo com os resultados da cultura urinária1. A
grande desvantagem deste tipo de abordagem prende-se no facto de exigir grande dedicação
por parte do proprietário, na medida em que é um processo moroso e que requer supervisão
veterinária periódica1,4. A abordagem cirúrgica, além de altamente indicada para casos de
urolitíase obstrutiva, oferece benefícios como a possibilidade de recolha dos urólitos para
análise quantitativa e redução da duração da terapia médica e até mesmo a resolução de
anormalidades anatómicas que possam estar presentes e serem predisponentes a este tipo de
ocorrência1,3. No presente caso, recorreu-se a uma cistotomia para remoção dos cálculos.
Previamente a esta intervenção, Elliot foi submetido a antibioterapia com Cefalotina (10-30
mg/kg, IV, TID) e a terapia analgésica com Tramadol (2 mg/kg IV, TID). De acordo com Madhu
et al (2013) o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, vitaminas do complexo B e
antissépticos orais demonstrou ser útil para controlar a deposição recorrente de urólitos no
sistema urinário, quando utilizados nos pós-operatório5,6. De todos os cães que são afetados
por esta uropatia, mais de 25% destes poderão recidivar, havendo alguns que chegam a
apresentar 3 ou 4 episódios ao longo da vida. Esta predisposição na recorrência da urolitíase
parece ser maior em animais com predisposição familiar como é o caso dos Schnauzers1.
Assim, torna-se prioritário adotar medidas preventivas adequadas. Nestas estão incluídas a
indução de diurese e prevenção/erradicação das ITU. A diurese promove a diminuição da
densidade urinária (o ideal é manter-se abaixo dos 1.020) e da concentração de sais
calculogénicos1,3. Cães com ITU recorrentes devem ser examinados por forma a detetar
possíveis

doenças

sistémicas

que

predisponham

a

estas

infeções

como

o

hiperadrenocorticismo ou diabetes mellitus1. Estas infeções devem tratadas de forma agressiva
com antibioterapia e antissépticos orais de modo a evitar a formação dos cálculos3. Sendo o
Elliot pertencente a uma das raças com maior incidência de urolitíase por estruvite, e devido ao
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seu historial clínico, aconselhou-se a que se apresentasse no Hospital numa base regular, por
forma a obter amostras de urina de modo a assegurar que a mesma se mantém estéril e com o
ph apropriado, evitando, assim, novos episódios1.
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Caso Clínico 5: Endocrinologia – Hipertiroidismo Felino
Caracterização do paciente: Nico, Europeu Comum, macho, castrado, 13 anos, 4,0 Kg.
Motivo da consulta / Anamnese: Os proprietários do Nico trouxeram-no à CVP com a queixa
de perda de peso desde há 6 meses (5,2 Kg). Não notaram alterações no apetite nem no
consumo de água mas referiram que vomitava esporadicamente. O Nico não tinha acesso ao
exterior nem convivia com outros animais. O seu plano vacinal e de desparasitação estavam
em dia. A alimentação era à base de uma ração seca de supermercado e, por vezes, davamlhe comida húmida. Não se conhecem antecedentes médicos até à data da presente consulta e
havia sido castrado com um ano de idade.
Exame de estado geral: Todos os parâmetros de avaliação do estado geral estavam
inalterados. Apesar da perda de peso, a condição corporal estava normal.

Lista de problemas: Perda de peso; vómitos esporádicos.

Principais diagnósticos diferenciais: Hipertiroidismo, diabetes mellitus, insuficiência, renal
crónica (IRC), doença inflamatória intestinal (IBD), parasitas intestinais, insuficiência
pancreática exócrina e linfoma intestinal.
Exames complementares: Hemograma: Normal; Bioquímica: ALT - 400 UI/L [normal: 20 –
67 UI/L] (Anexo V, tab.1); T4 Total: 21,5 µg/dl [normal: 1 – 4 µg/dl] (Anexo V, tab.2).

Diagnóstico definitivo: Hipertiroidismo Felino.

