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RESUMO 

 

A histopatologia gastrointestinal tem sido usada para definir a distribuição e a gravidade 

das doenças gastrointestinais em cães e gatos, sendo hoje em dia um componente de rotina da 

avaliação clínica da doença intestinal.  

Possuindo o intestino uma mucosa fisiologicamente povoada por uma população de 

células imunes, torna-se um pouco difícil distinguir entre uma proliferação celular que ocorre 

para manter a homeostasia e uma proliferação de origem inflamatória.  

Para tentar uniformizar a avaliação da inflamação intestinal, o Grupo para a 

Estandardização Gastrointestinal da World Small Animal Veterinary Association propôs um 

sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal do cão e do gato, onde 

definiu os parâmetros considerados normais e patológicos para cada característica 

identificativa de inflamação, nomeadamente: número aumentado de linfócitos intraepiteliais, 

linfócitos/plasmócitos, eosinófilos e neutrófilos da lâmina própria, presença de atrofia/fusão 

das vilosidades, lesão epitelial, dilatação/distensão/abcedação das criptas intestinais, dilatação 

dos quilíferos e fibrose da mucosa. 

O objetivo deste estudo foi a reavaliação do intestino delgado de cães previamente 

diagnosticados com inflamação intestinal, utilizando o Sistema de Classificação Histológica 

da WSAVA, resultados depois comparados com a análise prévia das amostras, assim como o 

ensaio de um novo modelo de classificação da gravidade da inflamação intestinal, foram para 

o efeito reavaliadas vinte e uma amostras histopatológicas intestinais.  

A alteração mais frequentemente encontrada nas amostras debiopsias estudadas foi o 

aumento do número de células linfoplasmocitárias da lâmina própria. O diagnóstico 

prevalente foi o de “Enterite Linfoplasmocitária” (62%), seguido da “Enterite Eosinofílica” 

(24%) e relativamente à gravidade da inflamação, a característica “Enterite Suave” foi a mais 

frequente, seguida da “Enterite Moderada” e por último “Enterite Grave”.  

Relativamente à metodologia de avaliação da gravidade da inflamação, este estudo 

demonstra que é possível criar um rácio, baseado na avaliação dos parâmetros estudados, que 

terá de ser, no entanto, submetido a várias modificações, assim como experimentado e 

validado por outros histopatologistas.  

 

 

Cão, Enterite Eosinofílica, Enterite Linfoplasmocitária, Inflamação, Intestino Delgado 
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ABSTRACT 

 

Gastrointestinal histopathology has been used to define the distribution and severity of 

gastrointestinal disease in dogs and cats, and the assessment of tissue pathology has now 

become a routine componentof the clinical evaluation of small intestinal disease. 

Being the gut mucosa populated by a significant proportion of a overall cellular 

population of the immune system, its becomes difficult to distinguish between a cellular 

proliferation that occurs to maintain the homeostasis and an inflammatory type proliferation.   

In an attempt to standardizing the intestinal inflammation evaluation, the WSAVA 

International Gastrointestinal Standardization Group have proposed a histologic classification 

system to the gastrointestinal inflammation in dog and cat, where they define the parameters 

that are considered normal and pathologic for each one of the identifying inflammatory 

features, namely: presence of an increased number of intraepithelial lymphocytes, lamina 

propria lymphocytes/plasma cells, eosinophils and neutrophils, presence of villus stunting, 

epithelial lesion, crypt distension, lacteal dilation and mucosal fibrosis.   

The aim of this study was the reassess previously small intestine pieces diagnosed with 

intestinal inflammation in dogs, using the WSAVA Group Histologic Classification System 

and the rehearsal of a new classification model to evaluate intestinal inflammation severity. 

The results obtain with this analysis where then compared with the previous analysis. For the 

purpose, twenty-one intestinal histopathological samples were reevaluated.  

The most frequent finding in biopsies studied was the increased number of lymphocytes 

and plasma cells of the lamina propria. The most common diagnosis was “Lymphoplasmocitic 

Enteritis” (62%), followed by “Eosinophilic Enteritis” (24%) and for the severity of the 

inflammation, the feature “Mild Enteritis” was the most frequent, then the “Moderated 

Enteritis” and last “Severe Enteritis”.  

Regarding the methodology for evaluating the inflammation severity, this study 

demonstrate that is possible to create a score, based on evaluation of the parameters that have 

been studied previously, which must be, however, subject to various modifications,  as well as 

tried and validated by other pathologists.  

 

 

Dog, Eosinophilic Enteritis, Lymphoplasmocitic Enteritis, Inflammation, Small 

Intestine 
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LHAP-UTAD - Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

LI – Linfangiectasiaintestinal 

LIE – Linfócitos intraepiteliais 

MALT– do inglês “Mucosa AssociatedLymphoidTissue” - Tecido LinfoideAssociado à 

Mucosa 

NLR – do inglês “NOD likeReceptors” - Recetores do tipo NOD 

TCR - do inglês “T CellReceptor” – Recetor de células T 

TGF-β – do inglês “TransformingGrowthFactor Beta” – Fator de crescimento 

transformador Beta 

TLR – do inglês “Toll likeReceptors” – Recetor de células Toll 

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

WSAVA – do inglês “World Small Animal Veterinary Association” 
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CAPÍTULO I - REVISÃO DA HISTOLOGIA DO INTESTINO DELGADO  

 

Ao avaliar a importância das alterações gastrointestinais, o histopatologista deve 

conhecer o grau e a extensão da variação normal do sistema gastrointestinal, particularmente 

no estômago e no intestino delgado. (Else 2001)  

O trato gastrointestinal é uma estrutura tubular, revestida por uma camada contínua de 

células epiteliais que assenta numa membrana basal que serve de barreira física ao ambiente 

externo. Associada ao epitélio, está uma camada de tecido conjuntivo laxo, chamada de 

lâmina própria, que contém vasos sanguíneos, linfáticos e tecido linfoideassociado à mucosa 

(MALT). (Frappier 2007, Abbas, Lichtman et al. 2011) Todo este conjunto recebe o nome de 

camada mucosa. A camada seguinte, a submucosa é composta por tecido conjuntivo denso, 

que liga a mucosa à camada muscular, composta por músculo liso. A camada mais superficial 

denomina-se serosa (Abbas, Lichtman et al. 2011). A estrutura do intestino delgado encontra-

se representada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura do intestino delgado. Adaptado de Herdt eSayegh2013 
 

1.1 Camada Mucosa 

A camada mucosa encontra-se imediatamente a seguir ao lúmen e os seus principais 

componentes são as vilosidades, as glândulas intestinais, a lâmina própria, otecido 

linfoideassociado à mucosa e a muscular da mucosa. (Ross e Pawlina 2011) A sua função é 

a absorção, sendo o lúmen do intestino delgado revestido por um epitélio constituído por 

células epiteliais, células caliciformes, células enteroendócrinas e células M, (Banks 1993, 

Aughey e Frye 2001, Brown, Baker et al. 2007, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) células 
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estas encontradas tanto na superfície das vilosidades como nas glândulas intestinais (Brown, 

Baker et al. 2007, Ross e Pawlina 2011). 

Esta camada constitui um dos maiores compartimentos do sistema linfoide existentes no 

organismo, representando cerca de 70% do tecido linfoide corporal (German, Hall et al. 1999, 

Roccabianca, Woo et al. 2000, Washabau e Day 2010) e é composta por tecido linfoide 

organizado e difuso. O MALT divide-se anatomicamente em compartimento intraepitelial e 

em compartimento da lâmina própria. (Roccabianca, Woo et al. 2000)  

A espessura máxima da mucosa é encontrada no duodeno, o que pode ser atribuído ao 

tamanho das vilosidades, à presença de glândulas duodenais e à presença de tecido linfoide na 

lâmina própria. A diminuição progressiva da espessura da mucosa no sentido distal do 

intestino delgado é devida, provavelmente, à falta de glândulas intestinais e à quantidade 

mínima de tecido linfoideno jejuno e no íleo, devido à menor atividade secretora e ao maior 

número de agregados submucosos linfoides. (Sarriá, Latorre et al. 2012) Estudos mostram 

ainda que a espessura das camadas é diferente consoante a idade do cão (Day 2012). Baum, 

Meneses e colaboradores demostraram em 2007 que a espessura média das camadas do jejuno 

aumentava com a idade. As alterações mais significativas foram detetadas nas camadas mais 

profundas nos primeiros dez anos de vida, sendo mais evidentes na parte mais profunda da 

lâmina própria da mucosa. A distância entre a base da cripta e a lâmina muscular da mucosa 

revelou uma forte correlação com a idade dos animais. Enquanto o comprimento das 

vilosidades e a profundidade das criptas não demonstrou nenhuma relação clara com a idade, 

a espessura total da mucosa aumentou com a idade, principalmente nos primeiros dez anos de 

vida. As camadas mais profundas obtiveram um decréscimo do número de células 

proliferativas, com o aumento da idade. Esta velocidade reduzida da renovação celular pode 

conduzir a menor adaptabilidade perante uma digestibilidade alterada da dieta e a uma 

recuperação mais lenta depois de lesões, nos cães mais velhos. (Baum, Meneses et al. 2007)  

 

1.1.1 Vilosidades e glândulas intestinais 

As vilosidades são projeções citoplasmáticas da mucosa que se estendem até ao lúmen, 

com a forma característica de dedo, estando presentes na superfície apical das células 

epiteliais. Representam a característica mais identificativa do intestino delgado, (Frappier 

2007, Ross e Pawlina 2011) e estão restritas a esta porção do intestino. (Bacha e Bacha 2012). 

Consistem em tecido conjuntivo coberto por um epitélio simples colunar. O centro das 

vilosidades é composto por uma extensão da lâmina própria, que contém numerosas células, 
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agregados de células linfoides, uma rede de capilares 

sanguíneos e um capilar linfático cego que é 

acompanhado por células musculares lisas. (Aughey 

e Frye 2001, Brown, Baker et al. 2007, Ross e 

Pawlina 2011)  (Figura 2) 

As vilosidades são longas e finas em 

carnívoros e aumentam a superfície de absorção. 

(Aughey e Frye 2001, Ross e Pawlina 2011) Na base 

das vilosidades existem invaginações tubulares do 

epitélio, as criptas de Lieberkühn também chamadas 

de glândulas intestinais/criptas intestinais ou 

simplesmente glândulas mucosas. (Banks 1993, 

Aughey e Frye 2001, Brown, Baker et al. 2007, 

Frappier 2007, Bacha e Bacha 2012) As glândulas 

intestinais são estruturas tubulares simples, que se 

estendemda muscular da mucosa até à lâmina 

própria, onde se abrem na superfície luminal, na base das vilosidades. Algumas podem 

eventualmente estender-se para a submucosa em áreas de intestino delgado onde a lâmina 

muscular se encontra interrompida pelos agregados de nódulos linfáticos. (Frappier 2007)  

São compostas por um epitélio simples colunar indiferenciado, contínuo com o das 

vilosidades. As suas células participam ativamente na reparação e substituição do epitélio, 

dando origem às células colunares absortivas e às células caliciformes.(Aughey e Frye 2001, 

Brown, Baker et al. 2007, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) Por causa desta renovação 

celular contínua, ocorrem muitas figuras mitóticas entre as células das glândulas. No entanto, 

a actividade mitótica é constante e não tem relação com a quantidade de ingesta ou de 

actividade enzimática.(Frappier 2007) 

Washabau, Day e colaboradores estudaram em 2010 a métrica normal das vilosidades e 

glândulas mucosas duodenais nos cães, tendo chegado aos seguintes resultados: 

- Comprimento normal das vilosidades duodenais num cão adulto: 722  170 m, 

- Profundidade normal das criptas duodenais num cão adulto: 1,279   203 m, 

- Rácio normal entre vilosidades e criptas: 0.7  0.3.  

Estudaram ainda a composição celular das mesmas, tendo chegado aos seguintes 

resultados: 

Figura 2 - Vilosidades e glândulas intestinais. 

Adaptado de Ross and Pawlina 2011 
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- Cães saudáveis têm uma média de 3,6  3,6 células caliciformes por 100 vilosidades e 

9,33,1 células caliciformes por 100 criptas.  

- Cães saudáveis têm 20.6 9.5 linfócitos intraepiteliais nas vilosidades por 100 

enterócitos e 5.22.3 linfócitos intraepiteliais nas criptas por 100 enterócitos. (Washabau, Day 

et al. 2010) 

 

1.1.2 Epitélio intestinal 

O epitélio intestinal é reconhecido como sentinela do MALT, averiguando a 

composição do microbiota intestinal e ajudando a orquestrar respostas imunes adequadas. 

(Garden 2012) Como referido anteriormente, é composto por células epiteliais, células 

caliciformes, células enteroendócrinas e células M. (Banks 1993, Aughey e Frye 2001, 

Brown, Baker et al. 2007, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) 

 

1.1.2.1 Células epiteliais ou enterócitos 

São células tipicamente colunares, com um citoplasma acidófilo, finamente granular, 

um núcleo alongado basal e microvilosidades proeminentes que formam um bordo estriado 

cuja função é aumentar a superfície apical. (Banks 1993, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) 

Os enterócitos são células absortivas especializadas no transporte de substâncias do lúmen do 

intestino para o sistema circulatório, (Banks 1993, Ross e Pawlina 2001) no entanto, também 

realizam a função de secreção, produzindo enzimas necessárias para a digestão terminal e 

absorção, assim como secreção de água e eletrólitos. Encontram-se ligados uns aos outros e às 

restantes células do epitélio pelas junções oclusivas, que estabelecem uma barreira entre o 

lúmen intestinal e o compartimento epitelial intercelular, permitindo a retenção seletiva das 

substâncias absorvidas pelos enterócitos. (Brown, Baker et al. 2007, Ross e Pawlina 2011)  

 

1.1.2.2 Células caliciformes 

As células caliciformes são glândulas unicelulares secretoras de mucina, que estão 

intercaladas com outras células do epitélio. (Banks 1993, Brown, Baker et al. 2007, Frappier 

2007, Ross e Pawlina 2011) A sua forma característica é responsável pelo nome da célula. 

(Ross e Pawlina 2011) No seu ápice encontram-se os grânulos mucinogénicos, que à medida 

que são produzidos, se acumulam e tornam a porção apical da célula distendida. O núcleo é 

basal, sendo empurrado, em conjunto com o restante citoplasma da célula para a periferia da 

base celular. (Frappier 2007) Assim, na preparação histológica, uma vez que o mucinogénio é 
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hidrossolúvel e se perde na preparação da lâmina pela coloração de rotina H&E, a parte da 

célula que normalmente contém os grânulos de mucinogénio aparece vazia, já a porção basal 

é intensamente basófila nas preparações histológicas porque é ocupada por um núcleo 

heterocromático, um extenso retículo endoplasmático, ribossomas livres, e mitocôndrias. 

(Ross e Pawlina 2011) 

As microvilosidades das células caliciformes estão restritas a uma fina porção de 

citoplasma que rodeia a porção apical-lateral dos grânulos mucinogénicos. As 

microvilosidades são mais notórias em células caliciformes imaturas, na parte mais profunda 

da glândula intestinal. (Ross e Pawlina 2011) No intestino delgado, as células caliciformes 

aumentam de número do duodeno para a parte terminal do íleo, sendo a sua densidade duas a 

três vezes maior no íleo que no duodeno. Pelo contrário, o  número de células caliciformes 

diminui na extremidade das vilosidades.(Banks 1993, Brown, Frappier 2007, Ross e Pawlina 

2011)  

 

1.1.2.3Células gastrointestinais endócrinas 

As células enteroendócrinas do intestino são semelhantes às do estômago e produzem 

hormonas endócrinas e parácrinas. Libertam péptidos que são responsáveis pela regulação de 

várias funções gastrointestinais, como a digestão, absorção e secreção pancreática. Ao mesmo 

tempo produzem duas hormonas, a somatostatina e a histamina, que atuam como hormonas 

parácrinas. (Ross e Pawlina 2011) 

 

1.1.2.4 Células M 

São células epiteliais modificadas, diferindo significativamente das restantes células 

epiteliais intestinais, uma vez que têm microfendas em vez de microvilosidades na sua 

superfície apical. (Banks 1993, Ross e Pawlina 2011) Estas células estão associadas ao 

epitélio que cobre os folículos linfoides. (Ross e Pawlina 2011) Realizam endocitose e 

transporte de macromoléculas em vesículas através do citoplasma para a sua superfície 

abluminal, onde estas são apresentadas aos linfócitos intraepiteliais, que se infiltraram dos 

folículos para a lâmina própria mucosa. As células M participam no mecanismo de recolha de 

antigénios luminais do sistema imune, sendo assim células apresentadoras de antigénios. 

