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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo comparar a aplicabilidade e o sucesso 

terapêutico do tratamento nutricional e do tratamento farmacológico com Metimazol, em gatos 

hipertiroideus.  

O hipertiroidismo felino é uma doença multissistémica que tem suscitado o interesse de 

investigadores após 1979, ano da primeira referência a esta doença. Tanto a sua etiopatogenia 

como os factores de risco implicados no seu aparecimento não foram ainda completamente 

colocados a descoberto, mas dado o aumento da sua prevalência nos últimos anos, crê-se que 

está relacionada com fatores ambientais ou dietéticos.  

Na primeira parte da dissertação procede-se a uma revisão bibliográfica onde se aborda 

de forma global o tema hipertiroidismo felino, dando-se especial enfoque aos principais meios 

terapêuticos em uso nesta doença, suas vantagens e desvantagens.  

A parte prática desta dissertação centra-se na descrição de quatro casos clínicos de gatos 

hipertiroideus. Estes casos diferem no tratamento após o diagnóstico. Num caso, o “Blacky”, 

iniciou-se terapia nutricional com dieta y/d da Hill’s® logo após o diagnóstico, noutro, o 

“Gaspar”, foi aplicada terapia farmacológica com Metimazol e noutros dois, a “Tininha” e o 

“Pitágoras”, iniciou-se terapia farmacológica com Metimazol mas, dada a evolução terapêutica 

dos mesmos, decidiu-se interromper a mesma e iniciar o tratamento nutricional com dieta y/d 

da Hill’s®. 

Cada caso clínico é acompanhado por uma breve discussão individual que incide sobre 

as decisões diagnósticas, de tratamento e de monitorização propostas pelos colegas médicos 

veterinários responsáveis pelos casos clínicos. No final, é apresentada uma discussão geral 

comparativa onde se inclui o cruzamento dos dados dos quatro casos clínicos. 

A dificuldade em concluir acerca da eficácia do tratamento nutricional prende-se com a 

fraca aceitação do alimento comercial por parte do animal e com a falta de comprometimento 

dos proprietários na sua administração. Por outro lado, o tratamento farmacológico é mais 

barato que o tratamento nutricional e mostra-se eficaz a longo prazo, mostrando, no entanto, 

instabilidade na manutenção dos níveis séricos de T4 total e portanto do estado clínico do 

animal. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to compare the applicability and the therapeutic success of the 

nutritional treatment and the pharmacological treatment with Methimazole in cats with 

hyperthyroidism. 

Feline hyperthyroidism is a multisystem disease that has raised the interest of 

researchers after 1979, when the first reference to this disease was made. Both its pathogenesis 

and risk factors implicated in its onset have not been fully uncovered, but given the increasing 

prevalence of its occurrence, it is believed that relates to environmental or dietary factors. 

In the first part of this thesis we present a literature review that comprehensively 

addresses feline hyperthyroidism with focus on the main therapeutic methods in use for this 

disease including its advantages and disadvantages. 

The practical part of this thesis focuses on the description of four clinical cases of 

hyperthyroid cats. The management of these cases differ since in one case, “Blacky”, the 

nutritional therapy with y/d from Hill’s® was initiated immediately after diagnosis, in another, 

“Gaspar”, the therapy was initiated with pharmacological treatment with Metimazol and, in the 

other two, “Tininha” and “Pitágoras”, drug therapy with Metimazol was started but, because of 

the therapeutic outcome, it was replaced by the nutritional treatment with y/d from Hill’s®. 

In each clinical case, there is a brief individual discussion about the diagnostic decisions, 

treatment and monitoring proposed by the veterinarian responsible for each clinical case. To 

conclude, there is a general comparative discussion, which includes the intersection of data 

from the four clinical cases. 

The difficulty in concluding about the effectiveness of the nutritional treatment relates 

to the low intake of the commercial food by the animals and to the owner lack of commitment 

for the food administration. By contrast, pharmacological treatment is cheaper than the 

nutritional treatment and is effective in the long term treatment, showing, however, instability 

in the maintenance of serum levels of total T4 and therefore in the stability of the animal’s 

clinical condition. 
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“ O mais tolo de todos os erros ocorre quando jovens 

inteligentes acreditam perder a originalidade ao 

reconhecer a verdade já reconhecida por outros.” 

Johann Goethe 
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I – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. Introdução 

O hipertiroidismo ou tirotoxicose é uma doença que afeta vários sistemas e que ocorre 

por um excesso de concentração das hormonas tiroideias na corrente sanguínea (Mooney et al., 

2004 (a), Peterson, 2000). Estas hormonas, T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), são produzidas 

em excesso na glândula tiroideia hiperfuncional e encontram-se a nível sérico na sua forma 

ativa (Mooney et al., 2004 (a), Peterson, 2000). 

Apesar de terem sido identificadas anomalias tiroideias em gatos, sem sinais de 

tirotoxicose, o primeiro caso de hipertiroidismo felino foi descrito apenas em 1979, tendo esta 

doença evoluído para a doença endócrina mais frequentemente diagnosticada nos felinos 

domésticos nos dias de hoje (Mooney et al., 2004 (a), Mooney, 2010).  

 

 

2. Anatomofisiologia da tiroide  

A tiroide é constituída por dois lobos localizados, cada um de cada lado da traqueia, 

com um posicionamento distal à laringe, sendo que o esquerdo é ligeiramente caudal em relação 

ao direito (Birchard, 2006). Encontra-se nas imediações dos vasos carotídeos e do tronco 

vagosimpático e o lobo tiroideu direito encontrando-se o lobo direito próximo do nervo laríngeo 

recorrente direito (Sparkes, 2012). 

No gato, os lobos são aplanados e fusiformes e encontram-se localizados entre o sétimo 

e décimo anel traqueal (König, 2005). Medindo, aproximadamente, 2 cm de comprimento, 0,5 

cm de largura e 0,3 de espessura (Sparkes, 2012).  

Os lobos, que são envolvidos por uma cápsula fina de tecido conjuntivo, dividem-se em 

lóbulos mais pequenos, onde se encontram os sinusoides tiroideus, separados por trabéculas 

deste mesmo tecido (Bacha et al., 2012). Exteriormente, os lobos podem encontrar-se 

conectados por um istmo de 1 a 2 mm (König, 2005). 



2 
 

Cada lóbulo é constituído por numerosos folículos tiroideanos de tamanhos variados 

que se encontram repletos de coloide (Figura 1), variando o tamanho e a forma das células 

foliculares com a maior ou menor atividade da glândula (Bacha et al., 2012). No folículo ativo 

o coloide tem uma superfície periférica vacuolizada, enquanto que, no inativo estes vacúolos 

não existem sendo a superfície do coloide mais lisa (Bacha et al., 2012).  

Figura 1: Imagem histológica de tiroide de cão (standart), onde se verificam inúmeros folículos repletos de 

coloide. Gentilmente cedida pela professora Paula Avelar (Hematoxilina e eosina, estalão = 100 µm). 

 

A cápsula tiroideia pode ser facilmente separada da glândula e possui inúmeros vasos 

de pequeno calibre na sua superfície, estando estes vasos também presentes entre a cápsula e o 

parênquima tiroideu propriamente dito (Birchard, 2006).  

A tiroide é a única glândula endócrina que acumula o seu produto de secreção, este 

armazenamento dá-se no coloide, sendo este constituído maioritariamente por uma solução 

aquosa onde se encontra uma glicoproteína de alto peso molecular denominada tiroglobulina 

(TG) (Junqueira et al., 2004). O aspeto histológico do coloide é o de uma substância amorfa 

com localização extracelular e coloração acidófila (Allison et al., 2007). As hormonas tiroideias 

vão sendo libertadas para a corrente sanguínea segundo as necessidades orgânicas (König, 

2005). 

As células foliculares (Figura 2) podem existir entre as células que alinham os folículos 

tiroideanos e entre os folículos tiroideios, podendo surgir separadas ou em grupos isolados 

(Bacha et al., 2012). Estas têm um núcleo de tamanho uniforme, central, com cromatina 
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finamente distribuída pelo mesmo, sendo o seu citoplasma é basófilo e granular (Allison et al., 

2007).  

Figura 2: Imagem histológica de tiroide de cão (standart), onde se verificam células foliculares que alinham os 

folículos repletos de coloide. Gentilmente cedida pela professora Paula Avelar (Hematoxilina e eosina; estalão = 

50 µm). 

 

Por seu lado, as células C ou parafoliculares (Figura 3) possuem inúmeros grânulos 

repletos de calcitonina, cujo efeito é reduzir a concentração de cálcio circulante pela inibição 

da reabsorção óssea. A secreção desta hormona é ativada pela elevação do cálcio plasmático 

(Junqueira et al., 2004).  

Figura 3: Imagem histológica de tiroide de cão (standart), onde se verificam células parafoliculares entre as 

células foliculares que alinham o folículo. Gentilmente cedida pela professora Paula Avelar (Hematoxilina e 

eosina; estalão = 20 µm). 
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Pode verificar-se ocasionalmente a presença de macrófagos de tamanho avultado que 

parecem ter uma ação fisiológica na digestão do coloide (Allison et al., 2007). 

O principal mecanismo regulador da tiroide é a hormona libertadora de tirotropina 

(TRH) segregada pelo hipotálamo e a hormona tirotrópica (TSH ou tirotropina) segregada pela 

pars distalis da hipófise. A TRH estimula todas as etapas da produção da tirotropina e das 

hormonas tiroideias nas células foliculares, consequentemente (Figura 4), que por sua vez 

inibem a síntese de TSH por um mecanismo de feed back negativo (Junqueira et al., 2004, 

Mooney et al., 2004 (c), Sparkes, 2012). Estes mecanismos permitem manter um estado de 

equilíbrio entre a produção e os níveis armazenados de T4 e T3 no organismo (Junqueira et al., 

2004).  

Figura 4: Eixo hipotâlamico-hipofisário-tiroideu. Estimulação (+); Inibição (-) (feed back negativo) (Mooney et 

al., 2004 (c)). 

 

O iodo ingerido é convertido em iodeto no aparelho digestivo (Sparkes, 2012). A síntese 

das hormonas tiroideias é complexa e ocorre em cinco passos principais: ativação e captação 

do iodo pela glândula tiroideia, iodinação da TG, ligação às hormonas tiroideias, libertação das 

hormonas tiroideias da TG e conversão da T4 em T3 (Hoffmann et al., 2003). 

Os tirócitos captam o iodeto da corrente sanguínea por transporte ativo através de uma 

bomba de transporte de iodo. Este passo é estimulado pela TSH que se liga aos recetores dos 

tirócitos (Figura 5). O iodeto é oxidado na membrana apical do tirócito junto ao coloide, sob 

influência da peroxidase tiroideia, convertendo-se em iodo oxidado, que se difunde no coloide. 

Neste ponto ocorre formação da mono-iodotironina (MIT) e diiodotironina (DIT) por 
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organificação do iodo através da combinação dos resíduos dos aminoácidos de tirosina nas 

moléculas de TG (Sparkes, 2012). 

Figura 5: Esquema da síntese das hormonas tiroideias (Sparkes, 2012). 

 

A T3 é formada por junção de um resíduo MIT e um DIT, enquanto que, a hormona T4 

é formada por dois resíduos DIT. Ambas as hormonas depois de produzidas encontram-se no 

coloide ligadas á TG. A reabsorção do coloide ocorre na membrana apical do tirócito e por 

proteólise intracelular ambas a cargo da TSH levando a uma libertação de resíduos MIT e DIT 

e das hormonas T3 e T4 (Sparkes, 2012). 

Uma proporção de T4 produzida é de-ionizada no tirócito para formar T3. Cada 

molécula de TG presente na coloide pode conter duas ou três moléculas de T4 e uma de T3, 

mantendo no coloide o maior reservatório de hormonas tiroideias (Sparkes, 2012). 

As hormonas tiroideias são o único composto iodado presente no organismo apesar de 

alguns tecidos como é o caso das glândulas salivares e a mucosa gástrica também possuírem a 

capacidade de acumular iodo (Sparkes, 2012). 

A peroxidase tiroideia é essencial para três destes passos metabólicos (Figura 6): catálise 

da oxidação do iodo, iodinação dos resíduos de tirosina da TG e o acoplamento dos resíduos de 

tirosina iodada de forma a obter a hormona T4 que posteriormente pode ser convertida em T3 

(Hoffmann et al., 2003). 

A hormona T4 é a mais abundante, constituindo cerca de 90% das hormonas tiroideias 

circulantes, porém a hormona T3 tem uma ação três a cinco vezes mais rápida e mais potente 

(Junqueira et al., 2004, Mooney et al., 2004 (c)). Mais de 99% da T4 circula na corrente 

sanguínea ligada a proteínas, servindo nesta forma como pool plasmático e como reservatório 
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para os tecidos, a outra forma, que representa menos de 1% da hormona, é livre e 

metabolicamente ativa (Mooney et al., 2004 (c), Sparkes, 2012). 

Figura 6: Ações da peroxidase tiroideia na produção de hormonas tiroideias. Os resíduos de tirosina na molécula 

de TG são iodadas para formar MIT e DIT. Estes resíduos combinados formam as T3 e T4 (August, 2006).  

 

Mais de 60% da hormona T3 é produzida por monodeionização da T4 nas imediações 

da tiroide, logo esta é considerada uma pro-hormona que engloba a possibilidade de 

autorregulação de produção por tecidos específicos (Mooney et al., 2004 (c)). 

A ação das hormonas tiroideias exerce-se a nível da alteração da taxa de metabolismo 

basal, aumentando a absorção de hidratos de carbono no intestino e regulando o metabolismo 

lipídico (Junqueira et al., 2004). Influenciam ainda o crescimento e o desenvolvimento do 

sistema nervoso (SN) durante o período fetal (Junqueira et al., 2004). Supõe-se ainda, que 

interatuam com o sistema nervoso central (SNC) aumentando o tónus simpático geral (Mooney 

et al., 2004 (a), Mooney, 2010). 

O excesso de hormonas circulantes aumenta a taxa de metabolismo basal do organismo 

e a sensibilidade a catecolaminas causando manifestações cardíacas e metabólicas graves e 

variadas (Fossum et al., 2007). 

Duas glândulas paratiroides encontram-se associadas aos dois lobos tiroideus, sendo que 

estas possuem claramente um volume inferior aos lobos (Birchard, 2006). Existe uma porção 

interna incluída no parênquima tiroideu e uma porção externa, que se distingue do tecido 

tiroideu por apresentar uma forma esférica e uma coloração mais luminosa (Birchard, 2006). 

Uma pequena percentagem dos animais possui tecido paratiroideu ectópico no mediastino 

cranial (Birchard, 2006).  

As glândulas paratiroides produzem paratormona (PTH) que regula o metabolismo do 

cálcio e fósforo em conjunto com a sua hormona antagonista, a calcitonina. A PTH aumenta a 
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atividade osteoclástica e a reabsorção renal de cálcio, o que determina um aumento do nível de 

cálcio sérico (König, 2005). 

A vascularização de ambas as glândulas, tiroide e paratiroide, é feito pela artéria 

tiroideia craneal (Fossum et al., 2007).  

Os vasos linfáticos da tiroide drenam para os linfonodos cervicais ou diretamente para 

o tronco traqueal (König, 2005). 

A inervação da glândula é vegetativa, as fibras simpáticas originam-se no gânglio 

cervical craneal, e as parassimpáticas no nervo laríngeo craneal e no nervo laríngeo caudal e 

recorrente, ambos ramos do nervo vago (König, 2005). 

 

3. Etiopatogenia 

A etiologia da doença ainda não foi claramente explicada, uma única explicação 

consensual é improvável de ser alcançada, tendo em conta que a origem da doença parece ser 

complexa e multifatorial (Mooney, 2010). 

Inicialmente, devido à prevalência da implicação bilateral dos lobos tiroideus, 

especulou-se que o transtorno seria similar á doença de Graves, a forma mais comum de 

hipertiroidismo encontrada em Medicina Humana (Mooney et al., 2004 (a), Mooney, 2010, 

Rijnberk et al., 2003). Nesta doença autoimune, autoanticorpos circulantes unem-se aos 

recetores da TSH imitando a sua atividade e conduzindo a um aumento da estimulação da 

glândula tiroideia na produção hormonal (Mooney et al., 2004 (a), Mooney, 2010, Rijnberk et 

al., 2003). No entanto, verificou-se que, histopatologicamente, o transtorno felino é mais 

semelhante ao bócio nodular tóxico, a segunda causa mais comum de hipertiroidismo em 

humanos (Mooney et al., 2004 (a), Mooney, 2010, Rijnberk et al., 2003). No homem esta 

doença é caracterizada pela presença de nódulos hiperplásicos podendo estes ser coalescentes, 

formando no seu conjunto adenomas hiperfuncionais (Sparkes, 2012). 

Em gatos, o adenoma ou hiperplasia adenomatosa benigna de um (menos de 30% dos 

casos) ou de ambos os lobos da tiroide (nem sempre simétrica), é a alteração patológica mais 

frequentemente associada ao hipertiroidismo (Feldman et al., 2004, Mooney et al., 2004 (a)), 

ocorrendo em mais de 98% dos casos diagnosticados de hipertiroidismo felino (Mooney et al., 

2004 (a), Naan et al., 2006).  

Em 5% dos gatos hipertiroideus a massa tiroideia hiperfuncional é ectópica podendo 

localizar-se na entrada do tórax ou mesmo no mediastino cranial (Fossum et al., 2007). 

O carcinoma da tiroide, que é uma causa rara de hipertiroidismo em gatos, surge apenas 



8 
 

em menos de 2% dos casos de hipertiroidismo felino (Mooney e Peterson, 2004; Mooney 2010).  

O aumento no número de casos de hipertiroidismo felino diagnosticados que se tem 

verificado, pode ter múltiplas razões como é o caso de um maior reconhecimento da situação 

clínica, um maior reportamento dos casos e, um cuidado crescente com os animais geriátricos 

que são a população com maior risco de desenvolver esta doença (Sparkes, 2012). 

Vários autores se debruçaram sobre a etiopatogenia do hipertiroidismo, na tentativa de 

encontrar uma fator causal isolado para o desenvolvimento do hipertiroidismo felino ou de 

relacionar a doença com a doença humana equivalente, nomeadamente: 

a) Caney (2012): estudou a expressão das proteínas G chegando á conclusão de que estas 

proteínas são ativadas após se ligarem ao recetor de TSH. Ambas as formas, 

estimulatórias e inibitórias, existem e o balanço entre elas dita a quantidade de hormonas 

tiroideias produzida. A proteína estimulatória resulta num aumento dos níveis de 

Adenosina cíclica monofosfato (AMPc) enquanto que a inibitória resulta numa 

diminuição dos níveis de AMPc. Se os níveis de AMPc estão aumentados ocorre uma 

maior ativação celular e produção de hormonas. 

b) Merryman et al. (1999): identificaram, por sua vez, uma sobre-expressão do produto do 

proto-oncogene célular c-ras nas hiperplasias foliculares nodulares dos gatos 

hipertiroideus. Este estudo revela que a mutação funcional do c-ras é o que inicia a 

proliferação das células foliculares. Mas, este mesmo estudo, falhou na identificação 

imuno-histoquímica das proteínas Bcl2 e p53, geralmente responsáveis pelo 

desenvolvimento do hipertiroidismo em humanos, não podendo a sua ação ser 

descartada da etiopatogenia desta entidade nosológica, pois pode ter ocorrido um mau 

reconhecimento das reações cruzadas entre epítopos humanos e felinos (Merryman et 

al., 1999). 

c) Watson et al. (2005): identificaram uma mutação somática na região transmembranária 

do exão 10 do gene do recetor da TSH, nos adenomas de tiroide e nódulos na hiperplasia 

adenomatosa, em gatos hipertiroideus, sendo que uma destas mutações já tinha sido 

descrita em culturas de células in vitro de animais hipertiroideus. Para além disso cinco 

destas mutações já tinham sido identificadas em humanos com hipertiroidismo, o que 

mantém patente as possíveis semelhanças entre o hipertiroidismo felino e o bócio 

nodular tóxico em Humanos (Watson et al., 2005). 

d) Sander et al. (2005): procuraram encontrar uma correlação entre o hipertiroidismo e a 

autoimunidade retroviral existente na doença de Graves nos humanos, no entanto não 
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houve correlação entre a partícula retroviral de tipo A humana e os níveis de hormonas 

tiroideias dos animais do estudo. 

e) Nguyen et al. (2002): demonstraram que o recetor de TSH dos gatos é semelhante ao 

recetor humano equivalente. As Ig (Imunoglobulinas) G séricas purificadas dos gatos 

hipertiroideus não estimulam o recetor autólogo, demonstrando que pelo menos nos 

animais incluídos neste estudo não há evidência de uma etiologia autoimune do 

hipertiroidismo. 

