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Resumo 

O estágio final do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária que realizei durante 

dezasseis semanas no Hospital Veterinário Montenegro (HVM) na área de medicina e cirurgia 

de animais de companhia permitiu-me essencialmente desenvolver e aprofundar a formação já 

iniciada durante os cincos anos de Mestrado. 

O objectivo principal do estágio era preparar-me para a próxima etapa, de exercer uma 

função no domínio da Medicina Veterinária, e colocar em prática todos os conhecimentos que 

adquiri durante o curso através do contacto com a vertente clínica e cirúrgica praticada em 

pequenos animais, bem como através da possibilidade de acompanhar e aprender com 

profissionais experientes nesta área. 

Durante as dezasseis semanas de estágio nesta instituição de referência devido à elevada 

casuística foi possível acompanhar uma grande diversidade de casos bem como a realização 

de procedimentos variados, oferecendo assim, um desafio constante para mim e para os 

restantes médicos veterinários, o que me permitiu conhecer o verdadeiro espírito de equipa e 

entreajuda. A partir de que integrei a equipa do hospital foi-me transmitido e exigido 

conhecimento e prática nas áreas de cirurgia, anestesiologia, medicina interna e 

particularmente atribuída responsabilidade pelos animais internados, nomeadamente a 

realização de exames físicos diários, monitorizações periódicas, administração da medicação 

instituída e acompanhamento nocturno durante os bancos de urgência. Através da rotação por 

todos os serviços do Hospital acompanhei serviços de urgência, de consulta externa, 

abarcando as mais diversas especialidades, e de cirurgia. Este facto permitiu-me auxiliar na 

realização de meios complementares de diagnóstico, na preparação pré-cirúrgica e de técnicas 

cirúrgicas, bem como maneio pós-operatório. Por fim acompanhar médicos veterinários tão 

experientes e competentes ensinou-me a lidar com diversas situações com as quais nos 

podemos deparar no exercicio da clinica de animais de companhia, quer a nivel cognitivo quer 

emocional, contribuido também para que ganhasse uma certa destreza no contacto e 

interacção com os clientes. 

No final deste estágio sinto-me mais autonoma, confiante e responsável para enfrentar os 

novos desafios que se avizinham na proxima etapa do meu precurso. 

Neste relatório estão descritos e discutidos apenas cinco dos casos clinicos que me foram 

possiveis acompanhar durante o estágio. De uma forma geral os casos descritos abrangem 

muito daquilo que decorre na prática clinica de pequenos animais, sendo por isso, na sua 

maioria, uma amostra dos casos que mais frequentemente surgiram durante o meu estágio. 
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Abreviaturas  

ACTH ï Hormona Adrenocorticotrófica 

AINE ï anti-inflamatório não esteróide 

ALP ï Fosfatase alcalina 

BID ï cada 12 horas, duas vezes ao dia 

Bpm ï batimentos por minuto 

BUN ï ureia nitrogenada sanguínea 

CID ï Coagulação intravascular 

disseminada 

cm ï Centímetros 

DAPP ï Dermatite alérgica à picada da 

pulga 

DGT ï Dilatação gástrica com torção 

dl ï decilitro 

DTM ï Dermatophyte Test Medium 

DV - dorsoventral 

ECG - Electrocardiograma 

ERP ï Edema de reexpansão pulmonar 

FIC ï Cistite Idiopática Felina 

FLUTD ï Doença do Tracto Urinário Inferior 

Felino 

g ï grama 

GB ï Glóbulos Brancos 

GPT ï Alanina transferase 

Gra - Granulócitos 

GV ï Glóbulos Vermelhos 

h- hora 

H2O - água 

HAC ï Hiperadrenocorticismo 

Hb - Hemoglobina 

HD ï Hérnia Diafragmática 

HSA ï Hemangiossarcoma 

HVM ï Hospital Veterinário Montenegro 

IBD ï Doença Inflamatória do Intestino 

IC ï Insuficiência Cardíaca 

ICC ï Insuficiência Cardíaca Congestiva 

IM ï via intramuscular 

ITU ï Infecção do Tracto Urinário 

IV ï via intravenosa 

KCI ï cloreto de potássio 

Kg ï quilograma 

L ï litros 

Lin - Linfócitos 

L-MTP-PE - lipossoma-encapsulado 

muramyl tripeptido-fosfatiletanolamina 

m2 ï metro quadrado 

mEq - miliequivalente 

mg ï miligrama 

ml ï mililitro 

mm ï milímetro 

mm3- milímetro cúbico 

mmol ï milimol 

Mon - Monócitos 

NaCI ï cloreto de sódio 

ºC ï graus célsius 

PIF ï Peritonite Infecciosa Felina 

PLT - plaquetas 

PO ï via oral (per os) 

ppm ï pulsações por minuto 

rpm ï respirações por minuto 

SC ï via subcutânea 

SID ï cada 24 horas, uma vez ao dia 

T4 - tiroxina 

TBIL ï Bilirrubina total  

TID ï cada 8 horas, três vezes ao dia 

TRC ï tempo de repleção capilar 

TSH ï Hormona Estimulante da Tiróide 

UE ï União Europeia 

VPCôs ï Complexos prematuros 

ventriculares   

ɛl ï microlitro 
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Caso Clínico 1: Urologia ï Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) 

Identificação do animal: O Escuro é um gato Europeu Comum, castrado, de 2 anos e pesa 

5,5 kg. Motivo da consulta: O Escuro apresentava polaquiúria, disúria/estrangúria, hematúria, 

prostração e anorexia. Anamnese: O Escuro estava vacinado e desparasitado. Comia ração 

seca comercial, ad libitum, com água à disposição. Não tomava medicação nem tinha passado 

médico além da orquiectomia. Vivia num apartamento sem contacto com animais e não viajava. 

Tinha acesso a caixa com areia sempre limpa. No motivo da consulta foi referido que desde há 

2 dias apresentava alterações do comportamento de micção e que era a primeira vez. Dirigia-

se frequentemente à caixa de areia, agitado, desconfortável, adoptando a posição de micção, 

vocalizando e urinava também fora da caixa. Muitas vezes as tentativas de urinar eram 

improdutivas, salientando que numa das vezes o gato urinou gota a gota urina avermelhada. 

Lambia frequentemente a genitália. O quadro piorou e no dia da consulta as tentativas eram 

quase sempre improdutivas, não comeu e estava mais prostrado. Sem alteração nos restantes 

sistemas. A proprietária não notou alteração na quantidade de água ingerida. Exame físico 

geral: Atitude normal. Era um gato moderadamente obeso de temperamento nervoso. 

Movimentos respiratórios regulares, ritmados, com profundidade normal, costo-abdominais, de 

relação 1:1,3, sem uso músculos acessórios de respiração e com frequência de 32 rpm. A 

frequência do pulso era 150 ppm, era forte, bilateral, simétrico, rítmico, regular e sincrónico. A 

temperatura era de 38,9ºC, tónus anal adequado e reflexo anal positivo, e não se verificou a 

presença de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópica. As mucosas apresentavam-

se rosadas, húmidas e brilhantes e o TRC era inferior a 2 segundos. Grau de desidratação 

menor que 5%. Gânglios e auscultação cardio-pulmonar normais. Na palpação abdominal o 

animal manifestou desconforto na região abdominal caudal referente à localização da bexiga 

que se verificou muito tensa. O desconforto dificultou o prosseguimento da palpação. Boca, 

olhos, ouvidos e pele normais. Exame dirigido do aparelho urinário: À palpação os rins eram 

palpáveis, sem alteração de posição ou tamanho, a bexiga encontrava-se muito distendida, 

tensa e havia manifestação de dor. Na observação da mucosa peniana apresentou desconforto 

e esta encontrava-se congestionada. Lista de problemas: Polaquiúria, disúria/estrangúria, 

hematúria, prostração e anorexia, bexiga distendida com dor à palpação, congestão do pénis e 

desconforto na exteriorização. Diagnósticos diferenciais: FLUTD obstrutivo (por urolitíase, 

tampões uretrais), cistite idiopática felina (FIC), ITU, traumatismos prepuciais ou urinários, 

neoplasias do sistema urinário (por ex. carcinoma transição bexiga-uretra), transtornos 

prostáticos (neoplasia, inflamação, infecção, quistos), alterações anatómicas (hérnia perineal 

contendo bexiga, estenoses uretrais), transtornos neurogénicos (dissinergia reflexa, espasmo 

uretral, bexiga hipo ou atónica). Exames complementares: Ecografia abdominal: visualizou-se 

a bexiga com urina e presença de sedimento abundante com formação de intensa sombra 

acústica (Fig.1). Urianálise completa (colheita por cistocentese ecoguiada): 1)Macroscópica: 
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urina turva, cor avermelhada com densidade urinária de 1.040; 2)Análise química: hematúria 

(4+), proteinúria (2+), pH 7 e leucócitos (3+), restantes valores negativos; 3)Microscópica: 

sedimento com muitas células epiteliais, eritrócitos, cristais de estruvite. Radiografia Abdominal 

(latero-lateral): ausência de cálculos na bexiga e uretra e de outras anomalias (Fig. 2). 

Hemograma: normal, hematócrito 42% (24-45%). Bioquímica Sérica: BUN 39 mg/dl (17.6 - 32,8 

mg/dl), creatinina 2,8 mg/dl (0.8 ï 1.8 mg/dl), proteínas totais 7,2 g/dl (5,7-8,9 g/dl), restantes 

valores normais. Ionograma: cloro 105 mmol/L (112 ï 129 mmol/L), potássio 6.0 mmol/L (3.5 ï 

5.8 mmol/L), sódio 140 mmol/L (150 ï 165 mmol/L). Diagnóstico: FLUTD obstrutivo. 

Tratamento e evolução do caso: O Escuro permaneceu 11 dias internado. Foi cateterizado, 

após a descompressão da bexiga por cistocentese e iniciou-se a fluidoterapia, com NaCl 0,9%, 

a uma taxa de 20 ml/h durante as primeiras 24h e posteriormente reduziu-se para a taxa de 

manutenção de 10 ml/h. Foi sedado com Butorfanol (0,4 mg/Kg SC) e Diazepam (0,2 mg/Kg 

IV), para ser possível algaliar. Inicialmente a algaliação foi difícil, mas através de um flushing 

uretral com soro fisiológico foi possível a sua progressão com sucesso. Foi mantido internado 

controlando-se os valores de BUN, Creatinina e o ionograma e às 24h já se encontravam 

normais. Foram realizadas lavagens vesicais, três vezes por dia, com NaCl a 0,9% 

permanecendo esta solução durante 30 minutos na bexiga. O Escuro foi medicado com 

Enrofloxacina (2,5 mg/Kg, IV, SID) até à alta e iniciada uma dieta húmida calculolítica (s/d da 

Hillôs®) repartida por quatro vezes ao dia. Às 48 horas a algalia foi removida e medicado com 

Cetoprofeno (2 mg/Kg, SC, SID) 5 dias, Butilbrometo de escopolamina (1 mg/Kg, SC, SID) até 

ao final do internamento e Alfuzosina (0,5 mg/Kg, PO, SID) 3 dias. A partir da remoção da 

algália deu-se atenção à existência de urina na caixa do Escuro e a bexiga era palpada 5 vezes 

por dia e comprimida quando distendida. Foram controlados BUN, Creatinina e ionograma e os 

valores estavam normais. Apesar de ter urinado e da compressão ser fácil algumas vezes, 24 h 

depois obstruiu novamente e manifestava dor à compressão. Foi algaliado de novo. No dia 

seguinte realizou-se uma uretrostomia. Foi realizado um ECG e não se verificaram arritmias. O 

Escuro foi anestesiado com Ketamina (7,5 mg/Kg IM), Butorfanol (0,4 mg/Kg, SC), Propofol e 

Isoflurano. A cirurgia decorreu com sucesso e não foram encontradas cálculos nem se isolaram 

tampões uretrais. Foi medicado com Buprenorfina (0,01 mg/Kg, IV lento, toma única no 1º dia). 

Às 48 horas, seguintes à uretrostomia, já urinava sem hematúria (Fig.3) e a algália removeu-se 

às 72 horas. Estabeleceu-se então o fluxo urinário normal mantendo-se sem hematúria. Teve 

alta, 72 h depois, medicado com Enrofloxacina (PO, BID, 10 dias) e Cetoprofeno (PO, SID, 3 

dias). À proprietária foi referido para estar atenta a recidivas e por isso monitorizar a função 

urinária. Devia ter sempre a caixa da areia limpa e o Escuro deveria ter sempre acesso à água 

e a mais que uma fonte, para estimular o seu consumo. Deveria continuar com a dieta húmida 

calculolítica. Acompanhamento: Regressou à consulta 10 dias depois sendo referido que o 

animal não voltou a ter disúria, urina ou micções anormais. Exames de estado geral e dirigido 
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sem alterações. Removeram-se os pontos estando a sutura a cicatrizar bem. Nos contactos 

telefónicos, os donos referiram que o Escuro não tem sinais que apontem algum problema do 

sistema urinário. Discussão: A Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos refere-se a um 

conjunto heterogéneo de patologias do tracto urinário inferior, com diferentes etiologias, 

(representando 4 a 10% das consultas felinas) caracterizadas por um ou mais dos seguintes 

sinais clínicos: estrangúria, disúria, micção em locais inapropriados (periúria), hematúria, 

polaquiúria, obstrução uretral parcial ou completa. O gato manifesta ansiedade, desconforto, 

tentando urinar frequentemente em pequenas quantidades, e os gatos machos lambem mais 

vezes a genitália.1,2 Existe uma grande diversidade etiológica que inclui as ITU, os problemas 

neurológicos e anatómicos adquiridos ou congénitos, a urolitíase, os distúrbios 

comportamentais, os tampões uretrais, as neoplasias e a mais frequente, de exclusão, a 

idiopática representando 53,8% dos casos. Contudo a FLUTD obstrutiva por urolitíase e por 

tampões uretrais representa mais de 40% dos casos.2 A FLUTD pode ser dividida em duas 

categorias de acordo com a presença ou ausência de cristais/urólitos de estruvite e em 

obstrutiva ou não-obstrutiva dependendo se causa obstrução uretral.1 A maioria das obstruções 

é causada por tampões uretrais (42-59%), urólitos (5-12%), restantes neoplasias e estenoses. 