(Banks 1993, Ross e Pawlina 2011) 
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1.1.3 Lâmina própria e MALT associado 

A lâmina própria é composta por tecido conjuntivo laxo, apresentando uma estrutura 

proeminentemente reticular, onde há numerosas células do sistema imune, fibroblastos, 

células de músculo liso, uma rede de capilares sanguíneos fenestrados, localizados por 

debaixo da membrana basal do epitélio, leucócitos globulares, que contêm um pequeno 

núcleo rodeado por material globular eosinofílico e numerosos nódulos linfáticos.(Banks 

1993, Brown, Baker et al. 2007, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) A lâmina própria forma 

o centro das vilosidades e rodeia as glândulas intestinais (Frappier 2007), sendo que estas 

últimas podem ocupar toda a camada. (Banks 1993) Na porção de tecido que forma o centro 

das vilosidades, apresenta-se um único capilar linfático, o quilífero, com um terminal cego na 

extremidade da vilosidade, sendo ele a origem dos vasos linfáticos que formam um plexo nas 

bases das vilosidades, que acabam por crescer para um plexo maior, que rodeia as glândulas 

intestinais e os nódulos linfáticos. (Brown, Baker et al. 2007, Frappier 2007, Ross e Pawlina 

2011) 

As células musculares lisas, orientadas longitudinalmente, e que derivam da muscular 

da mucosa, estendem-se até à extremidade das vilosidades, acompanhando o vaso quilífero. 

(Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) Ainda, uma arteríola do plexo arterial da submucosa 

penetra a lâmina muscular e dirige-se para a vilosidade, onde forma uma ansa arteriovenular e 

uma rede de capilares imediatamente abaixo do epitélio. (Brown, Baker et al. 2007, Frappier 

2007) 

 

1.1.3.1 Tecido linfoide associado à mucosa (MALT) 

Uma vez que o trato gastrointestinal é o local de maior desafio antigénico do corpo (é 

continuamente exposto a antigénios de origem alimentar, patogénica e comensal), a mucosa 

intestinal é povoada por uma população heterogénea de células do sistema imune, conhecida 

como tecido linfoide associado à mucosa, (Waly, Gruffydd-Jones et al. 2001) que contém 

linfócitos e plasmócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, células dendríticas e 

uma variedade de células apresentadoras de antígenos não profissionais.(German, Hall et al. 

1999, Waly, Gruffydd-Jones et al. 2001, Garden 2012) As células podem estar agregadas em 

formações nodulares, os nódulos linfáticos, cuja frequência aumenta caudalmente (são 

particularmente numerosos e grandes no íleo, onde os agregados linfáticos são conhecidos 

como Placas de Peyer) e podem mesmo chegar a ocupar a lâmina própria mucosa e a camada 

submucosa. (Banks 1993, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011)  
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Reconhece-se assim a unidade individual do MALT que inclui (Figura 2): 

- A cúpula, composta por células M 

e a região subepitelial da cúpula, rica em 

células dendríticas(Foglee Bisset 2007, 

Garden 2012); 

- O folículo, conglomeração de 

linfócitos B(Foglee Bisset 2007, Garden 

2012); 

- A região parafolicular, que 

contém linfócitos T, a maior parte dos 

quais imaturos (que ainda não foram 

ativados por antigénios) (Foglee Bisset 

2007, Garden 2012) 

No que diz respeito aos linfócitos B, com um estímulo apropriado, como uma 

estimulação antigénica intensa e a apresentação de antigénios, estes diferenciam-se em 

plasmócitos. Os plasmócitos representam um estadio final da diferenciação dos linfócitos B, 

sendo responsáveis pela síntese de imunoglobulinas, que se ligam e opsonizam antigénios 

assim como facilitam a fagocitose. Num exsudado inflamatório, os plasmócitos estão 

geralmente misturados, embora em menor número, com linfócitos e macrófagos. (Ackermann 

2007, Day 2011) No intestino delgado, o número total de linfócitos T (CD3+) e subconjuntos 

de linfócitos T (CD4+ e CD8+) estão distribuídos predominantemente na extremidade das 

vilosidades, com um decréscimo gradual em direção às criptas. Já a maioria dos linfócitos B e 

plasmócitos (totais, IgA+, IgG+ e IgM+) têm uma distribuição oposta, estando concentrados 

entre as criptas, com diminuição de células em direção às vilosidades. (German, Hall et al. 

1999)  

Na lâmina própria do intestino delgado, predominam os plasmócitos IgA+, 

representando 40 a 80% do número total de plasmócitos. Estão concentrados nas criptas do 

intestino delgado, e os que são encontrados nas vilosidades, estão preferencialmente na sua 

base. Há um declínio progressivo na sua densidade do duodeno para o íleo. (Stokes e Waly 

2006, Day 2012, Garden 2012) 

 

 

 

Figura 3 - Tecido linfoide associado à mucosa, adaptado de 

Cho, 2008 
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1.1.4 Muscular da Mucosa 

A muscular da mucosa consiste em duas finas camadas de células musculares lisas, 

uma interna circular e uma externa longitudinal e separa as criptas da submucosa subjacente. 

(Aughey e Frye 2001, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011, Bacha e Bacha 2012) As células 

de músculo liso estendem-se até à ponta das vilosidades. (Frappier 2007) Indentações das 

vilosidades, chamadas criptas contrácteis, são criadas pela contração da faixa central do 

músculo. (Aughey e Frye 2001)  

 

1.2 Camada submucosa 

A camada submucosa é composta por tecido conjuntivo denso, nódulos linfáticos 

isolados e alguns agregados de células adiposas. (Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) Uma 

característica distintiva do duodeno é a presença de glândulas submucosas compostas túbulo-

alveolares, também chamadas de glândulas de Brünner. Estas glândulas abrem-se para a base 

das glândulas mucosas intestinais, ascriptas de Lieberkühn. Nos cães, estão limitadas às 

porções inicial e média do duodeno, e podem aparecer também na lâmina própria. (Frappier 

2007, Bacha e Bacha 2012) Estas glândulas contêm células secretoras que possuem 

características de células secretoras de zimogénio e mucinas, simultaneamente. (Banks 1993) 

Os nódulos linfáticos isolados estão presentes na submucosa por todo o intestino. Os 

agregados de nódulos linfáticos (Placas de Peyer) aparecem nos três segmentos do intestino 

delgado, mas são mais característicos do íleo. Estas massas de tecido linfático criam elevações 

bem delineadas na superfície da mucosa em gatos. (Frappier 2007) 

A submucosa também contém um plexo nervoso, o plexo de Meissner, cujas fibras se 

estendem até às vilosidades.(Frappier 2007) 

A lâmina subglandularis pode estar presente no intestino de carnívoros. (Bacha e Bacha 

2012)  

 

1.3 Camada muscular 

Consiste numa camada interna circular e numa externa longitudinal. A maior parte dos 

componentes do plexo mioentério parassimpático, ou plexo de Auerbach, estão localizados 

entre estas duas camadas. (Aughey e Frye 2001, Frappier 2007, Ross e Pawlina 2011) Esta 

camada é responsável pelo peristaltismo intestinal. (Banks 1993) 
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1.4 Camada Serosa 

A camada mais externa é composta por uma camada de tecido conjuntivo coberto por 

mesotélio, que é contínuo com o peritoneu visceral. (Aughey e Frye 2001, Frappier 2007) 
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CAPÍTULO II - AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA INFLAMAÇÃO 

INTESTINAL 

 

A histopatologia gastrointestinal tem sido usada para avaliar a distribuição e a gravidade 

das lesões associadas às doenças gastrointestinais em cães e gatos (Willard, Moore et al. 

2010), sendo hoje em dia um componente de rotina da avaliação clínica da doença intestinal. 

(Day 2012)  

O histopatologista deve conhecer perfeitamente a estrutura normal das distintas porções 

do aparelho digestivo (como por exemplo, que a população de linfócitos na mucosa do 

duodeno é maior que a do jejuno) e considerar as variações que podem aparecer entre as 

diferentes espécies. (Feijoó 2009) Posto isto, os seus objetivos são distinguir o tecido normal 

do tecido doente, caracterizar a natureza e a gravidade das alterações do tecido, fornecer um 

diagnóstico exato quer seja morfológico ou etiológico, facilitando assim a prescrição da 

terapia adequada e a formulação de um prognóstico. (Day, Bilzer et al. 2008, Washabau, Day 

et al. 2010)  

Alguns diagnósticos histopatológicos são relativamente simples, mas, pelo contrário, é 

um pouco mais complexa, a interpretação das alterações inflamatórias da mucosa intestinal, 

distinguindo proliferação celular que ocorre para manter a homeostasia, da proliferação que 

indica uma verdadeira reação inflamatória. (Washabau, Day et al. 2010, Day 2012) Esta 

situação deve-se ao facto da mucosa gastrointestinal ser fisiologicamente povoada por uma 

população heterogénea de células do sistema imune (linfócitos T e B, plasmócitos, 

macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, células dendríticas e uma variedade de 

células apresentadoras de antigénios) (German, Hall et al. 1999, Waly, Gruffydd-Jones et al. 

2001, Garden 2012) que estão diretamente envolvidas na vigilância imune inata e adquirida, 

havendo uma relação intrínseca entre o sistema imune e as respostas inflamatórias nos tecidos 

mucosos. (Day 2012) A caracterização da inflamação gastrointestinal tem ainda sido 

dificultada pela falta de aceitação de critérios standard de medição das alterações 

histopatológicas numa amostra de tecido mucoso. (Washabau, Day et al. 2010) 

Recentemente, o grupo para a estandardização gastrointestinal da World Small Animal 

Veterinary Association (WSAVA) propôs um sistema de classificação histológica para a 

inflamação gastrointestinal no cão e no gato. Este sistema está a ganhar aceitação como o 

standard atual para o diagnóstico patológico, uma vez que fornece um modelo pictórico, 

acompanhado de texto descritivo, que define as alterações inflamatórias e morfológicas mais 



 

  

12 | P á g i n a  
 

importantes, que ocorrem no estômago e no intestino de cães e gatos. Para cada alteração 

inflamatória e morfológica, é fornecida a definição de “normal” assim como fotografias de 

tecidos com alterações suaves, moderadas e graves, de modo a ser possível uma comparação 

(Jergens, Willard et al. 2011). O documento também inclui um formulário, que permite que as 

biopsias intestinais sejam avaliadas de uma forma sistemática, encorajando o histopatologista 

a examinar e a gravar todos os aspetos salientes das amostras. Desta forma, o clínico pode ter 

a certeza que todos os componentes relevantes do tecido foram examinados, mesmo quando 

se apresentam histologicamente normais.(Jergens, Willard et al. 2011, Day 2012) (Anexos I, 

II e III) 

É também importante que o relatório do histopatologista inclua o número de peças de 

tecido submetido, a presença de artefactos de esmagamento (Tabela 1), qualidade geral das 

amostras no que concerne à profundidade da mucosa que pode ser examinada (1- muito 

superficial, 2- apenas contém a mucosa, 3- muscularis da mucosa presente na secção, 4- 

submucosa presente na secção), orientação na lâmina, descrição da gravidade das lesões 

encontradas e um diagnóstico, quando apropriado. A qualidade do tecido presente na lâmina 

deve ser descrita, usando expressões como“superior”, “adequado”, “marginal”, inadequado” 

(Tabela 2). (Washabau, Day et al. 2010, Willard e Mansell 2012) 

 

Tabela 1 - Classificação da amostra no que diz respeito à presença de artefactos de esmagamento. 

Adaptado de Goutal-Landry, Mansell et al. 2013 

Artefactos de esmagamento 

1 – Mínimo 2- Intermédio 3 – Máximo 

  

 

 
 

 

As diretivas da WSAVA foram desenhadas para serem usadas pelos histopatologistas 

veterinários “ao lado do microscópio” e definem as alterações observadas ao nível da objetiva 

40x, ampliação com a qual a maioria deles realiza o diagnóstico morfológico. Uniformizam 

assim a caracterização da resposta inflamatória do intestino delgado, per si, sem relacionar as 

alterações com doenças específicas. Desta forma, descrevem as principais alterações 
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morfológicas e infiltrativas que podem ocorrer na resposta inflamatória do intestino delgado, e 

propõem classificá-las emsuaves, moderadas e graves. (Washabau, Day et al. 2010)  
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Tabela 2 - Classificação da amostra no que diz respeito à adequação do tecido. Adaptado de Willard, 

Mansell et al. 2008, Goutal-Landry, Mansell et al. 2013 
 

  

Adequação do tecido para o exame histológico 

1 – Inadequado 

Tecido que apenas contém 

vilosidades ou lâmina 

própria “subvilus”, mas não 

ambos. 

 

 

 

2 – Marginal 

Tecido que tem pelo menos 

uma vilosidade e respetiva 

lâmina própria “subvillus”, 

mas não tem claramente a 

espessura total da lâmina 

própria “subvillus” até à 

muscularis da mucosa 
 

 

3 – Adequado 

Tecido que tem pelo menos 

três vilosidades e lâmina 

própria “subvillus”, que se 

estende até à muscularis da 

mucosa, incluindo ou não a 

muscularis da mucosa 
 

 

4 – Superior 

Tecido que tem pelo menos 

sete vilosidades e lâmina 

própria “subvillus”, que se 

estende até à muscularis da 

mucosa, incluindo ou não a 

muscularis da mucosa. 
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Embora a biopsia intestinal seja útil na definição da causa da doença intestinal, tem as 

suas limitações. Há pelo menos três preocupações quando se avalia histologicamente o 

intestino: 

- A amostra de tecido deve ser o suficientemente grande, sem artefactos excessivos, e 

deve estar preparada de forma a ser possível avaliá-la (fixação e secção); (Willard, Helman et 

al. 2000)  

- A invariável subjetividade inerente à avaliação do tecido intestinal, especialmente nos 

números de leucócitos da mucosa; (Willard, Helman et al. 2000) 

- E o facto de que encontrar a lesão na amostra do tecido intestinal não prova que a 

lesão é responsável pela doença clínica pela qual o doente foi avaliado. Até lesões 

relativamente dramáticas podem não ser excessivas o suficiente no intestino para causar 

doença num determinado animal e vários estudos demostraram que por vezes a melhoria 

clínica não é acompanhada de melhoria das lesões histológicas.(Willard, Helman et al. 2000, 

Collins 2013) No entanto, Rychlik, Nieradka et al. 2012 encontraram uma correlação entre o 

Índice de Atividade Clínica da Doença Inflamatória Intestinal (Canine Inflammatory Bowel 

Disease Activity Index - CIBDAI) e a intensidade das lesões histopatológicas em pacientes 

com sintomas suaves e moderados de DII, sendo que a correlação nos pacientes com doença 

moderada era maior, mas tal como German, Hall et al. 2003, García-Sancho, Rodríguez-

Franco et al. 2007 e Willard, Mansell et al. 2008, o coeficiente de correlação estava muito 

abaixo do valor crítico.  

Ainda mais recentemente, em 2013, Jergens, Evans et al desenharam um novo modelo 

para a avaliação da inflamação gastrointestinal em cães, ao usarem como base a classificação 

histológica da WSAVA. Para a elaboração deste novo modelo foi convocado um painel de 

histopatologistas, que analisou as amostras com base na classificação histológica da WSAVA, 

e que chegou à conclusão que as características “dilatação dos quilíferos e fibrose da mucosa” 

não reuniam consenso aquando da classificação do grau de alteração. Assim, Jergens, Evans 

et al decidiram retirar as supracitadas características do modelo. (Tabela 3) 
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Tabela 3 – Comparação das características estudadas nos dois sistemas de caracterização da inflamação 

intestinal em cães.  