 

4. Fatores de risco 

O estudo dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças endócrinas nos animais 

de companhia têm sido alvo de uma avaliação mais detalhada visto que estes animais têm uma 

relação próxima com seres humanos, partilhando com eles o mesmo ambiente, podendo estar 

expostos aos mesmos estímulos nocivos, e desta forma serem um modelo potencial de estudo 

para os fatores de risco do desenvolvimento das doenças endócrinas humanas (Rijnberk et al., 

2003). 

O aumento da prevalência do hipertiroidismo desde que foi pela primeira vez descrito, 

sugere que foi introduzida ou aumentada a intensidade de uma variável de natureza ambiental, 

dietética ou infeciosa nos gatos domésticos (Kass et al., 1999). 

Num estudo de Wet De et al. (2009) que envolveu uma população de 305 gatos ocorreu 

uma prevalência de hipertiroidismo de 3,93%. A prevalência reportada neste estudo é, no 

entanto, reduzida quando comparada com prevalências reportadas por outros países, o que pode 

ser explicado por fatores genéticos, ambientais ou dietéticos da área topográfica em questão 

(Wet De et al., 2009). 

 

4.1. Idade 

O hipertiroidismo é uma doença que se manifesta sobretudo em gatos de idade média a 

idade avançada, surgindo em média entre os 12 a 13 anos de idade (Blois et al., 2010). Sendo 

que, normalmente, no momento de diagnóstico, todos os gatos têm mais de 4 anos e apenas 5% 

dos animais são mais jovens do que 10 anos (Feldman et al., 2004, Mooney et al., 2004 (a)). 

A relação do aumento da prevalência do hipertiroidismo com o envelhecimento sugere 

como explicação o facto de existir uma exposição crónica a compostos ambientais com eventual 

ação a nível da tiroide, que aumentam o risco de ocorrerem mutações com a idade, resultando 

na formação de nódulos hiperplásicos e de adenomas (Wakeling et al., 2009). O efeito destas 
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mutações pode sentir-se diretamente ou indiretamente na glândula mediando um aumento da 

secreção da hormona estimuladora da tiroide (Wakeling et al., 2009). 

 

4.2. Género e Raça 

Não parece existir uma predisposição sexual nem racial no desenvolvimento do 

hipertiroidismo felino (Wet De et al., 2009). No entanto, foi reportada uma baixa prevalência 

da doença em gatos da raça Himalaia e Siamês comparativamente com gatos domésticos de 

pelo curto (Kass et al., 1999, Wakeling et al., 2009). 

Não foi encontrada uma correlação aparente entre a castração e o futuro 

desenvolvimento do hipertiroidismo felino (Kass et al., 1999).  

 

4.3. Acesso ao exterior 

Não foram encontradas diferenças na prevalência do hipertiroidismo felino relacionadas 

com o facto de os animais possuírem ou não acesso ao exterior (Kass et al., 1999). 

 

4.4.  Dieta 

O efeito do excesso de iodo na glândula tiroide, estudado em humanos, pode ser um 

modelo para o efeito que o excesso de iodo, presente na composição das dietas, possa ter no 

desenvolvimento do hipertiroidismo em felinos (Martin et al., 2000). 

O iodo na comida de gato tem origem em produtos marinhos, tecido tiroideu de outras 

espécies animais e corantes alimentares, tanto o excesso como a deficiência em iodo podem 

representar um fator de risco para o desenvolvimento do hipertiroidismo (Wakeling et al., 

2009). 

4.4.1. Dieta húmida ou dieta seca 

Animais que se alimentam de comida húmida apresentam o dobro do risco de 

desenvolverem hipertiroidismo, quando comparados com animais alimentados em exclusivo 

com dieta seca, sendo o nível de risco superior quando mais de 75% é alimento húmido (Kass 

et al., 1999). Sendo que o risco relativo de desenvolvimento de hipertiroidismo é 3,5 vezes 

superior entre animais que comem 50% de comida enlatada durante a sua vida e animais que se 

alimentam exclusivamente de comida seca (Edinboro et al., 2004). 

Este facto pode explicar-se pelos níveis de iodo, com base na matéria seca (MS), das 

rações húmidas para gatos (1 mg) serem superiores ao iodo presente nas rações secas para gatos 

(0,82 mg), em dietas cuja composição foi estudada no Rio de Janeiro (Oliveira et al., 2013). De 
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referir ainda que ambos os tipos de ração, no estudo supracitado, possuíam níveis superiores 

aos recomendado pelo NRC (2006). 

Determinadas variedades de alimento húmido enlatado (com sabor a fígado e peixe), ou 

latas com abertura fácil ou em plástico parecem estar mais implicadas na patogenia. Como estas 

variedades possuem um teor em iodo mais elevado, a composição de iodo demonstrou ser o 

fator mais implicado no desenvolvimento da doença (Martin et al., 2000, Mooney et al., 2004 

(b), Wakeling et al., 2009). No entanto esta explicação não encaixa no facto da dieta com sabor 

a atum, contrariamente a outras dietas húmidas com sabor a peixe, não estar associada a um 

aumento na prevalência (Martin et al., 2000). Por outro lado, outra explicação plausível pode 

ser o facto de estas dietas possuírem ainda um teor elevado de metais pesados como o mercúrio, 

poluentes orgânicos como dioxinas e bifenilos policlorados (PCBs) que podem exercer efeito 

biológico na tiroide (Wakeling et al., 2009). 

 

4.4.2. Dieta enlatada 

O composto existente nas latas que mais consistentemente se encontra relacionado com 

o desenvolvimento do hipertiroidismo é o bisfenol A, libertado a partir das latas durante o 

processo de aquecimento, que demonstrou efeitos na tiroide in vitro (Wakeling et al., 2009). 

Verificou-se que existia uma maior prevalência da doença em gatos que se alimentavam 

de comida húmida em latas do que em alimentos do mesmo tipo conservados em saquetas, 

demonstrando que a lata pode ser um fator de risco importante (Wakeling et al., 2009). Por 

outro lado, adicionalmente, as latas de abertura fácil têm que ter um material mais moldável e 

por isso o revestimento interior é diferente, a utilização deste tipo de embalagens está 

relacionada com um risco acrescido de desenvolvimento do hipertiroidismo (Edinboro et al., 

2004). 

 

4.4.3. Comida caseira e suplementos 

Animais alimentados com comida caseira apresentam um maior risco de desenvolverem 

hipertiroidismo felino (Wakeling et al., 2009). No entanto, sabe-se que animais alimentados 

com extras de comida caseira, como carne de vaca e aves domésticas, demonstraram um menor 

risco de desenvolvimento do hipertiroidismo (Kass et al., 1999). 

Não foi encontrada uma relação entre a ingestão de suplementos alimentares (pastas de 

malte, acidificantes urinários, hormonas ou vitaminas) e o desenvolvimento do hipertiroidismo 

felino (Kass et al., 1999). 

Gatos alimentados com dietas frequentemente utilizadas para alimentar bebés (papas e 
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compotas) como suplemento extra à sua dieta habitual demonstram um risco cinco vezes 

superior de desenvolverem hipertiroidismo felino (Edinboro et al., 2004). 

 

4.4.4. Soja 

Um estudo de White et al. (2004) revelou que a soja presente na dieta tem um efeito 

modesto nas concentrações de hormonas tiroideias. Inicialmente pensou-se que este efeito se 

exercia a partir da inibição da peroxidase tiroideia (diminuição da hormona T4 e T3) mas como 

as concentrações de T4 total e livre estavam aumentadas e as concentrações séricas de T3 se 

mantiveram inalteradas esta hipótese foi colocada de parte. 

A soja tem um efeito supressor da produção de hormonas tiroideias similar ao das drogas 

anti-tiroideias Metimazol e Carbamizol, no entanto o iodo tem um efeito que antagoniza o efeito 

da soja. Logo dietas com altos teores em iodo podem desmascarar tecido adenomatoso 

funcional tiroideu previamente suprimido pelas isoflavonas de soja (Court et al., 2002, White 

et al., 2004). 

 

4.5. Desparasitação e vacinação 

No estudo de Wakeling et al. (2009) verificou-se um suposto efeito protetor das 

desparasitações no desenvolvimento do hipertiroidismo felino, mas este dado pode ser 

explicado pelo facto de os animais que pertenciam ao grupo controlo serem na sua maioria 

animais que se dirigiram aos centros para procedimentos de rotina de medicina preventiva como 

é o caso da desparasitação. Adicionalmente, também não parece existir relação entre a doença 

e as vacinações de rotina (Kass et al., 1999). 

 

4.6. Contaminantes ambientais 

Apesar de os gatos estarem muito expostos aos éteres de difenila polibromados 

(PBDE’s) e de estes serem contaminantes ambientais que interferem com as funcionalidades 

endócrinas, não é possível estabelecer de forma definitiva a relação entre a exposição aos 

PBDE’s e as alterações hiperplásicas compensatórias da tiroide que conduzem à manifestação 

de hipertiroidismo (Dye et al., 2007). No entanto, o estabelecimento desta relação de forma 

definitiva permitiria o eventual recurso a gatos como sentinelas desta contaminação ambiental 

para a doença em humanos (Dye et al., 2007). 

Num estudo de Kupryianchyk et al. (2009) foram encontrados altos níveis de PBDE’s 

no plasma de gatos, a explicação mais provável é um contacto com estes agentes via areia de 
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liteira, via alimentar ou interior das habitações compostos presentes nos têxteis, mobília, 

carpetes e equipamento eletrónico também podem ser meios de exposição importantes. Por 

outro lado, os níveis de PBDE’s não mostraram estar relacionados com elevados os valores de 

T4 (Guo et al., 2012). Isto pode estar relacionado com o facto de os níveis séricos de PBDE’s 

não refletirem da melhor forma as alterações que os órgãos sofrem. Neste contexto, os níveis 

de PBDE’S podem não ser o melhor marcador sérico da relação entre a exposição a 

contaminantes e o desenvolvimento de hipertiroidismo felino. Outra explicação pode ser o fato 

de a taxa metabólica destes animais ser de tal forma elevada que exista uma depuração mais 

rápida deste composto a partir da gordura corporal (Guo et al., 2012). 

Num estudo de Norrgran et al. (2012) verificou-se que os químicos BB-209, 6-OH-

BDE47 e o 2,4,6-tribromophenol, todos com fama de provocarem anomalias endócrinas em 

humanos se encontram em grande concentração no plasma de gatos. 

Gatos que usam liteira de areia demonstram um risco três vezes superior, no entanto não 

foi reconhecida uma diferença notória entre a prevalência associada às várias marcas de areia 

estudadas ou à composição das mesmas (Kass et al., 1999). A areia pode apresentar compostos 

que exerçam efeito fisiopatológico ao nível da tiroide. No entanto, a associação com a utilização 

da areia pode estar relacionada com o facto dos gatos que utilizam areia vivem maioritariamente 

dentro de casa e serem também estes aqueles que atingem maior longevidade, ou seja, aqueles 

que mais facilmente atingem idades em que o hipertiroidismo apresenta maior incidência (Kass 

et al., 1999). 

Num estudo conduzido por Kass et al. (1999), não foi possível estabelecer uma relação 

clara entre o desenvolvimento do hipertiroidismo felino e o contacto com ambientes com 

elevada exposição ao fumo de tabaco. 

Não parece existir correlação aparente com o uso de herbicidas, inseticidas e 

fertilizantes, no entanto, existe uma correlação com a utilização de alguns produtos 

afugentadores de moscas (Kass et al., 1999) 

Os compostos químicos anteriormente referidos como potenciais agentes causais, são 

geralmente metabolizados por glucuronidação, uma via metabólica extremamente lenta nos 

gatos (Mooney et al., 2004 (b)). Os metabolitos hidroxilo dos PBDE’s são formados em muito 

baixa quantidade nos gatos, no entanto a sua concentração sérica é demasiado baixa tendo em 

conta os níveis de exposição aos mesmos, pelo que se conclui que exista uma via alternativa de 

excreção dos mesmos, até agora desconhecida (Norrgran et al., 2012). 
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5. Diagnósticos diferenciais 

O diagnóstico é frequentemente difícil dada a variedade de sinais clínicos que o 

animal pode apresentar com origem em sistemas orgânicos diferentes. Esta variedade pode 

explicar-se pela existência de comorbilidades primárias ou secundárias (Feldman e Couto, 

2004). 

Os resultados de exames laboratoriais, ecografias, radiografias e ecocardiograma não 

são específicos para o hipertiroidismo e por isso o clínico deve manter em aberto uma lista de 

diagnósticos diferenciais (Tabela 1) a excluir ou não tendo em conta a apresentação do animal 

(Feldman e Couto, 2004). 

Tabela 1: Diagnósticos diferenciais mais frequentes do hipertiroidismo. PU/PD- poliúria/polidipsia; PP- perda 

de peso; BUN- Azoto não proteico. Tabela adaptada de Feldman e Nelson (2004).  

Diagnósticos diferenciais Sinais clínicos semelhantes 

Apresentações mais comuns 

Doença endócrina não tiroideia 

 Diabetes mellitus 

 Hiperadrenocorticismo (raro) 

 Diabetes insipidus (raro) 

 Acromegália (raro) 

 

PU/PD, polifagia, PP 

PU/PD, polifagia, PP 

PU/PD, PP moderada 

PU/PD, polifagia 

Doença renal PU/PD, anorexia, PP, aumento BUN 

Doença cardíaca 

 Cardiomiopatia hipertrófica 

 Cardiomiopatia congestiva 

 Arritmia idiopática 

 

      

      Stresse respiratório, PP, taquicardia, sopro cardíaco  

Doença do aparelho digestivo 

 Insuficiência pancreática exócrina 

Doença do aparelho digestivo difusa 

 Inflammatory bowel disease 

 Neoplasia (incluindo linfossarcoma) 

 

Fezes volumosas e fétidas, PP, polifagia 

 

 

Hepatopatia 

 Inflamatória 

 Neoplasia 

 

     Elevação das enzimas hepáticas 

Doença pulmonar Stresse respiratório, arfar 

Abcessos 

Linfadenopatia 

Sialocélios 

Neoplasias não tiroideias  

 

     Massa cervical (Allison et al., 2007) 

Apresentações menos comuns 

Anomalias primárias do SNC Sintomatologia neurológica (Fossum et al., 2007) 

Hipertensão arterial 

Disfunção cognitiva 

Miar noturno incessante (Baral et al., 2012) 

 

 

 

Diarreia, vómito, anorexia, PP crónica 
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6. Diagnóstico 

 

 6.1. Manifestações clínicas 

6.1.1. Forma típica  

6.1.1.1 Aparência geral  

A maioria dos gatos hipertiroideus apresenta uma grande variedade de sinais clínicos 

em resultado da disfunção multiorgânica que apresentam, contudo, alguns gatos manifestam de 

forma exuberante apenas um sinal clínico. A intensidade da sintomatologia varia de leve a grave 

dependendo da duração do problema, da capacidade do animal tolerar o excesso de hormonas 

e da presença ou da ausência de comorbilidades noutros sistemas de órgãos (Mooney et al., 

2004 (a)). Acaso não seja tratada, a doença, apresenta um carácter progressivo e os sinais 

clínicos, quando leves, podem ser considerados pelos proprietários, como parte do processo de 

envelhecimento (Mooney et al., 2004 (a), Mooney, 2010). 

A identificação de uma determinada combinação de sinais clínicos é fortemente 

sugestiva de hipertiroidismo (Tabela 2; Figura 7). Nestes incluem-se: 

 

Tabela 2: Prevalência de sinais clínicos de Hipertiroidismo verificados em consulta de primeira opinião 

(Norsworthy et al., 2010). 

Manifestações clinicas Prevalência relativa 

PP 88 a 98% 

Atrofia muscular 65 a 97% 

Bócio palpável 75 a 95% 

Polifagia 49 a 76% 

Taquicardia 42 a 57% 

PU/PD 36 a 45% 

Hiperatividade 31 a 34% 

Vómito 33 a 44% 

Diarreia 14 a 45% 

Má condição da pelagem 9 a 52 % 

Ritmo de galope 15 a 17% 

Dispneia por insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 2% 

Ventroflexão do pescoço por hipocalemia 1 a 3% 

 

Manifestações clínicas como letargia, depressão, anorexia ou fraqueza também são 

relativamente prevalentes (Norsworthy et al., 2010).  
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Dispneia, convulsões e perda muscular grave são sinais clínicos envolvidos menos 

frequentemente. A fraqueza muscular está frequentemente envolvida com uma miopatia 

hipocalemica e/ou com baixos níveis circulantes de tiamina (Gunn-Moore, 2011). 

Existe uma grande variedade de outros sinais clínicos que podem manifestar-se em 

animais hipertiroideus, pelo que este é um diagnóstico diferencial importante para muitas 

doenças que se manifestam em gatos mais velhos (Mooney et al., 2004 (a), Mooney, 2010). Por 

outro lado, a presença ou ausência de qualquer dos sinais clínicos em concreto não pode 

confirmar nem excluir a presença desta doença num animal. 

 

Figura 7: Imagem de gato hipertiroideu com apresentação de má condição corporal, mau estado do pelo e uma 

expressão ansiosa/agressiva (Sparkes, 2012). 

 

6.1.1.2. Hiperatividade, alterações de comportamento e aparência geral 

Os animais que padecem de hipertiroidismo felino ao invés de se revelarem sedentários 

e calmos como é o nível de atividade normal dos gatos geriátricos revelam-se agitados e 

stressados, situação que pode ser confusa para os donos pois pensam que a atividade se deve ao 

facto do animal ser saudável (Baral et al., 2012, Mooney et al., 2004 (b)). Têm pouca tolerância 

ao stresse e eventos mais stressantes como contenção e a colheita de amostras de sangue ou de 

urina por cistocentese podem resultar em situações de stresse respiratório, arritmias cardíacas, 

dispneia e fraqueza extrema (Mooney et al., 2004 (b)). 

Os animais manifestam também inquietação, principalmente quando se tenta fazer 

qualquer tipo de manipulação, bem como um miar noturno incessante (Baral et al., 2012, 
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Mooney et al., 2004 (b)). Em casos mais extremos pode verificar-se que o animal apresenta 

tremores e estes gatos são frequentemente descritos como ansiosos e com uma expressão facial 

frenética e agressiva (Mooney et al., 2004 (b)). 

 

6.1.1.3. Estado da pelagem 

A pelagem destes animais geralmente é baça e fraca, pois alguns animais apresentam 

grooming excessivo, podendo resultar em zonas alopécicas e com dermatites miliares, 

demonstrando um comportamento obsessivo-convulsivo (Baral et al., 2012). Enquanto que, os 

animais de pelo curto apresentam pelo baço e em mau estado (Figura 8B) por um grooming 

deficitário, animais de pelo comprido apresentam, por sua vez, intolerância ao calor que se 

traduz na realização de um grooming excessivo e por isso à manifestação frequente de zonas 

de alopecia bilaterais simétricas ou aleatórias (Figura 8A) (Mooney et al., 2004 (b)). 

Figura 8: Imagem A - Gato hipertiroideu de 14 anos de pelo comprido com evidência de alopecias; Imagem B - 

Gato hipertiroideu de 13 anos, Azul da Rússia, com pelo extremamente baço (Mooney et al., 2004 (b)). 

 

Um excesso de crescimento das unhas e um aumento na sua fragilidade foi também uma 

alteração frequentemente encontrada, mas nos últimos tempos não tem sido descrito com uma 

prevalência tão elevada (Mooney et al., 2004 (b)).  