A FLUTD idiopática é a causa mais frequente de FLUTD não obstrutivo (55-79%).3 A FLUTD é 

frequente entre os 2 e 6 anos, rara em gatos com menos que 1 ano e mais que 10, nos últimos 

a causa mais comum de FLUTD é a ITU (>45%) especialmente nos em que há compromisso 

dos mecanismos de defesa (insuficientes renais crónicos).1,2,4 Entre o 1 e os 10 anos, 65% dos 

casos são FLUTD idiopático, uma minoria dos gatos têm FLUTD por urolitíase, por ITU (<2%), 

por malformações anatómicas, por neoplasias e por problemas neurológicos (dissinergia 

reflexa).4 A forma obstrutiva afecta geralmente machos castrados.4 A ingestão de dietas seca, o 

stress, o sedentarismo, os cruzamentos de Persa e a diminuição da ingestão de água 

aumentam o risco de FLUTD.2,4 A maioria dos aspectos referidos coincidem com as 

características do Escuro, enquadrando-o no grupo com grande probabilidade para 

desenvolver FLUTD. Um aspecto importante é a dieta do Escuro, dietas secas são menos 

energéticas, têm mais magnésio e fibra, favorecendo a ingestão de maior quantidade de ração, 

resultando no aumento da ingestão total de magnésio e maior perda fecal de água 

decrescendo o volume de urina e aumentando a concentração de magnésio na urina e outras 

substâncias calculogénicas.1 Este factor poderá ter potenciado o desenvolvimento de FLUTD 

no Escuro. A FLUTD associada aos urólitos, micro cálculos ou cristais necessita de uma 

grande concentração de formas constituintes dos urólitos na urina, um pH favorável e tempo 

para formar os cristais.1 O pH alcalino pode ser condicionado pela alimentação ad libitum, no 

caso do Escuro. Estudos recentes em nutrição, demonstraram que o risco de formação de 

cristais de estruvite não é determinada pela concentração de magnésio na urina, mas que o pH 

urinário é crucial, já que quando alcalino leva à rápida cristalização da estruvite.2 A inflamação 
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local produzida em resposta quer aos urólitos quer aos tampões que se alojam na uretra 

exacerba a obstrução. Na FLUTD associada aos cristais de estruvite os mecanismos de defesa 

estão alterados, aumenta o volume residual resultado das obstruções e diminui o tónus do 

detursor devido à inflamação crónica e espessamento da parede da bexiga, aumentando a 

predisposição a infecções bacterianas que são potenciadas pela cateterização uretral e pela 

fluidoterapia instituída que leva à formação de urina diluída.1,2 A investigação de FLUTD exige 

uma abordagem racional para identificar a etiologia exacta. A história deve ser completa com 

atenção aos sinais clínicos, aos dados do animal, ao modo de instalação do progresso, se se 

trata de um processo recidivante ou não, ao padrão de micção, às alterações na urina e ao tipo 

de dieta. No exame físico, deve dar-se atenção à hidratação, à distensão da bexiga, dor à 

palpação e ao orifício uretral externo.2,5 Os dados recolhidos neste caso indicavam sinais de 

FLUTD obstrutivo com disúria/estrangúria, hematúria, polaquiúria, prostração e anorexia que 

teriam agravado no dia da consulta. Pelo exame físico e história descartaram-se causas 

traumáticas e iatrogénicas, hérnia perineal contendo bexiga e dissinergia reflexa. Deve ser 

realizada uma urianálise completa com colheita de urina por cistocentese, uma cultura de urina 

e o exame imagiológico com radiografias abdominais, ecografias, radiografias de contraste e 

uroendoscopias.1,2,5 Neste caso, estes exames foram realizados com excepção da cultura 

urinária, embora esta sirva para despiste de ITU, tem pouco significado quando no sedimento 

não foram encontradas bactérias e/ou leucócitos. Em casos de FLUTD recorrente deve ser 

sempre realizada.6,7 Apesar de tudo, a urianálise completa e se possível a cultura urinária 

devem ser realizadas diariamente para monitorização do paciente, devido à predisposição para 

ITU quando iniciam o tratamento. O hemograma está quase sempre normal. Deve ser feito um 

perfil bioquímico abrangente.1 A urina do Escuro apresentava pH alcalino, hematúria, cristais 

de estruvite, muitas células epiteliais e eritrócitos no sedimento. A presença de cristais pode 

não ter relevância clínica na ausência de urólitos ou tampões uretrais, podendo estar presentes 

em caso de urinas muito concentradas ou refrigeradas por várias horas.1,6,7 Contudo além de 

poder levar à formação de urólitos, pode contribuir para formação de tampões uretrais, possível 

etiologia no caso do Escuro, existindo duas possíveis causas: a ocorrência de ITU ou 

inflamação com cristalúria leva à agregação de proteínas, leucócitos e eritrócitos rodeados por 

material amorfo (mais de 80% do mineral depositado é estruvite) ou a inflamação crónica da 

bexiga (FIC) aumenta a proteína, pH e cristalúria na urina e consequente formação de 

tampões.2,7 Foram detectadas partículas de calicivirus em tampões, mas não se sabe sem têm 

algum papel na patogénese dos mesmos.7 Os tampões tem assim maior quantidade de matriz 

que os urólitos, mas podem conter vários tipos de minerais.6 No caso do FLUTD obstrutivo do 

Escuro a severa cristaluria de estruvite pode ter estado na origem do problema. A ecografia e 

as radiografias permitiram descartar urólitos visíveis e anomalias anatómicas como neoplasias, 

levando-nos a pensar que os tampões seriam a causa mais provável da obstrução. A ecografia 
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permitiu ver a bexiga com grande quantidade de sedimento e formação de sombra acústica, 

não se visualizando cálculos. A cistouretrografia de contraste é utilizada para excluir 

definitivamente a hipótese de pequenos urólitos, fístulas, divertículos, rupturas, neoplasias e 

estenoses da uretra, sendo feita em último recurso e em gatos com episódios recorrentes.1,6 A 

par destes resultados o Escuro apresentava ligeira hipoclorémia, hiponatrémia, hipercalémia e 

azotémia. Nas obstruções uretrais por diminuição da excreção renal, aumentam os valores 

sanguíneos da ureia, creatinina e potássio. Nas hipercalémias deve monitorizar-se o ECG pelo 

risco de bradicardia ou arritmias estando a severidade relacionada com a severidade da 

hipercalémia. Em casos severos os animais não devem ser sedados ou anestesiados, e as 

arritmias devem ser tratadas. Quando a excreção de potássio está diminuída a excreção do ião 

hidrogénio é reduzida resultando em acidose metabólica que provoca arritmias cardíacas, 

diminuição da função miocardica e depressão do sistema nervoso. A azotémia e hipercalémia 

geralmente resolvem-se depois da desobstrução e do inicio da fluidoterapia, contudo o perfil 

bioquímico e o ionograma devem ser controlados nas primeiras 48-72 horas. Podem surgir 

outros sinais clínicos típicos de azotémia pós-renal quando o animal está obstruído à 36 a 48 

horas (anorexia, vómitos, hipovolémia, mucosas pálidas, desidratação, hipotermia, 

hiperventilação, coma e morte).5 O tratamento deve ser rápido, com a sedação do animal, a 

massajem da uretra peniana (para remover tampões uretrais) e compressão vesical ou 

colocação do cateter uretral e flushing salino quando não se consegue resolver. A cistocentese 

pode servir para aliviar a pressão antes do flushing uretral.1,2,5 O cateter uretral deve ser 

mantido 24-72 horas e a fluidoterapia é indicada especialmente em gatos com azotémia, para 

estimular diurese (a taxa deve ser calculada segundo o grau de desidratação)1,2,5 Geralmente 

não é necessário administrar antibióticos profilácticos, pois em mais de 20% dos casos as 

bactérias tornam-se resistentes, em gatos algaliados.1,5 Depois de removido o cateter uretral 

devem administrar-se antibióticos baseados na cultura bacteriana do cateter. As penicilinas e 

cefalosporinas são escolhas razoáveis, fluoroquinolonas e cefalosporinas de 3ª geração são 

indicadas depois do antibiograma.5 No caso descrito utilizou-se uma fluoroquinolona como 

profilaxia. A acepromazina ou a buprenorfina são usados para controlar a dor e o relaxar o 

esfíncter uretral. A fenoxibenzamida e alfusozina são alternativas reduzindo o tónus uretral. O 

betanecol pode ser usado para estimular a contractibilidade do detursor, logo que a 

permeabilidade uretral seja restabelecida.1,2,5 No caso do Escuro foi usado ainda o butilbrometo 

de escopolamida, um antiespasmódico e o cetoprofeno foi introduzido depois dos valores de 

creatinina e BUN normalizarem. Os AINEôs n«o são aconselhados devido à presença de 

azotémia pós-renal.5 Nas obstruções recorrentes por tampões uretrais (quando a segunda 

obstrução ocorre durante o tratamento médico), nas obstruções que não podem ser resolvidas 

com algaliação, nas estricturas uretrais, nos traumas ou neoplasias, está indicada a 

uretrostomia perineal.8 O caso descrito não respondeu ao tratamento médico e voltou a obstruir 
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optando-se pela cirurgia. Os tampões removidos devem ser sempre sujeitos a uma análise 

quantitativa.6,7 Neste caso pelos sinais clínicos obstrutivos, pela ausência de cálculos no exame 

imagiologico e presença de muito sedimento na bexiga, de muitos cristais de estruvite e muitas 

células epiteliais e eritrócitos no sedimento e apesar de não terem sido encontrados tampões 

uretrais durante a cirurgia (já que a algaliação prévia teria resolvido a obstrução uretral) essa 

seria a etiologia mais provável. Em 43% dos casos de obstrução por tampões uretrais há 

recorrência. A recorrência (36%) é a razão mais comum para eutanásia em casos de obstrução 

urinária (21%) por isso o prognóstico é reservado e a uretrostomia perineal deve ser 

considerada.1,3 A complicação mais frequente a curto e longo prazo da cirurgia é a estrictura 

uretral e a ITU, respectivamente, contudo apesar de diminuir o risco de obstruções não previne 

a recorrência de sinais de FLUTD.1,5,8 Muitos dos pacientes sujeitos a esta cirurgia 

permanecem por muito tempo livre de doença.8 É ideal promover a ingestão de água, para que 

se produza maior volume e menor concentração de urina através do aumento do número de 

fontes e introdução de uma dieta húmida. As dietas calculolíticas, como a recomendada neste 

caso, acidificam o pH, são restritas em magnésio e suplementadas com sal tendo como 

objectivos alcançar um pH inferior a 6,3 e densidade inferior 1,030.1,2,6 Apesar dos tampões 

uretrais serem maioritariamente constituídos por matriz não dissolvida por estas dietas, como 

os cristais também contribuem para obstrução, o animal beneficia da dieta.2,4,6Estes pacientes 

devem ser controlados através de exames de rotina de forma a prevenir a recorrência através 

do maneio dietético, por exemplo.6,8 
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Caso Clínico 2: Gastroenterologia ï Dilatação Gástrica com Torção (DGT) 

Identificação do animal: O Dragão é um cão inteiro, da raça Terra Nova, de 9 anos e pesa 45 

kg. Motivo da consulta: Dilatação abdominal, sialorreia, tentativas improdutivas de vómito e 

prostração agudas. Anamnese: O Dragão tinha vacinação e desparasitação actualizadas. 

Comia ração seca comercial, repartida em duas refeições. Não tomava medicação nem tinha 

passado médico. Vivia numa quinta com acesso a ervas mas não tóxicos, sem contacto com 

outros animais e não viajava. No motivo da consulta foi referido que cerca de uma a duas horas 

depois da refeição o Dragão começou a ficar inquieto, salivando e fazendo tentativas 

frequentes e improdutivas de vómito e tinha desconforto abdominal. Ficou prostrado e os donos 

aperceberam-se que o abdómen estava a dilatar muito. Desde o inicio dos sinais decorram três 

horas. Através da anamnese, não se encontrou alteração nos outros sistemas. O proprietário 

referiu também ter-lhe fornecido massa com carne e que teria ingerido a ração rapidamente. 

Exame físico geral: O Dragão estava prostrado sendo difícil avaliar a atitude. A condição 

corporal era normal e o temperamento era linfático. Os movimentos respiratórios eram 

regulares, ritmados, com profundidade normal, costo-abdominais, de relação 1:1,3, sem uso 

músculos acessórios e com frequência de 35 rpm. A frequência do pulso era 120 ppm, era 

forte, bilateral, simétrico, rítmico, regular e sincrónico. A temperatura era de 38,3ºC, tónus anal 

adequado e reflexo anal positivo, sem presença de sangue, muco ou formas parasitárias 

macroscópicas. As mucosas apresentavam-se um pouco pálidas, húmidas e brilhantes e o 

TRC era inferior a 2 segundos. O grau de desidratação era menor que 5%. Gânglios normais. 