Tratamento e evolução: A terapêutica aplicada no Nico consistiu na administração de
Metimazol 2,5 mg – Felimazole™ - 1 cp, PO, BID. Duas semanas depois, Nico veio à consulta
de acompanhamento. Os proprietários não notaram qualquer tipo de sintomatologia. Assim, foi
recomendado seguir com o mesmo plano terapêutico até à reavaliação, a partir da qual se
decidiria se seria necessário ajustamento de doses.

Discussão: O hipertiroidismo felino é uma patologia multisistémica e foi reportada pela
primeira vez no final dos anos 70 e desde aí tem havido um aumento dramático na sua
prevalência a nível mundial. Atualmente é considerada a endocrinopatia felina mais comum1,3,5.
Acomete os gatos mais velhos, sendo a idade média entre os 12/13 anos, como é o caso do
Nico. Apenas menos de 5% dos gatos diagnosticados têm idade inferior a 10 anos1,3,5. Não
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existe predisposição sexual e estudos efetuados falharam na identificação de uma possível
predileção racial1,2. É a produção excessiva das hormonas tiroideias ativas, T3 e T4, que origina
esta desordem endócrina. Entre 97% a 99% dos casos resultam de hiperplasias benignas
nodulares, hiperplasias adenomatosas ou adenomas da tiroide e apenas entre 1-3% são
devidos a carcinomas desta glândula. Na maioria dos casos, ambos os lobos da tiroide estão
afetados (70-75%)