 Day, Bilzer et al, 2008 Jergens, Evans et al, 2013 

Características 

inflamatórias 

- Linfócitos intraepiteliais 

- Linfócitos/ plasmócitos da lâmina 

própria 

- Eosinófilos da lâmina própria  

- Neutrófilos da lâmina própria  

- Linfócitos intraepiteliais 

- Linfócitos/ plasmócitos da lâmina 

própria 

- Eosinófilos da lâmina própria  

- Neutrófilos da lâmina própria.  

Características 

morfológicas 

- Atrofia e fusão das vilosidades 

- Lesão epitelial 

- Dilatação, distensão ou abcedação das 

criptas 

- Dilatação dos quilíferos 

- Fibrose da mucosa 

- Atrofia e fusão das vilosidades 

- Lesão epitelial 

- Dilatação, distensão ou abcedação das 

criptas 

 

 

2.1. Alterações inflamatórias 

No cão, a contagem total de leucócitos é maior na lâmina própria das criptas (156.3 ± 

24.91 por 10,000 mm2) do que na lâmina própria da base das vilosidades (128.3 ± 26.64 por 

10,000 mm2) ou extremidade das vilosidades (100.7± 43.89 por 10,000 mm2). (German, Hall 

et al. 1999, Day, Bilzer et al. 2008) No entanto, esta contagem pode ser afetada pelo tamanho 

dos quilíferos ou pela presença de grandes vasos sanguíneos. (German, Hall et al. 1999) 

Em condições fisiológicas normais, o sistema imune intestinal é regulado de forma a 

impedir reações exageradas. A perda deste mecanismo de controlo leva à perpetuação de 

respostas inflamatórias e infiltrativas, (Luckschander, Pfammatter et al. 2009) sendo que estas 

variam desde oenvolvimento focal (podendo envolver qualquer nível da estrutura: duodeno, 

jejuno ou íleo) até uma alteração difusa que também envolve o estômago e o cólon. (Simpson 

e Jergens 2011, Day 2012)  

O tipo e grau de acumulação celular também é variável e é subjetivamente categorizado 

como normal, suave, moderado ou grave. (Simpson e Jergens 2011) O padrão mais 

frequentemente encontrado é o linfoplasmocitário ou uma mistura entre linfoplasmocitário e 

eosinofílico, mas também há enterite eosinofílica, neutrofílica ou piogranulomatosa. A 

natureza da inflamação fornece informações sobre a possível etiologia da doença intestinal. 

Enterites neutrofílicas superficiais são mais consistentes com infeções, enquanto que enterites 

eosinofílicas são geralmente interpretadas como sugerindo infestação parasitária ou reações 

de hipersensibilidade de tipo I, como a hipersensibilidade alimentar. A inflamação 

linfoplasmocitária é a imagem de marca da Doença Intestinal Inflamatória, mas também pode 

ocorrer na hipersensibilidade alimentar ou na diarreia responsiva a antibiótico.  
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Adicionalmente, a avaliação da contagem dos linfócitos intraepiteliais é um componente 

importante da avaliação, uma vez que a sua elevação pode ocorrer nestas doenças 

inflamatórias. (Day 2012)  

Assim, segundo Washabau, Day et al. e Jergens, Evans et al, os parâmetros 

inflamatórios que deverão ser reportados incluem: 

- Linfócitos intraepiteliais; 

- Linfócitos/ plasmócitos da lâmina própria;  

-Eosinófilos da lâmina própria; 

- Neutrófilos da lâmina própria.  

Ainda, a nível laboratorial, é possível definir mais rigorosamente a inflamação 

intestinal, pela aplicação de técnicas imunohistoquímicas de fenotipagem das subpopulações 

leucocitárias da mucosa e a sua enumeração por unidade de área da mucosa. A citometria de 

fluxo de biopsias mucosas desagregadas também tem sido usada para a caracterização 

fenotípica dos leucócitos intraepiteliais e da lâmina própria. (Day 2012) 

 

2.1.1 Linfócitos intraepiteliais 

No cão saudável, assim como noutras espécies, a maioria das células imunes do epitélio 

intestinal são linfócitos (Sonea, Jergens et al. 2000). Os linfócitos intraepiteliais (LIE) são 

uma porção linfocítica única, quer a nível de desenvolvimento, quer a nível funcional, e estão 

estrategicamente localizados na barreira epitelial intestinal,adjacentes à membrana basal, 

sendo prontamente acessíveis por uma simples dissociação das células epiteliais, podendo 

incluir até 10-20% das células na barreira epitelial. A sua localização estratégica e as suas 

funções efetoras sugerem que desempenham um papel importante na manutenção da 

homeostasia do intestino, atuando como linha de defesa primária, reagindo, como parte da 

resposta imune inata, a bactérias e produtos como amilaminas e a enterócitos danificados. 

Também participam como componentes da resposta imune adquirida, respondendo aos 

antigénios que provêm do lúmen. (Maxie 2007, Luckschander, Pfammatter et al. 2009)  

Os LIE são predominantemente células T CD8+, (Sonea, Jergens et al. 2000, 

Luckschander, Pfammatter et al. 2009, Day e Hall 2011) e a imunohistoquímica confirmou o 

domínio dos recetores de células T (TCR) γδ. (Day e Hall 2011) O rácio de linfócitos 

CD4+:CD8+ é de aproximadamente 15:85 no epitélio. (Garden 2012) Relativamente à sua 

distribuição, os linfócitos T CD4+ e CD8+ estão concentrados na extremidade das 
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vilosidades, e parece não haver diferenças na distribuição pelo intestino delgado. Foram 

contados até 20 LIE por 100 enterócitos em cada região do intestino delgado. (Garden 2012) 

Alterações na composição do compartimento LIE refletem respostas imunológicas a 

decorrer na mucosa intestinal, pelo que a composição fenotípica dos LIE pode representar um 

marcador sensível para as alterações patológicas do intestino, como aquelas que ocorrem 

durante a DII. (Luckschander, Pfammatter et al. 2009)   

As alterações do número de LIE encontradas durante a inflamação intestinal estão 

exemplificadas na Tabela 4. 

 

2.1.2 Linfócitos / plasmócitos da lâmina própria 

Diversas pesquisas têm sido feitas para compreender a natureza da inflamação 

linfoplasmocitária do intestino delgado de cães e gatos. Mesmo quando as secções de biopsias 

coradas com HE aparecem morfologicamente normais, a avaliação imunohistoquímica das 

subpopulações celulares revela alterações subtis. (Day e Hall 2011)  

Como referido anteriormente, no intestino delgado, o número total de linfócitos T 

(CD3+) e subconjuntos de linfócitos T (CD4+ e CD8+) estão distribuídos predominantemente 

na extremidade das vilosidades, com um decréscimo gradual em direção às criptas. Já a 

maioria dos linfócitos B e plasmócitos (totais, IgA+, IgG+ e IgM+) têm uma distribuição 

oposta, estando concentrados entre as criptas, com diminuição do número de células em 

direção às vilosidades. (German, Hall et al. 1999) Os plasmócitos geralmente não são 

numerosos nas vilosidades, mas estão concentrados na lâmina própria entre as porções 

superiores das criptas. (Brown, Baker et al. 2007)  

Nas doenças inflamatórias intestinais, os linfócitos T e os linfócitos B secretores de 

imunoglobulinas estão aumentados, em particular os linfócitos T CD3+ e CD4+ da lâmina 

própria. O aumento significativo dos linfócitos T foi associado a uma redução da secreção de 

IgA e um aumento de plasmócitos secretores de IgG. (Olivero, Turba et al. 2011) 

A lâmina própria de cães com DII é caracterizada pela elevação no número de 

plasmócitos IgG e linfócitos T CD4+ com recetor αβ. Ocorre adicionalmente uma elevação 

nos LIE e uma redução dos mastócitos da mucosa, no entanto, estas observações não são 

consistentes entre os diferentes estudos. (Day e Hall 2011) Olivero, Turba et al encontraram 

resultados interessantes, ao avaliarem a diversidade de imunoglobulinas nas doenças 

gastrointestinais inflamatórias crónicas: depararam-se com uma diversidade reduzida de 

imunoglobulinas em 48,9% dos animais, assim como encontraram mais frequentemente 
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populações clonais de linfócitos B, ao invés de populações de linfócitos T, o que pode sugerir 

um envolvimento mais consistente dos linfócitos da lâmina própria e não dos linfócitos 

intraepiteliais. Ainda, a impressão geral foi de que os doentes com padrões monoclonais e 

oligoclonais de células T e B e mostraram uma grave atrofia das vilosidades e erosão epitelial, 

níveis de LIE e infiltrado linfoplasmocitário grave, mais consistentes que aqueles com 

padrões policlonais. A hipótese é que a expansão clonal das populações linfoides pode 

desempenhar um papel na patogenia e na progressão da doença em doenças inflamatórias 

intestinais crónicas em cães.(Olivero, Turba et al. 2011) 

As alterações do número de linfócitos e plasmócitos encontradas durante a inflamação 

intestinal estão exemplificadas na Tabela 5. 

 

2.1.3 Eosinófilos da lâmina própria 

Os eosinófilos são um componente do sistema imune inato que reside nos tecidos 

mucosos, especialmente no trato GI. (Hogan, Waddell et al. 2013) German, Hall et al, 

demonstraram em 1999, que as populações eosinofílicas da lâmina própria superavam a 

percentagem de 1%, valor anteriormente considerado como referência, à semelhança do que 

acontece no homem. Demonstraram ainda, que na maioria dos cães, os eosinófilos 

infiltravam-se no epitélio intestinal, especialmente na região das criptas, uma alteração 

anteriormente considerada como indicativa de doença, como o parasitismo ou enterite 

eosinofílica. De facto, há mais eosinófilos na lâmina própria próxima às criptas (9.8 ±7.51 por 

10,000 mm2) que na lâmina própria da base das vilosidades (3.7 ±3.52 por 10,000 mm2) ou 

extremidades (3.8 ± 6.06 por 10,000 mm2). (German, Hall et al. 1999, Day, Bilzer et al. 2008, 

Washabau, Day et al. 2010) Parece existir ainda uma tendência de aumento do número de 

eosinófilos na lâmina própria do duodeno para o íleo. (Day 2012) Os eosinófilos podem estar 

envolvidos na patogenia das enteropatias crónicas, como a enterite eosinofílica, mas também 

estão presentes na lâmina própria de animais com diagnóstico histológico de enterite 

linfoplasmocitária. De facto, alguns autores sugerem uma sobreposição entre as duas. 

(German, Hall et al. 2001) Os eosinófilos desempenham um papel na inflamação, e são 

recrutados seletivamente para os locais onde decorrem determinadas respostas imunes, mas a 

sua função na inflamação gastrointestinal ainda não é totalmente compreendida:sabe-se que 

podem aumentar as respostas imunes específicas ao antigénio, ao funcionarem como células 

apresentadoras de antigénios e podem potenciar a inflamação GI através da libertação de 

citocinas, quimiocinas e mediadores lipídicos, que vão modular os sistemas de adesão GI, o 
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movimento de leucócitos, a remodelação tecidular e os estados de ativação celular. Podem 

também servir como células efetoras, induzindo dano tecidular e disfunção, ao libertarem 

grânulos de proteínas tóxicas. (German, Hall et al. 1999, Hogan, Waddell et al. 2013)  

As alterações do número de eosinófilos encontradas durante a inflamação intestinal 

estão exemplificadas na Tabela 6. 

 

2.1.4 Neutrófilos da lâmina própria 

Os neutrófilos não devem estar presentes no intestino delgado de cães. (Day, Blizer et 

al. 2008) Durante a inflamação intestinal, os monócitos residentes contribuem para o 

recrutamento de neutrófilos, através da produção de quimiocinas derivadas dos macrófagos. 

Os neutrófilos presentes no sangue “sentem” o gradiente quimioatrativo e atravessam o 

endotélio vascular para alcançarem a lâmina própria intestinal. (Fournier e Parkos 2012) 

Assim, quando presentes no intestino, a sua função primária é matar os micróbios luminais 

que se translocam através do epitélio e invadem a mucosa. Podem atuar como uma “faca de 

dois gumes”, na qual contribuem para a homeostasia intestinal através da eliminação de 

agentes patogénicos indesejáveis mas também podem participar em processos inflamatórios 

ofensivos, exacerbando a inflamação, ao libertarem grânulos tóxicos e moléculas pró-

inflamatórias. (Fournier e Parkos 2012)  

Assim, durante a resposta inflamatória, os neutrófilos contribuem para o recrutamento 

de outras células imunes e facilitam a recuperação da mucosa, ao libertarem mediadores 

necessários para a resolução da inflamação. Embora esta ação seja claramente benéfica, o 

recrutamento excessivo e a acumulação de neutrófilos ativados no intestino sob condições 

patológicas como a DII está associada a lesão da mucosa (através de mecanismos que incluem 

o aumento da permeabilidade da barreira, apoptose epitelial e libertação de espécies reativas 

de oxigénio e proteases) e a sintomas debilitantes. No que concerne a alterações no intestino, 

uma vez que os neutrófilos levam à libertação de produtos tóxicos e a uma migração 

transepitelial massiva, acabam por resultar em abcessos das criptas e uma extensa lesão 

epitelial. (Kucharzik, Walsh et al. 2001, Fournier e Parkos 2012, Szabady e McCormick 

2013)  

As alterações do número de neutrófilos encontrados durante a inflamação intestinal 

estão exemplificadas na Tabela 7. 

No que diz respeito às alterações inflamatórias, Procoli, Mõtsküla e colaboradores 

chegaram à conclusão que um número aumentado de LIE e infiltrados linfoplasmocitários da 
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mucosa são mais prontamente detetados no duodeno, ao invés dos infiltrados eosinofílicos, 

que são mais prontamente detetados nas biopsias ileais.  

Ainda, segundo Day, Bilzer e colaboradores, respostas inflamatórias mistas com 

infiltrados linfoplasmocitários e eosinofílicos não são incomuns. 

Procoli, Mõtsküla e colaboradores encontraram também uma correlação entre o Índice 

de Atividade Clínica das Enteropatias Crónicas Caninas (Canine Chronic Enteropathy 

Clinical Activity Index” - CCECAI) e a presença de distensão das criptas no duodeno e uma 

correlação significativa entre a presença de dilatação lacteal no íleo e a infiltração 

linfoplasmocitária na mucosa ileal com o índice CCECAI. Embora a importância destas 

alterações ainda não seja clara, representa a primeira evidência da associação entre a 

gravidade da doença clínica com alterações histológicas no íleo, em cães com enteropatias 

crónicas do intestino delgado. 
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Tabela 4 - Linfócitos caninos intraepiteliais – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al.2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

5 a 10 LIE por campo de epitélio, 

a uma ampliação de ×40. 

HE. 

 

Aumento suave dos 

LIE 

Equivale a aproximadamente 20 a 

30 LIE por campo de epitélio de 

vilosidades, a uma ampliação de 

×40. Aparecem geralmente como 

células individuais. 

HE. 

 

Aumento moderado 

dos LIE 

Aproximadamente 30 a 50 LIE 

por campo de epitélio de 

vilosidades, a uma ampliação de 

×40. Podem formar clusters. 

HE. 

 

Aumento grave dos 

LIE 

Aproximadamente 50 a 100 LIE 

por campo de epitélio de 

vilosidades, a uma ampliação de 

×40. Podem formar clusters e 

ocorrerem em qualquer nível do 

epitélio. 

HE. 
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Tabela 5 - Linfócitos e plasmócitos caninos da lâmina própria – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et 

al 2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Na lâmina própria das vilosidades, 

aproximadamente 25% da área do 

campo observado pode estar 

ocupado por linfócitos e 

plasmócitos, a uma ampliação de 

x40. Entre as criptas, pode haver 1-

2 linfócitos ou plasmócitos. 

HE. 
 

Aumento suave dos 

linfócitos e 

plasmócitos da 

lâmina própria 

Os linfócitos e os plasmócitos 

podem ocupar entre 25%-50% da 

lâmina própria das vilosidades, 

quando observadas num campo a 

uma ampliação de ×40. As criptas 

podem estar separadas por até 5 

linfócitos e plasmócitos. 

HE.  
 

Aumento moderado 

dos linfócitos e 

plasmócitos da 

lâmina própria 

Os linfócitos e os plasmócitos 

podem ocupar entre 50%-75% da 

lâmina própria das vilosidades, 

quando observadas num campo a 

uma ampliação de ×40. As criptas 

podem estar separadas por até 10 

linfócitos e plasmócitos. 