Auscultação cardio-pulmonar normal. Apresentava desconforto na palpação abdominal e 

dilatação na região abdominal cranial. Boca, olhos, ouvidos e pele sem alterações. Exame 

dirigido do aparelho digestivo: Dilatação da região abdominal cranial, grande tensão na 

palpação superficial principalmente do lado esquerdo correspondente à localização do 

estômago. A percussão revelou um som timpânico. Restante exame sem alterações. Lista de 

problemas: Prostração, dilatação e dor na região abdominal cranial com timpanismo, 

sialorreia, tentativa improdutiva de vómito, mucosas pálidas, ligeira taquipneia. Diagnósticos 

diferenciais: Dilatação gástrica com ou sem torção, torção esplénica primária, vólvulo 

intestinal, ascite, hérnia diafragmática, corpo estranho com dilatação intestinal, torção 

mesentérica, neoplasia intestinal e intussuscepção. Exames complementares: Radiografia 

abdominal (latero-lateral): estômago muito distendido, com gás e líquido, o piloro com ar 

deslocado dorsalmente ao corpo e separado deste por uma banda com densidade de tecido 

mole. Restantes ansas intestinais encontravam-se com muito gás (Fig. 4). Hemograma: normal, 

hematocrito 45% (37-55%). Bioquimica Sérica: BUN 12,7 mg/dl (9,2ï29,2 mg/dl), creatinina 1,1 

mg/dl (0,4ï1,4 mg/dl), glicose 74 mg/dl (60ï120 mg/dl), proteínas totais 7 g/dl (5,2-8,2 g/dl). 

Ionograma: cloro 110 mmol/L (109ï122 mmol/L), potássio 4,1 mmol/L (4,0ï6,0 mmol/L), sódio 

149 mmol/L (138ï162 mmol/L). Diagnóstico: Dilatação Gástrica com torção. Tratamento e 
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evolução do caso: O Dragão foi cateterizado e a fluidoterapia agressiva instituida com Lactato 

de Ringer, a uma taxa de 90 ml/Kg/h. Seguidamente foi sedado e tentou-se a descompressão 

gástrica através da entubação orogástrica com o animal em decúbito esternal. Como não se 

conseguiu logo a passagem do tubo fez-se gastrocentese, com cateter de 16 gauge, 

introduzido à direita do espaço paracostal no ponto de maior timpanismo, permitindo a 

entubação e lavagem gástrica. Foi realizado ainda um ECG pré-cirurgico. O Dragão foi 

preparado para cirurgia, sendo feita a anestesia geral e uma primeira toma de Cefazolina (20 

mg/KG IV). Durante a cirurgia foi dada atenção ao ECG pesquisando a existência de 

complexos prematuros ventriculares e taquicardia ventricular que não se mostraram presentes 

tal como no pré-cirurgico. Abriu-se a cavidade abdominal e o estômago estava torcido no 

sentido dos ponteiros do relógio. Fez-se reposição do mesmo puxando o piloro dorsalmente e 

para a direita e o corpo ventralmente e para a esquerda. Não havia sinais de compromisso 

vascular esplénico ou gástrico nem torção de baço. Não foi necessária gastrectomia parcial 

nem esplenectomia. O restante abdómen foi analisado e não apresentava alterações. Realizou-

se gastropexia por flap muscular através de uma pequena incisão na parede abdominal direita 

caudal ao arco costal e outra no antro pilórico, de igual tamanho, incidindo a camada 

seromuscular. Suturou-se cada bordo da parede abdominal ao correspondente da parede do 

estômago (Fig. 5). A cavidade abdominal foi lavada com Lactato de Ringer e fechada. A 

cirurgia terminou com sucesso. No pós-operatório foi monitorizado o ionograma, o hematócrito, 

as proteínas totais e o ECG continuamente. Todos os valores se encontravam normais não 

sendo detectadas arritmias. A fluidoterapia no primeiro dia pós-cirúrgico reduziu-se para 8 

ml/Kg/h, ao segundo dia para 4 ml/Kg/h. Começou beber e a comer pequenas quantidades de 

uma dieta intestinal, ao segundo dia. Durante o pós-cirúrgico foi medicado com Cefazolina (20 

mg/Kg, TID, IV), Metronidazol (20 mg/Kg, BID, IV), Ranitidina (2 mg/Kg, BID, SC) e Meloxicam 

(0,2 mg/Kg, SID, SC no 1º dia, em seguida 0,1 mg/Kg). Teve alta 72 horas após a cirurgia com 

Cefadroxil (22 mg/Kg, BID, PO, 10 dias), Ranitidina (2 mg/Kg, BID, PO) e Carprofeno (4,4 

mg/Kg, SID, PO 5 dias). Foi recomendado ao proprietário que fornece-se ao Dragão uma dieta 

intestinal ou arroz com frango e água repartida por várias vezes ao dia em pequenas 

quantidades e que não fizesse exercício muito intenso antes ou após as refeições. 

Acompanhamento: No controlo 10 dias depois, o proprietário referiu que o Dragão tem 

andado bem-disposto, tem apetite e não tem vómitos. Exames de estado geral e dirigido sem 

alterações. Foi por fim referido que poderia mudar a dieta gradualmente para a ração habitual. 

Discussão: Nenhuma causa foi identificada para o desenvolvimento de DGT, contudo existem 

factores de risco de grande importância que podem predispor ao aparecimento. Cães de raça 

grande ou gigante como Dog Alemão, São Bernardo, Terra Nova, Irish Wolfhound, Rottweiler e 

Doberman parecem ter maior predisposição para desenvolver esta condição.1 Os factores 

genéticos e idade avançada são importantes no aparecimento de DGT já que o alongamento 
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dos ligamentos que suportam o estômago, que surge com a idade, facilita a torção.1,2 

Anteriormente, considerava-se que animais com tórax profundo tinham maior predisposição, 

pela alteração da conformação anatómica normal entre estômago e esófago, que permite o 

animal eructar. Um estudo recente aponta que não há relação significativa.1 Nestas raças os 

ligamentos hepatogastrico e hepatoduodenal são mais laxos podendo aumentar a 

probabilidade de rotação do estômago.3 Descendentes de cães com história de DGT tem maior 

predisposição.2 A predisposição sexual é um factor discutido. A obesidade, o temperamento 

agressivo, o stress, a evidência histológica de IBD, transtornos primários da motilidade 

gástrica, traumatismos ou vómitos são outros factores.2,3,4,5 Comer rapidamente parece 

predispor em raças grandes mas não gigantes, embora este factor não esteja completamente 

esclarecido1,5 A ingestão de grande quantidade de comida ou água por refeição, o exercício 

após estas refeições, uma única refeição por dia, dietas secas com óleos ou gorduras, comer 

num plano elevado, aerofagia durante a alimentação, hiperventilação ou anormalidades de 

motilidade esofágica podem contribuir.2,3,4,6 O facto de o Dragão ser um cão de raça 

considerada gigante, ser macho, já ter 9 anos, ter ingerido uma grande quantidade de alimento 

(ração seca com massa) e rapidamente, podem ter sido factores que contribuíram para que 

ocorresse dilatação e torção do estômago. 

A GDT caracteriza-se pela rápida acumulação de gás, fluido ou alimento com aumento da 

pressão intragastrica e tensão na parede, com rotação do estômago ao longo do seu eixo. Se o 

tratamento instituído não for rápido e agressivo as lesões podem ser letais. O efeito mais 

imediato é o bloqueio do fluxo sanguíneo gástrico que aumenta a pressão intragastrica, 

provoca edema da parede, vasoconstrição e trombose e posteriormente ulceração gástrica, 

necrose e perfuração.2,3 O aumento do volume gástrico resulta também no comprometimento 

respiratório, acidose, compressão da veia cava e porta, bloqueio do retorno venoso, diminuição 

do débito cardíaco, choque severo e CID.2,3,5 Se o estômago torcer suficientemente pode 

também ocorrer torção do baço com congestão, trombose e necrose.3,5 A isquémia visceral 

leva à libertação de endotoxinas que contribuem para a lesão hepática, renal, pancreática e 

cardíaca.5 Em resposta ao choque e à hipotensão ocorre taquicardia, vasoconstrição e 

contracção esplénica.4 O diagnóstico presuntivo é baseado nos sinais clínicos e confirmado 

através dos achados radiográficos e da descompressão gástrica. Os sinais clínicos iniciais são 

a sialorreia, as tentativas improdutivas de vómito, a dor e rápida distensão e timpanismo 

abdominal e depressão. Pulso fraco, TRC aumentado, mucosas pálidas, congestionadas ou 

cianóticas são indicativos de falha cardiovascular. As arritmias cardíacas estão geralmente 

presentes ou desenvolvem-se até 72 horas e variam entre complexos ventriculares prematuros 

(VPCôs) e taquicardia ventricular. A fibrilhação atrial, ocorre ocasionalmente.3,6 O exame 

radiográfico deve ser iniciado após inicio da fluidoterapia e descompressão. As radiografias 

laterais, mas essencialmente a direita, são necessárias para determinar a presença de torção. 
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A dorsoventral pode ser usada. Na torção gástrica ocorre deslocamento do piloro dorsalmente 

e para a esquerda, aparecendo o estômago compartimentalizado. Na vista lateral direita o 

piloro com gás localiza-se dorsalmente ao corpo que se encontra repleto de fluido e separado 

deste por uma banda de tecido mole (sinal de C invertido) correspondente a uma prega da 

curvatura menor do estômago. Na vista lateral esquerda o piloro encontra-se com fluido e o 

corpo com gás. Na vista dorsoventral o piloro aparece à esquerda da linha média e cheio de 

gás. A localização do piloro permite assim diferenciar dilatação de torção.3,5,6 A perda de 

contraste abdominal pode indicar peritonite ou hemorragia por avulsão de vasos esplénicos. O 

aumento do contraste é indicativo da presença de ar, devendo considerar-se rotura gástrica.6 

No caso do Dragão os sinais clínicos foram suficientes para considerar a existência de 

dilatação gástrica sendo a torção confirmada através do Raio-X lateral direito onde se viu o 

típico sinal de C invertido. Relativamente aos sinais encontrados no hemograma e bioquímica 

pode esperar-se um aumento do hematócrito, que não se verificou no caso do Dragão, e 

alguns distúrbios electrolíticos e ácido-base. A acidose metabólica, devido à hipoperfusão dos 

tecidos, e a hipocalémia são as alterações mais comuns. A alcalose metabólica pode ocorrer 

devido ao sequestro de ácido gástrico. Como reflexo da hipo ou hiperventilação pode surgir 

acidose ou alcalose respiratória.6 Pode ainda surgir hipernatrémia, hipoclorémia, e aumento da 

BUN, creatinina e alanina aminotransferase.3 O tratamento consiste em vários passos, sendo a 

fluidoterapia agressiva e a descompressão os mais importantes.6 A cirurgia é necessária para 

reposição do estômago e gastropexia.5 Deve aplicar-se um ou mais cateteres venosos de 

grande calibre (jugular, veias cefálicas) e administrar uma solução cristalóide como lactato de 

Ringer (60-90 ml/Kg/h) ou inicialmente uma solução salina hipertónica/dextrano.6,7,8 A 

fluidoterapia deve ser monitorizada frequentemente pela medição da pressão sanguínea, da 

frequência cardíaca, hematocrito e proteínas totais, output urinário, e das variações 

electrolíticas e ácido-base.6,8 A hipocalémia é comum depois da fluidoterapia devendo ser 

suplementada com 30-40 mmol KCl/l. O potássio e o bicarbonato devem ser administrados 

com base na monitorização electrolítica e da gasimetria sanguínea.6 O animal é sedado e o 

estômago é descomprimido através da introdução de uma sonda orogástrica lubrificada, com o 

animal em decúbito esternal, ou caso não seja possível, por trocaterização gástrica (cateter de 

14-16 gauge).3,6,7 Se a passagem do tubo estiver dificultada não se deve forçá-lo pois há 

possibilidade de perfurar o estômago ou esófago.3,5 Após passagem do tubo, o ar e os fluidos 

são removidos, e é efectuada uma lavagem gástrica com água tépida.4 No caso do Dragão 

como houve resistência à passagem do tubo foi necessário previamente a trocaterização 

gástrica. Deve ser ainda instituída uma terapia adjuvante para reverter os efeitos do choque 

endotoxico e os danos na reperfusão. Os corticosteroides, como a metilprednisolona ou 

dexametasona, podem ajudar aumentar o fluxo sanguíneo capilar, a diminuir a permeabilidade 

capilar, a absorção intestinal de endotoxinas e os danos tecidulares. Os antibióticos devem ser 
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administrados já que o choque, a lesão da mucosa e a hipertensão portal predispõe a sepsis. 

Antibióticos de largo espectro como cefalosporinas em combinação com fluoroquinolonas, ou a 

ampicilina e trimetroprim-sulfa são boas escolhas.3,4,6 No caso do Dragão não foram 

administrados corticos o que poderia ter sido uma mais valia na terapêutica. Foi usada uma 

combinação de dois antibióticos, metronidazol e cefazolina, com um AINE, meloxicam, no pós 

cirúrgico. O uso de AINEôs tem algumas contra-indicações principalmente pelo dano na mucosa 

gastrointestinal e nos rins especialmente em pacientes hipovolémicos.6 O tratamento das 

arritmias pode estar indicado, já que estão presentes em aproximadamente 40% dos pacientes. 

