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Resumo
O presente relatório final de estágio representa o trabalho desenvolvido ao longo de
dezasseis semanas de estágio curricular, no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em
Medicina Veterinária, na área de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia. Serão aqui
descritos e discutidos cinco casos clínicos acompanhados ao longo do período de estágio,
selecionados com base no grau de interesse e aprendizagem.
Nas primeiras doze semanas, optei por realizar o meu estágio no “Hospital Veterinari Molins”,
um hospital veterinário privado situado na periferia de Barcelona. Neste estive presente nos
serviços clínicos de Cardiologia, Neurologia, Medicina Interna, Imagiologia e Cirurgia, nos quais
tive a oportunidade de assistir a consultas das diferentes especialidades, de acompanhar a
execução de procedimentos e inúmeros exames complementares de diagnóstico e, ainda, de
participar no seguimento e discussão dos casos clínicos acompanhados. Também me foi
possível assistir a diversas cirurgias, tendo participado em algumas delas.
Nas seguintes quatro semanas, realizei o estágio no Hospital Veterinário de Santa Marinha,
também um hospital privado, em Gaia. Durante este período pude auxiliar e participar em
diferentes tarefas como a realização de exames físicos, tanto no âmbito de consulta como no
internamento, colocação de cateteres, administração de fármacos, recolha de sangue,
monitorização da anestesia durante as cirurgias e realização de exames complementares de
diagnóstico. Acompanhei os diversos casos clínicos desde a primeira consulta até à decisão do
tratamento mais adequado. Fui, ainda, parte integrante do serviço de urgências.
Ao longo destas semanas de estágio contactei com diferentes realidades da prática clínica,
adquiri competências nas diferentes áreas abordadas, desenvolvi o meu raciocínio clínico e
espirito crítico, adquiri e aperfeiçoei competências práticas, aprofundei o conhecimento adquirido
ao longo do curso e desenvolvi, ainda, a capacidade de trabalhar em equipa. Deste modo, posso
concluir que foi uma experiência bastante gratificante e que os objetivos pedagógicos desta área
curricular foram cumpridos.
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Abreviaturas, acrónimos e símbolos
% – percentagem

MCHC – concentração de hemoglobina

ºC – graus Celsius

corpuscular média

< – menor

MCV – volume corpuscular médio

> – maior

mg – miligrama

® – produto registado

MieloTC – Mielotomografia Computadorizada

µg – micrograma

mL – mililitro

µL – microlitro

mm – milímetro

ACDO – Amplatz Canine Duct Occluder

mmHg – milímetro de mercúrio

ALT – alanina aminotransferase

MP – membros pélvicos

ALP – fosfatase alcalina

MT – membros torácicos

bpm – batimentos por minuto

mV – milivolts

CAP – canal arterial persistente

PAU – pause

cm – centímetro

Penh – enhanced pause

dL – decilitro

PFP – prova de função pulmonar

DV – dorso-ventral

pg – picograma

ECG – Eletrocardiograma

PMMA – polimetilmetacrilato

EMC – espondilomielopatia cervical caudal

po – via oral (per os)

e.g. – por exemplo

ppm – pulsações por minuto

fig. – figura

q12h – a cada doze horas

fl – fentolitro

q8h – a cada oito horas

fr – french

q24h – a cada vinte e quatro horas

g – grama

RIT – rush immunotherapy

h – hora

RM – ressonância magnética

Hb – hemoglobina

rpm – respirações por minuto

Ht – hematócrito

s – segundos

HVM – Hospital Veterinari Molins

sc – via subcutânea

im – via intramuscular

T4 – tiroxina

iv – via intravenosa

TC – tomografia computadorizada

Kg – kilograma

Te – tempo de expiração

L – litro

Ti – tempo de inspiração

LBA – lavagem bronco-alveolar

TRC – tempo de repleção capilar

LL – latero-lateral

TSH – hormona estimuladora da tiróide

m/s – metros por segundo

U.I. – unidades internacionais

®

MCH – hemoglobina corpuscular média
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Caso clínico nº 1: Urologia – Obstrução uretral por urólitos de urato num Dálmata
Caracterização do animal e motivo da consulta: O Rex é um cão da raça Dálmata, macho
inteiro de 11 anos de idade e 25 Kg de peso. Foi apresentado à consulta por ter dificuldade a
urinar, desde o dia anterior, urinando com maior frequência e pouca quantidade de cada vez;
ocorreu, ainda, um episódio de urina com sangue.
Anamnese: O Rex estava corretamente vacinado e desparasitado interna e externamente. Não
tomava nenhum tipo de medicação, nem tinha antecedentes médico-cirúrgicos. A alimentação
era feita à base de dieta mista (ração seca comercial e frango cozido). O animal vivia numa
moradia com acesso ao exterior privado e por vezes ao exterior público. Na anamnese dirigida
aos diferentes sistemas não foram relatadas alterações adicionais.
Exame físico: Atitude em estação, movimento e decúbito adequada. Alerta e temperamento
equilibrado. Condição corporal normal a magro 4/10. Movimentos respiratórios sem alterações,
frequência de 38 rpm. Auscultação cardiopulmonar normal. Pulso, forte, regular, simétrico e
sincrónico, com 96 ppm de frequência. Temperatura 38,4°C (reflexo perianal e tónus muscular
normais; no termómetro não se observou sangue/muco ou parasitas). Grau de desidratação
inferior a 5%. Membranas mucosas rosadas, húmidas com TRC inferior a dois segundos.
Gânglios linfáticos sem alterações. Palpação abdominal ligeiramente dolorosa na parte caudal
(bexiga distendida).
Exame urinário: Não foi possível observar o animal aquando da micção. Rins palpáveis, normais
quanto à posição e tamanho. Bexiga distendida e dor à sua palpação. No toque retal notou-se a
próstata ligeiramente aumentada. Apresentava desconforto na manipulação do pénis.
Lista de problemas: Disúria, polaquiúria, hematúria, palpação abdominal dolorosa, distensão
vesical, desconforto à manipulação do pénis.
Diagnósticos diferenciais: Obstrução urinária por urólitos (uratos ou de outro tipo), doenças do
trato urinário inferior (inflamação, infeção ou neoplasia), trauma vesical e/ou uretral, neoplasia
vesical, uretral ou dos tecidos envolventes, alterações prostáticas (inflamação, quistos ou
abcessos, infeção, hiperplasia benigna, neoplasia), alterações anatómicas (estenose, hérnia
inguinal), alterações neurogénicas (dissinergia reflexa, espasmo uretral, hiperespasticidade do
detrusor).
Exames complementares: Ecografia abdominal: distensão vesical, bexiga com bastante líquido
e algumas partículas em suspensão; prostatomegalia ligeira; Urianálise (cistocentese ecoguiada)
(Anexo I, tabela 1): (1) macroscópica: urina turva, amarela, com densidade urinária superior a
1.040; (2) tira reativa: proteínas (1+), leucócitos (1+), sangue (1+), pH = 5,8; (3) microscópica:
cristais finos, hexagonais, de tonalidade verde acastanhado, compatíveis com cristais de urato;
presença de leucócitos e eritrócitos; Urocultura: negativa; Radiografia abdominal, projeção
latero-lateral (LL) (Anexo I, fig. 1): bexiga distendida (9,52x14,36 cm) e próstata visível;
Uretrografia retrógrada com contraste positivo, projeção LL (Anexo I, fig. 1): presença de diversos

urólitos na uretra peniana distal. Hemograma: sem alterações; Bioquímica sérica (Anexo I, tabela
2): azotémia – aumento da ureia (52 mg/dL; refª 9,2-29,2) e creatinina (2,8 mg/dL; refª 0,4-1,4).
Diagnóstico: Obstrução uretral por urólitos, provavelmente de urato.
Tratamento: O animal ficou internado e iniciou-se fluidoterapia com solução salina a 0,9% (34
mL/h iv). No próprio dia, procedeu-se à cateterização uretral, mas sem sucesso, devido à elevada
resistência sentida. No dia seguinte, realizou-se, assim, uma uretrostomia e cistotomia com
remoção dos cálculos uretrais e lavagem vesical; neste procedimento, o Rex foi previamente
anestesiado – pré-medicação com dexmedetomidina (3-5 µg/Kg iv) e metadona (0,1-0,3 mg/Kg
iv), indução realizada através da administração de propofol (1-4 mg/Kg iv) e isoflurano como
anestésico inalatório. O tratamento iniciado no pós-cirúrgico inclui amoxicilina e ácido clavulânico
(8,75 mg/Kg im q24h), meloxicam (0,2 mg/Kg sc q24h). O Rex teve alta 48 horas após a cirurgia,
tendo sido prescrita uma ração de baixo teor proteico (Hill’s® u/d; já iniciada durante o
internamento) e mantido o tratamento antibiótico (12,5 mg/Kg po q12h) por mais 13 dias, o antiinflamatório (0,1 mg/Kg po q24h) durante mais 2 dias e o alopurinol.
Acompanhamento: Dois dias após a alta, os sinais clínicos tinham desaparecido e a palpação
abdominal encontrava-se normal; mantinha o tratamento farmacológico e a dieta prescrita; a
sutura encontrava-se limpa e desinfetada. Foi aconselhada uma nova consulta dentro de uma
semana. O resultado da análise dos cálculos revelou 100% de cálculos de urato.
Discussão: A urolitíase é uma doença que resulta da associação de fatores familiares,
congénitos e fisiopatológicos adquiridos que, progressivamente, aumentam o risco de formação
de urólitos pela precipitação de metabolitos excretados na urina.4 Esta doença é muito comum
em cães e pode resultar em obstrução uretral, sendo mais frequente em machos, como
aconteceu com o presente caso.1,5
A formação de urólitos pressupõe a existência de uma urina muito saturada, pelo menos,
intermitentemente. Esta formação é iniciada pela precipitação de núcleos de cristais
submicroscópicos, que vão “crescendo” e agregando-se.1 Os urólitos mais comuns em cães são
os de oxalato de cálcio e os de estruvite.2 Os urólitos de urato são a terceira forma mais comum
em cães5; são tipicamente pequenos, lisos, redondos ou ovoides e de cor verde acastanhado. O
termo “urato” inclui sais de ácido úrico (amónia, potássio e urato de sódio) e a sua formação é
promovida por uma dieta rica em purinas e seus precursores, assim como a produção de uma
urina ácida.1,8
O ácido úrico resulta do metabolismo das purinas. Estas, por oxidação, são metabolizadas
em hipoxantina que, por sua vez, é convertida, por ação da xantina oxidase, em xantina; a xantina
é convertida em ácido úrico, a nível hepático. Em condições normais, o ácido úrico é oxidado em
alantoína por ação da uricase hepática, sendo a alantoína bastante solúvel e eliminada na urina.5
Os Dálmatas possuem uma alteração no metabolismo das purinas que conduz à excreção
de ácido úrico na urina, em vez de metabolitos solúveis. Eles excretam cerca de 400-600 mg de
2

ácido úrico por dia, 10 vezes mais que os cães de outras raças. Esta alteração relaciona-se com
uma mutação no gene SLC2A9 devido a sucessivos cruzamentos dentro da mesma raça.6,7 Este
gene codifica o transportador transmembranar de ácido úrico que se encontra nos hepatócitos e
nas células tubulares renais. Apesar dos Dálmatas possuírem quantidade suficiente de uricase,
o defeito no transportador de urato presente nesta raça resulta na diminuição da conversão de
ácido úrico em alantoína e no aumento da concentração urinária de ácido úrico
(hiperuricusúria).1,2 Num estudo retrospetivo, baseado na análise de 2735 urólitos de cães em
Espanha e Portugal entre os anos 2004-2006 constatou-se a presença de 146 urólitos de urato,
dos quais 63 correspondiam a Dálmatas.8 Existem, porém, outros fatores que contribuem para a
formação deste tipo de urólitos, tais como: aumento da produção de urease microbiana, excreção
renal de iões de amónia, acidúria e a presença de promotores ou falta de inibidores da formação
deste tipo de urólitos.5 Contudo, nem todos os Dálmatas formam urólitos de urato: estima-se que
25% dos Dálmatas machos irão ter urolitíase e aproximadamente 92-97% dos urólitos de urato
de Dálmatas enviados para análise correspondem a cães machos. Os fatores genéticos,
diferenças anatómicas e a composição da urina poderão justificar esta diferença na incidência
de formação de urólitos entre os géneros.5 As raças mais predispostas à formação de cálculos
de urato são as seguintes: Dálmata, Bulldog Inglês, Black Russian Terrier, Schauzer miniatura,
Shih Tzu, Yorkshire Terrier. Foi demonstrado que os Bulldog Inglês e os Black Russian Terrier
são homozigóticos para a mesma mutação do transportador.1 No entanto, num estudo realizado
com o fim de estimar a frequência da mutação de hiperuricusúria canina em diferentes raças,
foram identificadas 10 novas raças com esta mutação presente, apesar de nenhuma delas
apresentar predisposição para formar urólitos de urato. Em algumas destas raças (e.g.
Weimaraner, Large Munsterlander e Parson Russel Terrier) detetaram-se urólitos de urato e uma
avaliação posterior permitiu verificar que estas raças eram homozigóticas para a mutação em
causa, sustentado a associação entre a mutação de hiperuricosúria e a urolitíase de uratos.3 A
formação deste tipo de urólitos noutras raças de cães está associada predominantemente a
doenças hepáticas, especificamente anomalias vasculares portossistémicas.5
Os sinais clínicos são variáveis, podendo o animal apresentar polaquiúria, oligúria, anúria
(em casos graves), estrangúria, disúria e/ou hematúria, vómitos e prostração se a azotémia for
acentuada.2 Atendendo à distensão vesical apresentada pelo Rex, assim como o facto de ser
um Dálmata e a presença de cristais de urato no sedimento urinário, a primeira suspeita foi de
obstrução por urólitos de urato.
O diagnóstico da presença de urólitos é realizado através de radiografia ou ecografia, nas
quais podemos avaliar a sua localização, número, tamanho, densidade e forma. As radiografias
simples permitem visualizar cálculos radiopacos, enquanto a radiografia contrastada (uretrografia
retrógrada com contraste positivo) permite detetar cálculos radiolucentes, como ocorreu no caso
do Rex – no qual se introduziu um contraste iodado na uretra, recorrendo a um cateter:
3