HE.  
 

Aumento grave dos 

linfócitos e 

plasmócitos da 

lâmina própria 

Os linfócitos e os plasmócitos 

podem ocupar entre 75%-100% da 

lâmina própria das vilosidades, 

quando observadas num campo a 

uma ampliação de ×40. As criptas 

podem estar separadas por até 20 

linfócitos e plasmócitos. 

HE.  
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Tabela 6 - Eosinófilos caninos da lâmina própria – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al.2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

O número normal de eosinófilos é 

de aproximadamente 2-3 células, 

quando observados num campo 

de ampliação x40. Podem ser 

mais numerosos em animais 

jovens. 

HE.  

 

Aumento suave dos 

eosinófilos 

Aumento suave do número de 

eosinófilos para aproximadamente 

5-10 células por campo, 

observado a uma ampliação de 

x40. As células mononucleares 

ainda dominam a população de 

leucócitos. 

HE.  
 

Aumento moderado 

dos eosinófilos 

Aumento moderado do número de 

eosinófilos para aproximadamente 

10-20 células por campo, 

observado a uma ampliação de 

x40. As células mononucleares 

ainda dominam a população de 

leucócitos, ou pode haver um 

igual número de eosinófilos. 

HE.   

Aumento grave dos 

eosinófilos 

Os eosinófilos dominam a 

população leucocitária e não são 

facilmente enumerados num 

campo de x40. 

HE.  
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Tabela 7 – Neutrófilos caninos da lâmina própria – graus de alteração.Adaptado de Day, Blizer et al. 2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Os neutrófilos não devem estar 

presentes. 

HE.  

 

Aumento suave dos 

neutrófilos 

A infiltração suave na lâmina 

própria pode espalhar-se para o 

epitélio (5-10 neutrófilos por 

campo de 40x). As células 

mononucleares ainda dominam. 

HE. 

 

Aumento moderado 

dos neutrófilos 

Infiltração moderada (20-30 

neutrófilos por campo de 40x); 

pode ser acompanhada de 

macrófagos. Neutrófilos e células 

mononucleares podem estar 

presentes em números iguais. 

HE.  

 

Aumento grave dos 

neutrófilos 

Os neutrófilos são a população 

dominante num campo a 40x e 

não são facilmente enumerados. 

Podem ser acompanhados por 

macrófagos. 

HE.  
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2.2 Alterações morfológicas 

Em condições fisiológicas, a massa e a topografia da mucosa são bastante estáveis, 

estado este que éresultado de um equilíbrio dinâmico entre a taxa de movimento das células 

das criptas para as vilosidades e da taxa à qual elas se perdem a partir da extremidade das 

vilosidades. Este equilíbrio baseia-se na interação do microbiota com o epitélio e na presença 

de reguladores do ciclo celular, como o Fator de Crescimento Transformador Beta (TGF-β), e 

outros mediadores, incluindo o Peptídeo Semelhante ao Glucagon 2 (GLP-2), e a uroquinase 

que pode facilitar a descamação das células. (Brown, Baker et al. 2007) 

No entanto, quando ocorre infiltração inflamatória das vilosidades ou da lâmina própria 

peri-criptal e elevação no número de linfócitos intraepiteliais, as mesmas são acompanhadas 

por alterações microarquiteturais. (Day 2012) Assim, a hipertrofia do compartimento 

proliferativo precede o desenvolvimento da atrofia das vilosidades e não é uma resposta a ela. 

(Brown, Baker et al. 2007) 

O enfâse na avaliação da celularidade tem significado que alterações na arquitetura da 

mucosa têm sido um pouco subvalorizadas, mas a sua correlação com citocinas pro-

inflamatórias e a gravidade clínica da doença destacam a importância de avaliar estas 

características. Ainda, diversos estudos indicam que as alterações na arquitetura da mucosa, 

como da morfologia das vilosidades, dilatação linfática, conteúdo das células caliciformes e 

lesões das criptas estão relacionadas com a presença e gravidade de doença gastrointestinal, 

pelo que a sua avaliação é bastante importante. (Simpson e Jergens 2011) 

Assim, segundo Jergens, Evans et al, os critérios morfológicos que definem a 

inflamação do intestino delgado em cães incluem: 

- Atrofia e fusão das vilosidades; 

- Lesão epitelial; 

- Dilatação, distensão ou abcedação das criptas. 

Já Day, Bilzer et al, consideram também a dilatação dos quilíferos e a fibrose da 

mucosa. 

 

2.2.1 Atrofia e fusão das vilosidades 

A altura das vilosidades e a profundidade das criptas são representações diretas do 

ambiente intestinal e podem ser usados como indicadores da saúde intestinal, sendo que a 

altura das vilosidadesvaria com a idade, o microbiota intestinal e o estado imune do animal. 

(Kuzmuk, Swanson et al. 2005, Brown, Baker et al. 2007)  
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Um aumento massivo do infiltrado inflamatório na lâmina própria pode provocar uma 

deformação das vilosidades com separação das criptas. Esta separação pode igualmente 

causar edema e fibrose. (Teyssedre e Dossin 2007) Assim, na inflamação intestinal, as 

vilosidades podem encontrar-se normais, em forma de “dedo”, moderada a gravemente 

atróficas e ocasionalmente fundidas. (Magalhães e Pomba 2008, Guímaro, Niza et al. 2010) 

As alterações da conformação das vilosidades que se encontram durante a inflamação 

intestinal estão exemplificadas na Figura 4 e na Tabela 8. 

 

 

Figura 4 – Esquema exemplificativo das alterações que podem ocorrer a nível da arquitetura das 

vilosidades. Inicialmente há uma infiltração da lâmina própria com células linfoides, dilatação das criptas de 

Lieberkühn e em estadios mais avançados poderá ocorrer achatamento e fusão das vilosidades. Adaptado de 

Marsh 1992 

 

2.2.2 Lesão epitelial 

As alterações epiteliais são as mais fiáveis para o diagnóstico, mas são as menos 

frequentes. (Brown, Baker et al. 2007, Guímaro, Niza et al. 2010)  

O epitélio tem um grande grau de possíveis alterações, podendo apresentar-se 

relativamente normal, apresentar metaplasia mucoide ou ser colunar a cuboide, com a 

bordadura em escova indistinguível, (Guímaro, Niza et al. 2010) estar anormalmente basófilo 

ou ainda identificar-se um aumento do número de linfócitos intraepiteliais. Pode verificar-se 

também hiperplasia, degeneração, necrose, erosão, ulceração, perda de células caliciformes e 

dilatação glandular. (Teyssedre e Dossin 2007, Magalhães e Pomba 2008)  

As lesões epiteliais encontradas durante a inflamação intestinal estão exemplificadas na 

Tabela 9. 

Procoli, Mõtsküla et al chegaram à conclusão que a atrofia das vilosidades e a lesão 

epitelial são mais prontamente detetadas nas biopsias duodenais que nas ileais.  
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2.2.3 Dilatação, distensão ou abcedação das criptas 

A dilatação das criptas ocorre devido a uma acumulação de conteúdo, que pode ser 

muco, células epiteliais necrosadas, detritos de proteínas ou células inflamatórias degeneradas 

(macrófagos, neutrófilos, eosinófilos). (Robin e Cadore 2007, Dossin e Lavoué 2011) Esta 

pode ser mais ou menos acentuada e levar à rutura, com derrame do muco na lâmina própria, 

criando uma infiltração inflamatória importante. (Robin e Cadore 2007) 

Estas lesões podem ocorrer isoladamente, sem nenhuma associação a sinais histológicos 

de DII ou linfangiectasia. A distribuição das lesões pode ser focal ou multifocal e estas 

estarem separadas por mucosa intestinal normal. As lesões estão localizadas abaixo do nível 

das vilosidades, no entanto, podem passar facilmente despercebidas se a biopsia for muito 

superficial. As lesões das criptas parecem ser especialmente prevalentes em Yorkshire 

Terriers e Rottweilers. (Dossin e Lavoué 2011) 

Uma dilatação grave das criptas comprime a base das vilosidades adjacentes, o que pode 

conduzir a obstrução linfática. Embora haja o relato de criptas anormalmente profundas em 

cães com linfangiectasia intestinal, pensa-se que este facto seja devido ao aumento da 

renovação dos enterócitos. (Kull, Hess et al. 2001)  

As alterações da morfologia das criptas que podem ser encontradas durante a 

inflamação intestinal estão exemplificadas na Tabela 10. 

 

2.2.4 Dilatação dos quilíferos 

A distensão anormal dos vasos linfáticos da mucosa intestinal é conhecida como 

linfangiectasia intestinal (LI) e é consequência de uma anomalia linfática localizada ou 

generalizada, ou de uma pressão portal aumentada. (Simpson e Jergens 2011) A sua 

característica histológica é a acentuada dilatação dos quilíferos centrais ou dos vasos 

linfáticos, preenchidos com uma proteína líquida, visível na parede intestinal. (Robin e 

Cadore 2007) Nos casos de LI (congénita ou adquirida), os ductos lateais intestinais podem 

dilatar, tornando-se mais frágeis, e a rutura ocorre facilmente quando a pressão nos vasos 

linfáticos mesentéricos ou intestinais aumenta, independentemente da doença. A 

linfangiectasia secundária (adquirida), a mais frequente, está associada a inflamação da 

mucosa na DII, neoplasias intestinais ou doenças infeciosas em cães. (Dossin e Lavoué 2011) 

Nesta situação, as células inflamatórias ou neoplásicas podem apresentar-se em qualquer uma 

das camadas da parede intestinal, ao redor dos vasos linfáticos ou linfonodos. A inflamação 

deve ser grave para produzir um bloqueio do fluxo linfático suficientemente importante para 
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causar linfangiectasia. Assim, uma inflamação ligeira não é considerada clinicamente 

significativa. (Melzer e Sellon 2002, Robin e Cadore 2007, García-Sancho, Sainz et al. 2011)  

A dilatação dos vasos linfáticos e a presença de abcessos e quistos nas criptas são mais 

frequentemente encontrados em cães com enteropatias com perda de proteínas e são muitas 

vezes acompanhadas por inflamação linfoplasmocitária de gravidadevariada. (Simpson e 

Jergens 2011)  

As alterações da morfologia dos quilíferos que podem encontradas durante a inflamação 

intestinal estão exemplificadas na Tabela 11. 

Procoli, Mõtsküla et al chegaram ainda à conclusão que a dilatação das criptas e a 

dilatação dos quilíferos são mais prontamente detetadas nas biopsias ileais que nas duodenais.  

 

2.2.5 Fibrose da mucosa 

A resposta inflamatória crónica pode incorporar aspetos de necrose tecidular e 

remodelação, envolvendo fatores de crescimento do estroma, metaloproteinases da matriz e os 

seus inibidores, e progredir para a formação de tecido de granulação e fibrose organizada. 

(Day 2012) Assim, a fibrose intestinal é usualmente definida como uma acumulação 

excessiva de tecido fibroso na parede intestinal e é tradicionalmente vista como um processo 

lento e unidirecional, no qual a inflamação estimula a multiplicação dos fibroblastos locais e a 

deposição de colagénio. Adicionalmente aos fibroblastos, várias células contribuem para a 

fibrose intestinal, incluindo células dendríticas, células derivadas da medula óssea, fibrócitos 

e pericitos. (Rieder e Fiocchi 2009) (Figura 5) 

Os diversos graus de fibrose da mucosa encontrados durante a inflamação intestinal 

estão exemplificadas na Tabela 12. 

 

 



 

  

30 | P á g i n a  
 

 
 

Figura 5 - Representação esquemática dos vários tipos celulares, modificações celulares, mediadores 

solúveis e estímulos imunes inatos envolvidos na iniciação e mediação da fibrinogénese no intestino inflamado. 

O produto final dos componentes e eventos pró-fibrogénicos é a ativação dos miofibroblastos, as células 

responsáveis pelo excesso de matriz extracelular nos locais de fibrose e formação de estenoses. Abreviações: 

EMT: transição de epitelial para mesenquimatoso, EndoMT: transição de endotelial para mesenquimatoso, NLR: 

Recetores do tipo NOD, TLR: Recetores do tipo Toll.(Rieder e Fiocchi 2009) 
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Tabela 8 - Fusão das vilosidades – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al. 2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Vilosidades longas, finas e uniformes 

quando seccionadas 

longitudinalmente. De notar que a 

avaliação adequada do tamanho das 

vilosidades só é possível com 

amostras bem orientadas. 

HE. 
 

Fusão suave das 

vilosidades 

Vilosidades reduzidas a 

aproximadamente 75% do 

comprimento normal; algumas 

podem apresentar-se aumentadas em 

largura, assim como heterogéneas.  

HE 

 

Fusão moderada 

das vilosidades 

Vilosidades reduzidas a 

aproximadamente 50% do 

comprimento normal (atrofiadas). A 

maioria está aumentada em largura e 

algumas podem estar fundidas. 

HE 

 

Fusão grave das 

vilosidades 

Vilosidades reduzidas a <25% do 

comprimento normal e muitas vezes 

surgem fundidas; a superfície 

intestinal pode estar lisa em casos 

graves. 

HE. 
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Tabela 9 – Lesão epitelial – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al. 2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Epitélio colunar simples.  

Em cães, o número normal de 

células caliciformes é de 

aproximadamente 3 por 100 

enterócitos. 

HE 

 

Lesão epitelial suave 

Ocorre atenuação, degeneração, 

vacuolização ou separação de áreas 

focais do epitélio superficial. 

HE 

 

Lesão epitelial 

moderada 

Alterações degenerativas mais 

marcadas, com perda focal de 

algum epitélio. 

HE 

 

Lesão epitelial grave 
Ulceração difusa do epitélio. 

HE 
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Tabela 10 - Distensão das criptas – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al.2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Criptas uniformes, alinhadas 

perpendicularmente com a superfície, 

apresentando uma área luminal 

estreita. Células epiteliais colunares 

alinhadas com células caliciformes 

ocasionais (o normal em cães é 

aproximadamente 9 por 100 

enterócitos). A dilatação ou 

“abcedação” de criptas individuais 

são características consideradas 

normais. 

HE 

 

Distensão suave das 

criptas 

Até 10% das criptas na secção estão 

dilatadas, distorcidas ou com material 

luminal eosinofílico/ neutrófilos 

degenerados. (“Abcesso das criptas”) 

HE 

 

Distensão moderada 

das criptas 

Até 25% das criptas na secção estão 

dilatadas, distorcidas ou com 

abcessos. 

HE. 

 

Distensão grave das 

criptas 

Até 50% das criptas na secção estão 

dilatadas, distorcidas ou com 

abcessos. 

HE. 
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Tabela 11 - Distensão dos quilíferos – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al.2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Os quilíferos representam até 

aproximadamente 25% da largura da 

lâmina própria da vilosidade, quando 

seccionada longitudinalmente. 

HE. 

 

Distensão suave dos 

quilíferos 

Os quilíferos representam até 

aproximadamente 50% da largura da 

lâmina própria da vilosidade, quando 

seccionada longitudinalmente. As 

vilosidades são geralmente maiores que 

o normal. 

HE. 
 

Distensão moderada 

dos quilíferos 

Os quilíferos apresentam-se em forma 

de “balão”, representando até 75% da 

largura da lâmina própria da 

vilosidade, quando seccionada 

longitudinalmente. As vilosidades 

afetadas são geralmente maiores que o 

normal. 

HE.  

Distensão grave dos 

quilíferos 

Os quilíferos estão acentuadamente 

dilatados, e ocupam até 100% da 

lâmina própria da vilosidade. A lâmina 

própria envolvente está edemaciada. As 

vilosidades estão marcadamente 

distendidas, particularmente a 

extremidade, conferindo um aspeto de 

“taco”. 

HE 
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Tabela 12 - Fibrose da mucosa – graus de alteração. Adaptado de Day, Blizer et al.2008 

Classificação Descrição Aspeto microscópico 

Mucosa normal 

Uma banda estreita de estroma separa 

as criptas, englobando até 1 a 2 

fibroblastos de largura. 

HE.  

 

Fibrose suave da 

mucosa 

Criptas separadas por uma faixa de 

estroma, com até 5 fibroblastos de 

largura. 

HE.  