É indicado quando estão associadas a fraqueza ou sincope, taquicardia ventricular persistente 

numa frequência maior que 150 bpm, através do controlo ácido-base, electrolítico 

(especialmente potássio) e hemostase e pela administração lidocaina em bolus ou 

continuamente. Nas arritmias persistentes é usada procainamida.3,6 Neste caso, em nenhuma 

altura se verificou a presença de arritmias. Depois de estabilizado o animal é anestesiado e 

deve proceder-se ao tratamento cirúrgico que implica uma laparotomia para inspecionar o 

estômago e baço, identificando tecidos danificados e necrosados, descomprimir o estômago, 

corrigir a sua posição e realizar gastropexia para evitar recorrência.6,7 O baço deve ser 

examinado quanto à sua viabilidade, à presença de trombose venosa e arterial, e à rotura da 

veia gástrica curta.8 A torção ou avulsão esplénica implicam a realização de esplenectomia e a 

presença de necrose gástrica particularmente na curvatura maior ou porção média do 

estômago implica gastrectomia parcial. Se existir dúvida quanto à viabilidade de uma área deve 

optar-se pela remoção.6,8 Neste caso como não existiam sinais de necrose, o baço se 

encontrava viável e não havia rotura de vasos, não foi realizada gastrectomia parcial nem 

esplenectomia. Existem várias técnicas de gastropexia a por flap muscular (incisional), a 

gastropexia circuncostal e a gastropexia Belt Loop.3,7 Optou-se pela primeira técnica por ser 

rápida de realizar e não ter a desvantagem de fractura de costela ou pneumotórax como na 

segunda técnica referida.7 A descrição pormenorizada da técnica cirúrgica não se enquadra 

nos objectivos da apresentação deste caso. Seguidamente o abdómen deve ser lavado e 

fechado.8 As complicações mais comuns da DGT são as arritmias cardíacas, CID e desordens 

da motilidade gastrointestinal. A Metaclopramida é efectiva no restauro da motilidade gástrica, 

na diminuição do refluxo gastroesofágico e no controlo do vómito. A Ranitidina ou o Omeprazol 

protegem a mucosa. Em caso de suspeita de CID, o tratamento com plasma em combinação 

com heparina deve ser iniciado.3 No caso do Dragão foi apenas usada a Ranitidina. Ao 2º dia 

após cirurgia, deve ser fornecida água e pequenas quantidades de comida de fácil 

digestibilidade, e os fluidos reduzidos para 4 ml/Kg/h.7 Estudos recentes apontam para uma 

taxa de mortalidade total de 10% nos cães sujeitos a cirurgia. A lesão gástrica e esplénica 

continua a ser associada a alta taxa de mortalidade pós-cirúrgica, assumindo a esplenectomia 

e gastrectomia influencia nesta taxa, 15%, 9%, respectivamente e de 20% quando são 
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realizadas as duas.9 A presença de necrose gástrica pode ser predita pela concentração de 

lactato no plasma. Concentrações pré-cirurgicas > 6 mmol/l estão associadas a pior 

prognóstico.6,8 As arritmias pré e pós-cirúrgicas aparecem também associadas a aumento da 

taxa de mortalidade total e pós-cirúrgica. O factor que aparece associado à diminuição da taxa 

de mortalidade é o tempo para apresentação à cirurgia, já que a duração e o grau de isquémia 

gástrica e esplénica influência a viabilidade dos órgãos.9 O facto do paciente não apresentar 

nenhum destes factores poderá ter sido um dos motivos para o sucesso deste caso. A taxa de 

recorrência nos cães que não realizam gastropexia é maior que 50% e nos que realizam 

decresce para 4% a 10%. A gastropexia é por isso considerada sempre no tratamento.2 O 

benefício da gastropexia profiláctica em raças com conformação ou predisposição genética não 

está provado, contudo previne o primeiro episódio de GDT ou a recorrência em animais onde o 

primeiro episódio foi tratado medicamente.3 Devido à grande mortalidade, a gastropexia 

profiláctica é considerada em animais de grande risco.2 Com a gastropexia profiláctica a 

mortalidade é reduzida em 2,2 vezes em Rottweilers e 29.6 vezes em Dogs Alemães.6 Avanços 

recentes em medicina veterinária incluem o uso de procedimentos menos invasivos como a 

gastropexia laparoscopica que pode ser usada em situações que se justifique profilaxia.2    
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Caso Clínico 3: Oncologia ï Hemangiossarcoma Esplénico (HSA esplénico) 

Identificação do animal: O Matias é um Labrador Retriever, castrado, de 12 anos e pesa 35 

kg. Motivo da consulta: Letargia, distensão abdominal, diminuição do apetite e dor abdominal. 

Anamnese: O Matias tinha vacinação e desparasitação actualizadas. Comia ração seca para 

perda de peso, de qualidade superior, repartida em duas refeições. Não tomava medicação. 

Tinha história de orquiectomia e remoção de 2 nódulos perianais correspondentes a adenomas 

perianais, há 1 ano. Vivia em apartamento sem outros animais e não viajava. No motivo da 

consulta foi referido que o Matias andava tentar perder peso há 6 meses, com dieta especial, 

sem conseguir. Além disso notaram que há aproximadamente 3 semanas o abdómen 

aumentou de volume gradualmente achando que o restante corpo parecia mais magro. Na 

última semana tem vindo a diminuir o apetite, só quer estar deitado e mostra desconforto 

abdominal quando lhe tocam. Exame físico geral: Atitude normal. Era um cão obeso de 

temperamento equilibrado. Movimentos respiratórios regulares, ritmados, com profundidade 

normal, costo-abdominais, de relação 1:1,3, sem uso músculos acessórios e com frequência de 

35 rpm. Frequência do pulso 110 ppm, era forte, bilateral, simétrico, rítmico, regular e 

sincrónico. A temperatura era 38ºC, o tónus anal adequado e reflexo anal positivo, sem 

presença de sangue, muco ou formas parasitárias macroscópicas. Mucosas ligeiramente 

pálidas, húmidas e brilhantes e o TRC inferior a 2 segundos. Grau de desidratação menor que 

5%. Gânglios e auscultação cardio-pulmonar normais. Na palpação abdominal manifestou 

aumento da sensibilidade. Boca, olhos, ouvidos e pele normais. Exame dirigido do aparelho 

digestivo: Distensão do abdómen. Palpação profunda com manifestação de dor e palpação de 

uma massa de grandes dimensões entre abdómen cranial e médio de localização 

indeterminada quanto ao órgão. A percussão revelou um som maciço. Restante exame sem 

alterações. Lista de problemas: letargia, distensão abdominal, diminuição do apetite e dor 

abdominal, mucosas ligeiramente pálidas, ligeira taquipneia, massa de grandes dimensões 

entre abdómen cranial e médio. Diagnósticos diferenciais: Todas as massas abdominais 

neoplasicas ou não neoplasicas incluindo hematomas, abcessos, granulomas, tumores 

esplénicos (hemagiomas, HSA, linfomas, leiomioma/leiomiosarcoma, fibroma/fibrossarcoma, 

mastocitoma, lipoma/lipossarcoma), hepáticos (carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma), 

pancreáticos (adenocarcinoma pancreático ou insulinona), gastrointestinais 

(leiomiomas/leiomiosarcomas, linfoma e adenocarcinonas), urinários (carcinoma das células de 

transição, leiomioma/leiomiosarcoma, carcinoma renal). Alguns destes tumores deveriam 

provocar também outros sinais clínicos. Exames complementares: Ecografia Abdominal: 

Presença de uma massa heterogénea quanto à ecogenicidade aparentando ser vascularizada, 

estendendo-se no abdómen cranial e parte do médio. Dificuldade na visualização do baço, 

apenas uma pequena porção com forma distorcida, mas com a sua ecogenecidade típica, 

parecia ter continuidade com a massa (Fig. 6). Ligeira hepatomegália e aumento da 
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ecogenecidade hepática. Os rins encontravam-se sem alterações Radiografias torácicas: Sem 

evidência de metastização (Fig. 7). Hemograma: GB 35,14 m/mm3 (6-17 m/mm3), Lin. 7,6 % 

(10-30%), Mon. 1% (2-10%), Gra 91,4% (50-80), GV 3,92 m/mm3 (5,5-8,5 m/mm3), Hb 7,1 g/dl 

(10-18 g/dl), PLT 39 m/mm3 (120-600 m/mm3), hematócrito 19 % (37-55%). Bioquimica Sérica: 

BUN 28 mg/dl (9,2 ï 29,2 mg/dl), creatinina 1,1 mg/dl (0,4ï1,4 mg/dl), glicose 98 mg/dl (60ï120 

mg/dl), GPT 270 U/l (17-78 U/l), ALP 781 U/l (47-254 U/l), TBIL 0,5 mg/dl (0,1-0,5 mg/dl) 

proteínas totais 7,8 g/dl (5,2-8,2 g/dl) Ionograma: cálcio 10,7 mg/dl (9,3-12,1 mg/dl). 

Diagnóstico presuntivo: Tumor esplénico. Tratamento e evolução do caso: O Matias foi 

internado e submetido a cirurgia para remoção da neoplasia e análise histopatológica. Foi 

cateterizado e instituída fluidoterapia com NaCl 0,9% a uma taxa de 10 ml/Kg/h. O protocolo 

anestésico consistiu numa pré anestesia com Diazepam (0,2 ml/Kg IV), Butorfanol (0,2 ml/Kg 

IV), indução com Propofol (4 ml/Kg IV) e manutenção com Isoflurado a 2%. Foi administrada a 

primeira toma de Cefazolina (20 mg/Kg IV). Durante a cirurgia confirmou-se que se tratava de 

uma massa esplénica de grandes dimensões que distorcia a forma normal do baço (Fig. 8). Foi 

realizada esplenectomia total, cuidadosamente para que não ocorresse rotura da massa. Não 

havia rotura de vasos esplénicos e por isso não havia hemoabdomen. Foram feitas ligaduras 

duplas nos vasos do hilo esplénico e preservaram-se os vasos que irrigam o corpo do 

estômago. Foi monitorizado o ECG e verificaram-se alguns complexos ventriculares 

prematuros não se mostrando persistentes. O abdómen foi analisado e não foram encontradas 

outras massas. A cavidade abdominal foi lavada com Lactato de Ringer e encerrada. O baço 

pesava 4 Kg e a massa tinha 20 cm x 18 cm x 10 cm de dimensões (Fig. 9) sendo enviada para 

análise histopatológica. No pós-cirúrgico a fluidoterapia foi mantida à taxa de manutenção (46 

ml/h) e foi monitorizando o hematócrito e o ECG. Não se verificaram arritmias. Foi medicado 

durante o internamento com Cefazolina (20 mg/Kg IV BID 4 dias) e Meloxicam (0,1 mg/Kg, SID, 

SC no 1º dia, seguida 0,05 mg/Kg SID 4 dias). No dia seguinte à cirurgia começou a comer 

com apetite. O hematócrito começou a aumentar correspondendo a 30% às 72 horas, como 24 

horas depois normalizou teve alta com Cefadroxil (22 mg/Kg, BID, PO, 10 dias) e Carprofeno 

(4,4 mg/Kg, SID, PO, 3 dias). Acompanhamento: No controlo 10 dias depois, o proprietário 

referiu que o Matias estava activo e com apetite. Exames de estado geral e dirigido sem 

alterações. Foi também revelado o resultado histopatológico. Exame histopatológico 

(Diagnóstico definitivo): HSA esplénico. Foi proposto fazer-se novo despiste de metástases e 

iniciar quimioterapia para prevenir ou parar a progressão de micrometastases uma vez que se 

trata de um tumor com grande taxa de metastização. Foram também informados que mesmo 

com a realização da quimioterapia o prognóstico era reservado. Os donos optaram por não 

iniciar o protocolo nem despiste de metástase tendo em conta a idade e que o prognóstico 

continuaria a ser reservado. Discussão: As massas esplénicas são comuns nos cães e certos 

cruzamentos como é o caso do Pastor Alemão e o Golden Retriever têm maior predisposição.1 
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As neoplasias esplénicas podem ter origem em vasos sanguíneos, tecido linfóide, músculo liso 

ou tecido conjuntivo.2 Os hematomas são as massas esplénicas benignas mais comuns e 

problemáticos pelo seu crescimento impedir o normal funcionamento gastrointestinal e 

eventualmente a sua rotura causar hemoabdomen.1,2 As neoplasias esplénicas mais comuns 

nos cães são os HSA.1 Aproximadamente 2/3 dos cães com massas esplénicas têm tumor 

maligno e 2/3 destas são HSA.2,3 Outros tumores como mastocitomas, linfomas e vários 

sarcomas podem surgir. Os mastocitomas e linfomas são mais frequentes em gatos sendo que 

sarcomas são mais encontrados em cães velhos e cruzados de Retriever. 2,4 Os cães com 

tumor esplénico podem permanecer meses sem mostrar sinais clínicos ou apresentar sinais 

inespecíficos até que ocorra rotura esplénica.1 Um estudo reporta que 80% dos cães com 

hemoabdomen não-traumático agudo apresentava neoplasia maligna e 88% dessas eram 

HSA.2 O HSA é um tumor maligno de origem endotelial e que pode ocorrer em qualquer órgão, 

sendo mais comuns no baço, no átrio direito, pele e fígado, mas também pode ser observado 

nos rins, pulmões, útero e mesentério.3,5 O HSA esplénico é encontrado geralmente em cães 

entre os 8-13 anos e as raças grandes como Labradores Retrievers, Pastores Alemães, 

Goldens Retrievers, Huskies têm maior predisposição. A predisposição sexual é discutível, mas 

machos parecem ter maior predisposição.3,5,6 O Matias encontra-se no grupo com maior 

predisposição para desenvolver este tumor, pela faixa etária, pela raça e pelo sexo. Os sinais 

dependem da localização do HSA e do espaço ocupado mas geralmente são inexistentes 

durante meses ou vagos como distensão abdominal, anorexia, letargia, depressão, diarreia, 

vómitos, perda de peso e dor abdominal. Estes tumores muitas vezes acabam em rotura, 

mesmo antes de darem sinais, devido ao grande crescimento e devido à sua vascularização, 

sangram para a cavidade abdominal resultando em colapso se não forem tratados.1,4,5,6 O 

Matias apresentava a maioria dos sinais referidos e de facto teria ocorrido perda de peso ao 

mesmo tempo que a massa esplénica se desenvolveu, levando a proprietária a referir que o 

Matias parecia mais magro no resto do corpo mas que o abdómen tinha aumentado de volume. 