 

6.1.1.4. Aparelho digestivo 

Para além da perda de peso verificada com estabilização ou aumento do apetite, alguns 

animais apresentam vómito, muito frequentemente associado a uma preensão e ingestão 

demasiado rápida dos alimentos (Baral et al., 2012). Outro dos fatores fisiológicos envolvidos 

no vómito é a ação direta das hormonas tiroideias na zona de estimulação do vómito, ou por 

estase gástrica, este achado foi encontrado mais frequentemente em habitações com múltiplos 

gatos, ocorre mais frequentemente após a ingestão dos alimentos podendo estar relacionado 

com a velocidade de ingestão (Mooney et al., 2004 (b)). 

A B 
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A diarreia está frequentemente relacionada com hipermotilidade intestinal e má-

absorção (Baral et al., 2012). Podendo, por vezes, níveis séricos reduzidos de ácido fólico 

também estar implicados na patogenia da diarreia e ser um fator importante na tentativa de 

tornar o animal assintomático (Gunn-Moore, 2011). 

Em humanos o trânsito intestinal aumentado contribui para uma maior frequência de 

defecação e diarreia, para além disso a má-absorção e a esteatorreia podem resultar de um 

excesso de ingestão de gorduras associado à polifagia, rápido esvaziamento gástrico e/ou uma 

redução reversível da secreção da tripsina pancreática (Mooney et al., 2004 (b)). 

 

6.1.1.5. Sinais respiratórios 

As alterações respiratórias são mais frequentemente encontradas nos períodos de stresse 

ou de manipulação do animal, entre elas destacando-se a dispneia (taquipneia) em descanso 

(Mooney et al., 2004 (b)). 

Na ausência de insuficiência cardíaca a fraqueza dos músculos respiratórios por 

miopatia tirotóxica e consequente diminuição da atividade pulmonar são as causas mais 

prováveis para o stresse respiratório (Mooney et al., 2004 (b)). 

 

6.1.1.6. Sinais cardíacos 

Estes sinais estão frequentemente associados a um aumento no output cardíaco, 

induzido pelo aumento na demanda de perfusão tecidular, que ocorre para suprir as 

necessidades no incremento da taxa metabólica. Podendo as hormonas tiroideias exercer ainda 

um efeito direto na musculatura cardíaca (Gunn-Moore, 2011, Mooney et al., 2004 (b)). 

As anomalias mais encontradas no exame físico do gato hipertiroideu são taquicardia 

com a frequência cardíaca a atingir mais de 240 batimentos por minuto e um forte choque pré-

cordial na zona de projeção cardíaca com auscultação de murmúrios cardíacos (Mooney et al., 

2004 (b)).  

O hipertiroidismo está frequentemente relacionado com cardiomiopatia hipertrófica e 

hipertensão (em 87% dos casos), sendo que esta última vai piorando com a evolução da doença 

e resolver-se-á, eventualmente, após adoção de um tratamento eficaz (Norsworthy et al., 2010, 

Gunn-Moore, 2011). A hipertensão pode ter uma manifestação ocular através de retinopatia 

hipertensiva, incluindo hemorragia ocular, ou pode ainda causar sinais clínicos sistémicos 

causando em casos extremos acidentes vasculares cerebrais, demência e/ou insuficiência renal 

(Gunn-Moore, 2011). 
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As alterações cardíacas ecográficas mais verificadas são hipertrofia do ventrículo 

esquerdo, dilatação atrial e ventricular esquerda, aumento da contratilidade miocárdica e 

diminuição da resistência vascular periférica (Gunn-Moore, 2011). 

A hipertrofia cardíaca pode conduzir eventualmente a uma insuficiência cardíaca 

congestiva com taquicardia, ritmo de galope, sopros sistólicos, dispneia, apatia e fraqueza dos 

membros posteriores devido a tromboembolismo aórtico ou colapso (Gunn-Moore, 2011).  

 

6.1.1.7. Sinais neurológicos 

Os casos mais complicados e difíceis de controlar podem apresentar desorientação, 

sinais de doença vestibular bilateral central (pupilas dilatadas, falta de reflexo de ameaça, 

ventroflexão do pescoço), associada com uma deficiência secundária em tiamina. Semelhante 

à encefalopatia de Wernicke’s humana por tirotoxicose (Gunn-Moore, 2011). 

 

6.1.2. Formas atípicas 

6.1.2.1. Hipertiroidismo apático 

Existe uma forma clínica denominada de hipertiroidismo apático que surge apenas em 

5 a 10% dos gatos hipertiroideus (Norsworthy et al., 2010). Estes animais apresentam 

frequentemente apatia ou depressão e anorexia, bem como insuficiência cardíaca congestiva, 

podendo ainda o animal apresentar outras comorbilidades tal como na forma mais convencional 

do hipertiroidismo (Mooney et al., 2004 (b)). A perda de peso como sinal clínico principal 

mantém-se, podendo os animais afetados encontrarem-se extremamente doentes (Mooney, 

2010, Mooney et al., 2004 (b)). 

Em animais com hipertiroidismo apático é requerida uma investigação cardíaca na 

tentativa de perceber se o animal possui ICC, bem como investigação de comorbilidades tais 

como: insuficiência renal ou as neoplasias. Este aspeto é importante pois o diagnóstico de 

comorbilidades pode conduzir a uma via terapêutica diferente da que inicialmente seria 

proposta para o hipertiroidismo felino em exclusivo (Mooney, 2010, Mooney et al., 2004 (b)). 

O hipertiroidismo apático em Medicina Humana é um termo aplicado apenas a doentes 

que têm sinais clínicos causados pelo excesso de hormonas tiroideias, como é o caso da 

fibrilhação atrial e ICC, excluindo portanto os indivíduos com doenças concorrentes (Mooney, 

2010, Mooney et al., 2004 (b)). 

 

6.1.2.2. Hipertiroidismo juvenil 

Foi identificado um quadro clínico compatível com hipertiroidismo num gato macho de 
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8 meses de idade, nomeadamente: dispneia, diarreia crónica, hiperatividade e fraqueza 

muscular, glândula tiroide palpável e um aumento na concentração sérica de T4 total e de T3. 

Este animal foi tratado com recurso a uma tiroidectomia, seguida de radioterapia. Ocorreu 

resposta clínica ao tratamento instituído, tendo o animal desenvolvido posteriormente 

hipotiroidismo secundário à terapia (Gordon et al., 2003). 

Apesar do animal ter uma apresentação típica de hipertiroidismo a análise 

histopatológica revelou uma hiperplasia difusa que, de forma mais comum, está associada a 

situações de hipotiroidismo, o que leva a crer que possamos estar perante uma entidade 

nosológica distinta (Gordon et al., 2003). A idade do animal é responsável pela atribuição da 

designação de hipertiroidismo juvenil a esta forma clínica. 

 

6.1.2.3. Bócio não funcional 

O bócio não funcional representa aumentos de volume da tiroide percetíveis que 

histopatologicamente revelam a presença de adenomas ou hiperplasia adenomatosa em animais 

com valores séricos normais de T4 total e sem a apresentação dos sinais clínicos frequentemente 

encontrados nos animais hipertiroideus (Norsworthy et al., 2002 (b)). 

 

6.2. Palpação da tiroide 

A palpação de tiroide é um método não invasivo, sem custos associados para o 

diagnóstico de hipertiroidismo, mesmo em animais que apresentem manifestações clínicas 

compatíveis com hipertiroidismo mas tenham concentrações séricas de T4 total dentro dos 

intervalos de referência (Paepe et al., 2008). À parte da técnica de palpação tiroideia aplicada, 

a diferença entre animais eutiroideus e hipertiroideus é estatisticamente significativa (Paepe et 

al., 2008).  

Em animais hipertiroideus um aumento bilateral da tiroide (ocorre em 70% dos casos), 

unilateral (em 25-30% dos casos), ou a presença de tecido tiroideu ectópico (3-5% dos casos) 

é verificado (Norsworthy et al., 2010). Nestes gatos um aumento unilateral ou bilateral é 

palpável em 95% dos casos, dependendo da experiência do médico veterinário, condição 

corporal do gato e o tamanho ou localização dos lobos (Norsworthy et al., 2010). 

Num estudo, que envolveu 17 gatos hipertiroideus, de Boretti et al. (2009) conclui-se 

que todos os animais considerados hipertiroideus pela avaliação das concentrações de T4, 

apresentavam uma tiroide palpável, sendo que dez desses animais tinham apresentação 

bilateral. No entanto, no mesmo estudo evidenciou-se que a maioria dos animais eutiroideus 
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apresentava também uma glândula tiroide palpável. Neste contexto, concluiu-se que a presença 

de bócio palpável só por si é um fraco indicador de hipertiroidismo. Esta verificação pode 

também revelar que a deteção laboratorial do hipertiroidismo acontece apenas quando já há 

desenvolvimento clínico acentuado (Boretti et al., 2009). 

O método de palpação tiroideu pode ter menos valor diagnóstico se empregue com 

diferentes técnicas e mesmo diferentes operadores num mesmo animal (Wakeling et al., 2011). 

Na técnica de palpação clássica o animal está na posição sentado e os membros 

anteriores estão direitos, a palpação é efetuada com o pescoço estendido e não lateralizado 

(Figura 9), o clinico encontra-se em frente ao animal, e a deteção de um nódulo escorregadio 

confirma a presença de bócio (Mooney, 2005). A segunda técnica descrita envolve um 

posicionamento do clinico na retaguarda do animal, que se encontra em decúbito esternal ou 

sentado, elevar o queixo 45 graus e virar o pescoço no sentido contrário ao do lobo que se queira 

palpar, colocar o dedo ao lado da traqueia e avançá-lo desde a laringe até à entrada do tórax 

(Norsworthy et al., 2010). Verificou-se que a primeira técnica tem resultados mais repetíveis, 

entre utilizadores e possui uma maior especificidade e sensibilidade, tendo uma maior 

correlação com os dados clínicos obtidos por ecografia (Paepe et al., 2008). 

Quando houver dificuldades na palpação da tiroide pode tentar-se fazer uma 

visualização direta fazendo uma pequena tricotomia na zona ventrocervical e molhando a pele 

com álcool. Já para a palpação de massas intratorácicas pode facilitar segurar-se o animal na 

vertical com a cabeça a apontar para baixo (Mooney et al., 2004 (b)). 

Figura 9: Técnica de palpação da tiroide (Sparkes., 2012). 
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Não se conseguiu determinar se todos os gatos eutiroideus com massa tiroideia palpável 

desenvolvem com o tempo hipertiroidismo, portanto é recomendado que estes animais sejam 

reavaliados em 4 a 6 meses para a presença de sinais clínicos de hipertiroidismo. Perda de peso 

ou elevações na concentração sérica de T4 total, são as opções mais sensíveis de momento para 

a deteção precoce (Norsworthy et al., 2002 (b)). No futuro, que se espera próximo, a cintigrafia, 

testes de supressão com T3 ou cirurgia preventiva podem ser opções diagnósticas a ponderar 

nestes casos (Norsworthy et al., 2002 (b)). 

 

6.3. Alterações laboratoriais 

6.3.1. Hematologia 

As alterações hematológicas ocorrem por uma estimulação beta-adrenérgica da medula 

eritroide e por um aumento de produção de eritropoietina consequente ao incremento do 

consumo de oxigénio (Mooney et al., 2004 (b)).  

Frequentemente verifica-se eritrocitose (aumento do hematócrito, da contagem de 

glóbulos vermelhos, e da concentração de hemoglobina), ou pelo contrário, anemia moderada 

em casos avançados da doença. No leucograma pode verificar-se uma neutrofília madura, 

linfopenia ou linfocitose, eosinopenia ou eosinofilia (Gunn-Moore, 2011, Mooney et al., 2004 

(b)). A linfocitose e eosinofilia, quando presentes, podem estar relacionadas com uma redução 

dos níveis de cortisol induzida pelo excesso de hormonas tiroideias (Mooney et al., 2004 (b)). 

A anemia, no homem, quando surge associada ao hipertiroidismo ocorre por exaustão 

da medula óssea ou por deficiência em ferro ou outros micronutrientes (Mooney et al., 2004 

(b)). 

 

6.3.2. Rim e Tiroide 

A patogénese da progressão da insuficiência renal está relacionada com a perda do 

sistema de autorregulação glomerular e com a elevação da pressão de filtração glomerular. 

Quando este sistema falha, podem ocorrer duas situações distintas (Williams, 2012 (b)):  

 Aumento da produção de citocinas pro-inflamatórias e de fatores de crescimento de 

fibroblastos conduzindo à produção e acumulação de matriz extracelular mesângial 

que se traduz numa glomeruloesclerose; 

 Aumento do transporte da proteína transcapilar e proteinúria que podem induzir uma 

cascata de eventos que conduzem a alterações tubulointersticiais (proteinúria tubular 

e nefrite intersticial). 
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O marcador clínico desta alteração renal é a proteinúria, que tem sido relacionada com 

um menor tempo de sobrevivência em gatos com insuficiência renal crónica (IRC) e com 

agravamento da doença renal (Williams, 2012 (b)). A proteinúria é uma consequência da 

passagem transglomerular anormal das proteínas devido a um aumento da permeabilidade da 

barreira glomerular, tendo como consequência o comprometimento da reabsorção as células 

epiteliais do túbulo contornado proximal (Williams, 2012 (b)). O aumento das proteínas no 

lúmen dos túbulos leva a uma saturação do mecanismo de reabsorção pelas células tubulares, 

que conduz a um aumento da excreção de proteína pela urina, incluindo as de baixo peso 

molecular que são, em condições fisiológicas, completamente reabsorvíveis (Williams, 2012 

(b)).  

Em situações crónicas ou muito avançadas, as proteínas no lúmen exercem um efeito 

tóxico nas células tubulares. Todos estes processos induzem fibrose e resultam, eventualmente, 

em doença renal em estado terminal (Williams, 2012 (b)). 

 

6.3.3. Análise laboratorial sérica 

6.3.3.1. Enzimas hepáticas  

Ocorre uma elevação das enzimas indicadores de hepatopatia (alanina aminotransferase 

–ALT, aspartato transferase - AST e fosfatase alcalina – ALP), hiperbilirrubinemia  e elevação 

da enzima lactato desidrogenase (Gunn-Moore, 2011, Mooney et al., 2004(b)). 

Estas alterações podem dever-se a efeito direto tóxico das hormonas tiroideias sobre o 

fígado, a lipidose hepática, má-nutrição ou hipoxia hepática. A ALP pode encontrar-se 

aumentada ainda pelo aumento do metabolismo ósseo (Gunn-Moore, 2011). 

Aproximadamente 90% dos gatos hipertiroideus tem elevação, de pelo menos uma das 

enzimas, e o grau da elevação está normalmente relacionado com as concentrações das 

hormonas séricas tiroideias (Mooney et al., 2004 (b)). Por esta linha de pensamento em animais 

medianamente afetados a elevação das enzimas hepáticas tende a ser subtil (Mooney et al., 

2004 (b)). 

 

6.3.3.2. Ureia e Creatinina 

A IRC ocorre em cerca de 20% dos animais com hipertiroidismo e pode ser explicada 

pelo efeito tirotóxico que conduz a um aumento do catabolismo proteico e a um aumento do 

output cardíaco o que se traduz numa exaustão renal (Mooney et al., 2004 (c)). Por outro lado 

pode dever-se ainda a uma diminuição da perfusão renal associada à insuficiência cardíaca, 
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lesão renal induzida pela hipertensão arterial (Gunn-Moore, 2011). A diminuição da dimensão 

renal e a IRC podem explicar-se ainda pelo facto de serem situações comuns em animais mais 

velhos (Norsworthy et al., 2010). 

Ocorre uma redução da creatinina plasmática que pela baixa condição muscular destes 

animais, o que reduz a fração muscular da creatinina circulante, e conduzir eventualmente a 

uma subestimação da doença renal (Norsworthy et al., 2010, Mooney et al., 2004 (c)). 

Quando um gato apresenta IRC e níveis de T4 total que variam de normal a aumentados 

devemos suspeitar de hipertiroidismo (Langston et al., 2006). 

 

6.3.3.3. Hipocobalinemia  

A hipocobalinemia ocorre em cerca de 40% dos casos e está relacionada com a alteração 

da absorção da cobalamina a nível gastrointestinal (Norsworthy et al., 2010). Sendo que os 

animais hipertiroideus apresentam frequentemente doença infiltrativa ou inflamatória do 

intestino delgado distal que pode: comprometer a absorção de cobalamina; diminuir o tempo 

oro-cecal; aumentar perdas urinárias de cobalamina. Uma vez que a cobalamina circula ligada 

a proteínas de baixo peso molecular que podem, eventualmente, ser filtradas a nível glomerular 

(Cook et al., 2011). Por outro lado, o aumento do estado catabólico pode ter ação direta no 

metabolismo da cobalamina, existindo uma maior degradação da mesma (Cook et al., 2011).  

 

6.3.3.4. Hiperglicemia 

A glucose sérica pode estar medianamente aumentada, refletindo uma possível situação 

de resposta ao stresse (Mooney et al., 2004 (c)). 

 

6.3.3.5. Hiperfosfatemia e Hipocalcemia 

A hiperfosfatemia ocorre em cerca de 40% dos casos em que a azotemia se encontra 

ausente (Mooney et al., 2004 (c)). Este acontecimento aliado à elevação da isoenzima óssea da 

ALP, é sugestivo de alterações no metabolismo ósseo decorrente do hipertiroidismo (Gunn-

Moore, 2011, Mooney et al., 2004 (c)). Estas alterações estão também correlacionadas com 

uma diminuição no cálcio sérico ionizado, hiperparatiroidismo secundário e uma tendência para 

níveis elevados de osteocalcina e 1,25-dihidroxicolecalciferol (calcitriol), sendo que o 

significado clínico destas alterações permanece ainda desconhecido (Mooney et al., 2004 (c)). 

Os animais com IRC têm concentrações séricas de cálcio ionizado superiores 

comparativamente com animais não azotémicos, assim, a hipocalcemia em animais 

hipertiroideus não parece estar associada com deficiência em calcitriol ou com a IRC (Williams 
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et al., 2013).  

A concentração de T4 total plasmática foi associada de forma independente com a 

concentração de cálcio ionizado após o ajustamento de outros fatores como a PTH plasmática 

e a concentração de calcitriol. O que sugere que as hormonas tiroideias podem influenciar as 

concentrações séricas de cálcio ionizado tanto diretamente como por mecanismos ainda 

desconhecidos mas que são independentes do controlo da PTH e do calcitriol (Williams et al., 

2013). 

 

6.3.3.6. Hipocalemia 

Foi reportada hipocalemia em alguns casos mas a etiologia pela qual ocorre é 

desconhecida. No entanto pode desenvolver-se e estar relacionada com o stresse provocado 

pelos processos de diagnóstico utilizados (Gunn-Moore, 2011). 

Quando ocorre a miopatia resultante da hipocalemia pode revelar-se fraqueza muscular 

grave, ventroflexão do pescoço e aumento da creatinina cinase sérica (Gunn-Moore, 2011). 

 

6.3.3.7. Diminuição nos níveis séricos de frutosamina 

A concentração de frutosamina em animais hipertiroideus encontra-se relativamente 

reduzida tendo como base de comparação animais eutiroideus, possivelmente por um aumento 

no metabolismo proteico, esta situação pode representar um problema em animais 

concomitantemente hipertiroideus e diabéticos, em que é necessário um cuidado suplementar 

na avaliação destas variáveis (Mooney et al., 2004 (c), Grahamm et al., 1999). Esta diminuição 

pode ocorrer igualmente associada a tratamentos com iodo radioativo (Graham et al., 1999).  

 

6.3.4. Avaliação urinária 

Este exame não dá informação relevante visto que a única alteração consistente 

encontrada é uma diminuição da densidade específica da urina (Mooney et al., 2004 (c)). 

A menos que exista uma insuficiência renal concorrente a urina encontra-se 

normalmente concentrada. Pode verificar-se microalbuminúria e alguns gatos podem 

desenvolver proteinúria significante (rácio proteína/creatinina >0,4), que se encontra 

frequentemente associada à hipertensão sistémica associada (Gunn-Moore, 2011). 

 

6.3.5. Tiroide e hipertensão arterial 

O Hipertiroidismo causa um decréscimo na resistência vascular periférica e no volume 

de enchimento arterial, que é detetado por barorecetores renais que estimula a secreção de 
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renina como mecanismo compensatório. Pode dizer-se que a ativação do Sistema Renina-

Angiotensina- Aldosterona (SRAA) pode levar ao desenvolvimento de hipertensão, sendo que 

a angiotensina II e aldosterona causam uma expansão do volume vascular, retenção de sais e 

fluidos, vasoconstrição, o que em conjunto leva a uma elevação da pressão arterial (Williams, 

2012 (b)). 