 

Fibrose moderada 

da mucosa 

Criptas separadas por uma faixa de 

estroma, com até 10 fibroblastos de 

largura. As criptas podem variar em 

largura, podendo algumas 

apresentarem-se atróficas. 

HE.  

 

Fibrose grave da 

mucosa 

Criptas separadas por uma extensa área 

de matriz colagenosa, composta por 

mais de 10 fibroblastos em largura. As 

criptas podem estar atrofiadas ou 

ausentes, ou mesmo substituídas por 

uma matriz fibrótica. 

HE.  
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2.3 Avaliação ultra-estrutural do intestino 

Atualmente o sistema da WSAVA não inclui a avaliação das células caliciformes, que 

podem ter um papel importante na patogenia de certas formas de enteropatias crónicas, e que 

ainda não foi validado como um meio quantificador da gravidade da lesão. (Walker, Knuchel-

Takano et al. 2013) 

Walker, Knuchel-Takano et al, realizaram em 2013 um levantamento de biopsias 

duodenais de cães com enteropatias crónicas responsivas à dieta, onde adicionaram alguns 

critérios à análise morfológica desenhada por Day, Bilzer et al, em 2008: 

- Altura e largura das vilosidades, para avaliar a atrofia das vilosidades; 

- Números de LIE e células caliciformes, para avaliar a inflamação epitelial e a resposta 

à lesão; 

- Densidade de células mononucleares, eosinófilos e neutrófilos, para avaliar a 

inflamação da lâmina própria. 

Desenvolveram também um índice ultra-estrutural e um protocolo de medições para 

estas observações. A avaliação ultra-estrutural da lesão epitelial intestinal geralmente envolve 

o exame de mitocôndrias, citoplasma, microvilosidades e junções oclusivas (Tabela 13). 

Walker, Knuchel-Takano et al. incluíram as seguintes lesões decorrentes de lesões celulares 

de natureza inflamatória:  

 

Tabela 13 - Parâmetros avaliados no índice ultra-estrutural de Walker, Knuchel-Takano et al, 2013 
 

Parâmetro avaliado Alterações 

Mitocôndrias – tamanho e 

integridade 

Cristeólise mitocondrial - reflete um processo de lesão mitocondrial que 

começa com a penetração de iões e água que acabam por conduzir a 

desacoplamentos da fosforilação oxidativa 

Citoplasma 
Vacuolização - reflete a acumulação de iões e água em vesículas induzidas 

pela lesão 

Microvilosidades - abundância, 

altura, diâmetro e vesiculação 

Aumento do espaço entre microvilosidades - reflete o derramamento e 

perda de microvilosidades 

Junções oclusivas - integridade 
Aumento da largura das junções oclusivas - reflete a disrupção da 

integridade das junções e a expansão do espaço intercelular. 
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CAPÍTULO III–OBJETIVOS 

 

- Reavaliar os exames histopatológicos relativos a amostras de biopsia de intestino 

delgado de cães previamente diagnosticados com inflamação intestinal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar e descrever as alterações histopatológicas de amostras de intestino delgado 

recolhidas em cães previamente diagnosticados com inflamação intestinal; 

- Classificar as alterações histopatológicas segundo o sistema de classificação 

histológica para a inflamação gastrointestinal no cão, do grupo para a estandardização 

gastrointestinalda WSAVA; 

- Comparar as classificações e diagnósticos realizados antes e depois da aplicação do 

sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal no cãodo grupo para a 

estandardização gastrointestinalda WSAVA; 

- Classificar a gravidade da inflamação do intestino delgado, comparando duas 

metodologias: a classificação tendo em conta apenas a intensidade do infiltrado inflamatório 

predominante e a pontuação total, obtida pela soma de todas as pontuações das alterações ao 

nível dos nove parâmetros avaliados; 

- Averiguar a presença da inflamação encontrada nos órgãos relacionados com o 

intestino delgado diagnosticado com inflamação. 
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CAPÍTULO IV - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente estudo foram avaliadas vinte e uma amostras histopatológicas constituídas 

por segmentos de intestino delgado de cão, provenientes do arquivo do Laboratório de 

Histologia e Anatomia Patológica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (LHAP-

UTAD), em Vila Real. Os segmentos intestinais foram recolhidos por biopsia, fixados em 

formol a 10% tamponado com acetato de sódio e posteriormente enviados para o LHAP-

UTAD, onde foram processados e corados com Hematoxilina-Eosina (HE) e analisados pela 

equipa de histopatologistas do LHAP-UTAD, entre os anos de 1997 e 2010. 

 

4.1 Critérios de inclusão 

Para o presente estudo foram consideradas as amostras histopatológicas de intestino 

delgado, armazenadas no arquivo do LHAP-UTAD que reunissem as seguintes 

características: 

- Serem provenientes de animais de espécie canina; 

- Apresentarem inflamação intestinal e terem sido previamente classificadas como tendo 

patologia inflamatória intestinal; 

-Não apresentarem agentes causadores de inflamação como bactérias ou parasitas 

visíveis no intestino delgado.  

 

4.2 Caracterização da população  

A população canina em estudo foi formada por 

um grupo heterogéneo de 21 animais, constituído por 9 

machos (43%) e 7 fêmeas (33%), havendo 5 animais 

dos quais não há informação relativa ao sexo (24%) 

(Gráfico 1). 

 No que concerne a raças, para 9 dos animais não 

havia qualquer informação acerca deste parâmetro, 3 

cães não tinham raça definida e os restantes dividiam-

se nas seguintes raças: Boxer (2), Caniche (1), Castro 

Laboreiro (1), Golden Retriever (1), Retriever 

Labrador (2), Rottweiler (1) e Yorkshire Terrier (1) 

(Gráfico 2). 

Feminino

33%

Masculino
43%

Sem informação
24%

Gráfico 1 - Distribuição da amostra em função 

do sexo na população em estudo (N=21) 
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Gráfico 2 - Caracterização da amostra em função das raças presentes na população em estudo (N=21) 

 

4.3 Reavaliação histopatológica das amostras 

A reavaliação histopatológica das amostras foi efetuada pela Professora Doutora Justina 

Maria Prada Oliveira, que seguiu as diretivas do sistema de classificação histológica para a 

inflamação gastrointestinal no cão do grupo para a estandardização gastrointestinal da 

WSAVA (Formulários dos Anexos 1,2 e 3). 

Assim, foram analisados e reportados os seguintes parâmetros: 

- Número de peças de tecido presente na lâmina, 

- Adequação do tecido para análise (o tecido foi classificado em inadequado, muito 

superficial e adequado) 

- Biopsia de espessura total ou parcial, 

- Alterações morfológicas e alterações inflamatórias,  

- Diagnóstico final, 

- Gravidade da inflamação, 

- Alterações dos órgãos relacionados com o intestino delgado. 

 

4.3.1Alterações inflamatórias e alterações morfológicas 

As variáveis analisadas durante o estudo histopatológico foram as seguintes:  

- Alterações inflamatórias: LIE, linfócitos e plasmócitos da lâmina própria, eosinófilos 

da lâmina própria e neutrófilos da lâmina própria; 

-Alterações morfológicas: atrofia e fusão das vilosidades, lesão epitelial, 

dilatação/distensão ou abcedação das criptas, dilatação dos quilíferos e fibrose da mucosa. 
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Rotweiller

Sem informação
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As variáveis foram pontuadas de 0 a 3, de acordo com o grau de alterações: 

representando o 0 a característica “sem lesões”, o 1 a característica “alteração suave”, o 2 a 

característica “alteração moderada” e o 3 uma “alteração grave”. Esta pontuação foi feita de 

modo semiquantitativo, conforme o descrito no sistema de classificação histológica para a 

inflamação gastrointestinal no cão do grupo para a estandardização gastrointestinal da 

WSAVA. 

 

4.3.2 Diagnóstico Final 

Após serem analisadas todas as características inflamatórias e morfológicas, 

estabeleceu-se um diagnóstico final, que foi depois comparado com o diagnóstico obtido na 

análise realizada previamente pela equipa de histopatologistas do LHAP-UTAD. 

 

4.3.3 Gravidade da inflamação intestinal 

A gravidade da inflamação intestinal foi avaliada usando dois métodos distintos:  

- O método de avaliação da gravidade segundo o grau de alteração do infiltrado 

inflamatório predominante, método usado aquando da primeira avaliação das amostras de 

biopsias pelos histopatologistas do LHAP-UTAD. 

- O método da avaliação da gravidade segundo um rácio de lesão histopatológica, 

baseado no rácio desenvolvido por García-Sancho, Rodríguez-Franco et al. em 2007. 

A criação deste rácio passou pela classificação dos nove parâmetros microscópicos 

analisados em valores compreendidos entre 0 e 3, representando o 0 a característica “sem 

lesões” e o 3 a “alteração grave”, como referido anteriormente. Após esta classificação 

numérica, foi realizada a soma de todas as pontuações, obtendo-se deste modo uma pontuação 

total. Uma vez que se tratam de nove lesões microscópicas, cada uma podendo ser 

classificada de 0 a 3, a pontuação máxima considerada foi a de 27 pontos. Esta resulta do 

produto das nove lesões com as três categorias de classificação (9x3=27), não contando o 

valor 0 como categoria de classificação.  

Assim, e seguindo o método usado por García-Sancho, Rodríguez-Franco et al. em 

2007, as pontuações foram dividas em quatro categorias, classificando deste modo a 

gravidade da inflamação intestinal (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Rácio usado para a classificação da gravidade da inflamação intestinal 

Percentagem da pontuação 

máxima 
Valores compreendidos 

Classificação da gravidade das 

lesões microscópicas 

0% da pontuação total 0 pontos 
Sem alteração ou histologia 

duodenal normal 

<25% da pontuação total 1 a 7 pontos Alteração suave 

≥25% a<50% da pontuação 

total 
8 a 14 pontos Alteração moderada 

≥50% da pontuação total 15 a 27 pontos Alteração grave 

 

4.3.4 Alterações dos órgãos relacionados com o intestino delgado 

Entre as 21 amostras analisadas, 7 eram acompanhadas de amostras de outros órgãos do 

sistema gastrointestinal, nomeadamente estômago (5) e cólon (2). Estas amostras foram 

também analisadas segundo osistema de classificação histológica para a inflamação 

gastrointestinal no cão do grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA. 

Assim, nas amostras de estômago, os parâmetros analisados foram os seguintes: 

- Alterações morfológicas: lesão epitelial superficial, lesão epitelial e fibrose das criptas 

gástricas, ninhos glandulares, atrofia da mucosa; 

- Alterações inflamatórias: LIE, linfócitos e plasmócitos da lâmina própria, eosinófilos 

da lâmina própria, neutrófilos da lâmina própria, presença de outras células inflamatórias e 

hiperplasia linfofolicular. 

Já nas amostras de cólon, os parâmetros analisados foram os seguintes: 

- Alterações morfológicas: lesão epitelial superficial, hiperplasia, dilatação, distensão ou 

abcedação das criptas, fibrose/atrofia; 

- Alterações inflamatórias: linfócitos e plasmócitos da lâmina própria, eosinófilos da 

lâmina própria, neutrófilos da lâmina própria e macrófagos da lâmina própria.  

Tal como na análise das alterações do intestino delgado, também as alterações do 

estômago e cólon foram pontuadas de 0 a 3, sendo depois estabelecido um diagnóstico para 

cada amostra de biopsia de estômago e cólon analisadas. Os diagnósticos foram depois 

comparados com os diagnósticos das amostras de biopsias de intestino delgado provenientes 

do mesmo animal. 
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4.4 Análise estatística  

No que diz respeito ao processamento e edição dos resultados obtidos com a reavaliação 

histopatológica, foram realizados com o auxílio do programa Microsoft® Excel 2013 (parte 

integrante do Microsoft Office 365 Casa Premium – Microsoft Corporation®, USA). O 

mesmo programa informático foi usado para a elaboração dos gráficos e tabelas que surgem 

ao longo do presente trabalho, e que sumarizam os resultados obtidos. 

Depois do tratamento de dados concluído, foi feita a análise e discussão das 

informações obtidas, comparando-as com a bibliografia existente relativa ao tema. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização do tecido presente na amostra 

No que diz respeito ao número de peças de tecido presente na lâmina, foi obtida uma 

média de 2.23, sendo o número máximo de 7 peças de tecido por lâmina.  

Relativamente à adequação do tecido para análise, 19 amostras foram consideradas 

como “Adequado” (90%), 1 amostra foi considerada como “Muito superficial” (5%) e 1 

amostra como “Inadequado” (5%) (Gráfico 3 e Figura 6). 

Já para a espessura da biopsia, 18 amostras eram de “Espessura Total” (86%) e apenas 3 

tinham “Espessura Parcial” (14%) (Gráfico 4). 

 

  

 

 

  

Adequado
90%

Inadequado
5%

Muito 
superficial

5%

Total
86%

Parcial
14%

Gráfico 3 -Caracterização da amostra segundo a 

adequação do tecido para análise (N=21) 

 

Gráfico 4 -Caracterização da amostra segundo a 

espessura da biopsia  (N=21) 
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Figura 6: Exemplos da espessura da amostra. 

 

6a – Corte Transversal. Amostra de espessura total, classificada como “Adequada”. De notar que estão 

presentes várias vilosidades e respetivas lâminas próprias, encontrando-se também presente a camada submucosa 

e a muscular. Segundo as Classificações de Willard, Mansell et al. 2008, Goutal-Landry, Mansell et al. 2013, 

esta amostra poderia ser classificada de “Superior”.  

6b – Corte longitudinal. Amostra de espessura parcial, classificada como “Adequada”. Embora a amostra 

não englobe a camada submucosa e a camada muscular como a amostra anterior, apresenta um número total de 

vilosidades e respetiva lâmina própria superiores a três, sendo por isso classificada de “Adequada”.  

 

As presentes imagens mostram que a espessura da amostra pode não intervir com classificação da 

adequação do tecido para a análise histopatológica. Temos, no entanto, que amostras de espessura total nos 

permitem uma melhor classificação. 
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5.2 Alterações Inflamatórias 

Dentro das alterações inflamatórias, a 

presença de um incremento no número de 

linfócitos/plasmócitos da lâmina própria 

foi o parâmetro mais frequentemente 

encontrado, estando presente nas 21 

amostras analisadas. O aumento de 

eosinófilos foi encontrado em 7 amostras, 

o aumento de neutrófilos em apenas uma 

lâmina, não tendo sido reportado o 

aumento de LIE (Gráfico 5 e Figura 7). 

Dentro dos linfócitos/plasmócitos da 

lâmina própria, o tipo de alteração mais frequente foi a “Suave” encontrada em 13 amostras 

(62%), seguida da “Moderada” que foi reportada em 7 amostras (33%) e depois a “Grave” 

encontrada em apenas uma amostra. Em nenhuma das amostras foi reportado um número de 

linfócitos/plasmócitos considerado “Normal”. 

Acerca dos eosinófilos da lâmina própria, a maioria das amostras foi considerada 

“Normal”, nomeadamente 14 amostras (67%), e o tipo de alteração mais frequentemente 

encontrada foi a “Grave”, reportada em 3 amostras (14%), seguida da “Moderada” e “Suave”, 

ambas encontradas em 2 amostras (10%). 

No que concerne aos neutrófilos da lâmina própria, apenas se reportou alteração numa 

amostra, sendo essa alteração considerada “Suave”.  

No que diz respeito à presença de vários tipos celulares no infiltrado das amostras: 

- Em 7 amostras analisadas (33%), foram reportados simultaneamente aumentos no 

número de linfócitos/plasmócitos e eosinófilos da lâmina própria, sendo que dentro destas, 2 

amostras (29%) apresentavam o mesmo grau de alteração; 

- Uma amostra (5%) continha um aumento do número de linfócitos/plasmócitos e 

neutrófilos da lâmina própria;   

- Uma amostra (5%) continha um aumento do número de eosinófilos e neutrófilos da 

lâmina própria. 

Estes resultados encontram-se sumarizados na Tabela 15. 