1,2,3

. A nível histológico, acontece a substituição da arquitetura folicular da

glândula por nódulos de tecido hiperplásico1,2,5. A etiologia do hipertiroidismo permanece
desconhecida mas acredita-se ser multifatorial. Os fatores de risco associados a esta patologia
inserem-se em dois grupos: excesso/défice de iodo na alimentação ou exposição a compostos
capazes de interferir com os mecanismos de regulação das hormonas da tiroide. Consideramse também os fatores genéticos/hereditários1,3,5. Numa analogia desta patologia com a doença
de Graves (maior causa de hipertiroidismo nos humanos), através de um estudo verificou-se
elevados títulos de “growth-stimulating imunnoglobulins” em gatos hipertiroides, no entanto,
não há correlação entre estes e a função da glândula1,3,5. A expressão de proteínas G
estimuladoras e inibidoras foram igualmente estudadas nesta patologia, no entanto, foi
concluído que a ativação das mesmas era igual tanto em gatos hipertiroides como nos
eutiroides, não estando assim, relacionada com a sua patogénese3. A expressão de genes
oncogénicos, como o c-ras, bcl2 e p53 foram também avaliados a partir de tecido de tiroide de
gatos afetados e constatou-se a presença de uma superexpressão do primeiro, deduzindo-se
assim que este possa ter um papel no desenvolvimento da hiperplasia adenomatosa1,3. Sabese que uma alimentação deficiente em iodo por tempo prolongado leva à diminuição da
concentração de hormonas tiroideas circulantes, o que por sua vez, leva à estimulação da
secreção de TSH pela hipófise, podendo causar hiperplasia da glandula5. De acordo com um
dos estudos realizados, foi concluído que a concentração de selénio pode também
desempenhar um papel na patogénese desta endocrinopatia, uma vez que os que os gatos
apresentaram maiores concentrações de selénio circulantes comparativamente a outras
espécies1,5. Gatos cuja alimentação se baseie quase exclusivamente em comida de lata, têm
risco elevado de vir a desenvolver hipertiroidismo, especialmente aqueles que tenham
preferência em certos sabores, como peixe ou fígado1,5. Isto deve-se à presença nas latas de
um composto, bisfenol A, utilizado para prevenir a corrosão das mesmas e aumentar o prazo
da validade3,5. Acontece que este, atuando como um recetor antagonista das hormonas
tiroideas, pode incidir a nível da pituitária, aumentando a TSH circulante, provocando deste
modo, hiperplasia glandular3. A presença de isoflavonas de soja na alimentação comercial de
gatos é igualmente um fator predisponente mas apenas quando em conjunto com uma
alimentação deficitária em iodo. Estas isoflavonas inibem a atividade da tireoperoxidase,
enzima-chave na síntese de hormonas da tiroide, e da 5´ - deiodinase, enzima que converte T4
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na forma ativa T33. A exposição a químicos ambientais, nomeadamente, pesticidas e herbicidas
está associada a anormalidades na tiroide noutras espécies; em gatos, a exposição tópica a
produtos de controlo de pulgas foi associada a um risco aumentado de desenvolver a doença,
no entanto, estes estudos não permitiram concluir quais os produtos em questão3,5.
Sendo as hormonas da tiroide responsáveis por um vasto leque de ações no organismo,
a manifestação clínica desta patologia será multisistémica1,2,5. Tanto o número de sinais
clínicos como a sua severidade são variáveis entre gatos e estão dependentes da perceção
dos proprietários, da duração da condição clínica e de presença concomitante de outras
patologias1. O progresso desta doença é insidioso o que leva os proprietários a associar os
sinais clínicos ao processo de envelhecimento, fazendo com que a patologia seja
diagnosticada muito depois do seu ínicio1. Daí terem decorrido 6 meses até o Nico ter sido
trazido à consulta. Perda de peso (muitas vezes associada a polifagia) é a característica mais
comum no hipertiroidismo felino, ocorrendo em mais de 80% dos gatos1,2,5. Foi esta a única
queixa do proprietário do Nico. Esta ocorrência deve-se à aceleração do metabolismo1. Muitos
dos gatos afetados exibem um comportamento hiperativo e nervoso e até mesmo agressivo1,2,5.
Ocasionalmente é descrita fraqueza muscular e enfraquecimento da pelagem 1. Poliúria e
polidipsia ocorrem em menos de 50% dos gatos com hipertiroidismo mas podem ser
severamente marcadas em alguns1. Sinais gastrointestinais intermitentes, como vómitos, e
menos comum, diarreia são observados com alguma frequência1,2. A nível de exame físico, a
sintomatologia cardiovascular é a mais significante (alerta para a possibilidade de
hipertiroidismo). Nesta estão incluídos taquicardia, sopros sistólicos, arritmias, hipertensão
moderada e menos frequente, insuficiência cardíaca congestiva1,2,5. Problemas respiratórios,
como taquipneia e dispneia estão também reportados em gatos hipertiroides, no entanto, a sua
prevalência tem vindo a decrescer nos últimos tempos1. O aumento de um ou mais lobos da
tiroide é palpável em mais de 80% dos casos, podendo alcançar os 95% quando há progressão
na patologia1,5. O hipertiroidismo apático, é uma forma rara que se carateriza por depressão e
anorexia e julga-se ser o estadio final desta doença1,2. Patologias como a IBD e a diabetes
mellitus cursam com perda de peso mas associada a um aumento de apetite, assim como a
insuficiência pancreática exócrina daí a importância de efetuar exames complementares de
modo a alcançar um diagnóstico definitivo.
Para diagnóstico desta patologia está indicada a realização de uma analítica sanguínea
(hemograma e bioquímica), urianálise, imagiologia e testes específicos de avaliação da tiroide,
estes últimos obrigatórios para a confirmação do hipertiroidismo. A nível de hemograma, as
alterações comumente encontradas são eritrocitose, macrocitose, neutrofilia, linfopenia e
eosinofilia. Em termos bioquímicos, é possível observar-se um aumento nas enzimas hepáticas
(ALT,