A prevalência de hipertensão em gatos hipertiroideus estima-se rondar os 10 a 15%. 

Acrescendo cerca de 20 a 25% dos animais inicialmente normotensos que se tornam hipertensos 

após o tratamento anti-tiroideu. Apesar de os animais hipertiroideus apresentarem muitas das 

vezes IRC, os animais hipertiroideus hipertensos muitas vezes não apresentam IRC, pelo que a 

hipertensão não parece ser secundária a esta insuficiência renal (Williams, 2012 (b)). 

Num estudo de Williams et al. (2012 (a)) não se verificou evidência de um aumento da 

ativação do SRAA em gatos hipertiroideus que são hipertensos no momento do diagnóstico ou 

os que desenvolvem hipertensão arterial após o tratamento, quando comparados com gatos 

hipertiroideus normotensos. 

Em gatos hipertiroideus que desenvolvem hipertensão após o tratamento, demonstra-se 

que a concentração de aldosterona plasmática não é influenciada pela ativação da renina 

plasmática após o tratamento, o que pode indicar uma disfunção no SRAA nestes gatos que 

pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão arterial (Williams et al., 2012 (a)). 

 

6.4. Concentração sérica basal de Hormonas tiroideias 

Não é possível mensurar as concentrações séricas das hormonas TRH e TSH de forma 

precisa (Mooney et al., 2004 (c)). Pelo que, os testes para confirmação do hipertiroidismo mais 

frequentemente usados são os que doseiam as concentrações séricas das hormonas tiroideias 

totais ou livres (Mooney et al., 2004 (c)). Uma outra via de diagnóstico possível é o recurso a 

testes de manipulação, em que, por estimulação ou supressão, do feed back negativo exercido 

pelas hormonas tiroideias na TRH e TSH se verifica o estado de eutiroidismo ou hipertiroidismo 

(Mooney et al., 2004 (c)). 

Um estudo prospetivo de Wakeling et al. (2011) revelou que concentrações indetetáveis 

de TSH (<0,03 ng/mL)) em gatos eutiroideus com mais de 9 anos estão associados com um 

maior risco de desenvolverem hipertiroidismo em cerca de 14 meses, com uma sensibilidade 

de 80%. Sendo que alguns dos animais demoram mais de 14 meses, demonstrando que a doença 

tem provavelmente um período subclínico que pode variar de animal para animal (Wakeling et 

al., 2011). No entanto tem que se ter em conta que existem flutuações dos valores de TSH o 
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que pode ser impeditivo no diagnóstico de hipertiroidismo subclínico (Wakeling et al., 2011). 

Assim sendo, uma concentração de TSH de ≥ 0,03 ng/ml sugere que um gato é menos 

susceptivel de desenvolver hipertiroidismo clínico no ano que se segue, podendo ser este um 

teste para determinação do risco de desenvolver hipertiroidismo a empregar em animais 

geriátricos aparentemente saudáveis (Wakeling et al., 2011). 

 

6.4.1. T3 e T4 Total 

A elevação da concentração das hormonas tiroideias ligadas a proteínas ou livres, são o 

método mais utilizado de confirmação de diagnóstico de hipertiroidismo, uma vez que as 

técnicas de medição encontram-se facilmente disponíveis, são confiáveis e relativamente 

baratas (Mooney et al., 2004 (c)). 

Como em gatos a afinidade e a concentração de proteínas de ligação é mais baixa, a 

concentração total das hormonas vai ser igualmente mais baixa do que em humanos, neste 

contexto, os protocolos usados por rotina em medicina humana necessitam de ajuste da medição 

de concentrações mais baixas de hormonas circulantes, para além de necessitarem que se crie 

um intervalo de referência próprio para os gatos (Mooney et al., 2004 (c)). 

Como ambas as hormonas T3 e T 4 se encontram elevadas em gatos hipertiroideus não 

é necessário fazer a medição da concentração de ambas, no entanto em cerca de 30% dos gatos 

hipertiroideus (os que são medianamente afetados) a hormona T3 encontra-se dentro do 

intervalo de referência e a T4 ligeiramente elevada. Nestes casos as concentrações sobem se o 

animal permanecer sem tratamento para o hipertiroidismo (Mooney et al., 2004 (c)). Este 

fenómeno pode ser explicado por uma diminuição compensatória na conversão periférica de T4 

em T3 ao longo da progressão da doença. Por este motivo, pela reconhecida fraca sensibilidade 

diagnóstica da hormona T3, o doseamento sérico isolado desta hormona não é recomendado 

como método de diagnóstico do hipertiroidismo felino (Mooney et al., 2004 (c)).  

A medição de T4 pode ser crucial para o diagnóstico visto que é um teste que tem uma 

sensibilidade de mais de 90%, no entanto em fases muito precoces ou intermédias da doença os 

níveis de T4 podem encontrar-se dentro do intervalo de referência (Daniel et al., 2014).  

Apesar de não se ter demonstrado a presença de um ritmo circadiano nas flutuações de 

T4 foi demonstrado que as concentrações podem variar em dias diferentes, podendo estas 

flutuações estar relacionadas com alterações hemodinâmicas ou variações nas proteínas de 

ligação (Mooney et al., 2004 (c)). Este fenómeno apresenta significado diagnóstico em animais 

em que as concentrações basais de hormona tiroideia são baixas e em que estas variações podem 
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significar que em determinados dias os valores de T4 podem estar dentro do intervalo de 

referência, pois em gatos em que as concentrações basais são muito elevadas não há risco de 

que isso aconteça (Mooney et al., 2004 (c)). 

Algumas comorbilidades podem causar supressão dos níveis de T4 nos animais 

hipertiroideus mostrando-se o animal eutiroideu a nível bioquímico (Daniel et al., 2014). O 

mecanismo que causa esta supressão afeta os animais com níveis próximos do intervalo de 

referência e não está claro como ocorre, mas é mais provável envolver alterações no 

metabolismo da hormona tiroideia periférica, ou na ligação às proteínas plasmáticas do que a 

supressão no eixo hipotalâmico-hipofisário (Mooney et al., 2004 (c)).  

A supressão causada por outras doenças é tão grande quanto maior for a gravidade da 

mesma, deste modo os níveis de T4 podem servir como indicador de prognóstico, sendo que 

animais eutiroideus com supressão causada por outras doenças tem as suas concentrações 

séricas de T4 na metade inferior ou mesmo abaixo do limite de referência (Mooney et al., 2004 

(c)). 

Em animais com doença em fase inicial a intermédia as concentrações séricas de 

hormonas tiroideias podem eventualmente aumentar a níveis de diagnóstico nas 3 a 6 semanas 

seguintes, caso não se inicie entretanto o tratamento (Mooney et al., 2004 (c)). 

De salientar que apesar da grande sensibilidade diagnóstica que este teste possui, o 

hipertiroidismo não é uma doença laboratorial mas sim clínica logo qualquer que seja o 

resultado laboratorial, este deve ser valorizado em função da presença ou ausência de sinais 

clínicos, sendo que o bócio palpável é um indicador complementar a esta avaliação a considerar 

(Mooney et al., 2004 (c), Peterson, 2013). 

 

6.4.2. T4 livre 

Os níveis de T4 livre são menos suscetíveis a alteração pelos fatores anteriormente 

descritos como fatores de alteração na concentração da fração total desta hormona. Por outro 

lado, e em oposição à T4 total, as concentrações de T4 livre são semelhantes entre espécies 

diferentes e por isso os kits de mensuração de medicina humana podem ser utilizados sem 

alterações nos gatos (Mooney et al., 2004 (c)). 

A análise de T4 livre é menos fiável, dado que um aumento do tempo de armazenamento 

da amostra pode levar a um aumento nos valores desta fração, para além disso a técnica para 

ser precisa exige o recurso a métodos de ultrafiltração e diálise de equilíbrio que nem sempre 

estão disponíveis e são, relativamente aos kits de medição da T4 total, dispendiosos (Mooney 
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et al., 2004 (c)). 

No hipertiroidismo as concentrações de T4 livre e total estão fortemente 

correlacionadas, mas se a concentração de T4 total se encontrar elevada já não é necessário 

recorrer à mensuração da T4 livre. Assim, a mensuração de T4 livre é mais utilizada em casos 

de hipertiroidismo ligeiro a médio ou em casos em que se suspeite de uma supressão causada 

por doenças não tiroideias (Mooney et al., 2004 (c)). 

A T4 livre tem uma interpretação diagnóstica difícil quando utilizada isoladamente e 

deve recorrer-se a ela apenas após já se ter realizado uma análise prévia da T4 total, visto que 

animais hipertiroideus que se encontram ligeiramente acima do intervalo de referência na fração 

total da hormona têm valores bastantes aumentados na avaliação da fração livre e animais 

eutiroideus com doenças não tiroideias supressoras, que teriam os valores de T4 total abaixo do 

nível médio do intervalo de referência, apresentam, em 12% dos casos, valores acima do 

intervalo de referência na fração livre da hormona (Mooney et al., 2004 (c)). 

 

6.4.3. Testes dinâmicos 

Os testes dinâmicos (Tabela 3) são utilizados nos casos em que a sintomatologia clínica 

é altamente compatível com hipertiroidismo, no entanto o animal apresenta repetidamente 

concentrações séricas de T4 total dentro do intervalo de referência, ou quando a T4 livre 

também não é esclarecedora em relação ao diagnóstico (August, 2006). 

 

Tabela 3: Protocolo de teste dinâmico de função tiroideia. PO - Per os; EV - Endovenoso. Adaptado de Mooney 

et al. (2004 (b)) e Peterson (2013). 

Testes dinâmicos Supressão T3 Estimulação TSH Estimulação TRH 

Fármaco Liotironina TSH bovina TSH humana TRH 

Dose 
15-25 µg cada 8 

horas, 7 doses 
0,5 UI/kg 

0,025-0,20 

mg/gato 
0,1 mg/kg 

Via PO EV EV EV 

Toma de amostras 

(horas) 

0 e 2 a 4 horas após 

última dose 
0 e 6 horas 1 e 6 a 8 horas 0 e 4 horas 

Teste T4 total T4 total T4 total T4 total 

Interpretação 

Eutiroidismo 
<20nmol/l com 

>50% de supressão 
>  100% Aumento 

>  100% 

Aumento 
>  60% Aumento 

Hipertiroidismo 
>20nmol/l com ± 

<35% de supressão 

Aumento mínimo 

ou inexistente 

Não 

determinado 
< 50% Aumento 
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6.4.3.1 Teste de supressão com T3  

Baseia-se na avaliação da capacidade que a administração de uma dose de T3 tem na 

supressão da produção de TSH produzida na glândula pituitária e por consequência na produção 

de T4 por um mecanismo de feed back negativo (Mooney et al., 2004 (c)). No caso do 

hipertiroidismo já ocorre uma supressão causada pelo excesso de hormonas tiroideias 

circulantes o que leva a que a hormona T3 administrada por via exógena exerça pouco, ou 

nenhum, efeito na produção endógena de hormona T4 (Mooney et al., 2004 (c)).  

Este teste não apresenta, normalmente, efeitos secundários significativos, no entanto 

exige cooperação por parte do proprietário para administrar comprimidos e também exige uma 

boa absorção gastrointestinal para se atingir os níveis circulantes desejáveis de T3, o custo do 

teste também pode ser impeditivo (Mooney et al., 2004 (c)). Normalmente é mais usado para 

descartar o hipertiroidismo do que propriamente para o confirmar (Mooney et al., 2004 (c)). 

 

6.4.3.2. Teste de estimulação com TRH 

Em gatos hipertiroideus existe uma resposta limitada neste teste, devido à supressão 

crónica da TSH que estes animais apresentam. A TRH é administrada por via endovenosa tem 

uma resposta relativamente rápida e requer apenas mensuração da T4. Frequentemente ocorrem 

sobreposições nos resultados dos testes a gatos eutiroideus com doença tiroideia grave com os 

de gatos hipertiroideus com supressão marcada da concentração sérica de T4 (Mooney et al., 

2004 (c)).  

Reações adversas são frequentes mas normalmente transitórias, estas incluem salivação 

excessiva, vómitos, taquipneia e defecação (Mooney et al., 2004 (c)). 

 

6.4.3.3 Teste de estimulação com TSH 

Tal como no teste anterior, no teste de estimulação com TSH as concentrações séricas 

de T4 permanecem praticamente inalteradas nos gatos hipertiroideus porque a tiroide não tem 

capacidade de resposta funcional a esta estimulação, ou a hormona T4 já se encontra na taxa 

máxima de produção (Mooney et al., 2004 (c)). Gatos com níveis de T4 extremamente elevados 

tendem a ter a mesma resposta funcional que os animais eutiroideus (Mooney et al., 2004 (c)). 

Dadas as dificuldades anteriormente apresentadas e o facto de existir uma certa 

dificuldade em obter a TSH exógena, este teste deixou de ser recomendado para o diagnóstico 

do hipertiroidismo felino (Mooney et al., 2004 (c)). 
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6.5. Radiografia 

A tiroide não é visualizada em radiografias simples a menos que se encontre aumentada. 

Uma tiroide aumentada provoca alterações da topografia cervical normal, deslocando a traqueia 

de várias formas dependendo da localização do aumento tiroideu ou mesmo da existência de 

tecido tiroideu ectópico (Kealy et al., 2011). 

Pode verificar-se cardiomegalia moderada a grave em alguns animais (Figura 10). Entre 

1992 e 1993, 8% e entre 1979 e 1982, 30% dos animais hipertiroideus apresentaram evidências 

radiográficas de insuficiência cardíaca (Fox et al., 1999). Esta diferença pode ser explicada pelo 

facto de cada vez menos se recorrer à radiografia torácica para encontrar alterações cardíacas 

deste tipo (Fox et al., 1999). 

Figura 10: Radiografia de gato com cardiomiopatia hipertrófica demonstra edema pulmunar e cardiomegalia 

(Norsworthy et al., 2010). 

Segundo Mooney et al. (2004 (b)) as radiografias de 50% dos gatos afetados mostram 

evidência de aumento intermédio a elevado da silhueta cardíaca. Nos casos de insuficiência 

cardíaca congestiva observa-se, com alguma frequência e, simultaneamente, evidência de 

derrame pleural e de edema pulmonar. 

 

6.6. Ecografia  

6.6.1. Ecografia de tiroide 

A avaliação da tiroide por ecografia providencia informação clínica anatómica mas não 

funcional, assim sendo, não é possível distinguir, com recurso a este meio de diagnóstico, as 

alterações benignas das malignas (Kealy et al., 2011).  
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A tiroide de animais eutiroideus possui em média 2 a 3 cm de comprimento e 0,2 a 0,3 

cm de largura. Têm uma forma triangular e localiza-se medialmente às artérias carótidas. Tem 

aparência pequena, anecoica e tubular (Mannion, 2006). 

Nos gatos hipertiroideus, a tiroide apresenta-se hipertrófica, globosa e heterogénia 

(Figura 11), com áreas hipoecogénicas ou mesmo anecogénicas, e hipervascularizada (Barberet 

et al., 2010). O comprimento da glândula não varia entre gatos hipertiroideus e eutiroideus 

(Barberet et al., 2010). No entanto, o hipertiroidismo traduz-se numa perda da forma fusiforme 

da glândula que adquire um formato em “salsicha”, podendo ocorrer uma ondulação das 

margens o que produz um aspeto lobulado (Mannion, 2006). Podem ainda evidenciar-se 

estruturas quísticas anecogénicas, únicas ou múltiplas, localizadas no parênquima da glândula 

(Mannion, 2006). 

Figura 11: Ecografia de tiroide revela um quisto de hipoecóico elevadas dimensões (Norsworthy. et al., 2010). 

  

Os adenomas e carcinomas de tiroide são geralmente visualizáveis, mas o tecido tiroideu 

ectópico é difícil de diferenciar de linfonodos periféricos (Kealy et al., 2011).  

Os adenomas são frequentemente bilaterais, enquanto os carcinomas, que são menos 

frequentes e têm margens pouco definidas, são geralmente unilaterais e hipoecóicos em relação 

ao tecido tiroideu circundante (Kealy et al., 2011). Os carcinomas geralmente causam 

alterações topográficas muito acentuadas localmente, podendo envolver linfonodos regionais e 

estruturas periféricas, tais como o esófago, a artéria carótida comum ou a veia jugular, o que 

sugere metastização (Mannion, 2006). 
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Ocasionalmente, o hipertiroidismo pode exibir uma apresentação unilateral. Neste caso 

não é normalmente possível evidenciar o lobo tiroideu contralateral, devido a uma atrofia 

compensatória deste lobo que o torna pequeno e semelhante aos tecidos adjacentes (Mannion, 

2006). 

Num estudo com 29 gatos hipertiroideus, Barberet et al.(2010) mediram o volume do 

lobo tiroideu esquerdo em 572 mm3, o do lobo tiroideu direito em 552 mm3 e em 1124 mm3 o 

volume tiroideu total. Quando estimado por tomografia computorizada, o volume da tiroide de 

um animal eutiroideu em média foi de cerca de 215.3 mm3 (Barberet et al., 2010). 

A ecografia tem limitações no cálculo do volume tiroideu, já que o tecido tiroideu 

hiperfuncional pode ser multifocal ou disseminado (Barberet et al., 2010). 

 

6.6.2. Ecografia cardíaca 

Em 70% dos casos de hipertiroidismo felino verifica-se hipertrofia do ventrículo 

esquerdo (Figura 12), ou dilatação do átrio esquerdo em e em 45% dos casos dilatação do átrio 

direito. A hipertrofia do septo interventricular é registada em 40% dos casos (Mooney et al., 

2004 (b)). 

Figura 12: Vista em eixo curto do ventrículo esquerdo revela engrossamento do septo interventricular (0,89cm). 

Engrossamento da parede ventricular livre esquerda superior a 0,6 cm consistente com cardiomiopatia hipertrófica 

(Norsworthy et al., 2010). 

 

A hipercontratilidade é indicada pelo aumento da fração de encurtamento e pela 

velocidade circunferencial da fibra de encurtamento e ocorre frequentemente. O hipertiroidismo 
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é, embora com alguma raridade, associado a uma forma dilatada de cardiomiopatia com 

evidências ecográficas de contratilidade miocárdica diminuída e dilatação ventricular marcada 

(Mooney et al., 2004 (b)). 

Normalmente as alterações cardíacas encontradas resolvem-se apenas com o tratamento 

do hipertiroidismo (Mooney et al., 2004 (b)). 

 

6.6.3. Ecografia abdominal 

Animais hipertiroideus apresentam ainda um aumento da dimensão das glândulas 

adrenais de cerca de 20% comparativamente com animais eutiroideus com a mesma idade, 

possivelmente por uma sobre-estimulação do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenocortical. 

Como neoplasias primárias adrenais provocam aumentos mais significativos nestas glândulas 

os incrementos que decorrem na sequência do hipertiroidismo felino não são facilmente 

confundíveis, no que à interpretação ecográfica diz respeito (Chapman, 2011). 

 

6.7. Eletrocardiografia 

Em animais hipertiroideus a taquicardia sinusal é a arritmia mais frequente (Fox et al., 

1999) . Arritmias atriais e ventriculares e anomalias de condução são também diagnosticadas 

em associação a esta doença, mas com uma incidência reduzida (Fox et al., 1999). O bloqueio 

do ramo direito apresenta maior incidência, mas a causa é ainda desconhecida (Fox et al., 1999).  

As alterações eletrocardiográficas nas amplitudes da onda R e P e nas suas durações 

constituem evidência indireta de aumento das câmaras cardíacas (Fox et al., 1999). 

A frequência com que se diagnostica aumento na voltagem da onda R na derivação II 

tem vindo a diminuir, embora se continuem a identificar situações de cardiomegalia (Fox et al., 

1999). Esta diminuição nas manifestações cardíacas radiográficas e ecocardiográficas nos anos 

mais recentes sugere que, atualmente, os animais são diagnosticados quando a doença ainda se 

encontra numa fase inicial e, portanto, antes de se produzirem graves efeitos tirotóxicos 

orgânicos (Fox et al., 1999). 