  

0

21

7

1

Linfócitos intraepiteliais

Linfócitos/ plasmócitos da
lâmina própria

Eosinófilos da lâmina própria

Neutrófilos da lâmina própria

Gráfico 5 - Caracterização da amostra segundo o tipo de 

alteração inflamatória apresentada (N=21) 
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Tabela 15 – Relação entre os diferentes infiltrados da lâmina própria. (N=21) 

 Eosinófilos Neutrófilos 

Linfócitos/plasmócitos 33% 5% 

Eosinófilos  5% 

 

 

 

Figura 7 – Diferentes tipos de infiltrados encontrados no estudo. 

 

7a – Infiltrado linfoplasmocitário. Aumento do número de linfócitos na região peri-criptal (setas).  

7b – Infiltrado eosinofílico. Aumento do número de eosinófilos na região peri-criptal (setas).  
 



 

  

49 | P á g i n a  
 

5.3 Alterações Morfológicas 

Dentro das alterações morfológicas, a 

presença de atrofia/fusão das vilosidades foi o 

parâmetro mais frequentemente encontrado, 

estando presente em 18 amostras analisadas. A 

lesão epitelial foi reportada em 15 amostras, a 

dilatação dos quilíferos em 13 amostras, as 

alterações nas criptas em 9 amostras e a 

fibrose da mucosa em 4 amostras (Gráfico 6 e 

Figura 8). 

Relativamente à atrofia/fusão das 

vilosidades, o tipo de alteração mais frequente 

foi a “Moderada” encontrada em 12 amostras 

(57%), seguida da “Suave” que foi reportada em 5 amostras (24%) e depois a “Normal” 

encontrada em apenas 3 amostras (14%). Apenas uma amostra apresentava alterações 

compatíveis com a classificação de “Grave” (5%)   

Acerca da lesão epitelial, a maioria das amostras foram consideradas “Suave”, 

nomeadamente 10 amostras (48%), a característica “Normal” foi a segunda mais frequente, 

sendo reportada em 6 amostras (29%), sendo seguida da “Moderada” em 3 amostras (14%) e 

da “Grave”, encontrada em 2 amostras (9%). 

No que concerne à dilatação, distensão ou abcedação das criptas, a maioria das amostras 

foi considerada “Normal”, nomeadamente 12 amostras (57%), e o tipo de alteração mais 

frequentemente encontrada foi a “Suave”, reportada em 5 amostras (24%), seguida da 

“Moderada” encontrada em 3 amostras (14%) e da “Grave” reportada em apenas uma amostra 

(5%). 

Relativamente à dilatação dos quilíferos, 8 amostras foram caracterizadas como 

“Normal” e 8 como tendo alterações “Suaves” (38%), o grau “Moderada” foi obtido apenas 

em 5 amostras (24%), não havendo qualquer amostra com a característica “Grave”. 

No que respeita à fibrose da mucosa, a maioria das amostras foi considerada “Normal”, 

nomeadamente 17 amostras (81%), e o tipo de alteração mais frequentemente encontrada foi a 

“Suave”, reportada em 3 amostras (14%), seguida da “Moderada” encontrada em 1 amostra 

(5%). A caraterística “Grave” não foi reportada.  

18

13

9

4

15

Atrofia/Fusão das
Vilosidades

Dilatação dos ductos
lacteais

Dilatação, distensão ou
abcedação das criptas

Fibrose da Mucosa

Lesão Epitelial

Gráfico 6 - Caracterização da amostra segundo o 

tipo de alteração morfológica apresentada (N=21) 
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No que diz respeito à presença de vários tipos de alterações morfológicas nas amostras, 

verificou-se que há uma maior associação entre a presença de alterações nas vilosidades com 

a presença de alterações no epitélio e nos ductos linfáticos: 

- Em 71% das amostras analisadas, reportou-se uma associação entre a alteração das 

vilosidades e a lesãodo epitélio, sendo que de entre estas, 40% apresentavam o mesmo grau de 

alteração; 

- Em 62% das amostras, reportou-se uma associação entre a presença de alterações a 

nível das vilosidades ea presença de alterações nos quilíferos; 

- Em 57% das amostras, reportou-se uma associação entre a presença de alterações a 

nível do epitélio e a presença de alterações nos quilíferos, sendo que dentro destas, 50% 

apresentavam o mesmo grau de alteração. 

Ainda, relativamente à associação entre alterações inflamatórias e morfológicas, 

verificou-se que o infiltrado linfoplasmocitário tem uma maior associação com as alterações 

morfológicas que o infiltrado eosinofílico. 

Estes resultados encontram-se sumarizados nas Tabela 16 e 17. 

 

Tabela 16 – Relação entre as diferentes alterações morfológicas. (N=21) 

 Lesão epitelial 
Alteração das 

criptas 

Alteração dos 

quilíferos 
Fibrose da mucosa 

Vilosidades 71% 43% 62% 19% 

Lesão epitelial  33% 57% 14% 

Alteração das 

criptas 
  33% 10% 

Alteração dos 

quilíferos 
   14% 

 

Tabela 17 – Relação entre as alterações inflamatórias e morfológicas (N=21) 

 
Atrofia/ Fusão 

das vilosidades 

Lesão 

epitelial 

Alteração das 

criptas 

Alteração dos 

quilíferos 

Fibrose da 

mucosa 

Linfócitos/plasmócitos 86% 71% 43% 62% 19% 

Eosinófilos 33% 24% 14% 29% 14% 

Neutrófilos    5%  
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Figura 8 – Alterações morfológicas encontradas na análise histopatológica realizada no estudo. 

 

8a – Lesão epitelial (setas). 

8b – Dilatação (setas) e abcedação (estrelas) das criptas intestinais. 
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5.4 Diagnóstico Final 

O diagnóstico prevalente no estudo foi a “Enterite linfoplasmocitária”, encontrada em 

13 amostras (62%), seguida da “Enterite eosinofílica”, encontrada em 5 amostras (24%). Duas 

amostras foram caracterizadas como “Normal” (10%) e uma amostra foi caracterizada como 

“Enterite inespecífica”, entrando para a classificação “Outros” (5%). Os presentes resultados 

encontram-se ilustrados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Caracterização da amostra segundo o diagnóstico (N=21) 

 

  

5.5 Gravidade da inflamação – Comparação de Metodologias 

A avaliação da gravidade da inflamação intestinal no LHAP-UTAD é, até ao presente, 

realizada segundo o grau de alteração do infiltrado inflamatório predominante. Neste estudo 

foi ensaiada uma nova metodologia para avaliar a gravidade da inflamação intestinal: um 

rácio baseado no rácio desenvolvido por García-Sancho, Rodríguez-Franco et al. em 2007, 

que classifica a gravidade da inflamação intestinal, segundo a pontuação total obtida pela 

soma das classificações numéricas de cada lesão microscópica observada, como explicado 

anteriormente.  

Na tabela que se segue é comparada a classificação da inflamação do intestino delgado 

tendo em conta duas variáveis: a intensidade do infiltrado inflamatório predominante e a 

pontuação total. 

  

Normal
10%

Enterite 
Linfoplasmocitária

62%

Enterite 
Eosinofílica

24%

Outros
5%
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Tabela 18 - Comparação de metodologias de classificação da gravidade da inflamação intestinal. 

Lâmina em 

análise 
Intensidade 

do infiltrado 

predominante 

Pontuação total Classificação da enterite 

segundo a intensidade do 

infiltrado 

Classificação da enterite 

segundo a pontuação total 

1 1 4 Suave Suave 

2 1 1 Suave Suave 

3 1 6 Suave Suave 

4 1 1 Suave Suave 

5 1 5 Suave Suave 

6 2 8 Moderada Moderada 

7 2 6 Moderada Suave 

8 1 6 Suave Suave 

9 2 9 Moderada Moderada 

10 1 5 Suave Suave 

11 1 7 Suave Suave 

12 1 5 Suave Suave 

13 3 7 Grave Suave 

14 3 18 Grave Grave 

15 2 8 Moderada Moderada 

16 1 1 Suave Suave 

17 3 10 Grave Moderada 

18 3 13 Grave Moderada 

19 2 7 Moderada Suave 

20 2 5 Moderada Suave 

21 2 5 Moderada Suave 
 

 

Analisando os dados obtidos, tem-se que em 67% dos casos (14) as classificações são 

semelhantes, seja qual o parâmetro tido em conta na avaliação. Já em 33% (7), as 

classificações diminuem o grau de gravidade, quando comparamos a análise feita com base na 

intensidade do infiltrado predominante (técnica usada até hoje no LHAP-UTAD) com a 

pontuação total. Dentro destas, 86% (6) descem a gravidade em um grau (grave para 

moderada ou moderada para suave) enquanto que apenas 14% (1) descem dois graus, 

nomeadamente de grave para suave. Curiosamente, em nenhuma das amostras a gravidade 

aumentou. A Figura 9 ilustra diferentes graus de enterite linfoplasmocitária.  

Não obstante a metodologia usada para avaliar a gravidade da inflamação, a 

característica “Enterite suave” foi a mais frequente, seguida da “Enterite moderada” e por 

último a “Enterite grave” (Tabela 19).  

 

Tabela 19 – Prevalência dos diferentes tipos de gravidade de inflamação intestinal. 
 Enterite suave Enterite moderada Enterite grave 

Método da intensidade do 

infiltrado inflamatório 
10/21 (48%) 7/21 (33%) 4/21 (19%) 

Método da pontuação total 15/21 (71%) 5/21 (24%) 
1/21 (5%) 

 
 

. 
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Figura 9 – Diferentes graus de enterite linfoplasmocitária. 

 

a) Intestino delgado normal b) Enterite linfoplasmocitáriasuave c) Enterite linfoplasmocitária moderada 

 

 

5.6 Comparação de Resultados 

Depois de concluída a análise, foram comparados os diagnósticos obtidos na análise 

realizada previamente pela equipa de histopatologistas do LHAP-UTAD com os diagnósticos 

obtidos na análise seguindo o sistema de classificação histológica para a inflamação 

gastrointestinal no cão do grupo para a estandardização gastrointestinalda WSAVA. 
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Em 14 amostras, o diagnóstico foi o mesmo ou semelhante e nas restantes 7 amostras 

obteve-se um diagnóstico diferente. Foram considerados “Semelhantes” os seguintes 

diagnósticos: “Enterite Linfoplasmocitária e Enterite Plasmocitária”. 

Relativamente às 7 amostras em que houve alteração do diagnóstico: 

- Em três amostras foi alterado o diagnóstico no que concerne ao tipo de infiltrado 

presente: 

- Uma passou de “Enterite linfo-histiocitária erosiva” para “Enterite 

linfoplasmocitária”; 

- Uma passou de “Enterite ulcerativa de origem parasitária” para “Enterite 

eosinofílica”; 

- Uma passou de “Enterite linfoplasmocitária” para “Enterite eosinofílica”. 

- Duas passaram de serem consideradas patológicas para serem classificadas “Sem 

alterações” ao passarem de “Enterite linfoplasmocitária” para “Normal”; 

- Uma amostra teve a classificação inversa, ao ser classificada de “Enterite 

linfoplasmocitária” quando anteriormente era considerada “Normal”. 

- A última amostra continuou com um diagnóstico inespecífico, mas foi considerada 

“Inespecífica” ao invés de “Subaguda”. 

Estes resultados encontram-se sumarizados na Tabela 20. 

No que diz respeito à gravidade das lesões não foi possível apurar se houve diferenças 

entre as análises, uma vez que na análise previamente realizada pela equipa de 

histopatologistas do LHAP-UTAD, a maior parte dos diagnósticos não continha informação 

acerca deste parâmetro.  
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Tabela 20 - Comparação da classificação da inflamação intestinal pré e pós análise com o sistema de 

classificação histológica da WSAVA 
Amostra 

analisada 

Diagnóstico anterior Diagnóstico segundo o Sistema WSAVA 

1 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

2 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

3 Enterite subaguda Enterite inespecífica 

4 Enterite linfoplasmocitária Normal 

5 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

6 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

7 Enterite plasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

8 Enterite plasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

9 Enterite linfoplasmocitária Enterite eosinofílica 

10 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

11 Enterite linfo-histiocitária, erosiva Enterite linfoplasmocitária 

12 Normal Enterite linfoplasmocitária 

13 Enterite eosinofílica Enterite eosinofílica 

14 Enterite eosinofílica Enterite eosinofílica 

15 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

16 Enterite linfoplasmocitária Normal 

17 Enterite ulcerativa de origem parasitária Enterite eosinofílica 

18 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

19 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 

20 Enterite eosinofílica Enterite eosinofílica 

21 Enterite linfoplasmocitária Enterite linfoplasmocitária 
 

 

5.7 Análise das alterações dos órgãos relacionados com o intestino delgado 

Como referido anteriormente, das 21 amostras analisadas, 7 eram acompanhadas de 

amostras de outros órgãos do sistema gastrointestinal, nomeadamente estômago (5) e cólon 

(2).  

Dentro destas 7 amostras, 43% (3), possuíam os dois órgãos alterados (uma amostra de 

intestino delgado e cólon, e duas amostras de intestino delgado e estômago). Na amostra do 

cólon, o tipo de infiltrado difere do encontrado no intestino delgado; numa das amostras do 

estômago, esta apresentava um tipo de infiltrado semelhante ao encontrado no intestino 

delgado, não sendo, no entanto, alterações com o mesmo grau de gravidade. Já na terceira 

amostra (intestino delgado e estômago), embora o intestino delgado tenha sido diagnosticado 

com “Enterite linfoplasmocitária”, no estômago foi encontrada uma inflamação inespecífica, 

não relacionada com espécies aparentadas comHelicobacter sp..(Tabela 21) 
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Tabela 21 – Relação das alterações encontradas no intestino delgado com as alterações noutros 

órgãos.LP- Linfoplasmocitária 

 Intestino Delgado Diagnóstico Cólon/Estômago Diagnóstico 

Lâmina 

em 

análise 

Linfócitos/ 

plasmócitos 

da lâmina 

própria 

Eosinófilos 

da lâmina 

própria 

 Linfócitos/ 

plasmócitos 

da lâmina 

própria 

Eosinófilos 

da lâmina 

própria 

 

13 1 3 Enterite eosinofílica 2 1 Colite LP 

19 2 0 Enterite LP 1 1 Gastrite não 

específica 

21 2 0 Enterite LP 1 0 Gastrite LP 
 

 

Em 29% das amostras (2) o intestino delgado estava alterado e os restantes órgãos não, 

numa amostra (14%) ambos estavam normais e noutra o intestino delgado estava normal e o 

estômago foi diagnosticado com atrofia da mucosa/fibrose não inflamatória, devido a espécies 

aparentadas com Helicobacter sp.. 
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CAPÍTULO VI – DISCUSSÃO 

 

A avaliação histopatológica é uma avaliação subjetiva, e largamente influenciada pelo 

método de recolha, o número de amostras, a localização anatómica das mesmas e acima de 

tudo, a experiência dos histopatologistas, existindo ainda uma considerável variabilidade na 

interpretação de biopsias entre histopatologistas. (Willard, Jergens et al. 2002, Jergens 2004, 

Rychlik, Nieradka et al. 2012) Tendo em conta estas variações, no presente estudo, apenas um 

histopatologista examinou e avaliou as amostras de biopsias intestinais, seguindo o sistema de 

classificação histológica para a inflamação gastrointestinal no cão do grupo para a 

estandardização gastrointestinal da WSAVA. 