observaram-se inúmeros urólitos radiolucentes na uretra peniana e em ambas as radiografias
constatou-se a distensão vesical devido à obstrução uretral; a cistografia de duplo contraste é o
melhor método para determinar o tamanho, a forma e o número de cálculos, para além de que
permite a visualização de cálculos uretrais.1,5 A ecografia é um método sensível de deteção e
permite avaliar o trato urinário superior, porém, não fornece informação suficiente quanto às
características dos cálculos para estabelecer uma terapia, pelo que deve apenas ser
complementar ao exame radiográfico4; no caso do Rex foi importante para poder descartar
possíveis alterações prostáticas. A palpação da porção distal da uretra é importante, assim como
a porção pélvica através do toque retal.1 Relativamente ao caso do Rex, pudemos constatar
nestes exames de diagnóstico uma prostatomegalia ligeira, que poderá ser justificada pela idade
do animal e pelo facto de não ser castrado, pelo que não teve grande relevância para o caso. A
composição do urólito é de extrema importância, visto que irá determinar a origem, e desta forma,
o tratamento e a prevenção das causas subjacentes da urolitíase8; de forma a determinar a sua
composição, é possível recorrer à análise qualitativa (métodos não são totalmente fiáveis) e
quantitativa (cristalografia ótica, difração de raios x e espectrometria de infravermelhos). No caso
de não ser possível realizar a análise quantintativa dos urólitos, é possível predeterminar a sua
composição química através dos resultados da urianálise, cultura urinária e exame radiográfico1
(consultar Anexo I, tabela 3). A realização da urianálise é imprescindível, especialmente o
sedimento urinário, no qual é possível a observação microscópica de cristais e estes podem ser
úteis para predeterminar a composição de urólitos presentes – a presença de cristais na urina
(cristalúria) não é sinónimo de urolitíase, contudo, significa que esta se encontra saturada deste
componente e, portanto, existe o risco de desenvolver urólitos desse mesmo componente. Para
além disso, deve-se submeter a urina a cultura, para descartar uma possível infeção que é muito
provável ocorrer quando existem obstruções uretrais. Na urianálise do Rex detetou-se um pH
ácido (favorecedor da formação de urólitos de urato), alguns leucócitos devidos à possível
inflamação local do uroepitélio provocada pela obstrução e a presença de sangue possivelmente
secundária à distensão vesical que traumatizou a parede. Na análise microscópica do sedimento
urinário constatou-se a presença de cristais compatíveis com cristais de urato. Esta evidência
suportou a hipótese de que os urólitos aprisionados na uretra peniana fossem constituídos por
urato. O hemograma geralmente não possui alterações; a análise bioquímica sérica deve ser
realizada, essencialmente, para detetar possível azotémia e hipercalémia devido à obstrução.2,5
O hemograma do Rex não apresentava alterações, mas constatou-se a presença de azotémia
ligeira, pelo que a instituição de fluidoterapia, especialmente após a desobstrução, foi importante
de forma a repor o equilíbrio eletrolítico e a aumentar a excreção de metabolitos. Os níveis de
potássio não foram medidos, algo que deveria ter sido feito pois a presença de hipercalémia
pode originar bradiarritmias; assim como o ECG deveria ter sido realizado para monitorizar o
ritmo e frequência cardíacos (apesar de se encontrar sem alterações aquando da cirurgia).
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Em relação ao tratamento, este tipo de urólitos é passível de ser dissolvido
farmacologicamente. No entanto, em algumas circunstâncias não é a abordagem mais correta e
quando se trata de uma obstrução uretral é obrigatória a remoção dos urólitos de forma cirúrgica
ou não cirúrgica.1 Para remover os urólitos existem várias técnicas: uretrostomia e cistotomia,
cistotomia por laparoscopia (não se aplica a urólitos uretrais), hidropropulsão miccional (aplicase apenas no caso de pequenos cálculos localizados na bexiga que não obstruam a uretra),
urohidropropulsão retrógrada (possíveis recidivas, pois o Rex apresentava inúmeros urólitos),
cateterização uretral, litotripsia recorrendo a laser (técnica rápida, eficaz, segura e preferível à
uretrostomia) e litotripsia de ondas de choque extracorporal.1 No caso do Rex realizou-se a
cateterização uretral, mas sem sucesso, e, por fim, optou-se pela uretrostomia e cistotomia.
Contudo, a cirurgia possui algumas desvantagens, tais como: necessidade de anestesia
(sobretudo devido à azotémia presente) e a possibilidade de ocorrer a remoção incompleta de
urólitos. Uma das grandes vantagens da remoção cirúrgica dos urólitos é permitir diagnosticar
definitivamente a sua natureza. No caso do Rex, após a remoção dos urólitos, estes foram
enviados para análise, que veio a confirmar tratarem-se de urólitos de urato; contudo, devido ao
facto da obtenção dos resultados ser demorada, optou-se por instituir uma dieta baixa em
proteínas juntamente com a administração de alopurinol, tendo em conta o facto do animal em
causa ser um Dálmata e os cristais observados no sedimento urinário serem compatíveis com
cristais de urato.
Relativamente à prevenção, está recomendado fazer uma dieta com níveis baixos de
purinas, recorrendo, por exemplo, a uma dieta hipoproteica (Royal Canin Veterinary Diet Urinary
U/C, Hill’s Canine u/d); outra alternativa é uma dieta vegetariana. Estas dietas diminuem a
concentração de amónia e ácido úrico e produzem uma urina mais alcalina (pH > 7) onde os
uratos de amónia são mais solúveis. O uso de dietas ultrabaixas em proteína tem sido associado
a cardiomiopatias dilatadas em Bulldog Inglês e alguns Dálmatas, supondo-se que seja por
deficiência de taurina e/ou carnitina em cães predispostos a esta patologia.5 Em animais com
formação recorrente de urólitos pode-se adicionar citrato de potássio para ajudar a alcalinizar a
urina, caso a dieta não seja suficiente. No entanto, quando estas medidas não são suficientes, e
no caso de animais de raça que possuam a mutação genética do transportador de urato, como
é o caso do Rex, é necessário recorrer ao alopurinol, um inibidor da xantina oxidase. Este irá
diminuir a quantidade de ácido úrico formado na urina. O metabolismo deste fármaco varia de
animal para animal, pelo que a quantidade administrada deveria ser baseada na medição da
excreção de ácido úrico na urina durante 24 horas (valor a atingir: <300 mg urato/24 horas).
Contudo, na prática não é realizada, sendo utilizada a relação ácido úrico:creatinina para
documentar a diminuição da excreção deste composto.2,5 A dose inicial é de 15 mg/Kg po q12h
durante 4 semanas; após as 4 semanas, o tamanho, o número e a forma dos urólitos devem ser
reavaliados de forma a ajustar a dose.5 Para doentes com insuficiência renal e/ou hepática, a
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dose deve ser reduzida, pois este fármaco é excretado por via renal e a diminuição da atividade
hepática resulta num maior tempo de semi-vida do fármaco. A reações adversas ao alopurinol
(e.g. anemia hemolítica e neuropatia do trigémio) podem ocorrer em cães, ainda que raramente5;
o efeito adverso mais frequentemente reportado é o desenvolvimento de urólitos de xantina (por
excesso de precursores de purina), que podem ser dissolvidos descontinuando o alopurinol
durante 1-2 meses e mantendo uma dieta baixa em proteína.5 O cumprimento da terapia médica
é possível ser avaliada a partir da avaliação do pH da urina (>7), gravidade específica urinária
(<1.015), concentração sanguínea de ureia nitrogenada (<10 mg/dL), sedimento urinário (não se
devem observar cristais de urato) e monitorizar o tamanho e número de urólitos. Os cistólitos
demoram, aproximadamente, mais de 3,5 meses a dissolverem-se, com recurso à combinação
da dieta, modificação do pH e alopurinol a ser usada.5 Na ausência de qualquer episódio de
urolitíase de uratos, não é recomendável a prescrição de dietas baixas em proteína apenas pela
raça ser predisposta a esta formação.1
Recomenda-se a realização de exames periódicos, como por exemplo, radiografia
contrastada ou cistografia de duplo contraste e urianálise.2 Se numa das avaliações de controlo
forem encontrados novamente urólitos, é possível que tenha de se aumentar a dose de alopurinol
em 10-15%, isto, se forem urólitos de urato; caso sejam urólitos de xantina, deve-se interromper
a toma do alopurinol, pois a formação deste tipo de cálculos é devida a este fármaco.5 Os
resultados do tratamento utilizado no Rex foram bastante satisfatórios. A dieta e administração
do alopurinol irão contribuir para a prevenção do aparecimento de novos urólitos de urato, pelo
que o seu prognóstico é bom. É importante não menosprezar a realização de exames periódicos
de controlo de modo a obtermos uma melhor prevenção.
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Caso clínico nº 2: Pneumologia – Asma Felina
Caracterização do animal e motivo de consulta: O Marley é um gato Europeu comum, macho
inteiro de 1 ano e 6 meses de idade e 4 Kg de peso. Foi apresentado à consulta no Hospital
Veterinari Molins (HVM) por dificuldade respiratória grave.
Anamnese: Há cerca de 10 horas, o Marley tinha ingerido erva (segundo os proprietários,
provavelmente marijuana), a seguir vomitou duas vezes e a partir desse momento começou a
respirar com dificuldade, com a boca aberta. O Marley encontrava-se corretamente vacinado e
desparasitado interna e externamente, não tomava nenhum tipo de medicação e não tinha
antecedentes médico-cirúrgicos. A alimentação era à base de ração seca comercial. Vivia numa
moradia com os proprietários desde os 2 meses de idade e tinha acesso ao jardim da mesma.
Estava exposto a ambientadores e marijuana. Na anamnese dirigida aos diferentes sistemas não
foram relatadas alterações adicionais.
Exame físico: Atitude em estação, movimento e decúbito adequada. Alerta e temperamento
equilibrado. Condição corporal adequada 5/10. Respiração costoabdominal com componente
abdominal marcada e frequência de 50 rpm. Na auscultação pulmonar estavam presentes sibilos
expiratórios e a auscultação cardíaca era normal. O pulso era forte, regular, simétrico e
sincrónico, com, aproximadamente, 220 ppm de frequência. Temperatura 38°C. Grau de
desidratação inferior a 5%. Membranas mucosas rosadas, húmidas com TRC inferior a 2
segundos. Gânglios linfáticos sem alterações. Palpação abdominal sem alterações.
Exame do Aparelho Respiratório: Os movimentos respiratórios eram rápidos e esforçados,
com componente abdominal marcada. Colunas de ar expirado simétricos. Os olhos e as narinas
não apresentavam qualquer tipo de corrimento. Não foi detetada nenhuma alteração à percussão
dos seios paranasais. À palpação da traqueia, a tosse era facilmente induzível. Ausência de
alteração da simetria na região torácica e percussão do campo abdominal sem alterações.
Lista de problemas: Dispneia expiratória com componente abdominal marcada, taquipneia,
sibilos expiratórios, reflexo de tosse facilmente induzido à palpação da traqueia, vómitos.
Diagnósticos diferenciais: Asma felina, bronquite aguda ou crónica, edema pulmonar
secundário a insuficiência cardíaca, broncopneumonia (vírica, bacteriana), corpos estranhos nas
vias aéreas, parasitas pulmonares (Aelurostrongylus, Paragonimus e Capillaria), infeção por
Bordetella, Dirofilaria immitis, Toxocara cati, doenças do parênquima pulmonar, derrame pleural,
pneumotórax, piotórax, fibrose pulmonar, neoplasia pulmonar, traumatismo torácico, toxinas.
Exames complementares: Radiografia torácica, projeções LL e ventro-dorsal (VD) (Anexo II,
fig. 1): padrão bronco-intersticial, aumento da densidade do lóbulo pulmonar direito médio,
aplanamento do diafragma e presença de ar no interior do estômago (aerofagia secundária à
dispneia); imagens compatíveis com asma; Hemograma e Bioquímica sérica: sem alterações;
Pletismografia (Anexo II, fig. 2 e tabela 1): valores médios: índice de Penh 2,33; PAU 1,63; Ti
0,39 seg.; Te 0,55 seg.
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Diagnóstico: Asma felina.
Tratamento e acompanhamento: O Marley foi internado e iniciou-se oxigenoterapia (na
incubadora) e administrou-se butorfanol (0,05-0,2 mg/Kg im) para estabilização. Após a
realização dos exames complementares e administração de dexametasona (0,1-0,25 mg/Kg iv),
foi-lhe dada alta hospitalar com o seguinte tratamento: metilprednisolona (1 mg/Kg po q12h),
salbutamol inalado (50 µg q8h) e cefadroxil (10 mg/Kg po q12h). Após 5 dias, o Marley
encontrava-se clinicamente bem e na pletismografia obteve-se um valor de índice Penh de 0,74
(Anexo II, fig. 2 e tabela 1); manteve-se a medicação. Três semanas depois, os valores de
pletismografia pioraram (Penh: 0,90 – Anexo II, fig. 2 e tabela 1) e aconselhou-se manter a
medicação durante 10 dias e, depois, reduzir a dose de metilprednisolona para metade (0,5
mg/Kg po q12h), se não piorasse. Após 3 semanas, o Marley apresentava-se clinicamente bem
e o valor de índice Penh havia normalizado (Penh: 0,53 – Anexo II, fig. 2 e tabela 1); mantevese o tratamento com salbutamol e metilprednisolona (0,5 mg/Kg po q12h, durante 5 dias, após
os quais se reduziria para q24h durante mais 5 dias); introduziu-se na terapia a fluticasona
inalada (250 µg q12h). Após um mês, o Marley encontrava-se assintomático e os valores da
pletismografia encontravam-se perto da normalidade (Penh: 0,65 – Anexo II, fig. 2 e tabela 1);
manteve-se o tratamento com fluticasona e aconselhou-se a administração do salbutamol
apenas em episódios de crise.
Discussão: A asma felina é uma doença inflamatória crónica dos brônquios e bronquíolos, de
causa frequentemente desconhecida. É das doenças respiratórias mais frequentes nos gatos
jovens ou de meia-idade e tem maior incidência em fêmeas3,8; estima-se que aproximadamente
1-5% da população de gatos esteja afetada.8 É um processo potencialmente fatal que requer
uma avaliação cuidadosa, diagnósticos diferenciais consistentes e um tratamento rigoroso.2 Os
alérgenos, a poluição ambiental e as substâncias irritantes presentes no ambiente são os
responsáveis pelo quadro clínico. Curiosamente, foi isolado Mycoplasma spp em 21-40% dos
gatos com doença bronquial e, apesar de favorecer uma broncoconstrição espontânea, o seu
papel no aparecimento da asma felina é ainda desconhecido.3
A doença caracteriza-se por uma reação de hipersensibilidade tipo I a alérgenos inalados.2
Geralmente, ocorre uma inflamação considerável, edema do epitélio bronquial e uma hipertrofia
que dará lugar a alterações estruturais, desde simples lesões por erosão ou úlceras até
alterações metaplásicas; a hiperatividade da mucosa glandular implica uma maior produção de
muco; produz-se, ainda, uma contração da musculatura lisa bronquial e quimiotaxia de células
inflamatórias. Estas alterações são reversíveis em alguns gatos mas em casos de inflamação
crónica podem surgir lesões irreversíveis (fibrose das vias aéreas ou enfisema). A inflamação