No exame físico é comum encontrar mucosas pálidas, TRC aumentado, taquicardia e pulso 

fraco, teste de ondulação positivo quando presente hemoabdomen, possível palpação da 

massa abdominal e dor. Se houver envolvimento tumoral do átrio direito pode ser detectada 

ascite, sons cardíacos abafados e dispneia.3,6 Por os sinais serem tão inespecíficos é 

necessário estabelecer um plano de diagnóstico, neste caso a presença de uma massa 

palpável permitiu estabelecer a ordem dos exames complementares. No exame hematológico 

espera-se a presença de anemia (regenerativa dependendo da cronicidade) por hemorragia ou 

por destruição dos eritrócitos na passagem pelo tecido tumoral, eritrócitos nucleados, 

esquizócitos e acantócitos, os dois últimos são grandes indicativos de HSA. Em alguns cães 

também leucocitose.2,4,5 A trombocitopenia (75%-97%), devido à hemorragia, ao sequestro de 

plaquetas na rede microvascular do tumor ou a CID.3,4 É importante que sejam realizadas 
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provas de coagulação uma vez que a maioria exibe distúrbios em algum aspecto da cascata de 

coagulação e 50% desses satisfazem os critérios de CID, estando 25% da fatalidade dos HSA 

associada a coagulopatias. ñActivadoresò fenotipicos, presentes do endot®lio dos HSA, que 

promovem o inicio da cascata de coagulação podem estar na sua origem.3 Neste caso não se 

realizaram provas de coagulação nem esfregaço sanguíneo, contudo trombocitopenia, 

leucocitose e anemia (diminuição da hemoglobina, eritrócitos, hematócrito de 19%, mucosas 

pálidas) estavam presentes. No perfil bioquímico nestes casos as alterações são inespecíficas 

como hipoalbuminémia, hipoglobulinémia, elevação das enzimas hepáticas (fosfatase alcalina, 

alanina transferase) secundária à infiltração hepática, possível hipercalcémia, hipoglicémia 

paraneoplasica e aumento da ureia e creatinina reflectindo o aumento da degradação 

celular.1,3,5,6 O Matias apresentava aumento das enzimas hepáticas (podendo indicar possível 

infiltração hepática), da ureia e da creatinina. As citologias das efusões em caso de 

hemoabdomen podem realizar-se mas raramente permitem diagnóstico.3 As radiografias 

abdominais permitem visualizar massas no abdómen cranial ou médio e evidenciar a presença 

de fluido em caso de hemoabdomen. A radiografias torácicas permitem despistar 

metastização.4 A ecografia permite determinar a continuidade da massa com o tecido normal 

do baço ou com outros órgãos e a presença de metastização pela avaliação pormenorizada de 

cada órgão. O HSA tem ecogenicidade heterogénea e vascularizada.3,4 No caso descrito a 

ecografia permitiu obter estas informações, mas deixou dúvidas quanto ao órgão com o qual 

tinha continuidade, devido à sua extensão. Havia apenas uma pequena porção da massa que 

aparentava ser o baço quanto à ecogenicidade sendo esta a única porção de baço encontrada, 

concluindo-se por isso que seria uma massa esplénica. Apesar do aumento da ecogenecidade 

do fígado não havia estruturas que permitissem concluir a existência de metastização. Apesar 

de tudo a ecografia não permite distinguir tumores benignos de tumores malignos só sendo 

possível através de citologia ou biopsia. A citologia e biopsia ecoguiada estão indicadas em 

esplenomegália generalizada ou lesões com aparência sólida na ecografia. Em 61% dos 

diagnósticos citológicos há correspondência com o diagnóstico histológico.1,3,4 Nas lesões com 

aparência vascular não está indicado a citologia pois não têm valor diagnóstico e há risco de 

provocar hemorragia e disseminação de células tumorais. Em massas de grandes dimensões a 

biopsia excisional por esplenectomia é recomendada.4 No caso descrito o tumor foi removido 

por esplenectomia e enviado para análise. A remoção cirúrgica é sempre indicada no caso de 

HSA esplénico devido à malignidade, apesar de não ser curativa.3,4 Antes da cirurgia deve ter-

se atenção aos pacientes com hematócrito menor que 20% e trombocitopenia, devendo ser 

submetidos a transfusão, o que em casos de emergência pode não ser viável. Se os pacientes 

não forem estabilizados antes da cirurgia este procedimento pode ser um risco.1 Neste caso 

uma transfusão de sangue para normalizar o hematócrito de 19% tornaria a cirurgia mais 

segura. Durante a cirurgia devem ser procuradas lesões suspeitas noutros órgãos e nesse 
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caso devem ser colhidas amostras para análise histopatologica.3,5 A complicação cirúrgica e 

pós-cirúrgica mais grave é a hemorragia por rotura do tumor, por falha no laqueamento de 

vasos esplénicos ou pela trombocitopenia.1 Durante a cirurgia a massa esplénica foi 

cuidadosamente manipulada para que não ocorresse rotura uma vez que era bastante friável. 

As arritmias ventriculares, como VPCôs, ocorrem em 24% dos submetidos a esta cirurgia e 

normalmente resolvem-se em 24 a 48 horas, devendo ser monitorizado o ECG. Como causas 

prováveis destas aparecem a diminuição da perfusão do miocárdio secundária hipoxia, anemia 

ou hipovolémia ou uma resposta neurohormonal à manipulação do baço.1,3 Outra das 

complicações é o aumento da suceptibilidade para desenvolver infecções nos animais 

esplenectomizados.1 No tratamento da dor os AINEôs t°m a desvantagem de diminuir a fun«o 

plaquetaria e causar ulceração gástrica, deve portanto considerar-se em animais com 

coagulopatias ou anemia, os opiodes.6 Depois da confirmação da natureza do tumor deve ser 

feito despiste de metastização frequente, uma vez que a intima associação do HSA com a 

vasculatura facilita a sua metastização (mais de metade tem evidencia de metástases).2,3 

Frequentemente metastiza para fígado, omento, mesentério, pulmões rins, músculos, gânglios 

linfáticos, adrenais, diafragama e cérebro.3,5 O HSA é considerado o sarcoma que mais 

metastiza para o cérebro, 14% dos cães com HSA têm metástases cerebrais. Em 25% dos 

cães com HSA esplénico há envolvimento do átrio direito embora autores sugiram que seja 

15% ou menos.3 São por isso necessárias radiografias torácicas para procurar metastização 

pulmonar, efusão pleural, e neoplasias no coração (ecocardiografia para visualizar neoplasias 

no átrio direito ou efusão pericárdica que pode ser detectada por ECG). Para avaliação mais 

pormenorizada da metastização abdominal podem ser repetidas as radiografias abdominais e 

ecografia.2,3,6 Nas radiografias prévias à cirurgia não foram detectadas metástases, e o 

posterior despiste pós-cirúrgico não foi permitido pelos donos. Foi criado um sistema de 

estágios clínicos para o HSA tendo em conta a sua extensão/tamanho/rotura, o envolvimento 

ganglionar e a metastazação à distância.4 Devido à sua extensão e a não evidência inicial de 

metastização à distância o HSA do Matias foi considerado de estágio II. Tendo em conta o 

comportamento agressivo do HSA a cirurgia não é curativa e a quimioterapia é sempre 

indicada para prevenir ou parar a progressão de micrometastases.4,6 Os protocolos baseados 

na doxorubicina são os mais usados (Tab.1), sendo usada isoladamente ou em combinação 

com vincristina e ciclofosfamida ou só com uma das duas últimas.3 A quimioterapia não deve 

ser iniciada quando a contagem de neutrófilos for inferior a 2500 células/ml e devem ser 

sempre realizados hemogramas completos 7 dias antes e depois de cada sessão para 

monitorizar a neutropenia. Quando as contagens s«o inferiores a 2000 c®lulas/ɛl ou o n¼mero 

de plaquetas é inferior a 75000/ɛl, o tratamento deve ser interrompido 5-7 dias. Caso surjam 

efeitos secundários outros fármacos podem ser instituídos para os atenuar, como é o caso dos 

anti-emeticos.3,6 Devem ainda ser realizadas radiografias e ecografias periódicas (cada 2-3 
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meses) pesquisando a recorrência ou metástases, a efectividade do tratamento e também 

pode permitir avaliar a contractilidade do coração já que diminuições desta podem indicar 

toxicidade cardíaca à doxorubicina.6 Outras alternativas em vista são radioterapia, a 

imunoterapia, a terapia antiangiogénica e a terapia nutricional. A radioterapia é raramente 

usada nos HSA não tendo impacto no tempo de sobrevivência. A imunoterapia, com 

lipossoma-encapsulado muramyl tripeptido-fosfatiletanolamina (L-MTP-PE) (usado em pediatria 

na UE), combinada com quimioterapia após esplenectomia mostrou aumentar a sobrevivência 

para 273 dias, em média. A terapia antiangiogénica tem sido estudada no HSA (já que tem 

origem no endotélio), usando vários inibidores da angiogenese (como a interleucina-12, a 

minociclina, entre outros) acreditando-se que poderá dar resultados em conjunto com terapias 

padrão. Estes estudos necessitam de uma investigação mais aprofundada até poderem ser 

postos em prática. Dietas ricas em gorduras, moderadas em proteína, baixas em hidratos de 

carbono e suplementadas em ácidos gordos ómega 3, combatem a perda de peso e 

possivelmente ajudam na resposta ao tratamento e a aumentar o tempo de vida. A associação 

da quimioterapia combinada com inalação de doxorubicina parece aumentar o tempo de vida e 

diminuir as metástases pulmonares.3,6 Cães com HSA tem prognóstico reservado devido à 

grande taxa de metastização. Quando realizam apenas esplenectomia vivem em média 19 a 86 

dias. Os animais submetidos também a protocolos de quimioterapia combinada, vivem em 

média 141-179 dias. Em qualquer dos casos menos de 10% vivem 1 ano.3,4 Classificações 

mais baixas quanto ao estágios do tumor tem prognóstico mais favorável que estágios mais 

altos.3 O facto dos donos não aceitarem iniciar a quimioterapia torna o prognóstico muito 

reservado, contudo o facto de não haver evidências de metastização nos primeiros exames é, 

mesmo assim, à partida um factor favorável para o Matias. Contudo o mais provável era 

existirem já micrometastases noutros órgãos que não foram detectadas inicialmente.  
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Caso Clínico 4: Dermatologia ï  Linfoma Epiteliotrópico  

Identificação do animal: O Tim é um Cocker Spaniel, macho, castrado, de 13 anos e pesa 10 

Kg. Motivo da consulta: Descamação generalizada, zonas de alopécia e prurido. Anamnese: 

O Tim estava vacinado e desparasitado. Comia ração seca comercial, de qualidade superior, 

ad libitum. Não tomava medicação. Vivia num apartamento sem outros animais sem acesso a 

lixos, ervas ou tóxicos e não viajava. Restantes sistemas sem achados relevantes. Exame 

físico geral: Atitude normal. Condição corporal normal. Temperamento equilibrado. 

Movimentos respiratórios regulares, ritmados, com profundidade normal, costo-abdominais, de 

relação 1:1,3, sem uso músculos acessórios e com frequência de 20 rpm. Pulso forte, bilateral, 

simétrico, rítmico, regular e sincrónico com frequência de 90ppm. A temperatura era 38ºC, 

tónus anal adequado e reflexo anal positivo, sem presença de sangue, muco ou formas 

parasitárias macroscópicas. Mucosas rosadas, húmidas e brilhantes e TRC inferior a 2 

segundos. Grau de desidratação menor que 5%. Gânglios e auscultação cardio-pulmonar 

normais. Boca, olhos, ouvidos sem alterações. Anamnese dirigida dermatológica: Foi 

referido que desde há 6 meses o Tim começou a aparecer com muita ñcaspaò por todo o corpo, 

prurido e posteriormente zonas de alopécia. Tem vindo a agravar a descamação e o prurido 

mantêm-se. Grau de prurido correspondendo a 3 (de 0-5). Pessoas com que contacta sem 

lesões cutâneas. A ração foi sempre a mesma e toma banhos mensais com champô para cão. 

Não apresenta odor anormal. Nunca teve problemas cutâneos apesar de sempre ter tido algum 

grau de seborreia. Exame dirigido dermatologico: Exame à distância: pequenas zonas de 

alopécia localizadas na região dorso-lombar sendo algumas mais eritematosas e presença de 

descamação seca generalizada (Fig.10 e 11). Exame particular: depilação dificultada nas áreas 

de alopécia e restante corpo; pêlo baço e seco; pele com espessura e elasticidade normal. 

Lugares alvo normais. Tricograma: pontas partidas. Lista de problemas: Lesões alopécicas, 

algumas de aspecto eritematoso, descamação seca generalizada e prurido. Diagnósticos 

diferenciais: Causas de seborreia secundária: Pulicose, cheiletiella, sarna sarcóptica, micose, 

malassezia, sarna demodecica, alergias (atopia, DAAP, alergia alimentar), endocrinopatias 

(Hipotiroidismo Hiperadrenocorticismo (HAC), distúrbios das hormonas sexuais), doenças auto-

imunes (pénfigo foliáceo), linfoma epiteliotrópico, síndrome paraneoplasico. Causas de 

seborreia primária: seborreia idiopática primária, dermatose sensível à vitamina A, adenite 

sebácea, distrofias foliculares, displasia epidérmica. Exames complementares: 1º) prova do 

pente fino: negativa para pulgas e cheiletiella; 2º) raspagem superficial: negativa para sarna 

sarcóptica; 3º) prova da fita-cola: negativa para malassezia; 4º) raspagem profunda: negativa 

para sarna demodécica; 5º) lâmpada de Wood: ausência de fluorescência; 6º) DTM: sem 

crescimento de colónias nem mudança de cor; (5º e 6º descartam micose) 7º) tratamento com 

antibiótico e banhos com clorexidina: Cefalexina 300 (30 mg/Kg PO BID 15 dias) descartou 

pioderma, continuando com descamação e prurido; 8º)  resposta aos corticosteróides (0,5 
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mg/Kg): prurido melhorou um pouco; Nesta altura foi proposta a biopsia mas donos recusaram. 