AST,

FA),

hiperfosfatémia

(36-43%),
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azotemia

(20%

dos

casos),

sendo o

hiperparatiroidismo também comum (70%). Menos comum de se observar são a hipocalémia e
a hiperglicemia1,2. Apenas a ALT estava acima dos valores de referência na analítica do Nico.
Relativamente à urianálise, geralmente não apresenta alterações. Pode, no entanto, detetar
proteinúria ligeira devido à hipertensão e ITU em 12% dos casos1,2. O recurso à imagiologia só
se torna necessário em casos suspeitos de insuficiência cardíaca. A ecografia à tiroide é útil
uma vez que permite identificar o aumento de tamanho dos lobos e uma maior variação na
ecogenicidade e homogeneidade dos mesmos1. Para a avaliação do estado funcional da
tiroide, devem determinar-se as concentrações de T3 e T4. No entanto, a medição da T4 tem
maior valor diagnóstico2. Isto porque alguns animais apresentam elevadas concentrações desta
hormona ao mesmo tempo que a T3 se encontra no intervalo de referência1,2,5. Por outro lado, a
T4 pode estar dentro dos valores de referência devido à ocorrência de hipertiroidismo leve ou
“euthyroid sick syndrome” e, neste caso, nova determinação da concentração da hormona deve
ser realizada dentro de uma ou duas semanas1,2. Outra alternativa, não tão fiável devido à sua
baixa especificidade, consiste na determinação dos valores de hormona T 4Livre. Enquanto o
aumento desta combinado com valores de moderados a elevados de T4total é consistente com
hipertiroidismo, valores aumentados de T4Livre associados a baixos valores de T4total indicam,
normalmente, outras patologias que não as da tiroide1,2. Existem ainda outros testes capazes
de avaliar a função da tiroide mas estes devem ser reservados a gatos com fortes indícios de
hipertiroidismo em que a concentração de T4total permaneceu inalterada ou a determinação de
T4Livre não foi válida1. São estes: o teste de estimulação com TSH e o teste de estimulação com
a hormona libertadora de tireotropina (TRH). O primeiro sugere que pequenas alterações nas
concentrações séricas de T4 antes e depois da administração exógena de TSH confirmam o
diagnóstico de hipertiroidismo. O segundo, por sua vez, defende que um aumento de T4 inferior
a 50% é consistente com hipertiroidismo ligeiro. Reações adversas à administração de TRH
para a realização do teste são comuns e incluem vómitos, ptialismo, taquipneia e defecação1.
Há ainda o teste da supressão com T3, que em casos de hipertiroidismo, não se traduz na
diminuição de T41,2. De todos os previamente descritos, este é preferido dado os problemas que
os outros acarretam. A cintigrafia da tiroide é um método de diagnóstico particularmente útil em
gatos hipertiroides nos quais não se palpam os lobos da glândula, por forma a determinar se há
afetação dos mesmos. Apenas 30% dos casos são unilaterais. Quando isto acontece, o lobo
contralateral acaba por atrofiar. Esta técnica permite ainda detetar locais de tecido
hiperfuncional ou tecido ectópico e até mesmo metástases de carcinoma da tiroide1,2,5. Pode
utilizar-se iodo radioativo ou pertecnetato, que se ligam de forma seletiva ao tecido da tiroide 2.
O segundo composto referido é o eleito na maioria das vezes por ser rapidamente captado e
por poder ser administrado em doses elevadas em segurança1. Como vantagens tem o facto
de ser menos afetado por uma patologia não relacionada com a tiroide comparativamente ao
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valor de T4total e pode, potencialmente excluir hipertiroidismo em gatos eutiroides com valores
de T4Livre elevados. Consegue ainda detetar estadios iniciais da doença1. No Nico apenas foi
realizada uma analítica sanguínea que revelou uma elevada concentração da T 4total e um
aumento numa das enzimas hepáticas (ALT).
São três as abordagens possíveis na terapêutica do hipertiroidismo: médica, cirúrgica e
com recurso a iodo radioactivo1,2,4,5. A abordagem médica, apesar de ter poucas
contraindicações, são poucos os fármacos disponíveis para o controlo a longo prazo e a sua
administração é diária, exigindo grande dedicação por parte dos proprietários que nem sempre
se verifica1. Esta abordagem está indicada no período prévio à cirurgia por forma a estabilizar o
animal, diminuindo possíveis complicações cardíacas e metabólicas ou, alternativamente,
quando a terapia com iodo radioativo não está disponível1,4. Atualmente são dois os fármacos
maioritariamente utilizados: Metimazol e Carbimazol, cujo mecanismo de ação consiste em
inibir a tireoperoxidase2,4. A dose inicial recomendada de Metimazol por Daminet et al (2014) é
de 2.5mg BID, PO4. A maioria dos gatos fica eutiroide em 2 ou 3 semanas, no entanto, caso
isto não aconteça, deve recorrer-se a um ajustamento da dose, acrescentando à dose inicial
2.5mg/dia até ser alcançado o eutiroidismo1,4. A utilização deste fármaco induz alguns efeitos
secundários, nomeadamente, leucopenia e trombocitopenia, que apesar de severas, são raras
e tendem a reverter ao cessar a sua administração. Este pode, ainda, causar prurido, letargia,
hepatotoxicidade e desconforto gastrointestinal que se traduz em vómitos e anorexia. A maioria
surge dentro das primeiras 4 a 6 semanas de terapia, sendo menos comuns após dois ou três
meses de tratamento1,2,4,5. Posto isto, recomenda-se uma monitorização com hemograma
completo, bioquímica incluindo perfil hepático e renal e doseamento da T 4total 2 ou 3 semanas
após indução da terapia, 3 meses após estabilização e depois a cada 6 meses4. Quando a
administração oral provoca distúrbios gastrointestinais, pode optar-se pela aplicação
transdérmica, apesar de apresentar menor eficácia2. A administração de 10mg SID de
Carbimazol, fármaco derivado do Metimazol, é considerada uma dose inicial adequada. De
acordo com Daminet et al (2014), não há vantagem em trocar Metamizol por este caso haja
suspeita de reações adversas4. Ao Nico foi prescrito Metamizol 2.5mg PO, BID, o que está de
acordo com o recomendado.
A abordagem cirúrgica é relativamente simples e efetiva. A recorrência é mais provável
apenas em gatos com tecido tiroideo ectópico5. Existem duas técnicas: a tiroidectomia
extracapsular, cujo risco de provocar hipoparatiroidismo é maior, e a tiroidectomia
intracapsular, onde há maior probabilidade de recidiva1.
O recurso a iodo radioativo é o tratamento de eleição no hipertiroidismo por ser simples,
eficaz e seguro. Consiste em administrar uma injeção subcutânea, não exigindo anestesia
geral nem havendo risco de provocar hipoparatiroidismo5. Por outro lado, a utilização deste
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método exige equipamentos específicos, disponíveis apenas em alguns hospitais veterinários,
além de que os gatos sujeitos a este tratamento necessitam permanecer isolados pelo menos
uma semana1,2. A avaliação da função renal deve ser avaliada previamente a este tipo de
terapêutica pois de acordo com Daminet et al (2014), há um número significativo de animais
que se tornam azotémicos após a radioterapia5. Os valores de T4 tendem a normalizar entre 2
semanas a 3 meses5. Apenas 5% dos casos não responde ao tratamento1,2.
O prognóstico é bom quando se opta pela cirurgia e não existem complicações
cardíacas ou renais mas é ainda melhor após a radioterapia, com a qual o tempo médio de
sobrevida é de 4 anos2. No caso do Nico optou-se pela terapia farmacológica com Metimazol
devido a restrições financeiras. O tempo de sobrevida com este tipo de abordagem pode ser
influenciado negativamente se existir doença renal prévia ou caso a terapia não seja
devidamente aplicada1.