crónica das vias aéreas e a obstrução pode provocar uma dilatação permanente das vias aéreas
(bronquiectasia) e perda das estruturas de suporte elástico do parênquima pulmonar (enfisema).
A obstrução grave das vias respiratórias inferiores desencadeia um estado de distensão
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pulmonar provocando um estado de retenção de ar, pelo que uma das possíveis complicações
desta patologia é a formação de bolhas pulmonares ou enfisema e, se se produzir uma rotura do
parênquima, origina-se um pneumotórax de tensão.2,3
Os sinais clínicos variam de acordo com o caso, mas a apresentação clínica típica inclui uma
combinação de tosse, taquipneia, dispneia, ortopneia, anorexia, espirros e intolerância ao
exercício.2,3,8 Em casos graves é frequente existir uma componente abdominal no padrão
respiratório e uma caixa torácica em forma de “túnel” devido ao aprisionamento de ar.3 Existem
dois tipos de apresentação clínica: crise asmática (status asthmaticus) e a apresentação clínica
crónica (tosse e em esforço respiratório); os gatos em crise apresentam uma respiração de boca
aberta, taquipneia e uma componente abdominal aquando da expiração; no caso dos gatos com
sinais clínicos crónicos não percetíveis pelo dono, se não tratados durante um tempo
considerável, ocorre progressão das alterações patológicas.8 Por vezes, auscultam-se
crepitações e sibilos.2,8 Em função da duração dos sinais clínicos, a ocorrência da patologia pode
ser classificada em hiperaguda (inferior a 24 horas), aguda (inferior a um mês), subaguda (entre
1 mês e 6 meses) ou crónica (superior a 6 meses).3 No caso do Marley, estávamos perante uma
situação hiperaguda em que tínhamos uma dispneia grave com componente abdominal,
taquipneia e também se auscultaram sibilos.
O diagnóstico é realizado com base na história clínica típica, exame físico, sinais
radiográficos e após descartar outros diagnósticos possíveis.2,3,4 Se o doente se encontrar
estabilizado, o primeiro passo é a realização de radiografias (LL e DV). Os sinais mais frequentes
incluem um padrão bronquial ou bronco-intersticial (como observámos nas radiografias do
Marley), evidência de distensão pulmonar com aumento da radiolucência; em 10% dos doentes
identifica-se atelectasia do lóbulo pulmonar médio direito (devido à acumulação de muco no
brônquio e por apresentar orientação dorsoventral), como foi o caso do Marley, e o deslocamento
do mediastino para a direita como consequência; em casos muito graves é possível observar-se
infiltrados pulmonares devido ao excesso de secreções; alguns doentes crónicos podem
apresentar calcificações bronquiais secundárias2,3; aerofagia, cardiomegalia e dilatação vascular
podem estar presentes.2 O padrão radiográfico nem sempre coincide com o grau de afetação
respiratória (em 23% dos casos de asma felina as radiografias podem estar normais 8). A
tomografia computadorizada (TC) permite identificar lesões subtis que não podem ser detetadas
nas radiografias; podem observar-se alterações como o espessamento das paredes bronquiais,
padrões alveolares irregulares e bronquiectasia. Quanto ao hemograma, 20-30% dos gatos
apresentam eosinofilia periférica, mas não é um achado específico porque pode ter outras
causas (parasitas intestinais) e esta contagem de eosinófilos não se relaciona com o grau de
eosinofilia presente nas vias aéreas; relativamente ao hemograma do Marley, não se realizou a
contagem de eosinófilos, o que, apesar de não ser totalmente fiável, poderia ser um indicador de
diagnóstico. Em doentes hipoxémicos é possível constatar um hematócrito elevado.3 A
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realização de um exame coprológico é importante de forma a descartar possíveis parasitas
respiratórios (e.g. Aelurostrongylus abstrusus). No exame citológico do fluido obtido na lavagem
bronco-alveolar (LBA) observa-se, normalmente, a presença de um elevado número de células
inflamatórias (eosinófilos e neutrófilos) e de muco3,4; um aumento considerável da contagem
destas células está relacionado com uma maior gravidade do quadro clínico, no entanto, é
importante destacar que a presença de até 25% de eosinófilos pode ocorrer numa amostra de
um gato saudável e a sua presença não é indicativa de alergia ou parasitas; com esta técnica
também é possível identificar larvas de parasitas pulmonares; é uma técnica rápida mas possui
alguns riscos (e.g. anestesia), pelo que não é utilizada rotineiramente e só deve ser realizada em
doentes que não respondem a tratamento convencional. A cultura do fluido obtido na LBA deve
ser realizada para descartar a possibilidade de existir uma infeção, contudo, uma cultura positiva
não comprova necessariamente a presença de uma infeção das vias aéreas. A broncoscopia
geralmente não é necessária para o diagnóstico e só deve ser realizada se os sinais clínicos não
melhorarem após 6-7 dias de corticoterapia agressiva. Em suma, estes exames de diagnóstico
permitem estabelecer um diagnóstico presuntivo e determinar a localização e a gravidade da
doença, contudo, não permitem quantificar o grau de disfunção respiratória. De forma a
quantificar este grau, a pletismografia, uma prova de função pulmonar (PFP), permite saber se o
doente apresenta patologia bronquial calculando o índice de broncoconstrição Enhanced Pause
(Penh), variável que se correlaciona com a resistência nas vias aéreas; também permite avaliar
o grau de reatividade bronquial e monitorizar a resposta terapêutica. No traçado gerado, a
expiração divide-se em duas fases; quando o doente se encontra num estado de
broncoconstrição surge um pico na fase inicial (numa situação normal o traçado do ciclo
respiratório surge em forma de “planalto elevado”).3 Em todas as pletismografias realizadas ao
Marley, os valores de Penh encontravam-se sempre acima do valor normal (<0,5), indicando, na
primeira avaliação, um grau elevado de broncoconstrição que foi melhorando ao longo do tempo;
na última consulta de controlo (dia 78) ocorreu uma melhoria clínica devido à medicação
administrada, tendo sido obtido um valor de Penh de 0,65, muito próximo da normalidade. As
provas intradérmicas e serológicas para identificar alergénios implicados na doença não são
úteis em Medicina Veterinária.8
Em relação ao tratamento da asma felina, o protocolo depende da gravidade e frequência
do aparecimento dos sinais clínicos. O ponto mais importante será evitar a exposição ao alérgeno
ou substância ambiental irritante responsável pelo quadro, mas é algo praticamente impossível,
já que na maioria dos casos não se consegue identificar. É importante limpar os filtros da casa,
não fumar perto do animal, evitar o contacto com poeira, aerossóis. No caso do Marley suspeitouse que o que despoletou a crise de asma foi o contacto com marijuana, pelo que deveria ser
totalmente evitado. Quanto ao tratamento de emergência, o essencial é estabilizar o animal:
oxigenoterapia (40-60%) numa câmara de oxigenação/incubadora (minimizando o stress) e
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administração de broncodilatador inalado, se possível (salbutamol). A melhoria deve ocorrer
entre 30-45 minutos, senão for o caso, é obrigatório administrar um corticosteroide de ação
rápida (succinato sódico de prednisolona ou dexametasona 0,25-2 mg/Kg iv/im). A sedação é
muitas vezes necessária para que o gato fique tranquilo e a manipulação seja facilitada, contudo,
devem-se evitar fármacos que causem depressão respiratória ou que favoreçam o aparecimento
de arritmias; pode utilizar-se butorfanol (0,05-0,2 mg/Kg) com midazolam (0,2-0,5 mg/Kg) im.3 Se
o gato continua a não responder, deve-se administrar adrenalina (0,1 mg total sc/im/iv) e de
seguida monitorizar a frequência e ritmo cardíacos devido a possíveis arritmias secundárias. 2,3
Na terapia de manutenção, os glucocorticoides são os fármacos de eleição, reduzindo a
migração de células inflamatórias até aos brônquios; deve-se administrar prednisolona po
(1mg/Kg q12h) durante 1-2 semanas e, se a resposta for favorável, reduz-se a dose para metade
q24h.3 A administração de glucocorticoides inalados como o propionato de fluticasona (44, 110
ou 220 µg q12h8) através de uma câmara de inalação é uma forma de evitar os efeitos
secundários sistémicos provocados pelos administrados por via oral, podendo, também, ser uma
alternativa para os gatos que apresentam doenças como diabetes mellitus ou insuficiência
cardíaca.5 Também é possível a administração im de metilprednisolona a doses de 10-20
mg/gato cada 2-8 semanas no caso de gatos muito nervosos. Ao tratamento de manutenção
também se deve adicionar um broncodilatador, como o salbutamol (50 µg q12h8), administrando
antes do glucocorticoide inalado3 ou como a terbutalina (0,01 mg/Kg sc/im). Num estudo,
constatou-se que a combinação da fluticasona com um broncodilatador de curta ação
(salbutamol) possui uma ação maior na diminuição de eosinófilos do que a fluticasona isolada;
os resultados sugerem, ainda, que estes dois fármacos possuem uma interação molecular
positiva, intensificando os efeitos mediadores do glucocorticoide.5 Contudo, alguns autores
preferem usar xantinas em vez de salbutamol, pois, se inalado de forma crónica, pode ter efeito
paradoxal. O mais prudente é a administração crónica de glucocorticoides inalados e a
administração pontual de broncodilatadores para controlar episódios de crise. No caso do Marley
procedeu-se à sua estabilização com oxigenoterapia e butorfanol, tendo melhorado rapidamente,
mais tarde, administrou-se dexametasona e, devido a contenção de custos, foi para casa com
tratamento de manutenção (salbutamol e metilprednisolona) e antibioterapia (prevenção de
infeção bacteriana secundária); 2 meses após a consulta, quando já se encontrava
assintomático, e após ter sido realizado o desmame da metilprednisolona oral, adotou-se uma
terapia inalatória com fluticasona e o salbutamol passou a ser administrado apenas em situações
de dispneia. Os fármacos como anti-histamínicos e antagonistas dos recetores de leucotrienos
não são eficazes; a ciproheptadina é proposta apenas para gatos que não respondem à terapia
tradicional.3 Novas terapias encontram-se em desenvolvimento, como a imunoterapia alérgenoespecífico e a terapia com células estaminais derivadas de tecido adiposo. Quanto à primeira,
diferentes protocolos têm sido investigados num modelo experimental de asma felina utilizando
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a rush immunotherapy (RIT), tendo atingido sucesso na diminuição da eosinofilia das vias
respiratórias8; o objetivo da RIT é induzir tolerância imunológica. Foi realizado um estudo em
gatos com asma induzida experimentalmente com o objetivo de determinar o benefício do uso
de alérgenos combinados na RIT, tendo-se obtido uma diminuição da eosinofilia das vias aéreas
e foi também possível a modulação da resposta imune para induzir algum grau de “proteção
cruzada”.6,8 Num outro estudo, constatou-se que a imunoterapia não deve ser combinada, a
longo prazo, com glucocorticoides orais, devido à existência de um aumento significativo da
percentagem de eosinófilos no líquido da BAL aquando da aplicação desta combinação em gatos
com asma induzida experimentalmente.1 No entanto, é necessário realizarem-se mais estudos
nesta área.1,6,8. Relativamente à terapia recorrendo a células estaminais, foi constatado num
estudo que a repetida administração intravenosa de células estaminais mesenquimais
alogénicas, derivadas de tecido adiposo, em gatos com asma induzida experimentalmente,
diminui a resposta inflamatória exacerbada das vias aéreas.9
O prognóstico para o controlo dos sinais clínicos da asma através da terapia de manutenção
é, geralmente, bom. No caso de gatos que apresentem episódios graves da doença o prognóstico
é reservado.7 O Marley, com o tratamento instituído, teve uma evolução clínica bastante positiva
e, com a terapia de manutenção, os sinais clínicos encontravam-se devidamente controlados.
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Johnson LR, Dennis S (Eds.) BSAVA Manual of Canine and Feline Cardiorespiratory
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Caso clínico nº 3: Neurologia – Espondilomielopatia cervical caudal (envolvimento discal)
Caracterização do animal e motivo de consulta: A Tula é uma cadela da raça Doberman
Pinscher, fêmea inteira de 9 anos de idade e 28 Kg de peso. Foi apresentada à consulta do HVM
devido a uma história de incoordenação e fraqueza dos 4 membros, mais evidente nos membros
pélvicos, com duração de 1 mês.
Anamnese: A Tula vivia numa vivenda e tinha acesso ao exterior privado e público. Era
alimentada com ração seca de qualidade superior. Apresentava um protocolo vacinal correto,
desparasitação interna e externa atualizadas e não foram descritos antecedentes médicos ou
cirúrgicos relevantes. Desde há cerca de 1 mês a Tula tinha vindo, progressivamente, a exibir
incoordenação de movimentos e perda incompleta da função motora dos quatro membros, mais
evidente nos membros pélvicos. Ultimamente tinha vindo a demonstrar ainda mais relutância ao
exercício.
Exame físico: Todos os parâmetros do exame físico foram considerados normais, com exceção
da postura e marcha, destacando-se a tendência para manter a cabeça baixa, ligeiro aumento
da área de sustentação dos membros pélvicos (MP), ataxia dos 4 membros, marcha com
passada longa (over-reaching) dos MP com movimentos ondulantes da anca e hipo/normometria
dos membros torácicos (MT).
Exame neurológico: A Tula encontrava-se alerta e responsiva, sendo o seu estado mental e
comportamento classificados como normais. Para além das anomalias da postura e marcha
referidas anteriormente, o exame neurológico evidenciou défices das reações posturais
(knuckling e hopping), mais evidentes nos MP. Reflexos espinhais normais, à exceção do reflexo
flexor das extremidades dos MT que se encontrava diminuído. Pares cranianos normais.
Presença de sensibilidade superficial e profunda. Dor e hiperestesia cervical confirmada pela
resistência moderada e desconforto na movimentação dorsal e lateral do pescoço. A presença
de reações posturais diminuídas associada à ausência de sinais vestibulares e cerebelares
permitiu classificar a ataxia como propriocetiva. Evidência de micção (ausência de distensão
vesical à palpação) e defecação voluntárias.
Lista de problemas: Relutância ao exercício, ligeiro aumento da base de sustentação ao nível
dos MP, hipermetria dos MP e hipo/normometria dos MT, reações posturais diminuídas,
hiporeflexia do flexor dos MT, dor e hiperestesia cervical.
Localização da lesão: A presença de tetraparesia sem anomalias do estado mental e nos pares
cranianos, a normorreflexia dos MP e a hiporreflexia dos MT permitiu localizar a lesão no sistema
nervoso central, nos segmentos C6-T2.
Diagnósticos diferenciais: Espondilomielopatia cervical caudal, hérnia discal (Hansen tipo II),
anomalias