 

6.8. Citologia 

A citologia de tiroide apenas é possível quando ocorrem aumentos de tamanho uni ou 

bilaterais na zona de projeção tiroideia e pode ajudar a diferenciar as lesões benignas das 

malignas (Allison et al., 2007). Permite ainda distinguir a hiperplasia adenomatosa do 

carcinoma de tiroide de outras causas de massas cervicais como é o caso de abcessos, 
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linfadenopatia, sialocélios e neoplasias não tiroideias (Allison et al., 2007). A citologia é 

realizada por aspiração e pode ser necessário repetir a recolha se a amostra sofrer contaminação 

sanguínea significativa (Allison et al., 2007)  

 

6.8.1. Adenoma 

A hiperplasia benigna da tiroide e o adenoma (Figura 13) são as duas formas benignas 

associadas ao surgimento do hipertiroidismo. Podem ser distinguidas por histopatologia ao 

avaliar o grau de compressão do tecido tiroideu e a presença de cápsula (Allison et al., 2007). 

Figura 13: Cluster de células do aspirado de um adenoma de tiroide. As células apresentam um núcleo 

monomórfico e abundante citoplasma granular (Coloração de Wright, estalão =20 µm) (Allison et al., 2007). 

 

Os aspirados têm celularidade variável e as células foliculares encontram-se em clusters, 

possuindo um núcleo evidente e central em relação ao citoplasma de dimensão moderada e 

basófilo (Allison et al., 2007). Podem surgir pequenos grânulos intracitoplasmáticos de 

coloração azulada a preta. As células podem ter um arranjo acinar com coloide no centro 

(Allison et al., 2007). 

 

6.8.2. Carcinoma de tiroide 

Os tumores malignos são fracamente encapsulados e geralmente aderem aos tecidos 

envolventes devido a uma invasão local extensa, podendo estar também associados a 

metastização (Allison et al., 2007). Podem ser visualizadas áreas de inclusão de tecido ósseo e 

mineralizado no centro do tumor (Allison et al., 2007). 
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Geralmente os aspirados têm elevada celularidade podendo ter ou não coloide, as células 

foliculares normalmente encontram-se dispersas e isoladas ou organizadas em clusters com 

estruturas acinares (Allison et al., 2007). 

Os carcinomas foliculares, abrigam células foliculares alteradas que podem surgir 

separadas ou em clusters, nestas podem observar-se grânulos citoplasmáticos azulados a pretos 

e inclusões citoplasmáticas em pequenos pontos, sendo a frequência da anisocitose e da 

anisocariose variável (Allison et al., 2007). Podem ter núcleos medianamente aumentados de 

dimensão e nucléolos indistinguíveis, as figuras mitóticas surgem apenas muito raramente 

(Allison et al., 2007). Neste contexto os carcinomas de tiroide têm critérios de malignidade 

escassos a ausentes (Allison et al., 2007). 

 

6.9. Histopatologia 

A malignidade pode advir de uma falha na resposta ao tratamento convencional ou de 

uma apresentação clinica atípica e está normalmente associada à alteração da tiroide à palpação 

ou à visualização da área topográfica da mesma (Hibbert et al., 2009). A malignidade só pode 

ser descartada por histopatologia pelo que deve ser realizada de forma rotineira após cada 

tiroidectomia (Hibbert et al., 2009). 

Microscopicamente, a arquitetura folicular na hiperplasia adenomatosa da tiroide 

encontra-se alterada por um ou mais focos de tecido hiperplásico e hiperfuncional (Figura 14), 

formando nódulos, facilmente percetíveis, que variam entre menos de 1 mm até mais de 2 cm 

de diâmetro (Mooney et al., 2004 (a), Feldman et al., 2004). Estes nódulos hiperplásicos podem 

localizar-se dentro e/ou entre nódulos tiroideus de funcionalidade normal e podem apresentar 

diferentes tamanhos e arquiteturas. O tecido tiroideu normal encontra-se comprimido e rodeado 

por folículos anormais (Mooney et al., 2004 (a), Feldman et al., 2004).  

É difícil avaliar através da histopatologia a capacidade de um nódulo ou célula produzir 

hormonas tiroideias, no entanto a capacidade de sintetizar tiroglobulina, a proteína precursora 

das hormonas da tiroide é possível, através de avaliação imunohistoquímica, o que permite 

determinar se um foco hiperplásico é também hiperfuncional (August, 2006). 

 



37 
 

Figura 14: Exemplo de hiperplasia nodular consistente com hipertiroidismo, com quistos foliculares, grandes 

pseudoquistos de Kursteiner (remanescentes da paratiroide fetal) e timo remanescente. (Hematoxilina e Eosina, 

magnificação de 40x) (August, 2006). 

 

Nos casos de carcinoma de tiroide o que se verifica são sinais típicos de malignidade 

como atividade mitótica, e infiltração de tecidos periféricos (Hibbert et al., 2009). 

 

6.10. Cintigrafia 

A cintigrafia é um método não invasivo para deteção de evidência de malignidade 

associada ao hipertiroidismo, incluindo a deteção de metástases, frequentemente encontradas 

nos carcinomas de tiroide (Broome, 2006). Sendo a técnica gold standard de diagnóstico de 

hipertiroidismo oculto ou em fase intermédia (Peterson, 2013). Em geral é mais fiável do que a 

palpação tiroideia pois na maioria dos animais hipertiroideus a hiperplasia adenomatosa bem 

como os adenomas de tecido ectópico têm localização intratorácica, o que os torna 

inalcançáveis à palpação (Broome, 2006). 

A cintigrafia permite a visualização direta do tecido tiroideu hiperfuncional responsável 

pelas manifestações clínicas (Figura 15). Permite ainda verificar a existência de distorção dos 

lobos da tiroide, de múltiplos focos de tecido hiperfuncional, de atividade fora da zona 

anatómica normal da tiroide e de um padrão heterogéneo com margens espiculadas na imagem 

cintigráfica do tecido hiperfuncional (Harvey et al., 2009). Esta técnica de diagnóstico permite, 

assim, confirmar de forma precoce a presença de hiperplasia adenomatosa mesmo quando os 

testes laboratoriais ainda não evidenciam anomalias (Broome, 2006). 
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Em suma, a cintigrafia permite fazer o estadiamento do hipertiroidismo antes e após a 

instituição da terapia (Broome, 2006). Permite, assim, fazer uma avaliação simultaneamente 

anatómica e funcional do tecido tiroideu (Daniel et al., 2014). 

Figura 15: Cintigrafia, vista ventral, demonstra um extensa área de captação aumentada do radioisótopo 

envolvendo ambos os lobos tiroideus na zona do pescoço mas que se estende até à entrada do tórax (Harvey et al., 

2009). 

 

O ião pertecnetato (TcO4
-) tem uma carga e tamanho similar ao iodo, o que resulta na 

captação natural deste ião pelo tecido tiroideu. Este ião é também concentrado no tecido salivar 

e na mucosa gástrica (Broome, 2006). O TcO4
- é relativamente fácil de obter e barato, daí ser 

maioritariamente escolhido para realização da cintigrafia em animais de companhia (Broome, 

2006). 

A cintigrafia baseia-se na captação seletiva de um radioisótopo pelo tecido tiroideu. 

Podem ser usados os isótopos do iodo (123I e 131I). O primeiro por ter sido largamente usado na 

Medicina Humana teve o seu uso limitado na Medicina Veterinária e o segundo necessita de 

uma dosagem superior, uma maior exposição dos técnicos ao radioisótopo e uma colimação 

reduzida (Broome, 2006). 

A cintigrafia realiza-se 20 ou 60 minutos após a administração percutânea do ião usando 

um colimador low energy all-purpose, parallel hole (LEAP) em animais não sedados ou com 

leve sedação. Esta característica faz com que estes colimadores sejam os mais usados em 

medicina veterinária, resultando na aquisição de uma imagem não ampliada (Broome, 2006). 
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Não foi observada diferença significativa entre fazer a cintigrafia aos 20 e aos 60 minutos 

(Daniel et al., 2014). 

Uma tiroide normal tem um rácio captação tiroide:salivar <1. Este rácio pode ser 

avaliado de forma objetiva por um programa que faz a contagem das regiões de interesse, mas 

pode ainda ser avaliado subjetivamente comparando a captação de cada área por apreciação 

visual (Broome, 2006).  

A tiroide normal surge, na cintigrafia, como duas zonas ovais alongadas, simétricas no 

tamanho e na posição (Daniel et al., 2014, Peterson, 2013). Em gatos normais, as margens dos 

lobos devem ser lisas e regulares, sem tecido ectópico (Daniel et al., 2014, Peterson, 2013). 

Em gatos hipertiroideus os lobos hiperfuncionais aparecem com aumento da captação 

do radioisótopo, esta captação pode ser homogénea ou com nódulos de vários tamanhos que 

podem ser únicos num lobo ou formar agrupamentos tipo colar de pérolas (Daniel et al., 2014). 

Os nódulos tiroideus podem localizar-se na região anatómica normal da tiroide ou deslocarem-

se como tecidos ectópicos para zonas mais caudais ou mais craniais (Daniel et al., 2014).  

Considera-se doença tiroideia unilateral quando existe aumento da captação do 

radioisótopo por um lobo e completa supressão do lobo contralateral (Daniel et al., 2014). 

Alguns animais podem exibir uma apresentação quística, estes quistos aparecem como lacunas 

fotopénicas rodeadas por nódulos hiperfuncionais (Daniel et al., 2014).  

A denominação de carcinoma é presuntivamente atribuída às hiperplasias que 

evidenciam metastização (Broome, 2006). Nestes casos a tiroide revela-se aumentada com alta 

captação do radioisótopo, tem um aspeto heterogéneo com margens espiculadas (Daniel et al., 

2014). As metástases surgem como captação de contraste no mediastino ou na área pulmonar 

(Daniel et al., 2014). 

A cintigrafia tem avaliação limitada em animais com doenças que podem ser incluídas 

no diagnóstico diferencial dos quadros clínicos de hipertiroidismo e que tenham feito 

erroneamente tratamento com Metimazol, a cintigrafia pode resultar em falsos positivos, ou 

seja, consolida o erro de diagnóstico (Daniel et al., 2014). E ainda na avaliação da função 

tiroideia por cintigrafia após teste de estimulação com TSH humana não é preciso em gatos 

com níveis baixos de T4 total em combinação com azotemia renal (Hoek et al., 2010).  
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6.11. Tomografia computorizada 

Existe uma boa correlação (p <0,01) entre as alterações anatómicas e morfológicas 

detetadas por tomografia computorizada (TC), com recurso a um scanner de 3G e 16 cortes em 

animais anestesiados, e as observadas por cintigrafia, no entanto a TC não permite distinguir 

alterações uni de bilaterais, ao contrário da cintigrafia (Lautenschlaeger et al., 2013). Neste 

mesmo estudo também não se observou uma correlação significativa entre os níveis de tiroxina 

e as alterações observadas e não lhes foi possível evidenciar tecido hiperfuncional ectópico.  

Neste contexto, esta técnica parece ser menos informativa quanto à funcionalidade da 

glândula mas mais informativa relativamente à sua anatomia e topografia. Apesar daquela 

limitação, a TC permite identificar o aumento da dimensão e da funcionalidade da glândula, 

informação que é relevante para o tratamento cirúrgico (Lautenschlaeger et al., 2013). 

As imagens de TC recolhidas por Lautenschlaeger et al. (2013) revelaram glândulas 

ovoides com vários graus de hipertrofia unilateral ou bilateral. Estes autores observaram ainda 

uma margem hiperdensa com floculações de tecido mineralizado no interior da glândula. O 

tecido hiperfuncional aparece hipoatenuado pela presença de células foliculares e tecido 

intersticial aumentado, com menor concentração de iodo (Lautenschlaeger et al., 2013). 

 

6.12. Avaliação da resposta a terapia anti-tiroideia 

Administração de drogas anti-tiroideias durante cerca de 30 dias e observação das 

alterações nos sinais clínicos permite avaliar se as manifestações clínicas apresentadas pelo 

animal são efetivamente provocadas pela tirotoxicose. No entanto, podem causar efeitos 

secundários graves e por isso requerem a utilização de controlos hematológicos e bioquímicos 

apertados (Mooney et al., 2004 (b)). 

Em animais assintomáticos em que o diagnóstico é duvidoso, deve proceder-se a 

reavaliações clinicas a intervalos de 2 a 3 semanas que devem incluir avaliação do peso 

corporal, a palpação da tiroide e análises de concentração de T4. Se o animal for 

verdadeiramente tiroideu o nódulo de tiroide vai continuar a crescer e eventualmente os valores 

de T4 vão sair do intervalo de referência, acentuando-se a perda de peso do animal (Peterson, 

2013). 
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7. Tratamento 

Tradicionalmente, os tratamentos disponíveis para o hipertiroidismo incluíam 

tratamento farmacológico com medicamentos anti-tiroideus e fármacos direcionados às 

comorbilidades e o tratamento com iodo radioativo, ou a tiroidectomia (Chapman, 2011, 

Harvey et al., 2009). Mais recentemente, foi colocada no mercado uma dieta terapêutica que se 

apresenta como alternativa ao tratamento convencional. 

O facto de o fármaco anti-tiroideu (Metimazol) possuir um preço reduzido, associado 

ao facto de o iodo radioativo e a tiroidectomia poderem, potencialmente, causar insuficiência 

renal, traduz-se no uso frequente do Metimazol no tratamento desta doença na clinica de 

animais de companhia (Chapman, 2011).  

Contudo a terapia mais apropriada para cada caso de hipertiroidismo é determinada por 

vários fatores e a presença ou ausência de múltiplos focos de tecido ectópico hiperfuncional 

constitui um dos fatores mais importantes a considerar (Harvey et al., 2009). 

Nenhuma das terapias utilizadas é completamente inócua, pelo que a aplicação de 

qualquer uma das terapias sem que exista um diagnóstico preciso deve ser evitada (Peterson, 

2013). 

A existência de casos em que os tratamentos utilizados pela medicina tradicional estão 

contraindicados, fez surgir registos de terapias homeopáticas (medicina herbal, remédios 

orgânicos) o que conjuntamente com a acunpunctura, parece ter, de acordo com Chapman 

(2011) algum efeito estabilizador. 

 

7.1. Tratamento farmacológico 

7.1.1. Medicamentos anti-tiroideus derivados do tiourileno 

Estes agentes são ativamente concentrados na tiroide contra o seu gradiente de 

concentração e inibem a síntese da hormona tiroideia. A eficácia destes princípios ativos 

depende da capacidade de concentração na glândula, existindo sempre um período de latência 

até serem atingidos resultados clínicos (Wu et al., 2013). 

O tratamento com medicamentos anti-tiroideius não é tolerado por alguns animais e os 

efeitos secundários associados à utilização do Metimazol (graves em 2 a 5% e moderados em 

cerca de 10% dos animais) podem comprometer a utilização deste método de tratamento 

(Chapman, 2011). Por sua vez, Wu et al. (2013) verificaram que a administração de Metimazol 

por via transdérmica se traduz numa diminuição dos efeitos secundários gastrointestinais e de 
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primeira passagem relativamente à administração oral. Por outro lado, sabe-se ainda que possui 

uma melhor biodisponibilidade a nível da tiroide (Wu et al., 2013). 

 

7.1.1.1. Propiltiuracilo  

O Propiltiuracilo foi o primeiro fármaco descrito para o tratamento do hipertiroidismo 

felino nos anos 80. Este fármaco tem como desvantagens o facto ter de ser utilizado em doses 

extremamente altas, cerca de 50 mg PO BID ou TID, para normalizar as concentrações séricas 

de T4 (Trepanier, 2006, Bonagura et al., 2009). 

 O Propiltiuracilo possui múltiplos efeitos secundários descritos, nomeadamente, teste 

de anticorpos anti-nucleares (ANA) positivo, anemia hemolítica positiva no teste de Coombs, 

trombocitopenia e diátese hemorrágica (Bonagura et al., 2009).  

Animais que manifestem efeitos secundários ao Metimazol nomeadamente, alterações 

laboratoriais, hepatopatias, escoriações faciais, com frequência apresentam os mesmos efeitos 

secundários ao Propitiluracilo devido às semelhanças estruturais das suas moléculas (Bonagura 

et al., 2009, Trepanier, 2006). Contudo, as reações cruzadas entre ambos não foram ainda 

estudadas. 

 

7.1.1.2. Metimazol 

O Metimazol bloqueia a síntese de hormonas tiroideias por inibição da peroxidase 

tiroideia. O Metimazol não bloqueia a libertação da hormona tiroideia preformada o que explica 

o intervalo de tempo de 2 a 4 semanas entre o início da terapia e a normalização dos níveis 

séricos das hormonas tiroideias (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006).  

As doses iniciais de Metimazol normalmente utilizadas variam entre 1.25 e 2.5 mg/gato 

PO BID, embora seja, por vezes, necessário recorrer a administração TID. A prescrição de doses 

iniciais mais elevadas (5 mg/gato BID ou TID), aumenta o risco de descompensação renal pela 

queda abrupta dos níveis séricos de T4, sobretudo em gatos com doença moderada (Bonagura 

et al., 2009, Trepanier, 2006). Estas doses de Metimazol devem ser apenas aumentadas se 2 a 

4 semanas após o inicio do tratamento na eventualidade de a resposta ser insuficiente 

(Trepanier, 2006). 

A terapia com Metimazol não diminui a dimensão da tiroide, podendo pelo contrário 

aumentá-la (Trepanier, 2006). 

Em animais que tolerem o Metimazol e que não apresentem efeitos secundários, este 

fármaco pode ter ma eficácia superior a 90%, na remissão da sintomatologia (Bonagura et al., 

2009). 
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Apesar de em humanos ser possível uma administração SID de Metimazol, tal não é 

possível em gatos hipertiroideus, pois os níveis de T4 após o término do tratamento em 48 horas 

podem atingir os níveis que o animal tinha antes de iniciar qualquer tipo de tratamento 

(Bonagura et al., 2009). 

 

 Efeitos secundários 

a) Alterações laboratoriais 

O Metimazol pode conduzir a neutropenia e/ou trombocitopenia em cerca de 3 a 9% dos 

gatos tratados. Estas alterações revertem uma semana após descontinuação do fármaco 

(Bonagura et al., 2009).   

Em animais que apresentem trombocitopenia a continuidade do tratamento pode 

provocar hemorragias com alguma gravidade. A reexposição ao fármaco em animais que 

apresentaram neutropenia como efeito secundário pode conduzir a uma neutropenia recorrente 

e grave no período de uma semana (Bonagura et al., 2009).  

Em humanos a neutropenia devida à utilização do Metimazol está geralmente associada 

à retenção destas células na medula óssea, mas tal evidência não foi observada em Medicina 

Veterinária (Bonagura et al., 2009). 

Quando se opta pelo tratamento cirúrgico recomendado realizar um painel laboratorial 

alargado, englobando no mínimo um hemograma e parâmetros bioquímicos de avaliação 

hepática e renal, visto que as alterações laboratoriais previamente referidas podem constituir 

um risco cirúrgico e anestésico acrescido (Mooney, 2010). 

b) Escoriações faciais 

Aproximadamente 2 a 3 % dos gatos tratados com Metimazol desenvolvem escoriações 

na face e no pescoço, e lesões crostosas nos pavilhões auriculares. Podendo verificar-se também 

prurido e eritema generalizado. Apesar destas escoriações responderem frequentemente ao 

tratamento com glucocorticóides pode ser necessário descontinuar a terapia para que ocorra 

remissão completa das manifestações descritas (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 

c) Hepatotoxicidade 

Em cerca de 2% dos animais tratados com Metimazol ocorre um aumento na AST, na 

bilirrubina e na ALT, bem como necrose e degenerescência hepática identificável por biopsia. 