9º) Hemograma: normal; 10º) Bioquimica: normal incluído ALP 176 U/l (47-254 U/l), colesterol 

227 mg/dl (125-360 mg/dl); 11º) Ionograma: cálcio 11,1 mg/dl (9,3-12,1 mg/dl); 12º) T4: 0,04 

ng/ml (<0,5 ng/ml); TSH: 1,4 ɛg/dL (1,0-4,0 ɛg/dL); 13º) Ecografia abdominal: Adrenais de 

tamanho normal. Sem outras alterações; 14º) Biopsia de pele: punch de 2 mm em 4 locais 

incluindo áreas de alopécia e áreas com pêlo. Tratamento: A partir do momento em que se 

realizou biopsia de pele foi medicado com Omnicutis® (1 cápsula SID 60 dias) e banhos uma 

vez por semana com clorexidina intercalados com champô anti-seborreico (Douxo Seborreia). 

Exame histopatológico: Presença de infiltrado na derme superficial e menos intenso na 

região perifolicular, de intersticial a nodular, formado prevalentemente por células linfóides. 

Alguns grupos de células linfóides intraepidermicas com núcleos pequenos, um ou mais 

nucléolos evidentes, algumas têm núcleos de grande tamanho e outras citoplasma abundante, 

com característica de microabcessos de Pautrier. Diagnóstico patológico compatível com 

Linfoma epiteliotrópico. Diagnóstico: Linfoma Epiteliotrópico. Acompanhamento: No dia em 

que os proprietários foram informados do resultado, foram obtidas radiografias torácicas e 

abdominais sem evidência de metastização. Proprietária referiu intensificação do prurido. Foi 

informado que o prognóstico era reservado e sugerido iniciar quimioterapia mas que 

geralmente tem taxas de resposta baixas. Optaram por não iniciar. Tratamento: Foi continuado 

o tratamento com Omnicutis® e os banhos para diminuir a seborreia, também algum grau de 

prurido e melhorar a qualidade do pêlo. Foi medicado com Prednisolona (1 mg/Kg PO SID 2 

dias, seguido de 0,5 mg/Kg SID 2 dias seguintes) para diminuir prurido. Acompanhamento: 20 

dias depois foi reavaliado. Foi referido que com os banhos e o Omnicutis a seborreia e o 

prurido diminuíram. No exame as lesões alopécicas estavam menos eritematosas e a seborreia 

tinha diminuído. Foi dito à proprietária que os banhos passariam a quinzenais e o Omnicutis a 

cada 48 horas para o resto da vida. Em caso de infecções secundárias seria feito tratamento 

antibiótico. Os corticosteróides ou anti-histamínicos poderiam eventualmente ser usados no 

tratamento do prurido ou então champôs anti-pruriginosos. Discussão: Este caso demonstra 

que a exploração dermatológica nem sempre é fácil já que muitas patologias cutâneas podem 

ter apresentação semelhante, tornando necessária a realização de diversos exames 

complementares, só sendo possível o diagnóstico através do exame histopatológico. É o caso 

da seborreia, que se caracteriza por um defeito na queratinização da pele resultando no 

aumento da descamação, em pele e pêlo oleosos e por vezes inflamação secundária. A 

seborreia pode ser seca formando-se escamas não aderentes. Se as escamas são associadas 

à produção de lípidos, a pele e pêlo oleosos e com cheiro desagradável, a seborreia é oleosa. 

Se além de escamas existir inflamação, designa-se de dermatite seborreica. Estas duas 

últimas estão muitas vezes associadas a Malassezia.1 Etiologicamente pode ser classificada 

em primária ou secundária. A primária é um diagnóstico de exclusão e inclui a seborreia 
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idiopática primária, dermatose sensível à vitamina A, adenite sebácea, distrofias foliculares, 

displasia epidérmica, dermatite sensível ao zinco, entre outras. É mais comum em raças como 

Cocker Spaniels, Setter Irlandes, Pastor Alemão, Teckel, Doberman, Shar Pei e Basset Hound. 

Os sinais clínicos aparecem geralmente antes dos dois anos. A seborreia secundária pode ser 

causada por endocrinopatias (hipotiroidismos e hiperadrenocorticismo), factores nutricionais 

(síndrome da má absorção/digestão, défice de nutricional), parasitas (Pulicose, sarna 

demodecica, cheiletiella, sarna sarcóptica), Malassezia e Dermatofitose, alergias (atopia, 

alergia alimentar e DAPP), doenças auto-imunes (pénfigos foliáceo), factores ambientais 

(champôs e pouca humidade) e neoplasias (especialmente o linfoma epitéliotropico).1,2 Todas 

estas podem resultar em seborreia secundária surgindo sinais clínicos como pêlo muito seco 

ou oleoso com excessiva descamação, fragmentos de escamas aderidas, podendo ter ou não 

odor desagradável. Geralmente, em caso de patologias sistémicas não está presente prurido, a 

menos que ocorra infecção secundária, e os sinais clínicos são generalizados. Em casos 

alérgicos o prurido precede a seborreia e os sinais são regionalizados. A seborreia associada a 

parasitas normalmente é não generalizada e o prurido está presente.1 O diagnóstico é moroso 

devendo primeiro confirmar-se ou excluir-se os ectoparasitas e a micose, posteriormente 

descartar uma possível pioderma e finalmente outras dermopatias pruriginosas, como alergias, 

ou não, como endocrinopatias e auto-imunes. Quando os resultados são negativos deve 

considerar-se a existência de um transtorno primário da queratinização recorrendo à 

histopatologia.2 No caso descrito o exame revelou descamação seca com algumas lesões 

alópecicas, algumas com eritema, arrancamento do pêlo dificultado e o tricograma confirmou a 

presença de prurido. Foi procedido como referido anteriormente descartando-se primeiro as 

causas parasitárias que manifestam prurido, como a sarna sarcópica, as pulgas, a malassezia 

e a cheiletiella cujos resultados deram negativos. Foi descartado o demodex e os dermatofitos 

apesar de não causarem prurido e de provocarem arrancamento do pêlo facilitado, sendo por 

isso causas menos prováveis, mas por causarem descamação.2 Se os resultados forem 

negativos deve ser descartada a existência de pioderma com tratamento tópico e sistémico, 

como banhos com clorexidina e administração de antibiótico3, neste caso uma cefalosporina 

PO. Como certamente não se trataria de uma pioderma profunda poderia usar-se um 

antibiótico de espectro mais estreito (clindamicina ou a amoxiciclina-ácido clavulâmico),3 mas 

os sinais clínicos continuaram. Partiu-se para as restantes causas pruríticas causadoras de 

descamação. A DAPP foi descartada pelo facto do pente fino ser negativo, de não ser uma 

situação estacional, de estar desparasitado.4 A atopia foi descartada já que não obedecia aos 

pressupostos de Willemse para ser atópico, além disso o prurido dos atópicos costuma 

responder muito bem aos corticosteróides4, o que não se verificou. A alergia alimentar não foi 

totalmente descartada, já que seria necessário realizar uma dieta de restrição.4 Como o Tim 

não mudava de ração há muitos anos, e que o período refractário para aparecimento dos 
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sintomas pode variar entre 2-3 anos4, foi empiricamente considerada pouco provável. Apesar 

de menos prováveis pelo quadro prurítico, foram eliminadas as causas não pruríticas, já que os 

resultados anteriores foram negativos e que os proprietários não aceitaram fazer biopsia nesta 

altura. O diagnóstico definitivo de hipotiroidismo foi eliminado pela determinação de T4 e TSH5, 

sendo os valores normais. Além disso outros sinais dermatológicos como hiperpigmentação do 

tronco, pele engrossada, e sistémicos como anemia, hipercolestrolémia e aumento de peso 

típicos destes casos5, não se verificaram. O HAC foi descartado, apesar de provas como a 

prova da estimulação com ACTH5 não se terem realizado. Teve-se em conta que não existiam 

outros sinais característicos, como alopécia bilateral simétrica, pele fina, abdómen pêndulo, 

poliúria/polidipsia, polifagia5. Além disso a ALP não se encontrava aumentada, e apesar do 

aumento não ser especifico de HAC, em 90% dos casos está aumentada devido à indução das 

enzimas hepáticas pelos esteróides.5 A imagiologia também permite detectar tumores 

adrenais5, que foram descartados pela ecografia. O diagnóstico foi conseguido por biopsia e 

era compatível com Linfoma Epiteliotrópico, um tumor raramente diagnosticado em cães. 

Representa 3-8% de todos os linfomas caninos, tem origem em linfócitos T e a causa é 

desconhecida.6,7 É debatido que a inflamação crónica possa ser um factor predisponente e 

alguns estudos apontam que cães que o desenvolvem, às vezes têm história de dermatite 

crónica. Outro estudo aponta a possibilidade de uma relação entre atopia e este linfoma, 

mostrando surgir 12 vezes mais em cães atopicos. Contudo é necessário clarificar estes 

dados.8 O Tim não tinha história de patologia cutânea anterior, mas sempre teve algum grau de 

seborreia. É mais frequente surgir em Cocker Spaniel e cruzamentos de Poodle, entre os 9-12 

anos.6,7 Deve ser diferenciado do linfoma não epiteliotrópico que pode ser primário (origem 

dérmica) ou secundário à disseminação de linfoma e geralmente tem origem em linfocitos B.8,9 

O linfoma epiteliotrópico pode ser subdividido em: Micose fungóide, Sindrome Sezary e 

Reticulose pategóide. O Sindrome Sezary é raro e caracteriza-se também pela presença de 

tumor nos gânglios linfáticos e leucemia. Estas formas são clinicamente indistinguíveis.6.8,9 A 

sua distinção histológica neste caso não foi feita. Os sinais clínicos podem assemelhar-se a 

qualquer dermatite e pode surgir em três formas: 1) eritema, descamação generalizada e 

prurido com zonas de alopécia focais, podendo estes ser os primeiros sinais, 2) ulceração 

mucocutânea com ou sem despigmentação, 3) placas ou nódulos multifocais ou solitárias que 

podem ulcerar, e apresentar crostas e ainda 4) lesões orais ulcerativas e infiltrativas. Pode 

haver linfadenopatia e o envolvimento de outros órgãos pode ser observado mais tarde.7,8,9 O 

caso descrito tinha apresentação da forma 1). A metastização é rara e tardia, contudo foi 

descrita em órgãos como fígado, baço, rins, sistema nervoso central, pulmões e diafragama.7 O 

diagnóstico é feito com base na história e sinais clínicos, sendo em muitos casos, como neste, 

pela semelhança, descartadas outras patologias.9 Na forma 1) é muitas vezes necessário 

eliminar patologias como alergias, sarnas, ou outras causas de seborreia, sendo as atopias 
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descartadas por os sinais clínicos não responderem à corticoterapia. Na forma 2) devem 

descartar-se patologias imunomediadas como lúpus e penfigos, na 3) alguns tumores cutâneos 

e na 4) estomatites crónicas.7 O perfil bioquímico e hemograma geralmente estão normais. A 

hipercalcémia é comum em cães com linfoma (10-40%), contudo não é comum no linfoma 

epiteliotrópico.7 No caso descrito não se encontraram alterações nestes exames. A citologia 

aspirativa ou de aposição não permite a diferenciação entre uma expansão clonal nem define o 

epiteliotropismo. O diagnóstico definitivo é conseguido pelo exame histopatológico, pela 

presença de um infiltrado de linfócitos com características neoplásicas, na derme superficial, na 

superfície folicular e no epitélio da glândula sudorípara e presença de pequenos grupos 

intraepidermicos de células chamados microabecessos de Pautrier (acumulações focais de 

linfócitos atípicos e pleomórficos) típicos de linfoma epiteliotrópico (Fig.12).8.9 Durante estágios 

precoces, a diferenciação das dermatites linfocíticas não neoplásicas pode ser muito difícil já 

que os achados podem não permitir um diagnóstico conclusivo. Para isso podem ser realizados 

testes de imunohistoquimica para detectar o fenótipo e genótipo dos linfócitos. As células 

neoplásicas clássicas deste tumor são CD3+ (marcador comum em todos os linfócitos T).8,9 

80% dos casos são CD4-/CD8+ e em 20% são CD4-/CD8- existindo ainda alguma discussão 

quanto a este ponto e vários estudos para o clarificar. Outro estudo pretende relacionar 

marcadores como a proteína Ki-67 e o grau de malignidade do tumor, já que aparece em 16% 

dos linfomas epiteliotrópicos considerados de baixa malignidade.8,9 Existem vários tratamentos 

usados no linfoma epiteliotrópico: terapia tópica, radioterapia e quimioterapia combinada ou 

não, mas nenhum mostrou grande eficácia. O tratamento é paliativo, ajudando a reduzir o 

prurido, a severidade das lesões e a dor associada, melhorando a qualidade de vida.6 O 

tratamento menos agressivo é a administração de ácido linoléico (essencialmente pelas 

propriedades anti-inflamatórias), sendo mostrado que seis em oito dos cães tratados com óleo 

de girassol (3 ml/Kg) apresentaram melhoras acentuadas até 2 anos.8 O uso de retinóides orais 

(3-4 mg/Kg SID), para controlo da proliferação e diferenciação epitelial e redução da 

inflamação, como a isotretionina ou etretinato mostrou melhoras em mais de 50%, vivendo em 

média entre 5-17 meses e podem ser usados com os glucocorticoides.1,6,9 Nas lesões 

localizadas, a cirurgia, a radioterapia, os glucocorticóides e retinóides tópicos podem ser 

usados.6 A aplicação tópica de mecloretamina (mustarda nitrogenada), 10 mg dissolvida em 50 

ml de água e aplicada por toda a superfície corporal, duas ou três vezes por semana até 

regressão das lesões, parece efectiva. Não é recomendado o uso prolongado devido aos 

efeitos cancerígenos.6,9 Existem vários protocolos quimioterápicos podendo a prednisolona ser 

usada sozinha ou em combinação com ciclosfosfamina e vincristina. Outros fármacos usados 

para combinação são a azatioprina, o clorambucil, L-asparginase e doxorrubicina. 