vertebrais,

meningite

infeciosa,

meningoencefalomielite

granulomatosa,

meningomielite infeciosa (vírica: esgana; bacteriana: Brucella canis; fúngica: criptococose,
aspergilose; protozoária: toxoplasmose, neosporose), meningite-artrite responsiva aos
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esteroides, discoespondilite, osteomielite, discite, hematoma medular, poliartrite, quisto
aracnóide, neoplasia (extradural (linfoma, hemangiossarcoma), intradural extramedular
(meningioma, tumores de bainha nervosa) e intramedular (glioma, ependimoma)), espondilose
deformante, siringomielia e/ou hidromielia.
Exames complementares: Radiografia da coluna cervical, projeções LL e DV (Anexo III, fig. 1):
diminuição do espaço intervertebral C6-C7; Mielografia simples e em tração da coluna cervical,
projeção LL (Anexo III, fig. 1): compressão medular ao nível do espaço intervertebral C6-C7;
Análise do líquido cefalorraquidiano (LCR): sem alterações significativas; Hemograma: normal;
Bioquímica sérica (Anexo III, tabela 1): aumento da ALT (321,2 U.I./L; refª 26-89) e fosfatase
alcalina (223,1 U.I./L; refª 13-105); T4 e TSH: valores normais; Provas de coagulação (tempo de
protrombina e tempo parcial de protrombina): normais; Ecografia abdominal: fígado de tamanho
diminuído com hiperecogenicidade generalizada; Ecocardiografia: sem alterações significativas;
Mielotomografia computadorizada (Mielo TC) (Anexo III, fig. 2): compressão medular ventral
simples ao nível do espaço intervertebral C6-C7.
Diagnóstico: Espondilomielopatia cervical caudal com envolvimento discal.
Tratamento: A Tula foi internada, iniciou-se a fluidoterapia (solução salina 0,9%; 2 mL/Kg/h) e
tratamento com gabapentina (3-20 mg/Kg po q8h), tramadol (2 mg/Kg iv q8h) e metilprednisolona
(0,5 mg/Kg iv q12h). Com base nos resultados dos exames complementares, foi aconselhada a
realização de uma fenestração ventral (ventral slot; descompressão direta) combinada com a
técnica de distração e estabilização vertebral (descompressão indireta) e a realização de uma
biópsia hepática. Os proprietários recusaram a opção cirúrgica, pelo que a Tula foi para casa
com indicação de uso de peitoral em vez de coleira, restrição de exercício e foi medicada com:
gabapentina (3-20 mg/Kg po q8h), tramadol (2-5 mg/Kg po q12h) e prednisona (0,5 mg/Kg po
q12h).
Acompanhamento: Após 6 dias, a Tula encontrava-se melhor, com melhorias na marcha
(diminuição da hipermetria dos MP e normometria dos MT) e dor cervical menos evidente; as
reações posturais permaneciam diminuídas, mas menos marcadas. Manteve-se a medicação
prescrita, tendo sido reduzida a frequência de administração da prednisona para uma toma a
cada 24 horas e, posteriormente, a cada 48 horas (no intervalo de 2-3 semanas). Aconselhou-se
nova consulta após 1 mês.
Discussão: A Espondilomielopatia cervical caudal (EMC) ou Síndrome de Wobbler é uma
doença comum da coluna vertebral cervical de cães de raça grande a gigante.5,7,8 Caracterizase por compressões dinâmicas e estáticas da medula espinhal cervical, raízes nervosas ou
ambos, levando a graus variáveis de défices neurológicos e dor cervical.1,5 Quanto ao género,
não existe predisposição; as raças com maior incidência são o Doberman, Dogue Alemão,
Bernese Mountain dog, Bull Mastiff, Weimaraners e Rottweilers6, embora as duas primeiras
representem cerca de 60-70% dos animais afetados. Estas duas raças manifestam duas formas
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distintas da doença: espondilomielopatia associada ao disco, observada em cães de meia idade
de raça grande (principalmente Doberman) e a espondilomielopatia com envolvimento ósseo,
que ocorre mais em cães novos de raça gigante (Dogue Alemão).5
A sua etiologia é ainda desconhecida, mas presume-se que seja multifatorial (e.g. fatores
genéticos, congénitos e nutricionais, conformação corporal, crescimento rápido e forças
anormais na coluna vertebral cervical).5,6 Num estudo realizado com neonatos da raça Doberman
constatou-se a presença de estenose do canal vertebral congénita.1 No que concerne à
importância da conformação corporal, um estudo realizado na raça Dogue Alemão, onde se
compararam cães clinicamente normais e cães com EMC, concluiu que este fator não possui um
papel significativo no desenvolvimento da doença.6
A fisiologia da EMC envolve fatores estáticos e dinâmicos. Como fator estático temos a
estenose do canal vertebral, pelo que todos os cães com EMC possuem algum grau de
estenose6: pode ser uma estenose absoluta (causando compressão direta da medula e sinais
neurológicos) ou uma estenose relativa (não leva aos sinais clínicos da doença por si só, mas
predispõe o animal a desenvolvê-la); as lesões dinâmicas (compressão alterada pela flexão,
extensão ou tração7) são um fator crítico no desenvolvimento dos sinais clínicos desta doença,
elas melhoram ou pioram de acordo com as diferentes posições da coluna vertebral.1,5 Num
estudo realizado constatou-se que a estenose relativa do canal vertebral cervical caudal ocorre
mais frequentemente no Doberman do que no English Foxhoun, e que a quantidade de canal
vertebral comprometido pela protusão discal não é considerada um indicador de presença de
sinais clínicos.4 A fisiopatologia da EMC é um pouco controversa, podendo as compressões da
medula espinhal serem resultado de envolvimento ósseo ou discal. A compressão associada ao
disco vertebral é causada pela combinação da protusão intervertebral, com ou sem hipertrofia
ligamentar (ligamento longitudinal dorsal ou ligamento flavum), e de anomalias dos corpos
vertebrais.1,3,5 A grande maioria das lesões são localizadas na medula espinhal cervical caudal,
afetando os discos de C5-C6 e C6-C7.5 No presente caso, existe uma EMC associada a
compressões do disco. Aproximadamente 50% dos cães de raça grande possuem um único local
de compressão da medula espinhal e os restantes possuem dois ou mais de gravidade similar.
Em raças gigantes, aproximadamente 20% dos cães possuem um local de compressão e os
restantes apresentam múltiplos locais.5
Relativamente aos sinais clínicos, é típico um quadro clínico crónico progressivo, mas por
vezes a manifestação pode ser aguda1,3,5; a apresentação mais comum é a alteração da marcha,
sendo mais grave nos MP e pode ser apresentada desde uma ligeira ataxia a uma marcada
paresia e dismetria.3,5,8 Os animais afetados podem apresentar dor e hiperestesia cervical,
podendo ocorrer ventro-flexão cervical durante a marcha.5,8 Apresentam ataxia óbvia dos MP e
anomalias ligeiras ao nível dos torácicos (podem passar despercebidas5). A marcha dos MP é
frequentemente abduzida, descoordenada e hipermétrica, com a passada alargada.
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Normalmente estão presentes défices posturais. Nota-se uma hiporreflexia do reflexo flexor dos
MT, indicativa de envolvimento do nervo musculocutâneo dos segmentos C6-C8, com aumento
ou não do tónus extensor sugerindo uma lesão do motoneurónio superior e libertação do nervo
radial dos segmentos C7, C8, T1; pode estar presente hiper/normorreflexia dos reflexos
espinhais dos MP. É frequente observar-se atrofia do músculo supraespinhoso e ocasional
claudicação do(s) MT, sugerindo compressão das raízes nervosas.1,5 A tetraplegia é rara.7 Os
sinais clínicos apresentados pela Tula, à exceção da atrofia do músculo supraespinhoso e
claudicação dos membros torácicos, estão em concordância com o descrito, tendo-se
suspeitado, de imediato, de EMC.
Quanto ao diagnóstico, as radiografias não confirmam o diagnóstico da doença, mas são
úteis para descartar outros diagnósticos diferenciais1,5,7; na EMC associada ao disco, é possível
observar alterações na forma dos corpos vertebrais (forma triangular em casos severos) levando
ao estreitamento do espaço intervertebral do disco e estenose do canal vertebral. Atualmente, a
mielografia não é o método de diagnóstico de eleição1,5,7, apesar de ter sido realizada no presente
caso; define o local e direção da compressão medular e permite a realização de “estudos de
stress mielográfico” (em flexão ventral, extensão dorsal e tração linear) permitindo saber se se
trata de uma lesão estática ou dinâmica1; a lesão da Tula foi considerada uma compressão que
melhora com a tração, uma lesão dinâmica, contudo, não existem orientações para a
interpretação da mielografia de tração.1 Atualmente, a ressonância magnética (RM) é o método
de diagnóstico de eleição, detetando com maior precisão a compressão da medula e permitindo
a avaliação do seu parênquima.1,7 As alterações do parênquima da medula (denominadas
hiperintensidade em imagens T2-weighted (T2WI)) estão associadas à gravidade dos sinais
clínicos e da compressão medular e à gravidade da cronicidade dos sinais5; na EMC associada
ao disco, em T2WI, observa-se hipo/isointensidade do disco em relação aos corpos vertebrais,
com vários graus de protusão.1 A TC permite a visualização de secções transversais da medula
espinhal; combinada com a mielografia permite identificar a localização exata da lesão e a
direção e gravidade da compressão medular.5 O hemograma, bioquímica sérica e a análise do
LCR, geralmente, não apresentam alterações; a medição das hormonas tiroideias (TSH e T4) é
importante, pois o hipotiroidismo é muito comum no Doberman e tem sido identificado numa
elevada percentagem de cães em associação com a EMC.1 No caso da Tula, apesar da RM ser
o método de eleição, o diagnóstico foi feito com base na mielografia e MieloTAC, constatandose a presença de uma compressão medular ventral simples (apenas está envolvido o disco
vertebral) ao nível do espaço intervertebral C6-C7; o hemograma, as provas de coagulação, os
níveis de T4 e TSH e a análise do LCR encontravam-se dentro dos parâmetros normais, contudo,
na bioquímica, os valores de ALT e da fosfatase alcalina estavam aumentados e, conjuntamente
com a ecografia abdominal realizada constatou-se a existência de uma hepatopatia crónica de
etiologia desconhecida, independente da sintomatologia neurológica.
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O tratamento pode ser conservativo ou cirúrgico. Por se tratar de uma doença progressiva
crónica, é recomendável o tratamento cirúrgico, no entanto, em alguns casos, como cães de raça
gigante com múltiplas lesões compressivas afetando a medula lateralmente, pode-se adotar o
tratamento médico.1,5,8 Alguns autores iniciam este tipo de tratamento em todos os cães, de forma
a avaliar a melhoria obtida e dar oportunidade aos donos de decidirem acerca da cirurgia. O
exercício deve ser restrito, passeios com supervisão e/ou trela e deve ser usado um peitoral em
vez de coleira; deve ser administrado um glucocorticoide como a prednisona (0,5-1 mg/Kg
q12h/q24h) e, nalguns casos, a dexametasona (0,1 mg/Kg q24h) produz um melhor efeito; os
glucocorticoides diminuem o edema vasogénico, protegem da toxicidade do glutamato e
reduzem a apoptose neuronal e oligodendroglial. Em alternativa a estes fármacos, temos os antiinflamatórios não esteroides, como o meloxicam (0,1 mg/Kg po q24h), usados principalmente
quando os glucocorticoides não são tolerados ou se a dor cervical for um componente principal
da doença. Com este tratamento, os axónios desmielinizados podem remielinizar. 1,5 A
acupuntura pode ser útil no controlo da dor.7 A decisão para recomendar o tratamento cirúrgico
deve ser baseada na gravidade dos sinais clínicos, dor, tipo e gravidade da(s) lesão/lesões