A descontinuação do Metimazol associado a terapia nutricional e fluidoterapia podem por si só 

ser suficientes para a redução das enzimas hepáticas. O papel da depleção de glutationa ou a 
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sua suplementação, não está bem descrita em casos de hepatotoxicidade induzida pelo 

Metimazol (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 

d) Alterações Gastrointestinais 

Em cerca de 10% dos gatos surgem sinais como anorexia, vómito e letargia, estes 

surgem frequentemente nas primeiras 4 semanas de tratamento e podem resolver-se com uma 

redução da dose aplicada. Estes sinais clínicos surgem por irritação direta do fármaco no 

aparelho gastrointestinal (Bonagura et al., 2009). Os sinais clínicos gastrointestinais verificam-

se mais com o Metimazol do que com o Carbamizol pois o primeiro tem um sabor amargo e o 

segundo não tem sabor (Mooney, 2010). 

e) Descompensação renal 

Como o tratamento conduz a uma redução na taxa de filtração glomerular, 15 a 20% dos 

gatos, após normalizarem os valores de T4, apresentam sinais de azotemia, neste contexto é 

importante que antes de iniciar a terapia se avalie a possibilidade de ocorrer uma 

descompensação renal incomportável (Bonagura et al., 2009). 

Num estudo de Becker et al. (2000) o aumento da taxa de filtração glomerular dos 

animais não tratados, de cerca de 52,2% tendeu a normalizar quando se atingiu o estado de 

eutiroidismo decrescendo em cerca de 47,3% após o tratamento com Metimazol. Neste mesmo 

estudo verificou-se que apesar da diminuição da taxa de filtração glomerular não houve um 

aumento concorrente na concentração sérica de creatinina, apesar de não se ter encontrado um 

efeito renal benéfico deste fármaco (Becker et al., 2000).  

f) Anomalias na coagulação 

Quando em elevadas concentrações tanto o Metimazol como, em menor extensão, o 

Propiltiuracilo inibem o fator de ativação da coagulação dependente da vitamina K (y-

carboxilação) e a epoxide reductase (enzima alvo da warfarina e necessária para a reciclagem 

da vitamina K). Neste contexto, qualquer animal que apresente hemorragia e esteja a ser tratado 

com Metimazol, deve ser frequentemente monitorizado (Bonagura et al., 2009). 

Esta reação é suficientemente rara para que os parâmetros de coagulação não sejam 

incluídos nos controlos normais da terapia, mas deve ser tida em conta quando um gato em 

tratamento apresentar hemorragias (Trepanier, 2006). 

g) Miastenia gravis adquirida 

Alguns animais apresentam fraqueza neuromuscular e anticorpos anti acetilcolina, 

no entanto a frequência destas situações é muito reduzida. 
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Estes animais respondem tanto à descontinuação do fármaco ou à adição da 

Prednisona ao Metimazol previamente instituído (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006).  

 

 Monitorização do tratamento 

Tendo em conta toda a panóplia de efeitos secundários relatados, os gatos que estejam 

sob terapia com Metimazol devem ser monitorizados às 2, 3 e 4 a 6 semanas após o inicio da 

terapia. Este controlo deve incluir: hemograma completo, ALT, ALP, ureia e creatinina para 

além do controlo óbvio dos níveis séricos de T4 (Trepanier, 2006, Bonagura et al., 2009).  

Em casos de manifestação de efeitos secundários, estas devem ser prontamente 

identificadas pois dependendo do tipo de manifestações apresentadas pode ser necessária uma 

descontinuação do tratamento mas também pode ser suficiente uma redução das doses 

aplicadas. O perfil renal é indispensável para analisar a capacidade de tolerância à redução da 

taxa de filtração glomerular associada ao novo, e menor, nível sérico de T4 (Bonagura et al., 

2009, Trepanier, 2006). 

Se um gato se torna azotémico após o tratamento, com sinais clínicos de poliúria, 

polidipsia e inapetência, a dose de Metimazol deve ser aumentada de forma a manter as 

concentrações séricas de T4. A hipertensão e as eventuais taquiarritmias devem ser controladas 

com o uso adicional de fármacos (Trepanier, 2006). 

Um estudo de Rutland et al.(2009) demonstrou que o timing da colheita da amostra de 

sangue, após a administração oral de Metimazol, para avaliação da concentração de hormonas 

tiroideias não exerce uma alteração significativa na determinação da resposta à terapia com este 

medicamento. 

 

 Utilização da via transdérmica 

Num estudo prospetivo de Hill et al. (2011), mostrou-se que a administração 

transdérmica de Metimazol num veículo lipofílico é segura e eficaz no tratamento do 

hipertiroidismo felino espontâneo. Neste estudo é também mostrado que uma única 

administração diária transdérmica é suficiente ao contrário da medicação por via oral, para além 

de apresentar também menos efeitos secundários. A dosagem única diária é uma mais-valia 

importante no comprometimento dos donos com a terapia instituída. 

Existe uma formulação terapêutica transdérmica num organogel de lecitina plurónica 

que aumenta a sua absorção através do estrato córneo da pele, esta formulação é aplicada no 
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pavilhão auricular alternando de orelha em cada aplicação (Trepanier, 2006, Bonagura et al., 

2009).  

A absorção transdérmica é um processo passivo lento que é atrasado pelo estrato córneo 

hidrofóbico avascular da epiderme. Por este motivo, o local de eleição para a sua aplicação é o 

pavilhão auricular, onde a espessura do estrato córneo e o conteúdo em lípidos são menores, 

com o benefício adicional do risco de ingestão ser praticamente nulo (Hoffmann et al., 2003). 

Embora a primeira aplicação de Metimazol no pavilhão auricular tenha uma baixa 

absorção uma forma de administração crónica é efetiva na redução dos níveis circulantes de T4 

(Bonagura et al., 2009). Os proprietários devem ser instruídos a fazer a aplicação com luvas 

descartáveis e a retirar as crostas antes da aplicação seguinte no mesmo pavilhão auricular 

(Bonagura et al., 2009). 

Num estudo de Boretti et al. (2013) demonstrou-se que não existiu diferença entre a 

eficácia do tratamento em uma ou duas aplicações diárias, com agravante da administração 

bidiária ter provocado sinais de sobredosagem em alguns animais, ou seja de hipotiroidismo 

secundário. Recomenda-se um controlo dos valores séricos de T4 após 2 meses de tratamento 

com esta formulação, para confirmar a estabilidade dos valores (Bonagura et al., 2009).   

Esta técnica de administração do Metimazol mostrou menor eficácia em 4 semanas 

(67% dos animais eutiroideus) quando comparada com a administração por via oral (82% 

eutiroideus), estes resultados podem dever-se a uma menor biodisponibilidade do princípio 

ativo nesta formulação (Bonagura et al., 2009).  

Em suma, as vantagens da aplicação transdérmica de Metimazol incluem, segundo Hill 

et al. (2011): 

a) Uma única aplicação diária; 

b) Conveniência para os proprietários; 

c) Dificuldade em administrar comprimidos aos gatos. 

Por outro lado, as desvantagem da aplicação transdérmica resumem-se a, segundo Hill 

et al. (2011), Hoffmann et al.(2003) e Trepanier (2006): 

a) Irritações cutâneas ou eritema no local de administração; 

b) Necessidade de utilização de luvas para diminuir a contaminação ambiental com o 

fármaco; 

c) Custos acrescidos da formulação; 

d) Eficácia não comprovada para além das 2 semanas de administração; 

e) Baixa segurança para o utilizador por possibilidade de absorção cutânea que pode 
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conduzir a efeitos tópicos ou mesmo sistémicos. 

 

 Resposta ineficaz ao tratamento com Metimazol 

Nos casos em que os gatos não toleram, sem a manifestação de efeitos secundários, a 

dose de Metimazol necessária para manterem as concentrações séricas de T4 no intervalo de 

referência, o tratamento com iodo radioativo é o mais indicado (Trepanier, 2006). 

Nos animais em que o tratamento por iodo radioativo esteja contraindicado, por 

apresentarem azotemia grave, idade avançada ou outras doenças debilitantes, pode optar-se por 

usar doses toleradas de Metimazol e acrescentar um beta-bloqueador, como o Atenolol numa 

dose entre 3.125 a 6,25 mg por gato BID, para o controlo da taquicardia. A função renal e o 

peso destes animais devem ser continuamente monitorizados (Trepanier, 2006). 

7.1.1.3. Carbamizol 

O Carbamizol (peso molecular de 186g) é um pró-medicamento do Metimazol (peso 

molecular de 114g) e pode ser usado como seu substituto (Hill et al., 2011).  

A menor incidência de efeitos secundários resultante da utilização do Carbamizol em 

substituição do Metimazol observada por Bonagura et al. (2009) pode estar relacionada com a 

menor concentração sérica de Metimazol (50% inferior) quando administrado em dosagem 

idêntica mas em que o Carbamizol é o fármaco administrado (Bonagura et al., 2009).  

Num estudo de Bucknell (2000) concluiu-se que os animais melhoraram de todos os 

sinais clínicos apresentados (mesmo apresentações hematológicas e bioquímicas) e os animais 

apresentaram efeitos adversos incomuns, tendo 4 animais apresentado vómito esporádico sem 

mais efeitos gastrointestinais e um gato escoriações faciais que responderam ao tratamento por 

glucocorticoides. Foi no entanto, necessário reduzir as doses ou cessar a terapia por doença 

renal manifestada após o início do tratamento (Bucknell, 2000). 

A comparação entre a utilização do Carbamizol em formulação de libertação lenta e o 

Metimazol envolvido em açúcar (Tiamizol) permitiu concluir que a sua farmacocinética é 

semelhante quando são administrados em doses equimolares, e que a reduzida semivida de 

ambos, cerca de 3 horas, é consistente com a sua divisão em mais do que uma toma diária, 

podendo em alguns casos fazer-se a manutenção do tratamento com uma única administração 

(Hoffmann et al., 2003). 

Como não existem muitos estudos comparativos entre o tratamento com Metimazol e 

Carbamizol o uso do segundo em animais que fizeram reações adversas ao primeiro é discutível 

(Trepanier, 2006). 
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7.1.2. Outros fármacos 

 Beta-bloqueadores 

Os ß-bloqueadores podem diminuir o excesso de tónus simpático característico desta 

doença, tendo como principais objetivos a reversão da taquicardia, arritmias, hiperatividade e 

agressividade (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006).  

O Propanolol tem como efeito adicional a inibição da conversão de T4 em T3 podendo, 

a curto prazo substituir o Metimazol antes do tratamento com iodo radioativo ou a tiroidectomia 

(Trepanier, 2006). No entanto é de referir que um ß-bloqueador Propanolol (2,5 a 5mg/gato) 

não é seletivo podendo causar broncospasmo, o que pode tornar necessário administrar o 

fármaco TID (Bonagura et al., 2009).  

O Atenolol (3,125 a 6,25 mg/gato BID), por sua vez, é um ß1-bloqueador e não está 

associado a broncospasmo, por esse motivo é o fármaco de eleição em gatos com doença 

respiratória, inclusivamente em animais que apenas apresentem tosse ou alterações brônquicas 

nas radiografias de tórax (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 

No entanto, como o Atenolol é hidrossolúvel e excretado a nível renal, a frequência 

cardíaca e a função renal devem ser reavaliadas, para corrigir a dose diária em animais com 

doença renal descompensada (Bonagura et al., 2009). 

Estes fármacos não servem só por si para tratar o hipertiroidismo ou a perda de peso 

associada ao mesmo portanto, não devem ser utilizadas a longo prazo (Trepanier, 2006, 

Bonagura et al., 2009).  

Alguns gatos podem desenvolver um ritmo sinusal muito lento ou mesmo bradicardia 

sinusal após ser atingido o estado eutiroideu e neste ponto os ß-bloqueadores devem ser 

reduzidos ou retirados do plano de tratamento. Em animais mais velhos que apresentem doença 

de condução atrioventricular os ß-bloqueadores podem ser responsáveis por um bloqueio 

atrioventricular (Bonagura et al., 2009).  

 

7.1.3. Ablação percutânea com etanol 

A administração intra-tiroideia de etanol provoca necrose da glândula e indução 

eventual do estatuto de eutiroideu. Estudos preliminares sugerem que uma única inoculação em 

casos de hipertiroidismo unilateral, ou inoculações seriadas em casos de hipertiroidismo 

bilateral são eficazes na indução do eutiroidismo. Este tratamento está contudo associado à 

manifestação de diversos efeitos adversos como é o caso de disfonia transitória, síndrome de 

Horner, paralisia laríngea. Esta técnica apresenta ainda limitações tais como a exigência de 
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equipamento de ecografia especializado e de um técnico igualmente especializado (Mooney et 

al., 2004 (c)). 

 

7.1.4. Iodo estável 

A terapia com iodo estável ajuda no decréscimo da síntese de ambas as hormonas 

tiroideias e reduz a vascularização sanguínea da tiroide (Gunn-Moore, 2011). 

Elevadas doses exógenas de iodo causam um decréscimo agudo nas taxas de síntese de 

hormonas tiroideias (Wolff-Chaikoff effect) e da sua segregação para a corrente sanguínea 

(Mooney, 2010). Os efeitos desta administração sobre a vascularização e friabilidade da 

glândula são controversos, no entanto parece exercer um efeito protetor (Mooney, 2010).  

O uso desta terapia nunca se disseminou muito pois o efeito é inconsistente e errático 

na indução do eutiroidismo existindo a possibilidade de ocorrer um escape da inibição e a 

tirotoxicose exacerbar-se (Mooney, 2010).  

A administração de iodo estável está contraindicado antes da administração de iodo 

radioativo e está associado a muitos efeitos secundários como é o caso de salivação e anorexia 

parcial ou mesmo completa (Mooney, 2010).  

 

7.1.5. Soluções de Contraste iodadas 

O Ipodato de cálcio e o ácido iopanoico inibem a conversão periférica de T4 em T3 

(Mooney, 2010). Os gatos podem responder inicialmente com uma redução na T3 sérica e uma 

melhoria clinica, mas o efeito é frequentemente transitório sendo por isso difícil manter os 

níveis inicialmente conseguidos (Bonagura et al., 2009).  

O ácido iopanoico (agente colecistográfico oral - OCA) em elevadas concentrações 

inibe a segregação de T4 induzida pela TSH em humanos. No entanto, a maior parte dos doentes 

humanos apresentam hipertiroidismo em resultado de apresentarem a doença de Graves. Nesta 

doença, formam-se anticorpos que ativam os recetores de TSH na tiroide, e os agentes 

colecistográficos orais podem, por competição, suprimir as concentrações de T4 nestes doentes 

(Gallagher et al., 2011; Hibbert et al., 2009). 

O hipertiroidismo felino, resulta de uma função tiroideia autóloga TSH independente. 

Como consequência o mecanismo de ação do ácido ipanóico pode não resultar na inibição da 

segregação de T4 perpetuando-se as concentrações séricas de T4 com os consequentes sinais 

clínicos de hipertiroidismo (Gallagher et al., 2011). 
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De facto, no estudo de Gallagher et al. (2011) o ácido iopanoico foi administrado a gatos 

hipetiroideus, nas doses usadas de 50 e 100 mg PO BID, durante doze semanas e foi ineficaz 

no controlo dos níveis de T4. No entanto a estabilização da doença nas primeiras 2 a 4 semanas 

de terapia, observadas naquele mesmo estudo, sugere que o ácido iopanoico pode ser útil no 

maneio da doença no curto prazo que antecede quer o tratamento cirúrgico, quer a 

administração de iodo radioativo, particularmente quando o Metimazol não é tolerado 

(Gallagher et al., 2011). 

Tal como no caso de outros fármacos iodados, as soluções de contraste iodadas 

interferem com uma possível cintigrafia e com o tratamento por iodo radioativo, logo devem 

ser descontinuados com alguma antecedência (2 semanas em humanos) (Bonagura et al., 2009). 

 Em suma, existem várias possibilidades no que ao tratamento farmacológico diz respeito 

(Tabela 4), logo a escolha do mesmo deve ser adaptada a especificidades próprias do animal. 

 

Tabela 4: Resumo do tratamento medicamentoso do hipertiroidismo felino, adaptado de Mooney (2010) e Mooney 

et al. (2004 (b)). 

Principio 

ativo 
Modo de ação Indicações Dose diária 

Efeitos 

secundários 
Contraindicações 

Metimazol e 

Carbamizol 

Inibe a síntese 

de hormonas 

tiroideias 

2 a 3 

semanas 

antes da 

cirurgia 

2,5 mg/gato BID 

ou 5 mg/gato SID 

Alterações 

gastrointestinais, 

depressão, 

escoriações 

faciais; 

alterações 

hematológicas e 

hepatopatias 

Reações adversas; 

Aquando 

radioterapia ou 

pouco tempo 

antes 
Maneio 

crónico 

2,5 mg/gato SID 

ou BID ou 5 

mg/gato SID 

Propanolol 
β1/β2 

bloqueador 

Controlo 

sintomático 

7,5-15 mg/gato 

TID 

Bradicardia, 

depressão 

miocárdica, 

broncospasmo, 

diarreia 

Asma; 

Insuficiência 

cardíaca 

descontrolada; 

Maneio crónico 

Atenolol β1 bloqueador 

Antes da 

cirurgia e 

controlo 

sintomático 

6,25-12,5 mg SID 

ou BID 
 

Uso exclusivo; 

Antes da cirurgia; 

Maneio crónico 

Propanolol 

com iodato 

de potássio 

β1/β2 

bloqueador 

3 semanas 

antes da 

cirurgia 

7,5-15 mg dividido 

em TID dia 1 a 21 

Anorexia; 

Depressão e 

vómito; 

Maneio crónico; 

Antes da 

radioterapia 

Inibe a 

produção e 

libertação de 

hormonas 

tiroideias 

63,75 mg dividido 

em TID, dia 11 a 

20 

Ipodato de 

cálcio 

Inibe a 

conversão de 

T4 em T3 

Durante 14 

semanas 

antes da 

cirurgia 

100 mg dividido 

em BID 
 

Antes da 

radioterapia; 

Maneio crónico 
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7.1.6. Controlo da hipertensão arterial 

A tensão arterial é o produto do output cardíaco e da resistência vascular sistémica. O 

output cardíaco por sua vez é um produto da frequência cardíaca que se encontra sob controlo 

autónomo e do volume sistólico que é determinado por inúmeros fatores como o estado 

inotrópico do miocárdio e o volume intravascular circulante (Henik et al., 2008). 

O tratamento do hipertiroidismo pode por si só resolver a hipertensão arterial, no entanto 

isto pode demorar algum tempo, assim é recomendável o recurso a anti-hipertensores como 

tratamento complementar à terapia anti-tiroideia instituída (Bonagura et al., 2009).  

Os ß-bloqueadores exercem um efeito anti-hipertensivo por diminuírem a frequência 

cardíaca e o estado inotrópico do miocárdio e consequentemente o output cardíaco (Henik et 

al., 2008). Estes fármacos previnem ainda a segregação da renina pelas células 

justaglomerulares renais com mediação nervosa adrenérgica (Henik et al., 2008).  

Como a taquicardia é um sinal clínico nos animais com hipertiroidismo, o tratamento 

deve incluir também um fármaco com efeito cronotropo negativo (Henik et al., 2008). 

Os fármacos mais utilizados com este fim são: a Amlodipina, os ß-bloqueadores e os 

inibidores da enzima de conversão da Angiotensina (iECAS). Em animais com hipertensão 

média a grave e com lesões orgânicas secundárias a esta hipertensão a Amlodipina, na dose de 

0,625 mg/gato PO SID ou BID, é o tratamento de eleição. Os ß -bloqueadores são usados para 

reverter a hiperatividade e as taquiarritmias. Os iECAS como o Enalapril e o Benazepril (0,5 

mg/kg SID) reduzem a pressão intraglomerular em pacientes com doença renal associada, no 

entanto têm menor capacidade de redução da pressão arterial sistémica quando comparados 

com a Amlodipina. Deste modo, em gatos com doença renal deve ser ponderado um protocolo 

com ambos os fármacos, de forma a obter uma nefroproteção e ao mesmo tempo uma 

conveniente redução da pressão arterial sistémica (Bonagura et al., 2009). 

A administração concomitante de ß -bloqueadores e Amlodipina ou de ß -bloqueadores 

e iECAS é uma opção promissora no controlo de animais com hipertensão e taquicardia (Henik 

et al., 2008). 