Ocasionalmente oferecem algum grau de melhoria para 1 a 5 meses.6,9 Actualmente a 

lomustina (60-70 mg/m2 uma vez cada 2 semanas) é o tratamento de escolha, com taxa de 
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resposta de 83% no entanto o tempo de vida não foi analisado.8 O uso do interferon Ŭ no 

tratamento deste tumor poderá vir a ser uma alternativa.6 Com o evoluir da doença podem 

surgir infecções secundárias podendo por isso ser associados banhos com champôs anti-

seborreicos e com clorexidina e sempre que necessário o uso de antibióticos sistémicos como 

amoxiciclina-acido clavulâmico ou enrofloxacina.2,3,8 A escolha dos champôs deve ser feita de 

acordo com o tipo de seborreia, e podem ser realizados 2-3 vezes por semana até controlar o 

processo e depois aumentar o espaçamento entre banhos, consoante a necessidade.2 Neste 

caso como não se iniciou quimioterapia, a terapêutica instituída restringiu-se a controlar a 

severidade dos sinais clínicos. Foi instituído tratamento sistémico com Omnicutis® 

(especialmente pela composição em ácidos gordos essenciais e vitamina A e também anti-

oxidantes) e usando sempre que necessário antibióticos e antipruriginosos (corticos ou 

antihistaminicos H1), e tópico (champôs anti-seborreicos e clorexidina). O prognóstico de forma 

geral, independentemente do tratamento, é grave variando o tempo médio de vida entre 

poucos meses e 2 anos, raramente vivem mais que 2 anos, depois do diagnóstico.8,9 Os donos 

destes animais optam geralmente pela eutanásia devido à severidade das lesões e qualidade 

de vida do animal. Raramente se verifica a morte natural e quando acontece deve-se à 

generalização do linfoma.8 
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Caso Clínico 5: Cirurgia de Tecidos Moles ï Hérnia Diafragmática (HD)  

Identificação do animal: O  Puppy é um gato cruzado de Persa, inteiro, de 4 anos e pesa 5 kg. 

Motivo da consulta: Dispneia, anorexia, letargia Anamnese: Estava vacinado e 

desparasitado. Comia ração seca comercial. Não tomava medicação nem tinha passado 

médico. Vivia numa vivenda com acesso ao exterior e não viaja. Há 2 dias o Puppy chegou 

com ferimentos nos membros e tórax e não conseguiram apurar a causa. Desde aí tem tido 

dificuldade em respirar. Acentua-se após refeições e quando corre, em certas alturas estica o 

pescoço e mantém a boca aberta, notando que tem agravado. No dia da consulta não comeu e 

nem brincou. Sem alteração nos restantes sistemas. Exame físico geral: Posição ortopneica. 

Condição corporal normal. Temperamento linfático. Apresentava-se em dispneia. Movimentos 

respiratórios irregulares, superficiais, respiração tipo pendular, de relação 1:1,3, uso de prensa 

abdominal e frequência de 50 rpm. A frequência do pulso era 160 ppm, era forte, bilateral, 

simétrico, rítmico, regular e sincrónico. A temperatura era 38ºC, tónus anal adequado e reflexo 

anal positivo, e não se verificou a presença de sangue, muco ou formas parasitárias 

macroscópicas. Mucosas rosadas, húmidas e brilhantes. TRC menor que 2 segundos. Grau de 

desidratação menor que 5%. Gânglios normais. Auscultação cardio-pulmonar: sons cardíacos e 

pulmonares diminuídos. Palpação abdominal normal. Boca, olhos, ouvidos e pele normais. 

Exame dirigido do aparelho respiratório: Presença de dispneia mista. Percussão do tórax: 

som maciço do lado esquerdo. Auscultação: diminuição dos sons cardíacos e pulmonares 

especialmente do lado esquerdo ventralmente. Restantes parâmetros normais. Lista de 

problemas: Dispneia, anorexia, letargia, posição ortopneica, taquipneia, respiração pendular, 

uso de prensa abdominal, som maciço na percussão do tórax, diminuição dos sons cardíacos e 

pulmonares especialmente do lado esquerdo. Diagnósticos diferenciais: Hérnia diafragmática 

congénita (peritoneopericardica) ou traumática, efusão pleural (transudado ou transudado 

modificado: ICC direita, derrame pericardico, hipoalbuminémia, neoplasia como linfossarcoma 

ou carcinoma, hérnia diafragmática; exsudado asséptico: PIF, neoplasia, hérnia diafragmática 

crónica, torção lobo pulmonar; piotórax; quilotórax: idiopático, secundário a rotura do conducto 

torácico, IC direita, neoplasia como linfoma mediastínico ou timoma; efusão hemorrágica: 

trauma, coagulopatias, intoxicação por raticidas, torção lobo pulmonar, neoplasia como 

hemangiossarcoma do coração ou pulmão), pneumonia, neoplasia pulmonar (adenocarcinoma, 

carcinoma alveolar), hemorragia pulmonar, pneumotorax. Exames complementares: 

Hemograma: normal, hematocrito 40% (24-45%); Bioquimica: ALP 50 U/l (38-165 U/l), GPT 315 

U/l (22-84 U/l), BUN 31,9 mg/dl (17,6-32,8 mg/dl), creatinina 1,0 mg/dl (0,8ï1,8 mg/dl), 

proteínas totais 7 g/dl (5,7-8,9 g/dl); Ionograma: normal; Radiografia torácica: (latero-lateral) 

perda de definição da cúpula diafragmática e da silhueta cardíaca, aumento da radiopacidade 

(densidade de liquido ou tecidos moles) e visualização de vísceras abdominais. (Fig.13) 

Diagnóstico: HD traumática. Tratamento: Consistiu em estabilizar o paciente e herniorrafia. O 



26 
 

 

Puppy foi cateterizado e iniciou-se a fluidoterapia, com Lactato de Ringer a uma taxa de 15 

ml/h. Após estabilização com oxigenioterapia e antes da indução foi administrada Ampicilina 

(11 mg/Kg, IV, TID) e metilprednisolona (1 mg/Kg, IV SID). Foi realizado um ECG prévio que 

não demonstrou arritmias. Foi pré-anestesiado com Buprenorfina (0,01 mg/Kg, IV), induzido 

com Propofol (4 mg/Kg IV) e a manutenção feita com Isoflurano 2%. Procedeu-se à entubação 

endotraqueal e foi iniciada a ventilação assistida a uma pressão de 20 cm de H2O. Preparou-se 

a área cirúrgica em decúbito dorsal, realizando tricotomia desde o tórax médio até ao perineo e 

posterior assepsia. A fluidoterapia manteve-se a 10 ml/Kg/h. Realizou-se uma incisão na pele e 

tecido subcutâneo, desde o xifóide até ao umbigo, até expor a linha alba e sobre esta até à 

cavidade abdominal, que permitiu visualizar o defeito na parede diafragmática do lado 

esquerdo. Nenhum dos órgãos estava estrangulado, nem com aderências. Os dois lobos do 

fígado e ansas intestinais herniados foram recolocados na cavidade abdominal e antes do 

encerramento foi colocado um dreno torácico inserido através do defeito diafragmático 

(posicionado com a porção fenestrada ventralmente no tórax), passando posteriormente pela 

incisão abdominal. A herniorrafia foi conseguida através de uma sutura contínua simples dupla 

com fio absorvível monofilamentar (polidioxanona 3-0) e agulha de secção redonda. A cavidade 

abdominal foi verificada quanto a outras alterações, foi lavada com NaCl a 0,9% e encerrada. 

Suturou-se a linha alba e fascia com sutura cruzada e o tecido subcutâneo com sutura contínua 

simples, com fio absorvível monofilamentar (polidioxanona 2-0) e agulha de secção redonda. A 

pele foi suturada com sutura simples interrompida, com fio de sutura não absorvível 

multifilamentar (seda 2-0) e agulha triangular. Tratamento pós-operatório: O Puppy esteve 

internado 4 dias. Os fluidos foram reduzidos para a taxa de manutenção (10 ml/h), a ampicilina 

e a metilprednisolona mantiveram-se, foi mantida a Buprenorfina (0,01 mg/Kg, IV TID) e feita a 

desinfecção da sutura diária. A drenagem do tórax foi feita TID. Às 24 horas o Puppy já comeu 

com apetite pequenas quantidades. O dreno foi removido às 48 horas. Avaliação pós-

cirúrgica: As radiografias (latero-lateral e DV) permitiram ver a integridade do tórax e a 

posição do dreno (Fig.14). Foi monitorizada a temperatura, frequência respiratória, o 

hemograma e a bioquímica estando estes valores normais. Teve alta ao 4º dia com prescrição 

de Amoxicilina-ácido clavulâmico (15 mg/Kg BID PO 7 dias) e foi feito o desmame com 

prednisolona (PO 1 mg/Kg 3 dias SID, 0,5 mg/Kg 3 dias SID, seguido de 0,5 mg/Kg dia sim dia 

não durante 3 tomas consecutivas). Foi dito aos proprietários que deveriam estar atentos a 

alterações respiratórias. Acompanhamento: 10 dias depois voltou à consulta e estava activo e 

sem dispneia. Exames de estado geral e dirigido sem alterações. Foram removidos os pontos e 

realizado um raio-x de tórax que revelou uma cúpula diafragmática normal (Fig.15). 

Discussão: As HD caracterizam-se por uma descontinuidade no diafragma que permite a 

passagem de vísceras abdominais para o tórax, podendo ser congénitas ou traumáticas. As 

primeiras são raras e geralmente diagnosticam-se nos primeiros tempos de vida.1,2 As HD 
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traumáticas são mais frequentes (77-85%) devendo-se 85% dos casos a atropelamentos.2,3 Em 

situações de trauma abdominal a pressão intra-abdominal aumenta, ocorrendo um rápido 

esvaziamento dos pulmões se a glote estiver aberta, havendo aumento do gradiente de 

pressão pleuroperitoneal e possível ruptura do diafragma.1,3 O progresso dos sinais pode variar 

de horas a anos, sendo 20% dos casos diagnosticados depois das 4 semanas. O facto dos 

donos não assistirem ao trauma, de serem assintomáticas ou do diagnóstico radiográfico 

definitivo poder ser difícil, pode levar a que não se detectem ao inicio.1,2,4 Por isso nos animais 

com suspeita de trauma brusco, deve descartar-se HD.4 No caso descrito o trauma não foi 

presenciado e os ferimentos referidos não foram suficientes para considerar uma emergência 

médica, só com o agravar da dispneia, é que os donos viram essa necessidade. Normalmente 

os pacientes têm história de trauma e sinais vagos, em 38%, tal como no do Puppy, há 

presença de dispneia. A posição ortopneica pode ser adoptada e em caso de choque, podem 

apresentar mucosas pálidas ou cianóticas, taquipneia, taquicardia e arritmias.1,3,4 Outros sinais 

dependem dos órgãos herniados, variando entre anorexia, letargia, perda de peso e vómitos 

(50% dos casos) devido a obstrução do estômago ou intestino.4 Sinais como abd·men ñvazioò, 

diminuição dos sons cardíacos ou dos sons pulmonares podem direccionar o diagnóstico mas 

têm presença variável.3 Além da dispneia o Puppy apresentava outros sinais como taquipneia, 

respiração pendular, uso de prensa abdominal. O exame dirigido revelou um som maciço à 

percussão e diminuição dos sons cardíacos e respiratórios. Estes sinais direccionaram o 

diagnóstico para patologias que interferissem na função respiratória como hérnia diafragmática, 

efusão pleural, pneumonia, hemorragia pulmonar, neoplasia pulmonar e pneumotórax. A HD e 

efusão pleural seriam mais prováveis por se enquadrarem em todos os sinais referidos e já que 

as outras deveriam apresentar outros sinais associados. Pela história de possível trauma há 2 

dias a HD seria a mais provável. O diagnóstico definitivo é conseguido através do exame 

radiológico ou ecográfico, quando a hérnia não é visualizada na radiografia por perda do 

detalhe (efusão pleural, herniação hepática) e nestes casos pode ser necessária toracocentese 

para obter o diagnóstico definitivo.1,3 O sinal radiográfico mais comum é a dificuldade em 

visualizar a cúpula diafragmática (97%), mas deve ser conjugado com outros como a 

diminuição da silhueta cardíaca e a presença de órgãos abdominais no tórax, que é 

diagnóstico.2 Foram estes os achados encontrados no Puppy. Os estudos contrastados são 

realizados quando a radiografia e a ultrasonografia não são suficientes para o diagnóstico.2,4 

Todos estes exames só devem ser realizados após estabilização pelo stress que implicam.3 Os 

testes laboratoriais não são determinantes para o diagnóstico mas quando o fígado está 

herniado, o aumento das enzimas hepáticas (GPT em 53% dos casos) é frequente, embora 

sinais como anemia, leucocitose, aumento da bilirrubina e hipoproteinémia possam ocorrer.4,5 

No Puppy a GTP estava aumentada, devendo-se provavelmente à herniação do fígado. O 

fígado é o órgão mais frequentemente herniado (88%) juntamente com o estômago, intestino 
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delgado e o baço em hérnias do lado esquerdo e com o pâncreas e intestino delegado nas do 

lado direito.2,3 A intervenção cirúrgica é fundamental para resolver a HD, mas só depois do 

paciente estar estabilizado pois existem estudos que relatam que a mortalidade é maior (taxa 

de 33%) quando é efectuada nas primeiras 24 horas após trauma devido a falhas multi-

orgânicas, choque e ao stress da anestesia e cirurgia e em HD crónicas a mortalidade aumenta 