compressiva(s), resposta ao tratamento médico, expectativas do proprietário e a presença de
outros problemas neurológicos ou ortopédicos ou doenças não neurológicas.1,5 Existem cerca de
26 técnicas cirúrgicas propostas, divididas em descompressão direta, indireta e técnicas de
preservação do movimento. A maioria das técnicas são baseadas no conceito de lesão estática
e dinâmica, definida através da mielografia de tração, que é muito subjetivo. Na EMC com
envolvimento do disco, as compressões ventrais estáticas são tratadas recorrendo ao slot
ventral; as compressões dinâmicas podem ser tratadas com técnicas de distração-estabilização
e tampão de polimetilmetacrilato (PMMA) ou pinos/parafusos combinados com PMMA;
compressões múltiplas podem ser tratadas com técnicas de distração-estabilização e a
laminectomia dorsal é uma alternativa para o tratamento de múltiplas compressões ventrais. 1,5
No caso da Tula optou-se por um tratamento conservativo inicial que consistiu na restrição do
exercício e administração de prednisona e promoção de analgesia com gabapentina e tramadol.
A Tula respondeu favoravelmente ao tratamento, pelo que os donos optaram por não operar de
imediato e foi aconselhado fazer-se controlo um mês depois, para nova avaliação neurológica;
caso houvesse agravamento da sua condição, a cirurgia teria de ser seriamente ponderada. Na
situação da Tula, a técnica cirúrgica que se iria realizar seria o ventral slot combinado com a
técnica de distração e estabilização vertebral (utilizando um implante de metal e cimento ósseo8).
As possíveis complicações pós-cirúrgicas são: deterioração do estado neurológico, penetração
do canal vertebral ou do buraco transverso com os implantes e falha do implante1,8; as
complicações tardias incluem o efeito “dominó”, no qual ocorrem novas lesões, adjacentes ao
local cirúrgico anterior.1,7 Após a cirurgia, a reabilitação inclui massagens e exercícios passivos
com o cão deitado, hidroterapia e exercício controlado.7
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Geralmente, o tratamento cirúrgico da EMC com envolvimento discal é eficaz, dado que 80%
dos cães melhoram, em comparação com os 53,5% dos cães sujeitos a tratamento
conservativo.1,2 A cirurgia permite uma melhoria clínica e deve sempre ser tida em consideração
no tratamento, porém, o tempo de sobrevida é idêntico independentemente do tipo de tratamento.
Este fator sugere que, independentemente do método de tratamento, a EMC é progressiva e que
a deterioração clínica, meses ou anos após o tratamento, não se deve apenas à falha cirúrgica
ou à doença do segmento adjacente, mas também pode ocorrer secundariamente a mecanismos
como isquémia, apoptose ou outras alterações moleculares dentro da medula espinhal.1
Curiosamente, um estudo realizado em cães de raça Doberman sugeriu, com base na RM, que
as alterações observadas na medula espinhal e vértebras, após o tratamento, são mais graves
em cães tratados cirurgicamente do que nos tratados medicamente e, de uma forma geral, a
progressão das lesões nos cães medicamente tratados foi lenta.2
Em termos de prognóstico, num estudo realizado em cães com EMC tratados
farmacologicamente constatou-se que o estado neurológico dos cães um mês após o diagnóstico
parece determinar o resultado do tratamento conservativo.3 Visto que a Tula apresentou
melhorias após o diagnóstico e início de tratamento, podemos inferir que o tratamento poderá
ser eficaz, contudo, existe a hipótese de ocorrência de agravamento dos sinais clínicos.
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Caso clínico nº 4: Dermatologia – Celulite juvenil num cão adulto
Caracterização do animal e motivo da consulta: O Coffee é um cão da raça Labrador
Retriever, macho inteiro de 1 ano e 5 meses de idade e 32 Kg de peso. Foi apresentado à
consulta com uma história inicial de pústulas localizadas no lábio superior e inferior e ao nível do
prepúcio, há cerca de uma semana. Por suspeita de acne, o seu veterinário tinha-lhe prescrito
amoxicilina e ácido clavulânico (12,5 mg/Kg po q12h). Após uma semana da toma do antibiótico,
aquando da consulta no HVM, o quadro clínico dermatológico tinha piorado, apresentando:
lesões supurativas, pustulares e presença de algumas crostas resultantes da rutura de
vesículas/pústulas, no focinho e lábios, alopécia periocular e no local das anteriores lesões;
também apresentava edema simétrico nasal, palpebral e na extremidade prepucial.
Anamnese: O Coffee encontrava-se prostrado há dois dias. Estava corretamente vacinado e
desparasitado interna e externamente. Para além do antibiótico, não tomava nenhum tipo de
medicação, nem tinha antecedentes médico-cirúrgicos. Era alimentado com ração seca de
qualidade superior. Vivia num apartamento e tinha acesso ao exterior público. Tinha como
coabitantes um piriquito, que não apresentava qualquer tipo de lesão dermatológica. Os seus
proprietários também não apresentavam lesões. O animal não tinha acesso a lixo nem plantas.
Não fazia viagens há cerca de 1 ano e os proprietários não sabiam se o animal apresentava
prurido. Na anamnese dirigida aos restantes sistemas não foram constatadas alterações.
Exame físico: Atitude em estação, movimento e decúbito sem alterações. Encontrava-se
prostrado. Alerta e temperamento equilibrado. Condição corporal adequada 6/10. Movimentos
respiratórios sem alterações, frequência 32 rpm. Auscultação cardiopulmonar normal. Pulso
forte, regular, simétrico e sincrónico, com 88 ppm de frequência. Temperatura 39,7°C (reflexo
perianal e tónus muscular normais; no termómetro não se observou sangue/muco ou parasitas).
Grau de desidratação inferior a 5%. Membranas mucosas rosadas, húmidas com TRC inferior a
2 segundos. Presença de linfadenomegalia dos gânglios submandibulares. Presença de dor ao
toque da face. Palpação abdominal normal.
Exame Dermatológico: Exame à distância: pêlo brilhante, à exceção das zonas de lesão nas
quais o pêlo se encontra oleoso; alopécia na zona do focinho, periocular e prepúcio, onde se
observam as lesões. Elasticidade e espessura da pele: espessada e com elasticidade diminuída
no local das lesões. Prova do arrancamento do pêlo: depilação facilitada nas regiões lesionais.
Áreas alvo: região periocular, pálpebras, focinho, lábios e prepúcio.
Lista de problemas: Lesões supurativas, pustulares e crostas, no focinho e lábios, alopécia
periocular e no local das lesões, edema nasal, palpebral e extremidade prepucial, pirexia,
linfadenomegalia dos gânglios submandibulares, dor ao toque da face e prostração.
Diagnósticos diferenciais: Doenças piogranulomatosas estéreis (celulite juvenil em adulto,
dermatite piogranulomatosa estéril), angioedema, infeções cutâneas (pioderma e celulite por
Staphylococcus, nocardiose, actinomicose, micoses oportunistas subcutâneas), pioderma
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superficial e profunda, demodicose, dermatofitose, neoplasia (linfoma epiteliotrópico), doenças
imunomediadas (lúpus cutâneo eritematoso), Leishmaniose.
Exames complementares: Otoscopia: sem alterações; Tricograma: pontas partidas e pontas
intactas; Raspagem profunda: negativa; Hemograma (Anexo IV, tabela 1): ligeira anemia
normocítica normocrómica; Bioquímica sérica: sem alterações; Serologia (Anticorpos antiLeishmania): negativo; Citologia por aposição do exsudado lesional (pústulas): inflamação
piogranulomatosa – neutrófilos, macrófagos epitelioides e uma célula gigante multinucleada, sem
presença de bactérias; CAAF de um gânglio submandibular: infeção piogranulomatosa –
neutrófilos, macrófagos epitelioides e ocasionais células gigantes multinucleadas, sem presença
de bactérias; Biópsia cutânea tipo punch do lábio superior: foliculose e furunculose, negativo para
Leishmania – hiperplasia epidérmica associada a hiperqueratose com áreas de erosão, derme
com um denso infiltrado inflamatório com um padrão perianexal sobre as estruturas foliculares
residuais (destruídas) e restos pilosos dispersos, infiltrado de base histiocítica reativa com
células gigantes multinucleadas, com componente neutrofílico abundante e presença esporádica
de células mastocíticas; ausência de amastigotas de Leishmania e de elementos parasitários
(Demodex canis) ou fúngicos.
Diagnóstico: Celulite juvenil em adulto.
Tratamento e acompanhamento: Devido ao agravamento do quadro e por suspeita de celulite
juvenil, optou-se por prescrever prednisolona (2 mg/ Kg po q24h) e avaliar a resposta à mesma,
mantendo a administração do antibiótico com a mesma posologia. Dez dias após a primeira
consulta, o quadro clínico do Coffee tinha melhorado significativamente, traduzindo uma resposta
positiva à administração do glucocorticoide. Manteve-se a administração da prednisolona
diminuindo a dose anterior para metade (1 mg/Kg po q24h) e interrompeu-se a antibioterapia.
Uma semana depois, o cão continuava a apresentar melhorias clínicas; manteve-se a
administração da prednisolona, reduzindo a dose anterior para metade (0,5 mg/Kg po q24h).
Após 15 dias da última consulta, o Coffee praticamente não apresentava lesões, embora
mantivesse a alopécia como consequência de todo o processo; a dose de prednisolona foi
mantida mas administrada de 2 em 2 dias. Passados mais 15 dias, apenas estava presente a
alopécia secundária às lesões, o tratamento terminou e foi-lhe dada alta definitiva.
Discussão: A celulite juvenil é uma dermatite granulomatosa e pustular estéril rara em cães. 3,7
Afeta sobretudo a face, o pavilhão auricular e os gânglios linfáticos submandibulares, mas
poderão surgir lesões no tórax, abdómen, membros, prepúcio, vulva e zona perianal.1,2,3,5,7 É uma
patologia que apresenta uma maior incidência em cachorros entre as 3 semanas e os 6 meses
de idade, apesar de terem sido relatados casos em cães adultos clínica e histopatologicamente
semelhantes a esta doença2; as raças mais predispostas são: Dachshund, Golden Retriever,
Labrador Retriever, Gordon Setter, Beagle, Pointer e Weimaraner1,4; contudo, têm sido
reportados casos de outras raças como: Husky Siberiano, Caniche Miniatura, Chesapeake Bay
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Retriever, Lhasa Apso e raças cruzadas.1 A causa e a patogénese da celulite juvenil são
desconhecidas, no entanto, suspeita-se que uma disfunção imune esteja subjacente, pois a
resposta à terapia com glucocorticoides é totalmente satisfatória. Tem sido proposta uma
predisposição hereditária, pela incidência em determinadas raças e historiais familiares da
doença.5,7 O uso de vacinas combinadas (adenovírus, leptospira, parainfluenza e parvovírus) tem
sido considerado como um possível fator causal, porém, as tentativas de confirmar um
envolvimento vírico têm falhado.1,4 O envolvimento bacteriano, quando presente, é secundário.2
O quadro clínico inicial corresponde, normalmente, a uma tumefação bilateral e simétrica da
face, afetando, especialmente, lábios, focinho e zona periorbital acompanhada de linfadenopatia
submandibular significativa.2 Num intervalo de 24-48 horas, pápulas, nódulos, pústulas e
vesículas desenvolvem-se rapidamente, assim como eritema bilateral; as lesões podem
eventualmente fistular e drenar material purulento e, uma vez fistuladas, é comum o
desenvolvimento de infeções bacterianas secundárias. Podem estar presentes crostas,
resultantes da rutura de pústulas e vesículas; lesões de alopécia bilaterais e simétricas,