Na análise histopatológica de intestino delgado, as amostras de tecido devem ser o mais 

abrangentes possível, incluindo a espessura total da mucosa (com ou sem a submucosa) e não 

contendo artefactos. Em geral é recomendado um mínimo de 8 a 10 amostras de boa 

qualidade, uma vez que as mesmas são necessárias para encontrar certas lesões: no cão, são 

necessárias 6 a 7 amostras adequadas ou 10 a 15 amostras marginais para efetuar um 

diagnóstico fiável de atrofia das vilosidades, linfangiectasia e presença de infiltrados celulares 

moderados a graves, já as lesões das criptas necessitam de mais amostras: 13 adequadas ou 28 

marginais. Esta dependência da qualidade das amostras para o diagnóstico suporta a noção de 

que os clínicos devem insistir que os relatórios incluam o número total de amostras de tecido 

submetido assim como a sua qualidade, a fim de determinar o nível de confiança no próprio 

diagnóstico histológico. (Washabau, Day et al. 2010, Willard e Mansell 2012) 

No presente estudo, no que concerne às peças de tecido presentes na lâmina e à sua 

adequação para a análise, obtivemos uma média de 2.23 peças, com um número máximo de 7 

peças de tecido por lâmina, sendo que a maioria das amostras foi considerada “Adequada” 

(90%) e apenas 5% foram consideradas “Inadequadas”, sendo as restantes 5% classificadas 

como “Muito Superficiais”. No que diz respeito à espessura, 86% eram amostras de espessura 

total. Embora o número de peças obtido não esteja próximo do recomendado, as 

características das mesmas foram bastante satisfatórias, sendo, na sua maioria adequadas e de 

espessura total, o que permitiu uma boa avaliação dos parâmetros inflamatórios e 

morfológicos (aumento do número de LIE, linfócitos/plasmócitos, eosinófilos e neutrófilos da 

lâmina própria, atrofia e fusão das vilosidades, lesão epitelial, dilatação, distensão ou 

abcedação das criptas, dilatação dos quilíferos e fibrose da mucosa).  
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Estas alterações inflamatórias e morfológicas assumem especial importância na análise 

histopatológica do intestino delgado, uma vez que a presença de várias lesões na mucosa do 

duodeno está significativamente relacionada com um prognóstico negativo. (Allenspach, 

Wieland et al. 2007) Embora anteriormente as alterações morfológicas tenham sido um pouco 

subvalorizadas, sabe-se atualmente que estão relacionadas com a presença e gravidade de 

doença gastrointestinal, pelo que a sua avaliação é bastante importante. (Simpson e Jergens 

2011) Reconhece-se ainda que a inflamação intestinal não pode ser diagnosticada apenas 

tendo em base a celularidade, mas que as alterações morfológicas também devem estar 

presentes. O aumento da celularidade pode representar apenas uma resposta reativa, e apenas 

a evidência de lesão da mucosa pode definir a DII. (Hall e German, 2009) 

Posto isto, sabe-se que a hipertrofia do compartimento proliferativo (aumento do 

número de células da lâmina própria) precede o desenvolvimento das alterações morfológicas 

intestinais e que um aumento massivo do infiltrado inflamatório na lâmina própria pode 

provocar uma deformação das vilosidades, com consequente separação das criptas intestinais. 

(Brown, Baker et al. 2007, Teyssedre e Dossin 2007)  

No presente estudo, verificou-se que a infiltração da lâmina própria se desenvolve 

primeiro que as alterações morfológicas, assim como descrito por Brown, Baker et al, uma 

vez que foi encontrado um número aumentado de células da lâmina própria em todas as 

amostras analisadas, enquanto que a atrofia/fusão das vilosidades, parâmetro morfológico 

mais frequente, só foi observada em 18 delas. Observou-se também que as alterações no 

infiltrado da lâmina própria estão associadas às alterações morfológicas, sendo esta 

associação mais frequente nas alterações das vilosidades, seguido das alterações do epitélio e 

dos quilíferos e ainda que o infiltrado linfoplasmocitário tem uma maior associação com as 

alterações morfológicas que o infiltrado eosinofílico:  

- Em 86% das amostras, reportou-se uma associação entre as alterações do infiltrado 

linfoplasmocitário com a atrofia/fusão das vilosidades, em 71% com a lesão epitelial e em 

62% com alterações a nível dos quilíferos. Esta associação entre as alterações dos ductos 

linfáticos e a inflamação linfoplasmocitária foi previamente observada por Kull, Hess et al, 

que em 2001 registou dois cães com inflamação linfoplasmocitária, que apresentavam 

também linfangiectasia (um suave e outro moderada) e lipogranuloma;  

- Já no caso do infiltrado eosinofílico, a associação com a atrofia/fusão das vilosidades 

só foi reportada em 33% das amostras, a associação com as alterações a nível dos 
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quilíferosem 29% e no que concerne às alterações com a lesão epitelial, a associação foi 

encontrada em 24% das amostras.  

Sabe-se também que a dilatação grave das criptas comprime a base das vilosidades 

adjacentes, o que pode conduzir a obstrução linfática e posteriormente a linfangiectasia. A 

relação entre a ectasia das criptas intestinais e a presença de linfangiectasia foi anteriormente 

reportada por alguns autores: Kull, Hess et al em 2001 encontraram ectasia das criptas em 5 

cães, três dos quais tinham LI grave, um moderada e um apresentava LI suave. No presente 

estudo, reportou-se uma associação de alteração das criptas com os ductos, em 33% das 

amostras analisadas.  

Percebe-se então que as alterações morfológicas estão muitas vezes relacionadas e que, 

quando presentes simultaneamente, estejam associadas a uma má-absorção local de nutrientes 

e de água. Quando se verifica um aumento considerável do número de células inflamatórias 

nas diferentes camadas e vasos linfáticos intestinais, atrofia das vilosidades em conjunto com 

hipertrofia e dilatação das criptas intestinais, obstrução linfática e um incremento na 

renovação celular epitelial, estão reunidas as condições necessárias para a perda entérica de 

proteína. (Brown, Baker et al. 2007) Esta pode representar uma síndrome chamada 

“Enteropatia por Perda de Proteínas” (EPP), que está frequentemente associada a enteropatias 

inflamatórias idiopáticas crónicas, como a DII ou a linfangiectasia intestinal idiopática em 

determinadas raças. (Gaschen 2012) Também Willard, Zenger et al, em 2003 encontraram 

diversas alterações morfológicas associadas, ao observarem vilosidades achatadas/colapsadas 

e/ou fundidas com epitélio ulcerado em zonas que apresentavam criptas dilatadas e quilíferos 

minimamente dilatados, em animais com evidências histopatológicas de EPP. Já em zonas 

não afetadas, a arquitetura das vilosidades era normal, mas havia números minimamente 

aumentados de linfócitos e plasmócitos na lâmina própria, o que também suporta que as 

alterações inflamatórias ocorrem primeiro que as alterações morfológicas. 

Embora o sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal no cão 

do grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA se refira a uma análise 

histopatológica à resposta inflamatória do intestino delgado, per si, não relacionando estas 

alterações com doenças específicas, é espectável que se tirem conclusões acerca da DII. 

Vários autores referem que o tipo de DII mais frequentemente encontrado é a enterite 

linfoplasmocitária (Tams 2003, Lecoindre 2006, Teyssedre e Dossin 2007, Hall 2012), 

enquanto que a enterite eosinofílica é a segunda forma mais comum de DII (Teyssedre e 

Dossin 2007, Boyle e Bisset 2007, Hall 2012).  
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No presente estudo, o diagnóstico prevalente foi a “Enterite linfoplasmocitária” (62%), 

resultados concordantes com os autores previamente referidos e com os estudos de Craven, 

Simpson et al. 2004 e Guímaro, Niza et al. 2010. O segundo tipo de inflamação mais 

frequentemente encontrado foi a “Enterite eosinofílica” (24%), não tendo sido encontrado 

outro tipo de enterite, como a enterite supurativa, por exemplo. 

De referir ainda que, embora classificadas como “Enterite linfoplasmocitária” ou 

“Enterite eosinofílica”, foi reportada uma associação entre o aumento do infiltrado 

linfoplasmocitário e o aumento do infiltrado eosinofílico, em 33% das amostras analisadas, 

sendo que dentro destas, 29% apresentavam o mesmo grau de alteração. Já Teyssedre e 

Dossin 2007 eDay, Bilzer et al. 2008 haviam referido que respostas inflamatórias mistas, 

mostrando simultaneamente infiltrados linfoplasmocitários e eosinofílicos não são incomuns. 

Também Kull, Hess et al em 2001 e Guímaro, Niza et al. em 2010 reportaram esta associação.  

No que diz respeito à gravidade da inflamação, a característica “Enterite suave” foi a 

mais frequente, seguida da “Enterite moderada” e por último da “Enterite grave”, resultados 

em concordância com os estudos de Craven, Simpson et al. 2004. Ainda respeitante à 

gravidade da inflamação, um dos objetivos do estudo foi a comparação de duas metodologias: 

a classificação tendo em conta a intensidade do infiltrado inflamatório predominante e a 

pontuação total, obtida pela soma de todas as pontuações das alterações ao nível dos 9 

parâmetros avaliados. Assim, na maioria das amostras analisadas (67%), as classificações 

obtidas foram semelhantes nos dois métodos, no entanto, em 33% das amostras presenciou-se 

uma diminuição do grau de gravidade (86% desceram a gravidade em um grau e 14% em dois 

graus), sendo que em nenhuma das amostras a gravidade aumentou. Estas diferenças 

encontradas na classificação são explicadas pelo próprio método de análise: enquanto que na 

pontuação total vemos o intestino como um todo, e diferentes constituintes do intestino 

entram na classificação, nomeadamente epitélio e lâmina própria, na classificação segundo a 

intensidade do infiltrado predominante apenas a lâmina própria é analisada. Assim, os 

resultados obtidos por esta última devem ser interpretados com precaução.  

Já Tams, em 2003, usava o termo “DII suave” para um aumento de células inflamatórias 

sem alterações na arquitetura, como a necrose glandular ou fibrose na lâmina própria, e 

descrevia a DII moderada como apresentando um aumento de células inflamatórias e 

separação/distorção das criptas intestinais, podendo também ocorrer uma atenuação das 

vilosidades. No que respeita à DII grave, esta era caracterizada pela alteração da arquitetura 
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da mucosa, alteração marcada das vilosidades, separação marcada das criptas, necrose e 

fibrose.  

No entanto, Jergens declarou, em 2004, que a presença de alterações na celularidade da 

mucosa, apenas, sem outra evidência de inflamação ou lesão dos enterócitos, deveria ser 

interpretada com precaução, uma vez que seria improvável que representasse uma DII. 

Também Lecoindre propôs, em 2006, que para além da presença de um infiltrado inflamatório 

na lâmina própria, são necessários vários critérios histológicos para estabelecer um 

diagnóstico inequívoco de DII: aumento dos LIE, alterações na estrutura da mucosa, como 

fusão das vilosidades ou atrofia, edema, fibrose, dilatação linfática ou hiperplasia das células 

das criptas.  

Em 2012, Rychlik, Nieradka et al. realizaram a avaliação da gravidade da inflamação de 

amostras de biopsias intestinais, com base nas alterações inflamatórias e morfológicas, tendo 

classificado como “Enterite suave” amostras com um ligeiro aumento na infiltração celular da 

lâmina própria e a predominância de lesões morfológicas suaves na mucosa; “Enterite 

moderada” quando se verificava um aumento na infiltração celular e lesões morfológicas de 

maior grau e “Enterite grave” nos casos onde havia um aumento muito significativo na 

infiltração celular na lâmina própria e grandes lesões morfológicas na mucosa, fibrose 

significativa e numerosas erosões no epitélio intestinal.  

Assim, verifica-se que a metodologia da classificação da gravidade da inflamação 

intestinal segundo a intensidade do infiltrado inflamatório predominante, ao ignorar as 

alterações morfológicas, e ao classificar a enterite como “Suave” quando há somente um 

pequeno aumento no número de células inflamatórias da lâmina própria, está desatualizada. Já 

a metodologia da pontuação total, que considera a característica “Suave” como possuindo um 

ligeiro aumento do número celular e alterações morfológicas suaves, vai de encontro aos 

estudos de Jergens,2004, Lecoindre, 2006, Hall e German, 2009 e Rychlik, Nieradka et al, 

2012.  

No que diz respeito ao desenho deste método, terá de ser adequado ao diferente número 

de parâmetros avaliados. Outra situação a considerar são as pontuações limite de cada 

categoria: 

- No presente estudo, duas amostras foram classificadas como “Normal” segundo o 

sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal no cão do grupo para a 

estandardização gastrointestinal da WSAVA, mas na classificação da gravidade, segundo os 

dois métodos, seria considerada “Enterite suave”. Ambas possuíam apenas um infiltrado 
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linfoplasmocitário de grau suave, sem qualquer alteração morfológica, tendo como pontuação 

total 1. Estas duas amostras podem representar uma mucosa fisiologicamente reativa, mas 

normal, não representando uma inflamação. Assim a classificação “Sem alteração ou 

histologia duodenal normal” poderá ser quantificada de 0 a 1 pontos, alterando assim a 

seguinte classificação, “Alteração suave”, que passaria a compreender os valores entre 2 e 7 

pontos. Verifica-se ainda uma discrepância entre os valores englobantes de cada categoria: as 

categorias “Alteração suave e moderada” compreendem 7 valores e a categoria “Alteração 

grave” compreende 13 valores, aproximadamente o dobro. Poderia ser sugerida a criação de 

uma quinta categoria, a “Alteração moderada a grave”, que englobaria as pontuações entre 

>50% e ≤75%. Assim, propomos que as lesões microscópicas sejam classificadas como: 

- Sem alteração ou histologia duodenal normal (0 - 1 pontos) 

- Alteração suave (2 a 7 pontos, até 25% da pontuação total) 

- Alteração moderada (8 a 14 pontos, >25 a ≤50% da pontuação total) 

- Alteração moderada a grave (15 a 20 pontos, >50% a ≤75% da pontuação total) 

- Alteração grave (21 a 27 pontos, >75% da pontuação total) 

É essencial que o clínico perceba que a identificação de um aumento nas células 

inflamatórias na biopsia intestinal não garante automaticamente o diagnóstico de DII. As 

células inflamatórias podem estar aumentadas em número simplesmente como uma resposta 

normal a uma grande variedade de fatores. Possíveis causas incluem o hipertiroidismo (a 

tirotoxicose pode gerar uma resposta inflamatória), diversos agentes infeciosos incluindo 

bactérias, vírus e parasitas, antigénios alimentares, presença de um corpo estranho e neoplasia 

gastrointestinal, que pode estar associada a um manto de células inflamatórias a envolver as 

células neoplásicas. (Tams 2003) 

No que diz respeito à análise dos resultados, tendo em conta as informações relativas ao 

animal, não foi possível apurar possíveis associações entre o sexo, a raça e idade com as 

alterações observadas a nível intestinal, uma vez que se reportou uma grande falta de dados 

neste campo. De facto, teria sido interessante tentar perceber se há algum tipo de relação entre 

a idade e os tipos de alterações inflamatórias e morfológicas encontradas, assim comoa 

associação entre a idade e a espessura das camadas intestinais em cães saudáveis, reportada 

por Baum, Meneses et al.. 

Reportou-se, no entanto, um caso de um cão de raça Rottweiller, diagnosticado com 

enterite linfoplasmocitária moderada/suave (classificação pelo método do infiltrado 

predominante e pelo método da pontuação total, respetivamente) e linfangiectasia. Na 
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classificação prévia ao estudo foi ainda reportado que se observavam lipogranulomas. Acerca 

do mesmo animal não se conseguiu obter informações relativas ao sexo e idade. Embora 

único, este caso está de acordo com a bibliografia, uma vez que, segundo Gaschen, os 

Rottweiller são uma raça predisposta a apresentar linfangiectasia primária e estudos anteriores 

reportaram também a presença de linfangiectasia em animais desta raça: Kull, Hess et al. 

2001, Peterson and Willard 2003, Branquinho, Mestrinho et al. 2011, Kathrani, Werling et al. 

2011.  

No que diz respeito ao objetivo primário deste estudo, a reavaliação de amostras 

previamente classificadas como inflamação intestinal, constatou-se que a avaliação segundo o 

sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal no cão do grupo para a 

estandardização gastrointestinal da WSAVA serviu como um “teste de controlo de qualidade” 

à análise histopatológica intestinal realizada no LHAP-UTAD. De facto, a grande maioria dos 

diagnósticos foi semelhante, e nos 5 diagnósticos diferentes, três demonstram a dificuldade 

que os histopatologistas apresentam na diferenciação de tecido normal e de tecido suavemente 

alterado (ambiguidade da classificação “Normal” e “Enterite suave”, com infiltrado 

inflamatório muito diminuto e sem alterações morfológicas).  

Por último, no que concerne à presença de alterações em órgãos relacionados com o 

intestino delgado, nomeadamente no estômago e intestino grosso, verificou-se que em 3 

amostras, havia inflamação nestes órgãos ao mesmo tempo que se encontrava inflamação no 

intestino delgado. Estas observações estão de acordo com a literatura, que reporta que a 

resposta inflamatória pode ser focal ou difusa, envolvendo qualquer nível da estrutura do 

intestino delgado e mesmo estender-se ao estômago e cólon (Simpson e Jergens 2011, Day 

2012). 