Apesar

de ser

umas das patologias mais frequentemente

diagnosticadas na clínica de pequenos animais, a sua prevenção não é viável uma vez que as
causas subjacentes à sua ocorrência permanecem incógnitas3.
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Anexo I – Panleucopénia Felina
Hemograma

Valores

Valores de Referência

Glóbulos Vermelhos (10 /µl)
Hematócrito (%)
Hemoglobina (g/dl)
V.C.M. (fl)
Glóbulos Brancos (células/µl)
Proteínas (mg/dl)

7,18
34
12,30
47,35
500*
7

6 - 8,90
28,5 - 42,8
9,2 – 13,2
43 - 51
8689 - 29020
5,3 – 6,9

Bioquímica

Valores

Valores de Referência

Magnésio (mEq/L)
Cálcio (mg/dl)
Cloro (mEq/L)
Fósforo (mg/dl)
Sódio (mEq/L)
Potássio (mEq/L)
Albumina (g/dl)
Creatinina (mg/dl)
B.U.N (mg/dl)

2,3
9,4
111,2
4,2
134,0
3,6
3,1
1,0
12,8*

1,9 – 2,4
8,9 – 10,1
110 – 117
6,2 – 9,1
152 – 162
4,1 – 5,7
2,4 – 3,6
0,4 – 1,2
14 - 36

6

Tabela 1 - Analítica de Duvel. Valores alterados assinalados a negrito.

Figura 1 – Proteinograma (imagem gentilmente cedida pelo HVM).