geralmente, envolvem o plano nasal e a região periorbital. Também é comum o pavilhão auricular
encontrar-se edematoso e coberto por pústulas, podendo estar presente otite externa
purulenta.1,2 As lesões podem ser de ligeiras a graves e são bastante dolorosas, mas não são
pruríticas.3 Ocasionalmente, o animal pode apresentar paniculite piogranulomatosa estéril
concomitantemente com nódulos subcutâneos que ocorrem principalmente ao nível torácico,
prepucial ou perianal; estes nódulos podem posteriormente fistular.5 Febre, letargia, anorexia,
linfadenopatia regional ou generalizada podem ocorrer; tumefação dos membros, artrite e
nódulos subcutâneos afetando o tronco são achados menos frequentes.1,2,3 Os cães mais velhos
apresentam mais frequentemente sinais sistémicos e têm uma maior tendência para apresentar
pirexia.2 Foi relatado um caso em que a celulite juvenil estava associada a paresia do membro
posterior por uma inflamação estéril do líquido cefalorraquidiano e um outro caso em que a
celulite juvenil surgiu 2 semanas após o diagnóstico de osteodistrofia hipertrófica.1,5 Quanto ao
presente caso, constatamos que a idade do Coffee não corresponde ao intervalo de idades com
maior incidência da doença, contudo, a sua raça, Labrador retriever, corresponde a uma das
raças mais predispostas. Apesar do quadro não se ter iniciado com tumefação dos lábios, focinho
e pálpebras, mas sim com o aparecimento de pústulas, os sinais apresentados encontram-se de
acordo com o descrito: presença de lesões supurativas, pústulas e crostas essencialmente na
região do focinho, alopécia nas zonas de lesão, presença de edema da face e linfadenomegalia
dos gânglios submandibulares; não se detetou qualquer tipo de lesão ao nível do pavilhão
auricular, apesar de ser um sinal bastante comum. O Coffee também apresentava pirexia e
prostração, um quadro menos frequente, assim como a presença de lesões no prepúcio.
Relativamente ao diagnóstico, este é obtido com base nos sinais clínicos, história clínica,
achados clínicos (citologia, culturas bacterianas e histopatologia) e por exclusão de outros
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diagnósticos diferenciais.1,2,3,5 De forma a descartar a presença de Demodex canis, é importante
realizar várias raspagens de pele, assim como esfregaços de pústulas ou vesículas intactas para
descartar infeção bacteriana.2,3 Devem ser recolhidas várias biópsias punch de pústulas,
vesículas ou nódulos recentes e intactos. Histopatologicamente, a epiderme pode estar normal,
acantótica, hiperplásica ou ulcerada em lesões severas e, uma dermatite granulomatosa ou
piogranulomatosa pode envolver o panículo.1,2 As biópsias de lesões recentes revelam
granulomas (discretos ou confluentes) e piogranulomas constituídos por clusters de grandes
macrófagos epitelioides com núcleos de neutrófilos de diferentes tamanhos; pode ainda ocorrer
a destruição de glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas apócrinas, por parte da inflamação
gerada.2,3,5 Em lesões graves antigas predominam alterações supurativas na derme superficial e
dentro e à volta dos folículos pilosos ruturados e, também, no panículo subjacente2,5; a
degeneração folicular poderá ser acompanhada por edema da derme e hemorragia.2 A avaliação
citológica de lesões papulopustulares revela uma inflamação piogranulomatosa, sem
microrganismos presentes (caso se encontrem microrganismos, podemos deduzir que a amostra
tenha sido retirada de uma área ulcerada infetada secundariamente).2 Na citologia do exsudado
auricular, se presente, é possível observar uma inflamação de purulenta a piogranulomatosa. Na
avaliação citológica de um gânglio linfático afetado como, por exemplo, o submandibular, é
possível observar inflamação supurativa, piogranulomatosa ou apenas granulomatosa, com
fibrose variável.2,3,5 Aquando da cultura bacteriana do exsudado, pode-se observar bactérias, isto
se estiverem presentes infeções secundárias, contudo, a melhoria dos sinais clínicos é limitada
quando usada apenas antibioterapia.4 Nalguns casos é possível constatar alterações ao nível do
hemograma como leucocitose e anemia normocítica normocrómica, e a nível de bioquímica
sérica podem também existir alterações dos valores de albumina (hipoalbuminémia), ácidos
biliares (elevados) e ALP (elevada).4 No caso do Coffee, após a observação detalhada das
lesões apresentadas e história de agravamento das mesmas uma semana após a toma de
amoxicilina e ácido clavulânico, suspeitou-se de celulite juvenil. O resultado das citologias das
lesões presentes no focinho frontal (região de alopécia com pústulas intactas e exsudado) e do
gânglio linfático submandibular é totalmente concordante com a literatura; o resultado da biópsia
cutânea realizada ao lábio superior não se encontra em total concordância com o descrito, sendo
o diagnóstico histológico foliculite e furunculose. Isto poderá justificar-se com o facto de que as
lesões presentes, aquando da realização da biópsia, não correspondem às lesões iniciais e
patognomónicas desta doença, e, portanto, conclui-se que a foliculite e a furunculose presentes
são secundárias à celulite juvenil. O resultado do tricograma efetuado (pontas intactas e pontas
partidas), apesar de nestas situações não ser rotineiramente realizado, corrobora o facto de que
o animal tinha algum grau de prurido, estando presente uma infeção secundária à celulite juvenil
(furunculose, como se constatou na biópsia). No hemograma realizado constatou-se a presença
de uma anemia normocrómica normocítica ligeira que, apesar de não se encontrar em todos os
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casos desta doença, já foi descrito este achado em alguns casos relatados.3 A serologia de
anticorpo anti-Leishmania (negativa) e a biópsia realizadas (ausência de amastigotas de
Leishmania) foram importantes de forma a descartar Leishmaniose, assim como a raspagem
profunda (ausência de Demodex canis) foi essencial para descartar demodicose. Não foi
realizada cultura da biópsia cutânea, porém, deveria ter sido feita de forma a excluir causas
infeciosas, apesar de se poder inferir (apenas parcialmente) que se excluiu esta hipótese, como
causa primária, com base na resposta negativa à administração do antibiótico.
Em relação ao tratamento desta doença, doses imunossupressoras de glucocorticoides são
o tratamento de eleição.5 Contudo, caso exista evidência citológica ou clínica da presença de
uma infeção bacteriana secundária é necessário fazer antibioterapia sistémica (cefalexina,
cefadroxil, amoxicilina e ácido clavulânico) durante um mínimo de 3-4 semanas, mantendo o
tratamento até 1 semana após a resolução clínica e citológica. Todavia, é necessário frisar que
os sinais clínicos de casos tratados somente com antibioterapia não melhoram o quadro clínico,
chegando a piorar inicialmente.1 De forma a remover as crostas e o exsudado, aconselha-se a
aplicação de terapia tópica com banhos quentes diários, à base de acetato de alumínio ou sulfato
de magnésio.3,5 Quanto à administração de glucocorticoides, pode-se utilizar prednisona ou
prednisolona po (2 mg/Kg q24h) entre 14-28 dias, até à resolução das lesões (cães com
paniculite deverão precisar de um tratamento mais prolongado).3,5 Após a resolução das lesões,
deve-se proceder ao desmame do tratamento com glucocorticoides, passando a administrar a
mesma dose de 2 em 2 dias, durante 2-3 semanas4; é necessário ter em atenção que alguns
cães respondem melhor à dexametasona (0,2 mg/Kg po q24h).5 Se este tratamento for
interrompido demasiado cedo, poderá ocorrer uma recaída com o agravamento dos sinais
clínicos presentes, contudo, após um tratamento efetuado corretamente e após resolução clínica,
raramente ocorrem recaídas.2,3 A ciclosporina (5-10 mg/Kg po q24h) juntamente com
prednisolona também tem sido eficaz no tratamento do quadro clínico. Curiosamente, foi relatado
que a administração de griseofulvina (14,2-34 mg/Kg q12h), num tratamento de 3 semanas, foi
eficaz em 100% dos casos estudados.3,5 O tratamento do Coffee consistiu na combinação de um
glucocorticoide, a prednisolona, com o antibiótico já iniciado uma semana antes. A resposta à
prednisolona foi totalmente favorável, constatando-se uma melhoria do quadro clínico
significativa 10 dias após a primeira administração. O desmame da prednisolona não foi realizado
de acordo com o descrito, pelo que provavelmente varia com a opinião e experiência do clínico.
O prognóstico desta doença é bom, se a resposta à terapia ocorrer em 4-5 dias; em casos
graves, mesmo com tratamento, os animais podem ficar com sequelas como cicatrizes e
alopécia. Os cachorros que não recebam tratamento podem acabar por falecer.3
O caso do Coffee não é considerado um quadro clínico típico de celulite juvenil. A sua idade
é o principal fator discordante das características da doença, contudo, foram já descritos outros
casos de cães adultos diagnosticados com celulite juvenil, como um cão de 4 anos de idade com
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aparecimento do quadro lesional típico da doença.6 Apesar de nem todos os achados se
enquadrarem totalmente no que se encontra descrito acerca da celulite juvenil, foram
descartados outros possíveis diagnósticos diferenciais com base nos exames complementares,
a resposta ao tratamento com o glucocorticoide foi rápida e positiva e o tratamento com
antibiótico não foi efetivo, notando-se o agravamento clínico anterior. Desta forma, considerando
estes aspetos e os sinais clínicos apresentados estarem em concordância com a literatura, temos
um quadro clínico compatível com celulite juvenil. O tratamento utilizado foi totalmente eficaz,
tendo o Coffee apresentado uma boa evolução clínica: todas as lesões desapareceram, à
exceção da alopécia cicatricial.
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Caso clínico nº 5: Cardiologia – Canal arterial persistente
Caracterização do animal e motivo de consulta: A Nika é uma cadela da raça Bichon Frisé,
fêmea inteira de 10 meses de idade e 2,6 Kg de peso. Foi referida para o HVM para confirmação
e resolução cirúrgica de um possível canal arterial persistente (CAP).
Anamnese: A Nika apresentava o protocolo vacinal atualizado, assim como a desparasitação
interna e externa. Não tomava nenhum tipo de medicação, nem tinha antecedentes médicocirúrgicos. A dieta era à base de ração seca júnior de qualidade superior. Vivia num apartamento
e por vezes tinha acesso ao exterior público. Na anamnese dirigida aos restantes sistemas não
foram constatadas alterações.
Exame físico: Atitude em estação, movimento e decúbito adequada. Alerta e temperamento
equilibrado a nervoso. Condição corporal normal a magra 5/10. Movimentos respiratórios e
auscultação pulmonar normais, com frequência de, aproximadamente, 42 rpm. Na auscultação
cardíaca detetou-se um sopro holossistólico de grau VI/VI, de maior intensidade no hemitórax
esquerdo, na base do coração; era possível palpar-se o frémito contínuo; a frequência cardíaca
era de, aproximadamente, 160 bpm. Pulso forte, simétrico e sincrónico. Temperatura 38,5°C
(reflexo perianal e tónus muscular normais; no termómetro não se observou sangue/muco ou
parasitas). Grau de desidratação inferior a 5%. Membranas mucosas rosadas, húmidas com TRC
inferior a 2 segundos. Gânglios linfáticos sem alterações. Palpação abdominal também sem
alterações.