Mesmo os animais normotensos devem fazer controlos da pressão arterial a cada 2 a 3 

meses após a instauração do tratamento, pois na eventualidade de padecerem de uma doença 

renal, a hipertensão arterial pode só se manifestar quando atingem o estado eutiroideu e pode 

ser necessário neste ponto instaurar terapia anti-hipertensiva (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 

2006). 
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7.2. Radioterapia 

A radioterapia é considerada o tratamento de eleição para o hipertiroidismo felino, 

devido ao grande potencial de cura com um único tratamento, pela sua eficácia não estar 

dependente da localização da massa e de não ser necessária anestesia (Harvey et al., 2009). No 

entanto o preço é elevado, é necessário um tempo de hospitalização obrigatório, o que provoca 

stresse acrescido nos animais com o consequente aumento da agressividade que ocorre muito 

frequentemente em gatos (Chapman, 2011). 

Tem como objetivo destruir o tecido tiroideu hiperfuncional mantendo as células 

foliculares tiroideias normais, na tentativa de evitar o hipotiroidismo iatrogénico causado 

frequentemente pela tiroidectomia (Daniel et al., 2014).  

Tal como o iodo estável, as ß-partículas e radiação y são ativamente concentradas pela 

tiroide, e têm uma semivida de 8 dias. As ß-partículas causam um dano de 80% e são localmente 

destrutivas, movendo-se apenas 2mm com um comprimento de onda médio de 400 µm. Deste 

modo, o risco de dano do tecido tiroideu adjacente atrófico, das paratiroides ou de outras 

estruturas cervicais é mínimo (Mooney et al., 2004 (c)). 

Nos casos de carcinoma de tiroide o tratamento com iodo radioativo é a melhor opção 

de tratamento curativo do tumor devido à capacidade de se concentrar em todas as células 

tiroideias hiperfuncionais, tanto no carcinoma como em eventuais metástases (Peterson, 2006). 

 

7.2.1. Preparação  

Gatos com doenças concorrentes como é o caso de doenças cardiovasculares, renais, 

gastrointestinais, endócrinas (ex: diabetes) ou neurológicas podem não ser bons candidatos a 

este tipo de terapia, razão pela qual os resultados do hemograma, de análises laboratoriais gerais 

(ALT, ALP, ureira, creatinina), de uma análise urinária completa e a concentração de T4 devem 

ser conhecidos antes de se ponderar a mesma (Peterson, 2006). 

Quando há suspeita ou manifestação de qualquer sinal de doença cardíaca, como é o 

caso de sopros cardíacos pronunciados, arritmias ou dispneia deve ser realizada uma radiografia 

ao tórax e/ou ecocardiografia (Peterson, 2006). Em alguns casos justifica-se a estabilização do 

animal antes da radioterapia durante algumas semanas ou meses através da administração de 

fármacos com objetivo de estabilização cardíaca ou fármacos anti-tiroideus (Peterson., 2006). 

Em animais em tratamento com medicamentos anti-tiroideus há mais de 1 a 2 meses 

deve fazer-se uma descontinuação 5 a 7 dias antes de se iniciar o tratamento com iodo radioativo 



53 
 

e deve fazer-se uma medição das concentrações séricas de T4 sem terapia anti-tiroideia 

(Peterson, 2006). 

 

7.2.2. Via de administração 

Normalmente a administração é mais frequentemente por via endovenosa (EV), no 

entanto a via oral pode também ser utilizada, mas existem mais riscos como, o derrame do 

fármaco, contaminação ambiental e ainda a ocorrência de efeitos secundários como é o caso de 

vómitos (Mooney et al., 2004 (c)). O iodo radioativo pode ser administrado por via subcutânea 

(SC), sem ser necessário recorrer a anestesia ou sedação, neste contexto é menos stressante para 

o animal que a via EV e é mais fácil de administrar, tem menos efeitos secundários 

gastrointestinais sendo mais segura para os técnicos (Daniel et al., 2014, Mooney et al., 2004 

(c), Peterson, 2006).  

 

7.2.3. Cálculo de dose 

Idealmente a administração de iodo radioativo restaura o estado de eutiroidismo com 

uma única aplicação, sem induzir hipotiroidismo iatrogénico secundário à terapia (Peterson, 

2006). 

A dose de iodo radioativo a administrar é frequentemente determinada recorrendo a uma 

dose fixa empírica de iodo radioativo (4 Milicurie (mCi)), que é independente da gravidade do 

hipertiroidismo ou do tamanho da tiroide. No entanto, é frequente que a dose empírica 

estabelecida seja excessiva, o que resulta em hipotiroidismo iatrogénico secundário (Daniel et 

al., 2014). 

Um método para o cálculo da dose a aplicar envolve fornecer a radiação necessária 

através da determinação da captação de iodo e o seu gasto (semivida) na glândula através da 

criação de um modelo estatístico, no entanto este modelo exige o conhecimento do peso 

estimado da glândula (Daniel et al., 2014). Esta metodologia permite fazer uma avaliação 

cinética aproximada da dose o que permite atingir níveis de sucesso terapêutico de cerca de 

90% com uma única administração, no entanto exigem a utilização de equipamento 

computorizado de medicina nuclear (Mooney et al., 2004 (c)). 

Os erros mais frequentemente causados por esta técnica são erros na estimativa do peso 

da glândula, bem como na capacidade de prever o efeito biológico da dose aplicada, o que pode 

conduzir a discrepâncias entre a dose calculada e a fornecida ao tecido tiroideu (Daniel et al., 

2014).  
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Existe uma metodologia intermédia às duas anteriormente referidas, baseada nos sinais 

clínicos manifestados, na dimensão da glândula tiroide estimada por palpação ou por métodos 

de imagiologia e nas concentrações séricas de T4 totais (Peterson, 2006). Esta metodologia 

consiste em administrar uma dose de iodo radioativo: a) baixa (3 mCi) a animais com sinais 

clínicos intermédios, tumores tiroideus pequenos e uma reduzida elevação da T4 sérica; e b) 

alta (5 a 6 mCi) em gatos com sinais clínicos severos, tumores muito grandes e uma elevação 

marcada da T4 sérica (Daniel et al., 2014).  

A maior vantagem deste último método é a de não ser necessária a sedação dos gatos, a 

determinação da cinética tiroideia e a utilização de equipamento de medicina nuclear (Peterson, 

2006). Em relação ao método de dose fixa, este método tem ainda a vantagem de reduzir a dose 

total de radiação aplicada a gatos com hipertiroidismo de intensidade média (Peterson, 2006). 

Os carcinomas concentram iodo de forma menos eficiente comparativamente aos 

adenomas (hiperplasia adenomatosa) e o tamanho dos carcinomas é geralmente maior, sendo 

necessário recorrer a doses de iodo radioativo na ordem dos 10 a 30 mCi (Peterson, 2006). A 

adoção de doses mais elevadas implica um maior tempo de internamento visto que os tempos 

de excreção de iodo radioativo serão mais longos (Peterson, 2006). 

Uma pequena percentagem de animais permanece hipertiroideu após concluído o 

tratamento, mas nestes casos há um decréscimo progressivo dos níveis séricos de hormonas 

tiroideias, nos casos em que o hipertiroidismo se mantém, pode ter ocorrido um erro no cálculo 

ou na estimativa da dose a inocular, podendo recorrer-se a uma inoculação adicional de iodo 

radioativo (Mooney et al., 2004 (c)).  

 

7.2.4. Efeitos secundários 

Os gatos podem desenvolver de forma transitória disfagia, devido a tiroidite secundária 

à radiação. Outro possível efeito nocivo é um estado de hipotiroidismo secundário à terapia 

instituída (Peterson, 2006). Estes efeitos são extremamente raros, uma vez que o iodo radioativo 

tem um raio de ação muito específico, não provocando perda de pelo nem aumento da 

pigmentação da pele, como se pode observar com a radiação com cobalto (Peterson, 2006). 

O agravamento da insuficiência renal, observado em cerca de 25% dos gatos tratados 

com iodo radioativo, é apontado como um dos seus efeitos secundários. Contudo, este 

agravamento resulta da normalização da taxa de filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal 

que se traduz na elevação das variáveis laboratoriais renais (Peterson, 2006). 
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O estudo de Hoek et al. (2009 (a)) mostrou que existiram alterações significativas na 

função renal após 4 semanas do tratamento com iodo radioativo e não após este período de 4 

semanas. A medição da taxa de filtração glomerular, da concentração sérica de T4 total e da 

densidade específica da urina antes do tratamento parecem ter valor preditivo no 

desenvolvimento de azotemia renal após o tratamento (Hoek van et al., 2009 (a)). 

A presença da proteína de ligação ao retinol na urina é um potencial marcador da 

disfunção tubular correlacionada com o estado hipertiroideu (Hoek et al., 2009 (b)). A 

diminuição da proteína de ligação ao retinol na urina antes do tratamento combinada com a 

normalização desta mesma proteína após o tratamento sugere que a disfunção tubular é 

reversível com o tratamento com iodo radioativo (Hoek et al., 2009 (b)). 

 

7.2.5. Hospitalização pós-tratamento 

Após o tratamento os animais necessitam de permanecer hospitalizados até a taxa de 

eliminação ser inferior aos limites estabelecidos pelas regras de segurança de radiação nas 

instalações (menos de 0,5 mR/h a um metro do animal), este período ronda os 3 a 10 dias. 

Relativamente aos humanos os gatos têm a agravante da sua urina e das suas fezes terem maior 

probabilidade de contaminar o meio ambiente (Daniel et al., 2014). 

O pessoal responsável por lidar com os animais, jaulas, pratos de alimentação e 

excrementos necessita de treino em risco e segurança na radiação e deve usar equipamento 

adequado, nomeadamente roupa específica, luvas e monitores de exposição e todos os 

desperdícios devem ser considerados materiais radioativos e, portanto tratados e expedidos 

como tal (Peterson, 2006). 

Na eventualidade do animal ficar doente no período de hospitalização após o tratamento, 

ocorrência pouco frequente, o contacto do médico veterinário e do pessoal assistente com o 

animal deve ser limitado e sempre que seja necessário mandar amostras para laboratório estes 

devem ser avisados de que o animal está em período de quarentena (Peterson, 2006). 

 

7.2.6. Plano de segurança após alta 

Após terem alta, os animais continuam a excretar a radioatividade remanescente durante 

cerca de 2 a 4 semanas através da eliminação de pequenas quantidades na urina e nas fezes 

(Peterson, 2006). 

Os proprietários têm que assinar um plano de segurança em como se comprometem a 

manter o animal no interior de casa por um período de duas semanas. As pessoas devem ter o 
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mínimo de contacto com estes animais durante este período. O gato não pode dormir com os 

proprietários ou próximo deles. O contacto com jovens com menos de 18 anos e mulheres 

grávidas durante as primeiras 2 semanas é estritamente proibido. Os proprietários devem usar 

luvas descartáveis para manipular fezes, urina e materiais utilizados pelo animal (Daniel et al., 

2014). 

Se o proprietário não tiver capacidade de tomar as medidas corretas de segurança é 

recomendado que o animal permaneça internado até que os níveis de excreção de radiação 

sejam insignificantes (Peterson, 2006). 

 

7.2.6. Função tiroideia pós-tratamento 

Em cerca de 5% dos animais não se consegue um restaurar completamente a função 

tiroideia, tratando-se normalmente nestes casos de situações em que é necessária uma maior 

destruição de células adenomatosas, nomeadamente, tumores de grande dimensão e 

hipertiroidismo secundário grave, nestes casos (Peterson, 2006). 

Neste contexto, se o hipertiroidismo persistir mais de 3 meses após o tratamento inicial, 

deve ponderar-se um novo tratamento com iodo radioativo, sendo que o segundo tratamento 

pode ser definitivamente curativo (Peterson, 2006). 

Nas semanas seguintes ao tratamento ocorre uma queda abrupta dos valores de T4 sem 

sinais de hipotiroidismo associado. Só 5% destes gatos exigem tratamento pois manifestam 

sinais clínicos, como letargia, seborreia seca não prurítica, alopecias, ganho de peso acentuado, 

cerca de 2 a 4 meses após o tratamento. Nestes casos o recomendado é fazer uma terapia de 

substituição (Peterson, 2006). 

 

7.3. Tiroidectomia 

A tiroidectomia é a intervenção cirúrgica que consiste na remoção da glândula tiroide, 

podendo efetuar-se desta forma uma ablação total ou parcial da glândula, dependendo da 

indicação para a mesma (Fossum et al., 2007). Sendo que, as neoplasias tiroideias são a maior 

indicação clínica para o tratamento cirúrgico, uma vez que os tumores tiroideus em gatos são 

frequentemente benignos e hiperfuncionais (Birchard, 2006). 
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7.3.1. Cuidados pré-operatórios 

 A dificuldade cirúrgica prende-se com o número de estruturas vitais presentes no 

campo cirúrgico, como ilustra a Figura 16. 

Figura 16: Anatomia normal da região da tiroide e paratiroide (Birchard, 2006). 

 

As anomalias cardiovasculares e metabólicas que os animais hipertiroideus 

experienciam, representam um risco anestésico elevado, assim sendo é recomendada terapia 

farmacológica com Metimazol durante 1 a 3 semanas, no período pré-cirúrgico, com o objetivo 

de fazer com que o animal atinja um estado eutiroideu (Fossum et al., 2007).  

Em animais com hipertiroidismo moderado, que não manifestam sinais clínicos 

cardíacos pode optar-se por não recorrer ao tratamento (Birchard, 2006).  

Como terapia de substituição em caso de intolerância ao protocolo anterior pode ser 

administrado Propanolol durante 1 a 2 semanas antes da cirurgia com o objetivo de redução do 

débito cardíaco. Este deve ser descontinuado 24 a 48 horas antes da cirurgia pois os seus efeitos 

ß-bloqueadores podem interferir no tratamento da hipotensão (Fossum et al., 2007). 

Este medicamento pode ainda ser utilizado em casos em que surjam anomalias como 

contrações ventriculares prematuras não resolvidas por aumento da oxigenação, na dose de 0,1 

mg, EV para controlo da arritmia (Birchard, 2006). 
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7.3.2. Anestesia  

Um dos protocolos de anestesia de referência para animais hipertiroideus é a indução 

anestésica direta, sem recorrer a pré-medicação, com Propofol (3 a 6 mg/kg EV recorrendo ao 

método de dose/efeito). Se por agressividade do animal não for possível colocar um cateter 

endovenoso pode recorrer-se à Medetomidina (80 a 100 µg/kg IM), para obter um efeito de 

sedação mínimo que permita a colocação do cateter (Naan et al., 2006).  

Após a entubação endotraqueal a anestesia deve ser mantida com isoflurano, estando 

descrita a analgesia intra-cirúrgica com fentanil (10 µg/kg EV) e a fluidoterapia deve ser feita 

com solução de Lactato de Ringer (5ml/kg/h EV) (Naan et al., 2006).  

As funções vitais devem ser monitorizadas durante toda a cirurgia e devem incluir pelo 

menos a eletrocardiografia, capnografia, pulsioximetria e controlo constante da temperatura 

corporal (Naan et al., 2006). 

 

7.3.3. Técnicas cirúrgicas  

Em casos verdadeiramente unilaterais a escolha de tratamento é irrelevante, uma vez 

que é necessária apenas uma glândula paratiroide para manter o status de eucalcemia, tentando 

optar-se por técnicas que previnam recidivas. Já nos casos bilaterais a técnica escolhida é a que 

menor recorrência e hipoparatiroidismo iatrogénico secundário apresente (Naan et al., 2006). 

 

7.3.3.1. Técnica Extracapsular 

Exposição dos lobos tiroideus por um acesso pela linha média ventral do pescoço. Os 

lobos tiroideus afetados são dissecados das fáscias adjacentes da região caudal para a cranial, 

com subsequente, identificação da glândula paratiroide (Figura 17) (Birchard, 2006).  

Figura 17: Vista intraoperatória de uma hiperplasia tiroideia felina, sendo possível identificar a cápsula tiroideia 

(sob a pinça), a glândula paratiroide externa (seta preta) no polo cranial da glândula tiroideia e o suprimento 

vascular da tiroide (seta branca) (Peeters, 2012). 
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Posteriormente procede-se à cauterização da capsula tiroideia aproximadamente a 2 mm 

da parte externa da glândula paratiroide. A glândula tiroideia afetada, com a respetiva cápsula, 

deve ser cortada pela linha cauterizada (Figura 18). Dissecar cuidadosamente a tiroide dos 

tecidos adjacentes e da glândula paratiroide (Fossum et al., 2007). 

O encerramento da incisão no músculo esternohioideu pode ser feito por sutura simples 

de padrão contínuo com fio de sutura absorvível, o tecido subcutâneo com padrão contínuo de 

sutura absorvível e um padrão interrompido com fio não absorvível na pele, pode recorrer-se 

também a uma sutura intradérmica contínua com fio absorvível (Birchard, 2006). 

Esta técnica tem menos risco de incidência de recorrência pois é improvável que 

permaneça tecido tiroideu remanescente (Birchard, 2006).  

Figura 18: Técnica extracapsular demonstrando o corte da tiroide envolvida pela cápsula no local anteriormente 

cauterizado (Birchard, 2006). 

 

7.3.3.2. Técnica Intracapsular 

O acesso realiza-se como anteriormente descrito na técnica extracapsular. 

Posteriormente realiza-se uma incisão numa área caudoventral avascular da superfície da 

glândula tiroide e estende-se a mesma cranealmente, é necessário dissecar cuidadosamente o 
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tecido tiroideu da cápsula (Figura 19) deixando a cápsula in situ (Fossum et al., 2007). 

Figura 19: Técnica Intracapsular, disseção do tecido tiroideu hiperplásico, usando um bisturi elétrico bipolar 

(Peeters, 2012). 

 

A cápsula tiroideia deve ser cuidadosamente observada para não ficar tecido 

remanescente (Birchard, 2006). 

É necessário um cuidado acrescido na manipulação do polo cranial da tiroide para evitar 

danificar o suprimento vascular da porção extracapsular da glândula paratiroide (Birchard, 

2006).  

 

7.3.3.3. Técnica Intracapsular modificada 

Em animais em que as glândulas tiroideias não são visíveis é de considerar a técnica 

intracapsular modificada para garantir que pelo menos uma das glândulas paratiroideias é 

preservada (Birchard, 2006).  

Na técnica intracapsular modificada a cápsula tiroideia é retirada deixando uma pequena 

porção junto à glândula paratiroide e mantendo a irrigação desta mesma glândula (Naan et al., 

2006, Fossum et al., 2007). 

Esta técnica permite que tecido tiroideu remanescente microscópico seja retirado em 

conjunto com a cápsula tiroideia (Birchard, 2006). 

 

7.3.4. Pós-operatório 

Iniciar terapia analgésica com buprenorfina na dose de 10 µg/kg a TID, até ao dia da 

alta (Naan et al., 2006). 
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As complicações que podem advir do tratamento cirúrgico são: hipocalcemia, 

hipotiroidismo, recorrência do hipertiroidismo, agravamento da doença renal associada, 

síndrome de Horner e paralisia laríngea (Fossum et al., 2007).  

 A maior complicação da técnica de tiroidectomia bilateral é o hipoparatiroidismo 

secundário com hipocalcemia causado pela lesão ou remoção acidental das glândulas 

paratiroides, bem como pela lesão do suprimento vascular das mesmas (Fossum et al., 2007). 

Para evitar a esta complicação alguns cirurgiões defendem a tiroidectomia em dois passos com 

separação de várias semanas entre as duas tiroidectomias unilaterais (Birchard, 2006, Fossum 

et al., 2007). A hipocalcemia pode ser permanente ou temporária e ocorre em 15 a 36% dos 

animais em que é usada a técnica intracapsular e em 82 % dos animais em que é usada a técnica 

extracapsular (Fossum et al., 2007). Nestes casos a terapia de eleição é a administração de cálcio 

(via enteral ou parenteral) e de vitamina D (Birchard, 2006). 

Deve proceder-se a uma colheita de sangue por punção jugular no momento 0 pós 

cirúrgico e cerca de 20 horas depois para avaliação das concentrações de cálcio sérico. 

Normocalcemia foi atribuída a animais que apresentassem concentrações séricas de cálcio entre 

2,20 e 2,60 mmol/l (8.8-10.4 mg/dl). A hipocalcemia foi atribuída a animais que apresentassem 

menos de 2 mmol/l (8.8mg/dl) ou valores 10% inferiores ao apresentado no pós-cirúrgico, com 

exceção dos que mantinham níveis séricos superiores a 2,2 mmol/l (8,8 mg/dl) (Naan et al., 

2006). 