No que diz respeito às limitações do estudo, aponta-se o número limitado de amostras e 

a falta de dados, nomeadamente dados identificativos dos animais, respetivas histórias 

clínicas e dados macroscópicos do exame endoscópico, como principais limitações. No 

entanto, são aspetos que não nos são imputáveis, mas que acabaram por limitar o estudo. 

Ainda, o facto da avaliação do infiltrado celular ter sido realizada de uma forma 

semiquantitativa, conforme o descrito no sistema de classificação histológica para a 

inflamação gastrointestinal no cão do grupo para a estandardização gastrointestinal da 

WSAVA, acarreta sempre algum grau de subjetividade, o que é demonstrado pela 

variabilidade interpessoal na classificação de amostras. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO 

 

Tendo em conta todo o trabalho de revisão bibliográfica efetuado, assim como a análise 

exaustiva das amostras estudadas, as principais conclusões a retirar do presente estudo são as 

seguintes: 

- Os clínicos ainda não estão consciencializados acerca da importância do envio de 

várias amostras de biopsias intestinais, assim como subvalorizam os dados relativos à 

identificação do animal e à história clínica. No entanto, há um crescente reconhecimento da 

importância do envio de amostras devidamente colhidas e com espessura total.  

- A alteração mais frequentemente encontrada nas biopsias estudadas foi o aumento do 

número de células linfoplasmocitárias presentes na lâmina própria, mas o aumento 

concomitante do número de eosinófilos da lâmina própria também é comum. No que diz 

respeito aos parâmetros morfológicos, os mais frequentemente encontrados consistem na 

alteração das vilosidades e do epitélio.  

- Embora o sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal do 

grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA se esteja a afirmar como o modelo 

standard para a análise da inflamação gastrointestinal, vários autores têm-no adaptado, como 

por exemplo Jergens, Evans et al que retiraram determinadas características para as quais não 

havia consenso, e mais recentemente Walker, Knuchel-Takano, que acrescentaram 

características, como a altura, a largura das vilosidades e o número de células caliciformes. 

No entanto, em nenhum deles se fala da classificação da gravidade da inflamação, 

continuando este parâmetro a ser avaliado subjetivamente e ao critério de cada 

histopatologista. Com este estudo conclui-se que é possível criar um rácio, baseado na 

avaliação dos parâmetros estudados, que terá de ser, no entanto, submetido a várias 

modificações, assim como experimentado e validado por outros histopatologistas.  

- Ainda, e segundo a opinião do histopatologistaresponsável pela análise histopatológica 

do presente estudo, o sistema de classificação histológica para a inflamação gastrointestinal 

do grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA é relativamente simples e poderá 

representar a uniformidade necessária na análise histopatológica do intestino, sendo no 

entanto necessário um grau de adaptação dos histopatologistas ao seu método. 

- Os resultados veiculados no presente estudo estão de acordo com os trabalhos de 

referência referidos na bibliografia consultada, no que concerne ao tipo de infiltrado da 
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lâmina própria mais frequentemente encontrado, às alterações mais frequentes e ainda às 

associações entre estas. 
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CAPÍTULO IX – ANEXOS 

 

ANEXO I – Formulário WSAVA para a avaliação da mucosa duodenal 

 
 
 
 

 
 

STANDARD FORM FOR ASSESSMENT OF DUODENAL MUCOSA 
 
 

 

 

 

 

 

 

MORPHOLOGICAL FEATURES  
NormalMild    Moderate  Marked 
 
Villous stunting 
 
Epithelial injury 
 
Crypt distension 
 
Lacteal dilation 
 
Mucosal fibrosis 

 
 

INFLAMMATION 
NormalMild    Moderate  Marked 

 
Intraepitheliallymphocytes  
Lamina propria  
lymphocytes and plasma cells 
Lamina propriaeosinophils 
 
Lamina proprianeutrophils 
 
Other 

 
FINAL DIAGNOSIS 

 
Normal tissue 
 
Lymphoplasmacytic inflammatory 
 
Eosinophilic inflammatory 
 
Neutrophilic inflammatory 
 
Lymphangiectasia 
 
Mucosal atrophy/fibrosis (non-inflammatory) 

 
Other 

 
OTHER COMMENTS 

 

 

 
 

Pathologist_______________________ Case number_____________________ 
 

Number of pieces of duodenal tissue on slide_________  
 

Tissuepresente      
 

  

Inadequate 
 

Too superficial 
 

Adequatedepth 
 

    
 

        

Numberoftissues abnormal______________  
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ANEXO II – Formulário WSAVA para a avaliação do corpo gástrico ou mucosa antral 

 
 
 
 
 
 
 

STANDARD FORM FOR ASSESSMENT OF THE  
GASTRIC BODY OR ANTRAL MUCOSA  

Pathologist_______________________ Case number_____________________ 
 

Number of pieces of gastric tissue on slide_________   
 

Tissuepresent    
 

  

Inadequate 
  

Too superficial 
 

Adequatedepth 
 

     
 

        
  

Number of tissues abnormal______________ 
 

 

MORPHOLOGICAL FEATURES 
 

NormalMild    Moderate  Marked 
 

Surface epithelial injury 

Gastric pit epithelial injury 

Fibrosis/glandular nesting/ mucosal atrophy 

 

INFLAMMATION 

NormalMild    Moderate  Marked 

Intraepithelial lymphocytes 

Lamina própria lymphocytes and plasma cells 

Lamina propriaeosinophils 

Lamina propria neutrophils 

Other inflammatory cells 
 
Gastric lymphofollicular hyperplasia 

 
FINAL DIAGNOSIS 

 
Normal tissue 
 
Lymphoplasmacytic inflammatory 
 
Eosinophilic inflammatory 
 
Neutrophilic inflammatory 

 
Mucosal atrophy/fibrosis (non-inflammatory) 
 
Other 

 
OTHER COMMENTS 
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ANEXO III – Formulário WSAVA para a avaliação da mucosa do cólon 

 

 

 

 
STANDARD FORM FOR ASSESSMENT OF COLONIC MUCOSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

MORPHOLOGICAL FEATURES  
NormalMild    Moderate  Marked 
 
Surface epithelial injury 
 
Crypt hyperplasia 
 
Crypt dilatation/distortion 
 
Fibrosis/atrophy 

 
INFLAMMATION 

NormalMild    Moderate  Marked 
  

Lamina proprialymphocytes and plasma cells 
Lamina propriaeosinophils 

 
Lamina proprianeutrophils 

 
Lamina própria macrophages 

 
 

 
FINAL DIAGNOSIS 

 
Normal colon 
 
Lymphoplasmacytic inflammatory 
 
Eosinophilic inflammatory 
 
Neutrophilic inflammatory 
 
Histiocytic/granulomatous inflammatory 
 
Mucosal atrophy/fibrosis (non-inflammatory) 
 
Other 

 
OTHER COMMENTS 

 

 

 

 

 

 

Pathologist_______________________ Case number_____________________ 
 

Number of pieces of duodenal tissue on slide_________  
 

Tissue presente      
 

  

Inadequate 
 

Too superficial 
 

Adequatedepth 
 

    
 

        

Numberoftissues abnormal______________  
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ANEXO IV –Caracterização epidemiológica da amostra em estudo 

 

Lâmina Raça Sexo Idade 

1 Yorkshire Terrier Sem informação 2,5 anos 

2 Labrador Sem informação 2 anos 

3 Sem informação Sem informação Sem informação 

4 SRD Feminino 7 anos 

5 Caniche Masculino 1,5 anos 

6 Sem informação Masculino Sem informação 

7 Sem informação Sem informação Sem informação 

8 Boxer Feminino 2 anos 

9 Castro Laboreiro Feminino Sem informação 

10 Boxer Feminino 2 anos 

11 Sem informação Feminino 7 meses 

12 SRD Masculino 2 anos 

13 Sem informação Masculino Sem informação 

14 Labrador Masculino 7 meses 

15 Sem informação Masculino 7 anos 

16 Sem informação Masculino 3 anos 

17 Sem informação Feminino 8 anos 

18 Sem informação Masculino Sem informação 

19 Rottweiler Sem informação Sem informação 

20 SRD Masculino 1 ano 

21 Golden Retriever Feminino 5 anos 
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ANEXO V –Caracterização das amostras de intestino delgado analisadas, no que respeita ao 

número de peças de tecido na lâmina, adequação do tecido presente para a análise 

histopatológica, espessura da amostra e outros órgãos enviados em conjunto com o intestino. 

 

  

Pré-análise 

Lâmina 
Outros órgãos 

enviados 

Nº de peças de 

tecido na lâmina 

Tecido presente 

(inadequado, muito 

superficial, profundidade 

adequada) 

Biopsiade 

espessura 

total ou 

parcial 

1 Cólon 2 Adequado Total 

2  2 Adequado Total 

3  2 Adequado Total 

4 Estômago 1 Adequado Parcial 

5  2 Inadequado Parcial 

6  7 Adequado Total 

7  2 Adequado Total 

8  2 Adequado Total 

9  2 Adequado Total 

10  2 Adequado Total 

11  1 Adequado Total 

12 Estômago 2 Adequado Total 

13 Cólon 3 Adequado Total 

14  3 Adequado Total 

15  1 Adequado Total 

16 Estômago 0 Muito superficial Parcial 

17  3 Adequado Total 

18  2 Adequado Total 

19 Estômago 2 Adequado Total 

20  2 Adequado Total 

21 Estômago 3 Adequado Total 
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ANEXO VI – Classificação numérica das alterações encontradas ao nível da mucosa das 

amostras analisadas, usando o sistema de classificação histológica do grupo WSAVA 

 

 

 

 

 

  Alterações morfológicas Alterações inflamatórias 

Lâmina 
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to
s/

 

p
la

sm
ó
ci

to
s 

  

E
o
si

n
ó
fi

lo
s 

N
eu

tr
ó
fi

lo
s 

 

1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 

6 2 2 0 2 0 0 2 0 0 

7 1 1 0 2 0 0 2 0 0 

8 1 1 2 1 0 0 1 0 0 

9 2 1 0 2 0 0 2 2 0 

10 2 1 0 1 0 0 1 0 0 

11 2 1 0 1 1 0 1 1 0 

12 2 1 0 1 0 0 1 0 0 

13 2 1 0 0 0 0 1 3 0 

14 3 3 3 1 2 0 2 3 1 

15 1 2 1 1 1 0 2 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 2 2 1 1 0 0 1 3 0 

18 2 3 2 2 0 0 3 1 0 

19 2 0 1 2 0 0 2 0 0 

20 1 0 0 0 1 0 1 2 0 

21 2 0 1 0 0 0 2 0 0 
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ANEXO VII – Atlas das alterações histopatológicas encontradas durante o estudo 

 

 

Fotomicrografia 1a, referente ao caso de estudo nº 4. Amostra de espessura parcial, adequada para diagnóstico, com representação do topo das 

vilosidades. 

Fotomicrografia 1b. Representação das vilosidades. Nota-se apenas um discreto infiltrado mononuclear(seta), oscilando a classificação entre 

intestino normal e enterite linfoplasmocitária suave. 

Diagnóstico: Intestino delgado normal / Enterite Linfoplasmocitária Suave 

 



 

  

viii | P á g i n a  
 

 

Fotomicrografia 2, referente ao caso de estudo nº 7. Representação da região peri-criptal da mucosa. Amostrade espessura total e 

adequada para diagnóstico.  

Observa-se edema interglandular, com dilatação dos linfáticos (estrelas) e infiltrado mononuclear, que em algumas regiões é mais 

abundante que noutras. Infiltrado linfoplasmocitário, classificado como moderado, suportado pelo facto das criptas intestinais estarem 

separadas por até 10 células linfoplasmocitárias (seta vermelha). Encontram-se também alguns eosinófilos (setas pretas). 

Diagnóstico: Enterite linfoplasmocitária moderada. 
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Fotomicrografia 3a, referente ao caso de estudo nº 12. Representação do intestino delgado. Amostra de espessura total, englobando a camada 

mucosa (traçado contínuo), a camada submucosa (traçado médio) e a camada muscular (traçado descontínuo). Adequada para diagnóstico.  

As principais características reportadas nesta amostra foram a distorção das vilosidades, dilatação dos quilíferos e a presença de um infiltrado 

linfoplasmocitário suave. 

Fotomicrografia 3b. Representação das vilosidades. Pormenor da dilatação dos quilíferos (estrela) e do infiltrado linfoplasmocitário suave (seta) 

Diagnóstico: Enterite linfoplasmocitária suave. 

 



 

  

x | P á g i n a  
 

 

Fotomicrografia 4a, referente ao caso de estudo nº 13. Representação do intestino delgado. Amostra de espessura total, englobando as camadas 

mucosa, submucosa e muscular. Adequada para diagnóstico. 

As principais características reportadas nesta amostra foram a grave infiltração eosinofílica, a moderada atrofia/fusão das vilosidades e lesão epitelial 

(seta). 

Fotomicrografia 4b. Representação da interface zona peri-criptal - submucosa - camada muscular. Pormenor do infiltrado eosinofílico (setas) 

Diagnóstico: Enterite eosinofílica suave. 

 



 

  

xi | P á g i n a  
 

 

Fotomicrografia 4c, referente ao caso de estudo nº 13. Representação da camada muscular.Evidencia-se a presença de infiltrado eosinofílico 

também entre as fibras musculares (setas) 

Diagnóstico: Enterite eosinofílica suave. 
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Fotomicrografia 5a, referente ao caso de estudo nº 14. Representação do intestino delgado. Amostra de espessura total, englobando as camadas 

mucosa, submucosa e muscular. Adequada para diagnóstico.  

De notar a destruição da característica mais identificativa do intestino delgado: as vilosidades, com total atrofia/ fusão das mesmas (estrela). 

Evidencia-se uma total ausência da arquitetura normal das vilosidades, estando estas reduzidas a < 25% do comprimento normal e fundidas, suportando a 

classificação de lesão grave. Distingue-se ainda a extensa lesão epitelial, classificada igualmente como grave, ocorrendo áreas de ulceração difusa 

(parêntese reto), assim como a presença de fibrose, classificada como moderada (setas). 

Fotomicrografia 5b. Representação da região peri-criptal da mucosa. Evidencia-se a dilatação (setas) e a abcedação (estrelas) das criptas intestinais, 

que ocorrem pela acumulação de material que pode variar desde muco a células degeneradas, e que podem conduzir à sua rutura, conduzindo a uma 

infiltração inflamatória importante, ao seu redor. As alterações foram classificadas como graves (até 50% das criptas na secção estão dilatadas, distorcidas 
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ou com abcessos), everifica-se ainda a presença de criptas totalmente distorcidas (estrela de seis pontas), assim como a lesão do epitélio das mesmas (seta 

vermelha). 

Diagnóstico: Enterite eosinofílica grave. 

 

 

 

Fotomicrografia 6a, referente ao caso de estudo nº 15. Representação do intestino delgado. Amostra de espessura total, englobando as camadas 

mucosa, submucosa e muscular. Adequada para diagnóstico.As principais características reportadas nesta amostra foram a lesão epitelial e a presença de 

um infiltrado linfoplasmocitário, ambasclassificadas como “Moderados”. 

Fotomicrografia 6b. Representação da camada serosa. Verifica-sea alteração dos componentes linfáticos do intestino, ao coexistir dilatação dos 

quilíferos na camada mucosa comlipogranulomas na camada serosa (vasos linfáticos da serosa dilatados, preenchidos por uma proteína líquida – setas) 
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Fotomicrografia 6c, referente ao caso de estudo nº 15. Representação da região peri-criptal.Evidencia-se o infiltrado de células linfoplasmocitárias 

(estrelas), classificado como moderado (as criptas podem estar separadas por até 10 linfócitos e plasmócitos). 

Diagnóstico: Enterite linfoplasmocitária moderada. 
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Fotomicrografia 7, referente ao caso de estudo nº 21. Representação da região peri-criptal. 

Amostra de espessura total e adequada para diagnóstico. Pormenor do infiltrado linfoplasmocitário (estrelas) e dilatação dos linfáticos, que se 

encontram preenchidos por proteínalíquida (setas). 

Diagnóstico: Enterite linfoplasmocitária suave. 

 

 