Lista de problemas: Sopro holossistólico de grau VI/VI com ponto de máxima intensidade no
lado esquerdo, ao nível da base cardíaca, e taquicardia.
Diagnósticos diferenciais: CAP, defeitos no septo interventricular, defeitos no septo interatrial,
estenose subaórtica, estenose pulmonar, displasia das válvulas atrioventriculares, endocardite
infeciosa, persistência do arco aórtico direito, tetralogia de Fallot, janela aorto-pulmonar.
Exames complementares: Radiografia torácica, projeções VD e LL: dilatação do ventrículo e
átrio esquerdos e protuberância do arco aórtico; Eletrocardiograma (derivação II – 25 mm/s, 5
mm/mV) (Anexo V, fig. 1): ritmo sinusal regular com frequência de 180 bpm, voltagem aumentada
do complexo QRS (QRS: 3 mV, normal: < 2,5 mV) (dilatação do ventrículo esquerdo), onda T
alta (T: 0,9 mV, R: 3 mV, normal: T < ¼ R) e onda P mitral (P: 0,06 s, normal: < 0,04s);
Ecocardiografia (Anexo V, fig. 2): átrio e ventrículo esquerdos dilatados, fluxo turbulento ao nível
da artéria pulmonar perto da sua bifurcação, ampola ductal de grandes dimensões que entra na
artéria pulmonar principal, fluxo contínuo (doppler) típico de um CAP, velocidade do fluxo de 5
m/s evidenciando a ausência de fluxo invertido; Hemograma, Bioquímica sérica e Ionograma:
sem alterações; Ecocardiografia transesofágica: diâmetro mínimo da ampola ductal é de 3 mm.
Diagnóstico: CAP com fluxo esquerda-direita.
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Tratamento: Optou-se por correção cirúrgica recorrendo ao Amplatz® Canine Duct Occluder
(ACDO) de 5 mm. Neste procedimento, a Nika foi previamente anestesiada – pré-medicação
com dexmedetomidina (3-5 µg/Kg iv) e metadona (0,1-0,3 mg/Kg iv), indução realizada através
da administração de propofol (1-4 mg/Kg iv) e isoflurano como anestésico inalatório. Foi colocada
em decúbito lateral direito e através de uma incisão, realizou-se o desbridamento da artéria
femoral e a respetiva cateterização; pelo introdutor de acesso vascular introduziu-se uma guia
flexível, até à artéria pulmonar principal e injetou-se contraste iodado (1 mL/Kg) para confirmar
que se encontrava dentro da artéria pulmonar; entrou-se para o canal, e através da guia flexível
colocou-se o delivery sheath na zona de libertação (o delivery sheath possui uma válvula
hemostática onde se encontra o ACDO junto ao delivery cable); mediante fluoroscopia, fez-se
avançar o dispositivo através do delivery sheath e a parte distal do ACDO libertou-se dentro da
artéria pulmonar principal, a cintura ao nível do óstio pulmonar do CAP e o disco proximal dentro
da ampola ductal. Foi novamente injetado contraste para confirmar o correto encerramento. Por
fim, suturou-se o acesso realizado na artéria femoral com uma sutura não reabsorvível. 2 No
período pós-cirúrgico, manteve-se a fluidoterapia (2 mL/Kg/h de Ringer Lactato) e foi-lhe
administrado cefazolina (10-30 mg/Kg iv q8h) e furosemida (1-5 mg/Kg sc q12h). 24 horas após
a cirurgia, foram realizadas radiografias em projeções DV e LL (consultar Anexo V, fig. 3) de
forma a verificar o correto posicionamento do dispositivo. No dia seguinte, a Nika teve alta
hospitalar com a seguinte medicação: cefalexina (10-25 mg/Kg po q12h, 8 dias) e colocação de
pomada no local da sutura (betametasona e gentamicina) duas vezes por dia.
Acompanhamento: Uma semana após a alta hospitalar, no exame físico encontrava-se tudo
dentro dos parâmetros normais, tendo sido dada alta definitiva (controlos seguintes a realizar no
seu médico veterinário, assim como a remoção dos pontos cirúrgicos).
Discussão: O canal arterial é um vaso sanguíneo muscular que se origina
embriologicamente a partir do 6º arco aórtico, que permite a comunicação desde a bifurcação da
artéria pulmonar até à face ventral da aorta descendente. Deste modo, o sangue é desviado dos
pulmões (não funcionais) para a circulação sistémica.1,4 Durante a gestação, o canal desvia cerca
de 80-90% do sangue do ventrículo direito para o lado esquerdo da circulação. Aquando do
nascimento, produz-se um aumento de pressão do oxigénio, os pulmões expandem-se e diminui
a resistência vascular pulmonar.1,4 Numa situação normal, o aumento da pressão de oxigénio
inibe a libertação de prostaglandinas levando à contração da musculatura lisa da parede do canal
e ocorre o seu encerramento; com o decorrer das semanas, esta musculatura transforma-se num
tecido fibroso ficando unicamente um ligamento arterial. Devido a diferentes graus de hipoplasia
do músculo liso e a uma maior proporção de fibras elásticas10, em alguns casos o canal não
encerra totalmente, originando o CAP.4 Diferentes quantidades de músculo liso normal causam
graus variados de encerramento do canal, criando uma estrutura que varia desde uma forma de
funil que se estreita ao lado do ducto da artéria pulmonar, até uma estrutura como um tubo sem
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estreitamento.4,10 O CAP pode ser classificado em função da sua anatomia e função (Miller),
sendo que os diferentes tipos são: I, IIA, IIB e III. Quanto ao tipo I, o diâmetro do CAP vai-se
reduzindo gradualmente desde a aorta até à artéria pulmonar; no tipo IIA, as paredes do CAP
são paralelas até ao ponto de inserção com a artéria pulmonar onde reduz mais de 50% de
diâmetro; no tipo IIB, a morfologia do CAP pode ser definida como cónica e o seu menor diâmetro
é o ponto de inserção; no tipo III, o CAP possui uma conformação tubular sem alterações
significativas de diâmetro.2
O CAP trata-se de uma doença congénita, e, juntamente com a estenose subaórtica, são as
mais comuns em cães.10 Apresenta maior incidência em fêmeas e predisposição racial (e.g.
Maltês, Lulu da Pomerânia, Pastor de Shetland, English Springer Spaniel, Keeshond, Bichon
Frisé, Caniche toy e miniatura, Yorkshire Terrier, Collie, Cocker Spaniel, Pastor Alemão, entre
outras).4,10
As consequências desta patologia dependem essencialmente do diâmetro do canal e da
resistência vascular pulmonar.1,9 Quando a resistência pulmonar é normal, o sangue desvia-se
continuamente da aorta para a circulação pulmonar: fluxo esquerda-direita (forma mais comum
do CAP e a apresentada pela Nika).9 A hiperperfusão pulmonar pode aumentar excessivamente
a resistência vascular pulmonar e, mais tarde, desenvolve-se um quadro de hipertensão
pulmonar, com inversão do fluxo de sangue (CAP invertido), permitindo a passagem de sangue
não oxigenado para a circulação sistémica3,4,9; este tipo de CAP é raro, sendo mais frequente
em canais bastante largos.3 Quando o diâmetro do canal é pequeno, o volume de sangue
desviado é pequeno e podem não existir efeitos hemodinâmicos; na maioria dos casos existe um
shunt significativo, pelo que uma das principais consequências ocorre.1,9
Os sinais clínicos estão relacionados com o grau e direção do fluxo; enquanto a resistência
pulmonar for normal, os cachorros, tal como a Nika, podem não apresentar sinais clínicos4;
alguns doentes podem apresentar alguma intolerância ao exercício, taquipneia ou tosse.10 No
exame físico, é possível constatar a presença de um pulso hiperdinâmico, com uma pressão
ampliada secundária à perda de pressão diastólica através do ducto e uma elevação da pressão
sistólica desde o ventrículo esquerdo sobrecarregado de volume (quanto maior o canal, mais
proeminente o pulso arterial); na maioria dos casos de CAP esquerda-direita é possível palparse um frémito pré-cordial na base cardíaca esquerda, tal como foi detetado na Nika. 3,4 Aquando
da auscultação, é possível detetar um sopro contínuo de grau IV-VI/VI de maior intensidade na
região caudal da escápula, no lado esquerdo do tórax, sendo mais intenso em sístole3; por vezes
ausculta-se um sopro na projeção da válvula mitral originado pela dilatação do anel mitral e pode
desaparecer semanas após a cirurgia, ao reduzir-se o tamanho do ventrículo esquerdo.3,9
Em relação ao diagnóstico, a presença de um sopro contínuo é quase patognomónico de
CAP, especialmente se estivermos perante uma raça predisposta.3 Quanto aos sinais
radiográficos, estes variam de acordo com o volume de sangue que está a ser desviado, a idade
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do animal e o grau de descompensação cardíaca.9 Nas radiografias da Nika observou-se
dilatação do ventrículo e átrio esquerdos e protuberância do arco aórtico. As radiografias em
projeção DV poderão revelar protuberância do arco aórtico, aumento do trato de saída pulmonar
e dilatação do apêndice auricular esquerdo; estão frequentemente presentes dilatações ligeiras
a moderadas do ventrículo e átrio esquerdos.1,3,4,9 Quando existe insuficiência cardíaca
congestiva é possível a deteção de um aumento do diâmetro das veias pulmonares, podendo
ocorrer edema pulmonar, o que não se observou no caso da Nika. 1,3,9 Na maioria dos casos, o
eletrocardiograma apresenta anormalidades: aumento da voltagem das ondas R (dilatação do
ventrículo esquerdo) e Q (hipertrofia do septo) na derivação II e pode estar presente a onda P
mitral; a fibrilação atrial e arritmias ventriculares podem ocorrer em associação com insuficiência
cardíaca congestiva.3,4,9 No ECG da Nika não foram identificadas arritmias, mas os restantes
achados estão de acordo com a literatura; as ondas T estavam ligeiramente elevadas, embora
não tenham sido detetadas alterações que o justificassem (eletrolíticas, metabólicas ou
estruturais). Todavia, é necessário recorrer à ecocardiografia para confirmar a dilatação das
câmaras cardíacas. Os sinais ecocardiográficos correspondem a um deslocamento dos septos
interatrial e interventricular para a direita, devido à sobrecarga de volume na artéria pulmonar,
átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aorta, por causa da direção do fluxo de sangue; a fração
de encurtamento pode ser normal, como era o caso da Nika.1,3,4,9 A visualização da comunicação
do canal não é obrigatória para confirmar a sua presença, já que, recorrendo ao Doppler de cor,
se observa um fluxo turbulento ao nível do tronco pulmonar que se origina perto da bifurcação e
choca contra a válvula pulmonar; no Doppler espectral é possível observar um fluxo contínuo.4,9
Como o gradiente de pressão na aorta é geralmente de 120 mmHg e na artéria pulmonar 20
mmHg, o gradiente de pressão do fluxo que passa no canal deve ser aproximadamente 100
mmHg, o que equivale a uma velocidade de 5 m/s; caso se instale hipertensão pulmonar, este
gradiente pode ser menor.4 Na ecocardiografia da Nika constatamos uma velocidade do fluxo no
canal de 5 m/s, evidência de que o fluxo não se encontra invertido. A ecocardiografia de contraste
pode ser utilizada para confirmar a presença de CAP de fluxo direita-esquerda.9 A cateterização
cardíaca e a angiografia são raramente necessárias no diagnóstico, mas são rotineiramente
utilizadas para caracterizar e medir o diâmetro do canal antes da cirurgia. Quanto às análises
sanguíneas, em comunicações esquerda-direita, tal como o presente caso, não existem
alterações.1,3,4,9
Relativamente ao tratamento existem várias opções. Em termos de tratamento
farmacológico, em medicina humana está descrita a indução do encerramento do canal mediante
a inibição da síntese das prostaglandinas, com o recurso ao uso de anti-inflamatórios não
esteroides (indometacina). Porém, devido à falta de musculatura lisa nos animais, em medicina
veterinária não é possível o encerramento através desta abordagem.4 Nos casos em que existe
insuficiência