Glóbulos Brancos (células/µl)
1800
7300

Valor de Referência
8689 - 29020

Tabela 2 - Glóbulos brancos.
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Anexo II – Demodicose Generalizada

Figura 1 – Hipotricose e eritema generalizado.

Figura 2 – Eritema.

Figura 3 – Ácaros Demodex canis.
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Anexo III – Colopexia por prolapso rectal recorrente

Figura 2 – Isolamento do cólon.

Figura 1 – Redução Manuel do Prolapso Rectal.

Figura 3 – Colopexia.

32

Anexo IV – Urolitíase por estruvite

Figura 1 – Visualização de estruturas radiopacas na zona correspondente à uretra (imagem gentilmente
cedida pelo HVM).

Hemograma

Valores de
Referência

14/11/14

15/11/14

17/11/14

19/11/14

Hematócrito (%)
GV (x10⁶/µl)
GB (célulasx10³/
µl)
MCV (fl)
Proteínas (g/dl)
Bioquímica
A.L.T. (UI/L)
Fosfatase
Alcalina (UI/L)
Magnésio (mEq/l)
Cálcio (mg/dl)
Cloro (mEq/l)
Fósforo (mg/dl)
Sódio (mEq/l)
Potássio (mEq/l)
Albumina (g/dl)
Creatinina (mg/dl)
B.U.N. (mg/dl)
Glucose (mg/dl)
Colesterol (mg/dl)

41,1 – 55,0
5,87 - 7,59
6869 - 13985

52,5
7,93
11,3

39,3
5,75
28,4

40,8
6
26,8

43
5,10
27100

66 - 79
5,5 – 7,3

66,2
6,1

68,3

66,3
6

66,5
5,6

16 – 49
18 – 55

51,6*
155,6*

2,1 – 2,5
9,1 – 10,8
104 - 118
3,3 – 5,7
140 - 151
4,1 – 5,7
2,6 – 3,9
0,7 – 1,2
10 – 15,2
80 - 117
111 - 250

2,2
9,7
114,8
5,4
151
4,3
3,2
2,2*
70,4*
104,2
103,2

1,5
10,2
114,5
4,3
143
4,2
2,7
0,5
109*

2,0
10,0
113,9
5,6
140
4,0
2,5
0,6
19,0

2,72
2,3*
104,2*

Tabela 1 – Analítica de Elliot durante todo o internamento. Valores alterados assinalados a negrito.
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Figura 2 – Urohidropropulsão retrógada (adaptado de Chew, D.J., Dibartola, S.P., Schenck, P.A. (2011) Canine and Feline
Nephrology and Urology 2nd (Ed.), pág. 290)

Figura 3 – Presença de estruturas hiperecogénicas no
bordo ventral da bexiga correspondentes a cálculos
(pós- urohidropropulsão).
(imagem gentilmente cedida pelo HVM)
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Figura 4 - Cálculos de estruvite

Anexo V – Hipertiroidismo Felino
Hemograma

Valores

Valores de Referência

Glóbulos Vermelhos (106/µl)
Hematócrito (%)
Hemoglobina (g/dl)
V.C.M. (fl)
Glóbulos Brancos (células/µl)
Proteínas (mg/dl)

7,9
40
11,20
47,06
15,900
5,9

6 - 8,90
28,5 - 42,8
9,2 – 13,2
43 - 51
8689 - 29020
5,3 – 6,9

Bioquímica

Valores

Valores de Referência

Magnésio (mEq/L
Cálcio mEq/L
Cloro mEq/L
Fósforo mEq/L
Sódio mEq/L
Potássio mEq/L
Albumina (g/dl)
Creatinina (mg/dl)
B.U.N (mg/dl)
Glucose (mg/dl)
Colesterol (mg/dl)
ALT (UI/L)

2,2
9,6
111,0
6,6
150
4,3
3,2
1,0
25
92
125
400*

1,9 – 2,4
8,9 – 10,1
110 – 117
6,2 – 9,1
152 – 162
4,1 – 5,7
2,4 – 3,6
0,4 – 1,2
14 - 36
65-111
76-146
20-67

Tabela 1 – Analítica de Nico. Valores alterados a negrito.

Doseamento da T4total (µg/dl)

Valores de Referência

21,5 µg/dl*

1-4

Tabela 2 – Concentração sérica de T4 total.
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