(62,5%) quando é efectuada mais de 1 ano depois.2,3,5 É considerada uma emergência médica 

quando as vísceras abdominais (estômago com timpanismo) comprimem os pulmões 

provocando hipoventilação, quando há órgãos estrangulados ou em caso de severa dispneia 

que não se resolve com toracocentese ou oxigenioterapia. Em casos de distensão gástrica 

grave ou efusão pleural deve ser realizada gastrocentese transtoracica e toracocentese prévia, 

respectivamente.1,2,4 A oxigenioterapia deve ser instituída e a ventilação melhorada com o 

animal em decúbito esternal e a metade cranial do corpo ligeiramente elevada, deslocando as 

visceras caudalmente.1,3 Deve ser instituída fluidoterapia, principalmente em casos de choque 

para restituir a volemia, administrados antibióticos profilácticos e esteróides antes da indução 

pelo risco de libertação massiva de toxinas em casos de estrangulação hepatica,1 no caso 

descrito usou-se a ampicilina. Deve ser sempre realizado um ECG antes da cirurgia em todos 

os pacientes já que podem existir arritmias dependendo da severidade do dano causado pela 

HD, e este facto constitui um risco anestésico,3,5 tal como foi feito no Puppy. Não existe um 

protocolo anestésico ideal mas devem usar-se fármacos com efeitos depressores mínimos, 

estando desaconselhada a indução com máscara ou em câmara.3,5 A pré-anestesia tem 

vantagens como promover induções e recobros calmos, reduzir as doses dos agentes 

indutores e de manutenção e analgesia, importante nestes casos.3,5 Devem por isso ser usados 

anestésicos endovenosos como benzodiazepinas, opioides e baixas doses de acepromazina 

sozinhas ou em combinação. Antes da indução é benéfica uma pré-oxigenação durante vários 

minutos já que melhorará a oxigenação miocardica.1,4 A indução deve ser rápida e ligeira para 

evitar o stress e facilitar a entubação para que a ventilação seja controlada. Poderá ser 

realizada com vários fármacos, mas o propofol é uma escolha aceitável5, neste caso. A 

manutenção com anestesia inalatória como isoflurano e sevoflurano são escolhas adequadas, 

não devendo ser usado o óxido nitroso.5 A ventilação controlada a pressão positiva intermitente 

deve realizar-se já que a pressão intratoracica negativa pode ser perdida quando a cavidade 

abdominal for aberta, mas devem evitar-se pressões elevadas para prevenir o edema de 

reexpansão pulmonar (ERP).4,5 O uso de fármacos que estabilizem as membranas dos 

capilares pulmonares (como metilprednisolona) também ajudam a preveni-lo,1 neste caso foi 

usada a metilprednisolona. Os pacientes devem ser colocados em decúbito dorsal, e depois de 

preparados, iniciada a cirurgia com o objectivo de recolocar os órgãos herniados na posição 

normal e encerrar o defeito diafragmático.1,4 Existem vários acessos: a celiotomia da linha 

média foi a usada e já foi descrita, é a mais usada e permite visualizar toda a cavidade 
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abdominal, ser extendida por esternotomia, causar menos dor pós-cirurgica e não é necessário 

conhecer-se a posição da rotura diafragmática, no entanto as adesões são mais difíceis de 

remover;2,3 a esternotomia mediana: esternotomia de 2 ou 3 esternebras caudais, geralmente 

realizada em combinação com a anterior quando se requer a exposição das duas cavidades; a 

toracotomia lateral: no 9º espaço intercostal permite adequada exposição da hérnia e 

diafragma e remover adesões com maior facilidade, mas é limitada pela necessidade de 

localização exacta do lado da hérnia; a toracotomia transesternal: no 7º espaço intercostal 

permite uma boa exposição de todo o diafragma mas provoca mais dor que a celiotomia.2 Se 

houver sinal de isquemia em vísceras estranguladas deve ser feita a remoção da porção com 

necrose.2,3 Nas HD crónicas podem surgir adesões intratoracicas (não encontradas no Puppy) 

que devem ser desbridadas, mas em caso de serem demasiado fibrosas, a lobectomia 

pulmonar deve considerar-se pelo risco de pneumotorax no desbridamento.1,4 Antes do 

encerramento do orifício deve ser colocado um dreno tóracico com a parte fenestrada 

localizada ventralmente1,2 Pode ser colocado por toracostomia ou através do orifício 

diafragmático antes do final do seu encerramento, passando posteriormente pela sutura 

abdominal (se o risco de acumulação de ar e fluido não é considerado alto). O encerramento 

deve ser feito com fio absorvível, como a polydioxanona (grande força tensil) ou polygalactin 

910, e o padrão de sutura pode ser contínuo ou interrompido.2,3 Quando não há tecido 

suficiente para fechar o orifício pode ser usada fáscia, flaps de músculo/omento e malhas não 

absorvíveis.2,3 Em caso de avulsão diafragmática pode ser feita uma sutura circumcostal.3 A 

cavidade abdominal deve ser inspeccionada, lavada e antes de encerrada o ar deve ser 

expulso através de uma pressão leve no abdómen para se restabelecer o gradiente de pressão 

entre tórax e abdómen. Devem ser obtidas radiografias torácicas antes do recobro da anestesia 

para se verificar a posição do dreno, a presença de efusão pleural, pneumotorax e lobos 

pulmonares colapsados.2 No caso do Puppy não havia evidência de efusão pleural mas havia 

pneumotorax e lobos pulmonares caudais colapsados. No pós-operatório em caso de 

hipoventilação deve administrar-se oxigénio e a temperatura deve ser monitorizada já que a 

hipotermia contribui para o aumento do consumo de oxigénio devido aos tremores e à acidose 

metabólica.5 Os analgésicos opióides como a buprenorfina,2  que foi usada no caso descrito, 

tornam a respiração mais confortável e não causam depressão respiratória na dose 0,01 

mg/Kg.2,4 Os AINEôs com poder analg®sico como o cetoprofeno podem ser tamb®m usados.2 

Os antibióticos devem ser usados em caso de herniação do fígado e o seu uso como profilaxia 

quando se utilizam drenos torácicos é controverso.1,2 A ampicilina e a amoxicilina-ácido 

clavulâmico pelo seu amplo espectro (gram-positivos e gram-negativos) e por serem 

recomendadas em infecções de tecidos moles, nomeadamente do sistema respiratório,1 foram 

usadas. Os fluidos devem ser mantidos até que o paciente demonstre apetite e as drenagens 

devem ser feitas para monitorizar pneumotorax e efusão pleural devendo o tubo manter-se até 
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que a quantidade de ar e fluido seja menor que 2 a 3 ml/Kg/h.2,4 Como às 48 horas a 

quantidade drenada era bastante inferior a estes valores o dreno foi removido. Complicações 

como hemotórax, pneumotórax, ERP ou efusão pleural surgem geralmente até 24 horas depois 

da cirurgia. O ERP é a mais importante nos gatos, pois é a causa de maior mortalidade no pós-

cirúrgico.3 Ocorre principalmente em animais com colapso dos pulmões, após serem re-

insuflados na cirurgia, por isso a reexpansão rápida e forçada não deve ser tentada 

particularmente em HD crónicas por poder resultar em ERP, rotura do parênquima pulmonar 

causando hemorragia intrapulmonar e pneumotorax.2,3 A sua patogenese é pouco 

compreendida mas pensasse que após a re-oxigenação dos pulmões haja libertação de 

radicais superóxido, que não são removidos devido à baixa actividade da superoxido dismutase 

e da citocromo oxidase nos pulmões colapsados. Como consequência a permeabilidade nos 

capilares pulmonares aumenta, ocorre edema pulmonar e dispneia que não responde à 

oxigenioterapia.1 Foram notados aumentos nas taxas de sobrevivência quando a reexpansão 

forçada foi abandonada (usando ventilação assistida com pressões não superiores a 15-20 cm 

H2O) em favor das drenagens do tórax, levando à reexpansão gradual dos pulmões e 

diminuindo o pneumotórax nas 8-12 horas após cirurgia. O dreno permite ainda controlar a 

efusão pleural.2,4 No caso do Puppy todos estes procedimentos foram adoptados para prevenir 

o ERP. Devem também ser monitorizados o hemograma e o perfil bioquímico, para prever 

possíveis complicações.4,5 O prognóstico é reservado já que 15% dos animais morrem antes da 

cirurgia.3 Estudos recentes relatam uma taxa de sobrevivência pós-cirugica de 82% em gatos 

devido a avanços na técnica cirúrgica e anestésica, já que a indução é uma fase crítica nestes 

pacientes. Outros estudos que comparam as taxas de mortalidade em HD agudas e HD 

crónicas revelam que em gatos corresponde a 20% e 11,8%, respectivamente,2,3,5 e se o animal 

sobreviver às complicações nas 24 horas do pós-cirúrgico, como no caso do Puppy, o 

prognóstico é excelente e a recorrência é rara (5% em gatos) quando a técnica é adequada.1,2  
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Anexos 

Caso Clínico 1: Urologia ï Doença do Tracto Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD)  

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Radiografia latero-lateral no Escuro ausência 

de cálculos na bexiga e uretra e de outras anomalias. 

Fig. 1- Ecografia abdominal no Escuro. Pormenor da bexiga com sedimento 

abundante. A: sedimento abundante; B: Depois da cistocentese ï pormenor da 

intensa sombra acústica. 

Fig. 3- Escuro após uretrostomia com algália. 
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Caso Clínico 2: Gastroenterologia ï Dilatação Gástrica com Torção (DGT)                          

 

    

 
 
 
Caso Clínico 3: Oncologia ï Hemangiossarcoma Esplénico (HSA esplénico) 
 

 

Fig. 4 - Radiografia abdominal latero-lateral direita no

Dragão. Estômago distendido, com gás e líquido, o piloro

com ar deslocado dorsalmente ao corpo e separado

deste por uma banda com densidade de tecido mole 

(sinal de C invertido). Restantes ansas intestinais com 

muito gás. 

Fig. 6 ï Ecografia abdominal no Matias evidenciando o 

aspecto de uma porção da massa esplénica revelando 

heterogeneidade quanto à ecogenecidade (muito 

vascularizada). 

Fig. 7- Radiografia torácica latero-lateral no Matias 

sem evidência de metastização.  

Fig. 5 ï Pormenor da gastropexia incisional no 

Dragão. 
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Protocolo 
 

1.
 V

A
C

a 

Dia 1 

 
Doxorubicinab 30 mg/m2 IV e Ciclofosfamida 100 a 150 mg IV 

OU 
Ciclofosfamida 150 a 200 mg PO, dividido em 3 ou 4 dias 

 

Dia 8 e 15 Vincristina 0,75 mg/m2 IV 

Dia 22 Repetir o ciclo no total de 4 a 6 ciclos 

2.
 A

C
a Dia 1 

 
Doxorubicinab 30 mg/m2 IV e Ciclofosfamida 100 a 150 mg IV 

OU 
Ciclofosfamida 150 a 200 mg  PO, dividido em 3 ou 4 dias 

 

Dia 22 Repetir o ciclo no total de 4 a 6 ciclos 

   
   

   
3.

 D
O

X
a 

 
Doxorubicina 30 mg/m2 

Repetir cada 2 a 3 semanas até 5 tratamentos 

Fig. 8 ï Aspecto da massa esplénica distorcendo a 

forma normal do baço, durante a esplenectomia total. 

Fig. 9 ï Aspecto do baço após esplenectomia. 

Massa com 20 cm x 18 cm x 10 cm de 

dimensões e aspecto vascularizado que depois 

da análise histopatológica revelou ser um HSA 

esplénico. 

Tab. 1 ï Protocolo de Quimioterapia em HSA esplénico. a Antes de cada tratamento deve 

ser feito um hemograma ï parar o tratamento por 5-7 dias se os neutrófilos forem <2000/ɛl ou 

as plaquetas <75000/ɛl. ; b A doxorrubicina é administrada a 25 mg/m2 ou 1 mg/Kg nos cães com peso 

menor que 10 Kg. 
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Caso Clínico 4: Dermatologia ï  Linfoma Epitéliotropico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 ï Exame dermatológico: Pormenor das lesões alopécicas de localização dorso-lombar e da 

descamação seca generalizada no Tim. 

Fig. 11 ï  Exame Dermatológico: Pormenor de algumas das lesões alopécicas eritematosas no Tim.   
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Caso Clínico 5: Cirurgia de Tecidos Moles ï Hérnia Diafragmática (HD)  

 

Fig. 13ï  Radiografia latero-lateral de abdómen e tórax do Puppy: perda 

de definição da cúpula diafragmática e da silhueta cardíaca, aumento 

da radiopacidade (densidade de liquido ou tecidos moles) e 

visualização de órgãos abdominais. De salientar que pelo stress 

implicado nestes procedimentos nem sempre o posicionamento é o 

mais correcto, pois tenta-se sempre que durante este o stress causado 

seja mínimo. 

Fig. 12 ï A: Aspecto histológico do Linfoma Epiteliotrópico Canino. Infiltração da porção inferior da 

epiderme com linfócitos neoplásicos; B: Ampliação de A, microabcessos de Pautrier contendo linfócitos 

pleomorficos atípicos. (Adaptado de Scott et al. 2001) 
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Fig. 14 ï  Radiografias latero-lateral e dorsoventral nos pós-cirurgico: 

permite ver a posição do dreno torácico. Apesar de não se encontrar na 

posição mais correcta, já que pela imagem se pode ver que se encontra 

enrolado, foi possível a remoção do ar e de líquido de forma eficaz. É 

possível ver pneumotorax e colapso dos lobos pulmonares caudais.  

Fig. 15 ï Radiografias latero-lateral torácicas no acompanhamento 10 

dias depois da alta: cúpula diafragmática normal, sem outras 

alterações. 