cardíaca

congestiva

pode

administrar-se
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diuréticos

(e.g.

furosemida),

vasodilatadores (e.g. inibidores da enzima de conversão da angiotensina) e digoxina.1,4 Em
relação ao tratamento cirúrgico existem duas opções: ligadura do canal por toracotomia e o
encerramento via transcateter. Esta última consiste na oclusão do canal recorrendo a dispositivos
(bobinas, Amplatz®, bobinas de Nitocclud) – consultar Anexo V, tabela 1 – que favorecem a
formação de trombos que irão ocluir o canal interrompendo o fluxo de sangue. 2,4 A decisão do
método depende essencialmente do tamanho e forma do ducto, do tamanho do animal e da
experiência do médico veterinário e respetiva equipa.2 O sucesso da oclusão do canal depende
da escolha do dispositivo a utilizar, pelo que é de extrema importância a medição do comprimento
e largura do canal, de modo a proceder à escolha do método a utilizar, sendo a ecocardiografia
transesofágica a técnica de eleição para a realização de uma medição mais precisa.3,9 De forma
a permitir o acesso vascular e a cateterização, o doente deverá pesar mais de 2,5 Kg.2,7 Porém,
foi recentemente desenvolvido um dispositivo menor que possibilita a realização desta técnica
de oclusão em cães demasiado pequenos para o dispositivo anterior, com peso superior a 1,5
Kg e inferior a 3 Kg: Low profile Amplatz® canine duct occluder prototype, compatível com cateter
de 4 Fr (1,3 mm).7 Num estudo em que foram utilizados os diferentes dispositivos de oclusão,
concluiu-se que o ACDO é o dispositivo que leva a uma maior taxa de sucesso de
oclusão/tratamento: não ocorreu migração do ACDO em nenhum dos cães em estudo, tendo
ocorrido migração da bobina trombogénica para a artéria pulmonar em alguns casos em que se
utilizou esta última; a percentagem de cães com fluxo residual após a cirurgia tratados recorrendo
ao ACDO foi menor do que com recurso à bobina colocada transvenosamente/transarterialmente
e ao vascular plug. As complicações que podem surgir na técnica transcutânea são: embolismo
arterial ou sistémico, fluxo residual hemodinamicamente relevante, laceração da artéria femoral,
hemólise mecânica como resultado de uma oclusão incompleta, estenose do ramo esquerdo da
artéria pulmonar e morte.6 O encerramento transcutâneo é normalmente guiado por fluoroscopia,
no entanto, a ecocardiografia transesofágica começa a ser uma alternativa nestas intervenções
cirúrgicas, proporcionando imagens de qualidade suficiente para monitorizar claramente os
procedimentos em tempo real, evitando, assim, a exposição a radiação.5 No caso da Nika, optouse por realizar o encerramento transcutâneo com Amplatz® Canine Duct Occluder (ACDO)
guiada por fluoroscopia – consultar Anexo V, figura 4. Este dispositivo coloca-se por via arterial
e é constituído por uma malha de nitinol autoexpansível formada por dois discos que se ancoram
nas aberturas aórtica e pulmonar do canal e cuja cintura deve ser duas vezes superior ao
diâmetro do óstio pulmonar. Esta intervenção cirúrgica aplica-se rotineiramente, pois oferece um
alto índice de êxito e uma recuperação pós-operatória excelente comparativamente à cirurgia
convencional.1,2,4 Outros métodos cirúrgicos incluem a toracoscopia e oclusão com hemoclips.4
A oclusão do ducto é considerada curativa, contudo, as alterações cardiovasculares após o
encerramento são pouco conhecidas. Num estudo retrospetivo realizado neste âmbito,
constatou-se uma diminuição do tamanho das câmaras cardíacas esquerdas e da espessura das
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paredes, diminuição das velocidades de fluxo na aorta, melhoria da função sistólica, diminuição
da fração de encurtamento (logo após o encerramento); as alterações observadas foram
independentes da idade dos animais e o tempo de vida médio foi de mais de 11,5 anos.8
O tratamento da persistência do canal arterial implica sempre cirurgia, pelo que 64% dos
cães afetados não tratados não atinge o 1º ano de idade.2,9 O prognóstico para animais jovens
sem insuficiência cardíaca é excelente. Se estiver presente fibrilação atrial ou insuficiência
cardíaca congestiva avançada, o prognóstico é reservado, mesmo com cirurgia.1 No caso da
Nika, a evolução clínica foi favorável após a cirurgia, dado que ainda não tinha desenvolvido
sinais de insuficiência cardíaca. Os resultados do controlo ao tratamento foram bastante
satisfatórios.
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Anexos
Anexo I – Obstrução uretral por urólitos de urato num Dálmata
(A)

(B)

Figura 1 – A) Radiografia abdominal simples, em projeção LL em que se observa distensão vesical (9,52x14,36 cm;
tracejado azul). É possível observar a próstata (seta vermelha). Não se verifica a presença de urólitos.
B) Radiografia abdominal LL com contraste iodado em que se observa a presença de diversos urólitos
(setas azuis) na uretra peniana. (Imagens gentilmente cedidas pelo Hospital de Santa Marinha)
URIANÁLISE
Método de

Cistocentese

colheita

ecoguiada
Hora da colheita

19:00

Hora da análise

19:15

PARÂMETROS

Tira Reativa

Sedimento

REFERÊNCIA

REX

Cor

Amarelo

Amarelo

Turbidez

Transparente

Turva

Densidade

>1.020

>1.040

pH

6–7

5,8

Proteínas

Negativo/1+

1+

Glicose

Negativo

Negativo

Cetonas

Negativo

Negativo

Nitritos

Negativo

Negativo

Bilirrubina

Negativo/1+

Negativo

Sangue

Negativo/1+

1+

Leucócitos

Negativo

1+

Células epiteliais

0–1

1

Leucócitos

0 – 3 (100x)

5

Eritrócitos

0 – 5 (100x)

5

Cristais

0

0

Cilindros

0–3

Cristais de urato*

Bactérias

0

0

Restos de células

0/alguns

Alguns

Tabela 1 – Urianálise realizada após a recolha de urina do animal (*Aglomerados de cristais finos, hexagonais, de
tonalidade verde acastanhado, compatíveis com cristais de urato).

31

Bioquímica sérica
Parâmetros

Valores de referência

Rex

17 – 78

51

Ureia (mg/dL)

9,2 – 29,2

52

Creatinina

0,4 – 1,4

2,8

ALT/GPT

Densidade

Radiolucente – fracamente

radiográfica

radiopaca

Características

Múltiplos urólitos lisos

da superfície
pH da urina
Cristalúria

(mg/dL)

Ácido
Cristais de urato de amónio
(amarelo-castanho amorfos ou

Tabela 2 – Perfil bioquímico do Rex.

esféricos)
Cultura urinária

Negativa

Tabela 3 – Características de urólitos de urato
(adaptado de 1,2).
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Anexo II – Asma Felina
(A)

(B)

(A)

(B)

Figura 1 – Radiografias torácicas em projeções latero-lateral (A) e ventro-dorsal (B). É possível constatar um padrão
bronco-intersticial (setas vermelhas); observa-se um aumento da densidade do lóbulo pulmonar direito médio (B),
aplanamento do diafragma e a presença de ar no interior do estômago (tracejado vermelho) (aerofagia secundária à
dispneia). Sinais radiográficos compatíveis com asma. (Imagens gentilmente cedidas pelo Hospital Veterinari Molins).

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Figura 2 – Traçados de pletismografia obtidos nos dias 1 (A), 6 (B), 27 (C), 48 (D) e 78 (E) após a admissão do Marley.
Valores médios em gatos saudáveis: Penh (enhanced pause) 0,46; PAU (pause) 0,61; Ti (tempo de
inspiração) 0,52 segundos; Te (tempo de expiração) 0,84 segundos.
(Gráficos gentilmente cedidos pelo HVM)
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Pehn

PAU

Ti

Te

0,46

0,61

0,52 s

0,84 s

Dia 1

2,33

1,63

0,39 s

0,55 s

Dia 6

0,80

0,84

0,40 s

0,55 s

Dia 27

0,90

1,02

0,49 s

0,70 s

Dia 48

0,53

0,40

0,49 s

0,64 s

Dia 78

0,65

0,99

0,66 s

1,16 s

Valores médios em
gatos saudáveis

Tabela 1 – Resultados correspondentes aos traçados das pletismografias (Figura 2) obtidos nos dias 1, 6, 27, 48 e 78
após a admissão do Marley.
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Anexo III – Espondilomielopatia cervical caudal associada ao disco

(A)

(B)

Figura 1 – (A) Radiografia da coluna cervical, em projeção latero-lateral. É possível constatar a diminuição do espaço
intervertebral C6-C7 (círculo vermelho).
(B) Mielografia simples, em projeção latero-lateral. Observa-se a compressão medular ao nível do espaço
intervertebral C6-C7 (círculo vermelho). (Imagens gentilmente cedidas pelo HVM)

(B)

(A)

Figura 2 – Mielotomografia Computadorizada da coluna cervical em corte sagital (A) e corte coronal (B). Observa-se
compressão medular ventral simples ao nível do espaço intervertebral C6-C7 e diminuição do mesmo (círculo
vermelho). (Imagens gentilmente cedidas pelo HVM)

Bioquímica sérica
Parâmetros
ALT/GPT (U.I./L)
Fosfatase
alcalina (U.I./L)

Valores de referência

Tula

26 – 89

321,3

13 – 105

223,1

Tabela 1 – Perfil bioquímico da Tula.
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Anexo IV – Celulite Juvenil num cão adulto

PARÂMETROS AVALIADOS

Valores de referência

Coffee

5,87 – 7,59

6,1

41,2 – 55

38,0

14,5 – 19,2

14,5

60 – 70

65,4

19,5 – 24,5

23,02

32 – 37

36,2

Leucócitos (109/L)

8,32 – 12,07

10,30

Plaquetas (109/L)

200 – 500

221

Proteínas plasmáticas totais (g/L)

5,1 – 7,7

7,0

Eritrócitos (1012/µL)
Hematócrito (%)
Hemoglobina (g/dL)
Volume corpuscular médio (fl)
Hemoglobina corpuscular média (pg)
Concentração de hemoglobina corpuscular média
(g/dL)

Tabela I – Resultado do hemograma do Coffee realizado na primeira consulta no HVM.

Figura 1 – Coffee aquando da primeira consulta no HVM: observam-se numerosas pústulas (setas vermelhas),
algumas crostas (seta azul), alopécia bilateral periorbital (tracejado vermelho) e ao nível do focinho e é de notar a
tumefação labial presente (setas verdes). (Imagem gentilmente cedida pelo HVM)
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Anexo V – Canal arterial persistente

Figura 1 – ECG derivação II – 25 mm/s, 5 mm/mV. Voltagem do complexo QRS aumentada (QRS: 3 mV, normal: <2.5
mV) (dilatação do ventrículo esquerdo), ondas T altas (T: 0,9 mV, R: 3 mV, normal: T < ¼ R) e onda P mitral (P: 0,06
s, normal: < 0,04 s). (Imagem gentilmente cedida pelo HVM)

Figura 2 – (A) Ecocardiografia transtorácica, projeção paraesternal direita em eixo curto otimizado ao nível da base
cardíaca onde se observa a ampola ductal do CAP de grandes dimensões (círculo vermelho), com um diâmetro mínimo
ductal de, aproximadamente, 3 mm, que entra na artéria pulmonar principal proximalmente à sua bifurcação com a
artéria pulmonar principal esquerda. (B) Estudo Doppler espectral em que é possível ver um fluxo contínuo típico de
CAP que aumenta e diminui em sístole e diástole respetivamente; as velocidades do fluxo (5 m/s) evidenciam que o
fluxo não está invertido; Estudo de Doppler cor permite observar um fluxo turbulento no canal. (Imagens gentilmente
cedidas pelo HVM)
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(A)

(B)

Figura 3 – Radiografias torácicas em projeções VD (A) e LL (B): é possível confirmar o correto posicionamento do
dispositivo ACDO (seta vermelha). (Imagens gentilmente cedidas pelo HVM)

Dispositivo para

Características

oclusão
Bobina/espiral

Em forma de espiral; possui fibras trombogénicas; de prata ou aço inoxidável; tem
como complicação a embolização das artérias.

Amplatzer Duct

Dispositivo autoexpansível de nitinol em forma de seta que incorpora estruturas

Occluder (ADO)

de poliéster para estimular a trombogénese; possui uma zona de maior diâmetro
que fica no lado aórtico do ducto; o risco de embolização é menor que nas
bobinas.

AmplatzerVascular

Destinado à oclusão venosa ou arterial na circulação periférica; apesar do seu

Plug (AVP)

uso não estar aprovado para a oclusão do CAP, já foi utilizado em cães pelo seu
baixo custo.

Tabela 1 – Características dos diferentes dispositivos utilizados na técnica cirúrgica de oclusão transcutânea
(adaptado de 2).

Figura 4 – Imagem de Fluoroscopia correspondente à cirurgia da Nika. Observa-se a colocação do Amplatz® Canine
Duct Occluder (ACDO) (seta vermelha) através do cateter-guia. (Imagem gentilmente cedida pelo HVM)
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