Os sinais precoces de hipocalcemia são fraqueza muscular e espasmos, anorexia e 

depressão (Birchard, 2006), tratados com Borogluconato de cálcio por via subcutânea na dose 

de 1 a 2 ml/kg numa concentração de 20% em média 1 a 4 vezes por dia. Para prevenir irritação 

subcutânea, a solução de 20% pode ser diluída com o mesmo volume de solução salina de 

Lactato de Ringer (Naan et al., 2006). A suplementação oral com cálcio (carbonato de cálcio, 

15 a 20 mg/kg por refeição) foi iniciada assim que os animais começaram a comer, os animais 

são alimentados 2 a 3 vezes por dia (Naan et al., 2006). 

A vitamina D (dihidrotaquisterol)) foi administrada na dose de 0,05 mg PO SID durante 

3 dias e posteriormente continuada a 0,025 mg SID (Naan et al., 2006). 

Num estudo de Padgett et al. (1998) sugere-se a utilização de técnicas de autotransplante 

de paratiroide para evitar a hipocalcemia supracitada, este procedimento apesar de não excluir 

uma monitorização pós-operatória igualmente cuidada, reduz significativamente a morbilidade. 
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Inicialmente o cálcio sérico é mensurado cerca de duas vezes ao dia e após normalizar 

é mensurado uma vez por semana. Posteriormente a dose de vitamina D e de carbonato de cálcio 

são ajustadas para manter os níveis séricos dentro do intervalo de referência (Naan et al., 2006).  

Em animais que evidenciem hipotiroidismo secundário à tiroidectomia está descrita a 

aplicação de terapia de substituição de hormonas tiroideias (L-tiroxina) (Birchard, 2006). 

Suplementação com Levotiroxina na dose de 0.05 mg BID, é iniciada PO no quarto dia após a 

tiroidectomia, em casos em que esta é bilateral. As concentrações plasmáticas de T4 são 

mensuradas 4 semanas após a terapia com Levotiroxina e posteriormente, a cada 6 meses, a 

dose deste fármaco também é adaptada para manter os níveis de T4 dentro do intervalo de 

referência (Naan et al., 2006). 

A recorrência do hipertiroidismo observa-se em cerca de 5 a 11% dos gatos em que foi 

realizada tiroidectomia bilateral e pode resultar de hipertrofia do tecido adenomatoso não 

removido durante a tiroidectomia, ou de alterações adenomatosas, ou de tecido tiroideu ectópico 

(Fossum et al., 2007). Esta recorrência diminui com a aplicação da técnica extracapsular pois 

esta evita deixar tecido tiroideu remanescente (Fossum et al., 2007). Ocorre geralmente 1 a 2 

anos após a tiroidectomia (Birchard, 2006). 

O agravamento da insuficiência renal ocorre em animais com evidência pré-cirúrgica de 

insuficiência renal crónica e é explicada por uma redução no fluxo sanguíneo renal por redução 

dos níveis de tiroxina, nestes casos deve ser usada terapia de substituição de tiroxina (Birchard, 

2006).  

As maiores desvantagens do tratamento por tiroidectomia são o seu custo elevado, ser 

uma técnica invasiva, bem como a possibilidade de manifestarem efeitos adversos (Chapman, 

2011). 

Em animais em que o tecido anormal é identificado a cirurgia é muito eficaz, logo deve 

ser feito o estadiamento antes da cirurgia recorrendo à cintigrafia (Daniel et al., 2014). 

 

7.4. Ablação por calor ecoguiada 

É utilizada uma inoculação percutânea de radiofrequência de forma ecoguiada, esta 

radiofrequência é convertida em calor e causa necrose do tecido exposto (Mallery et al., 2003). 

Esta terapia pode ter benefícios em animais em que os donos não se comprometem a 

fazer a administração diária de drogas tiroideias, não aceitam o período de hospitalização 

requerido na terapia por iodo radiativo ou em animais em que não se pode considerar o 

tratamento cirúrgico (Mallery et al., 2003). 
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No entanto, este tipo de tratamento tem um efeito apenas transitório, por outro lado esta 

terapia tem ainda como efeito adverso o facto de poder danificar uma pequena área em volta do 

tecido que se pretende destruir, o que no caso da tiroide pode significar danificar estruturas 

vitais (Mallery et al., 2003). 

 

 

7.5. Terapia genética 

O promotor da TG felina partilha uma alta conservação da sequência com os do cão, 

vaca e humanos, e a atividade cruzada entre espécies dos promotores foi repetidamente 

demonstrada (Blackwood et al., 2003). Neste contexto os promotores da TG de outras espécies 

podem ser afetados pelo contexto adenoviral dos vetores El deleted Ad5 (Blackwood et al., 

2003). Isto tem implicações no uso de vetores adenovirais na terapia genética de transcrição da 

doença tiroideia humana. Assim sendo, os vetores virais podem não representar um vetor ideal 

para terapia génica de transcrição na doença tiroideia (Blackwood et al., 2003). 

 

 

7.6. Tratamento nutricional 

A produção de hormonas tiroideias requer a incorporação do iodo fornecido por via 

alimentar, e, que se tenha conhecimento, no organismo o iodo é apenas utilizado para a 

produção daquelas hormonas. Assim, o nível de hormonas tiroideias sintetizadas depende dos 

níveis de iodo fornecidos que se podem limitar recorrendo exclusivamente a dietas com níveis 

restringidos de iodo (Melendez, 2012). 

A dificuldade em criar uma dieta com níveis de iodo restringidos reside no facto das 

concentrações de iodo serem de tal forma pequenas, que a sua medição precisa se torna difícil 

de atingir (Melendez, 2012).  

Existe no mercado um alimento comercial (seco e húmido) que visa reduzir os níveis de 

T4 circulante em gatos com hipertiroidismo.  

O princípio da sua formulação é um deficite nos conteúdos de iodo, que desta forma 

inibe a produção tiroideia de T4. Os níveis de iodo com base no NRC (2006), são no mínimo 

0,033 mg por 100 kcal de ração e o nível recomendado de 0,035 mg por 100 kcal de ração 

enquanto que a dieta seca com níveis restritos de iodo possui 0,004 mg por 100 kcal de ração e 

a dieta húmida 0,003 mg por 100 kcal de ração. Tem ainda como objetivos de formulação os 

presentes na Tabela 5: 
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Gatos hipertiroideus geralmente atingem os níveis dentro dos limites de referência em 

cerca de 4 a 12 semanas. É discutível a utilização de uma dieta deficiente em iodo a longo prazo 

e os seus possíveis efeitos secundários para além do que este é um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento do hipertiroidismo, daí a importância de uma monitorização terapêutica 

contínua (Daniel et al., 2014).  

A dieta comercial de manutenção da saúde tiroideia (y/d) (http://www.hillspet.com) 

(Tabela 5) é recomendada para gatos diagnosticados com hipertiroidismo, não estando todavia 

indicado em gatinhos em crescimento e em gatas gestantes ou lactantes, dada a elevada restrição 

em iodo. No entanto possuindo esta dieta elevados níveis de hidratos de carbono e relativamente 

baixo teor em proteína estas dietas não são ideais para gatos de idade avançada, e/ou 

hipertiroideus com perda muscular acentuada (Kasabalis et al., 2013). 

 

Tabela 5: Composição nutricional y/d do alimento seco da Hill’s® (http://www.hillspet.com). 

Constituintes Formulação Objetivo 

Iodo a níveis limitados 0,19 mg/kg MS 
Restabelece a saúde da tiroide ao reduzir os 

níveis da hormona T4. 

Fósforo e sódio a níveis 

controlados 

P: 0,57% MS; Na: 

0,29% MS 
Ajuda a assegurar uma ótima saúde renal. 

Taurina (Tau) e L-Carnitina 

(L-car) em níveis elevados 

Tau: 2,086 g/kg MS 

L-car: 0,535 g/kg MS 

Ajuda a assegurar uma ótima saúde cardíaca. 

Ácidos-gordos ómega-3 

elevados 
1,05% MS Ajuda a apoiar a saúde renal. 

Objetivo do pH urinário* 6.4 - 6.6 Apoia a saúde do trato urinário. 

 

A dieta deve ser incorporada no racionamento diário do animal de forma transitória 

durante cerca de 7 dias ou mais, dependendo da aceitação do animal. No fim do período de 

transição a dieta deve ser a única fonte alimentar do animal uma vez que snacks ou outros 

alimentos podem ter níveis de iodo que comprometam o sucesso da terapia nutricional. 

Deve ocorrer um controlo dos níveis de T4 totais ao longo da terapia, sendo que às 

quatro semanas os níveis de T4 total já se devem encontrar substancialmente diminuídos em 

relação aos níveis observados antes da adoção desta terapia, e devem estar próximos ou mesmo 

dentro do intervalo de referência no 2º controlo (8 semanas). Se tal não se verificar é 

http://www.hillspet.com/
http://www.hillspet.com/
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conveniente avaliar se o plano nutricional está a ser praticado de forma estrita (Melendez, 

2012). 

Após atingir o estado de eutiroidismo os animais devem ser reavaliados a cada 6 meses 

(Melendez, 2012).  

Em gatos com doença renal concomitante deve fazer-se controlo da função renal na 2ª 

e 4ª semana após o início da terapia e depois a cada 3 a 4 meses (Melendez, 2012). 

 

7.6.1. Função do iodo (I)  

O iodo é um elemento nutricional essencial, requerido pelos gatos em quantidades muito 

pequenas. O iodo é incorporado pela tirosina para síntese das hormonas tiroideias T3 e T4, não 

lhe sendo reconhecido mais nenhum efeito fisiológico (Becvárová, 2012). Em conjunto com o 

selénio participa nos tecidos na deionização da T4 para a forma ativa T3 (Becvárová, 2012). 

O iodo encontra-se difundido pelo ambiente terrestre apresentando-se em maior 

concentração nos oceanos. Existem solos deficitários em iodo em zonas montanhosas, regiões 

frequentemente inundadas e regiões delta dos rios. Os compostos passíveis de causar alterações 

tiroideias incorporados pelos organismos de diversificadas formas inibem o metabolismo do 

iodo e induzem o aumento de tamanho da tiroide (Becvárová, 2012). 

 

7.6.2. Conteúdo em iodo recomendado 

Os requisitos em iodo para gatos adultos não reprodutores são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Requisitos em iodo para gatos adultos não reprodutores. NRC- National Research Council; AAFCO - 

Association of American Feed Control Officials, FEDIAF- European Pet Food Industry Federation (AAFCO, 

2011; FEDIAF, 2012; NRC, 2006; Wedekind et al., 2010). 

 Linha de orientação de teor em iodo (mg/kg 

MS*) 
Quantidade mínima Quantidade recomendada  

NRC (2006) 1.3 1,4  

AAFCO (2011) --- 0,35 

FEDIAF (2012)  --- 1,3 

Wedekind et al. (2010)) 0.46 --- 

FEDIAF (2014) --- 1,1 

file:///C:/Users/vanessa/Downloads/FINALISSIMO%201.3%20corr%20b.docx%23_ENREF_65
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*Assumindo uma densidade energética da dieta de 4000 kcal EM/kg 

Como os requisitos se mostram muito diferentes nas diferentes linhas de orientação o 

autor Becvárová (2012) convenciona que o mínimo deve ser a recomendação de Wedekind 

(2010) e a quantidade recomendada a da FEDIAF (2012).  

As quantidades recomendadas pela FEDIAF sofreram uma redução de 0,2 mg/kg entre 

2012 e 2014. 

 

7.6.3. Deficiência do consumo de iodo 

A ingestão deficiente de iodo em gatos provoca aumento da tiroide, com sinais clínicos 

variáveis como é o caso de alopecia, metabolismo do cálcio alterado, reabsorção e morte fetal 

(Case et al., 2011). 

Os efeitos da deficiência em iodo podem ser exacerbados por deficiências em outros 

oligoelementos como o Selénio (Se), o Ferro (Fe), o Zinco (Zn) e a vitamina A (Becvárová, 

2012). A deficiência em selénio provoca uma diminuição das deiodinases e conduz a um 

aumento de ambas as frações da hormona T4 e uma diminuição da T3. A deficiência em Zinco 

conduz a alterações atróficas na glândula, bem como degeneração folicular. A deficiência em 

ferro conduz a uma diminuição na produção de hormonas possivelmente por redução da 

atividade da tiroperoxidase hemo-dependente. A deficiência em vitamina A conduz a uma 

hiperplasia tiroideia (metaplasia escamosa e queratinização), diminuição da captação tiroideia 

de iodo, menor conversão de T4 em T3, aumenta o conteúdo hipofisário de TSH e hipotalâmico 

de TRH (Becvárová, 2012). 

 

7.6.4. Excesso de consumo de iodo 

O consumo excessivo de iodo conduz a lacrimação excessiva, salivação, corrimento 

nasal, pelo e pele frágil e secos. Os gatos são sensíveis a mudanças agudas do conteúdo de iodo 

da dieta no entanto adaptam-se, quando expostos de forma crónica a uma determinada 

quantidade de iodo (Becvárová, 2012).  

 

7.6.5. Resposta da tiroide  

Em situações de deficiência em iodo existe uma estimulação crónica da tiroide para 

produzir hormonas tiroideias suficientes, o que conduz a uma hipertrofia e a eventual 

file:///C:/Users/vanessa/Downloads/FINALISSIMO%201.3%20corr%20b.docx%23_ENREF_8
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hiperplasia nodular. Em períodos de excesso de iodo, o transporte deste para a tiroide é 

temporariamente inibido e a estimulação da tiroide para libertar hormonas tiroideias é 

diminuída por feed back negativo da hipófise anterior (Edinboro et al., 2010). 

Variações amplas nas concentrações em iodo ocorrem nas formulações comerciais 

devido à vasta variedade de ingredientes utilizados na composição dos alimentos dos animais 

de companhia, no entanto à luz dos conhecimentos atuais sabe-se que alimentos com níveis 

mínimos recomendados de iodo podem ser deficitários (Edinboro et al, 2010). 

Num estudo de Yu et al. (2011) concluiu-se que a substituição por uma dieta comercial 

por de uma com composição em iodo ≤ 0,32 ppm levou os animais a apresentarem um 

decréscimo estatisticamente significativo (p <0,01) das concentrações séricas de T4 total na 

terceira semana após o início da dieta e estes animais mantiveram-se dentro do intervalo de 

referência até ao final do ensaio clinico que ocorreu 12 semanas depois. 

Um estudo de Melendez et al. (2011 (a)) mostrou que 89% dos animais (n=9) passaram 

ao estado eutiroideu com dietas com 0,47 ou 0,28 ppm de iodo e que 100% destes animais 

mantiveram este estado com uma dieta com 0,17 ppm de iodo e permaneceram dentro do 

intervalo de referência durante 4 semanas.  

Neste mesmo estudo não foram encontrados efeitos adversos relacionados com o 

fornecimento da dieta com níveis restringidos em iodo (Melendez et al., 2011 (a)). 

Num outro estudo de Melendez et al. (2011 (b)) concluiu-se que a concentração de 0,39 

ppm de iodo não permite a manutenção do estado de eutiroidismo após o controlo com doses 

mais baixas, tendo 90% dos animais recidivado.  

Em humanos os maiores efeitos adversos verificados em pessoas alimentadas com uma 

dieta com níveis restritos de iodo foram ao nível do crescimento e desenvolvimento, 

essencialmente em mulheres grávidas e em lactação, bem como em crianças em 

desenvolvimento (Melendez, 2012). Daí esta dieta estar contraindicada nos animais de 

companhia que se encontram nas mesmas condições fisiológicas anteriormente apresentadas. 

A deficiência em iodo só tem relevância clinica se o animal apresentar manifestações 

de uma produção hormonal insuficiente logo se as concentrações séricas hormonais nos pontos 

de controlo forem normais e se o animal não apresentar sinais clínicos de hipotiroidismo, então 

é porque está a ser fornecido ao animal um nível suficiente de iodo nos protocolos de tratamento 

(Melendez, 2012). 
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7.6.6. Comprometimento dos proprietários 

Cerca de 90% dos animais que entraram num programa de tratamento nutricional em 

que comiam exclusivamente uma dieta com níveis de iodo restringidos tornara-se eutiroideus e 

assintomáticos em 12 semanas (Melendez, 2012).  

Associado à terapia nutricional é importante o fornecimento de uma água engarrafada 

cujos níveis de iodo sejam conhecidos e estáveis, pois água de fontes naturais pode ter níveis 

de iodo que comprometam o sucesso terapêutico. Se, apesar de se oferecer ao animal água 

engarrafada, as concentrações de T4 se mantiverem elevadas é aconselhável oferecer durante 

um mês apenas água destilada para avaliar o efeito que a água está a desempenhar (Melendez, 

2012). 

Muitas vezes ocorre uma redução dos níveis de T4 total inferiores ao esperado e nestes 

casos a causa, na maioria das vezes, não está relacionada com uma ineficácia da dieta em si, 

mas sim por uma incapacidade do dono em seguir o plano acordado ou mesmo por falta no seu 

comprometimento deste mesmo plano. O que, na maioria das vezes, inviabiliza qualquer 

possibilidade de tornar o animal eutiroideu por esta via terapêutica. 

Quando há resposta reduzida nas concentrações séricas de T4 (Melendez, 2012): 

a) Confinar os gatos a um ambiente interior durante um mês;  

b) Remover todos os alimentos após a refeição e confinar o animal se existirem animais 

co-habitantes; 

c) Evitar alimentos com níveis de iodo elevados como em produtos lácteos, gemas de 

ovos, marisco, frutos secos, carne curada, frango e peru fresco, produtos de soja, alguns 

corantes presentes em comida e comprimidos; 

d) Ingestão do alimento restrito em iodo como única fonte energética; 

e) Manter o alimento no seu saco ou contentor original. O alimento deve ser dado num 

comedouro idealmente novo ou limpo eficazmente para eliminar possíveis resíduos de 

iodo; 

f) Evitar suplementos alimentares que possam ser uma fonte adicional de iodo como é o 

caso suplementos de peixe e crustáceos; 

g) Designar uma pessoa para ficar responsável pelo controlo alimentar diário do animal 

bem como para as tarefas de higiene que envolvem os objetos do animal; 

h) Considerar fornecer água destilada durante um mês; 

i) Reavaliar as concentrações séricas de T4 ao fim de um mês e avaliar o resultado das 

restrições instituídas no sucesso terapêutico. 
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7.7. Revisão dos quatro meios terapêuticos principais 

A revisão das vantagens e desvantagens dos principais métodos de tratamento aplicados em 

animais hipertiroideus pode ser consultada na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Revisão das vantagens e desvantagens dos principais métodos de tratamento aplicados em animais 

hipertiroideus. Tabela adaptada de Kasabalis et al. (2013). 

Terapia Vantagens Desvantagens 

Drogas anti-tiroideias 

- Barato 

- Facilmente disponível 

- Ação reversível 

- >90% eficácia 

- Administração crónica 

- Não curativo 

- Efeitos adversos 

- Recidiva da doença 

Radioterapia 

- >90% eficácia 

- Efeito curativo 

- Sessão única 

- Efetivo contra tecido tiroideu 

ectópico 

- Custo inicial alto 

- Pouco disponível 

- Ação irreversível 

Tiroidectomia 
- >90% eficácia 

- Efeito curativo 

- Custo inicial elevado 

- Mais invasivo 

- Complicações pós-cirúrgicas 

- Ação irreversível 

Dieta com baixos níveis 

em iodo 

- Elevada eficácia 

- Facilmente disponível 

- Ação reversível 

- Não tem efeito curativo 

- Administração crónica 

- Défices nutricionais 

- Pouca informação disponível sobre o 

sucesso terapêutico 

 

8. Prognóstico 

O hipertiroidismo cria um estado hiperdinâmico que maximiza a taxa de filtração 

glomerular ao aumentar o fluxo sanguíneo renal. Este facto pode mascarar uma doença renal 

existente para além do hipertiroidismo e que pode tornar-se evidente após o tratamento da 

doença (Daniel et al., 2014). Assim sendo, é frequente os animais tratados para o 

hipertiroidismo desenvolverem sinais de uremia com um aumento do BUN e da concentração 

de creatinina (Gunn-Moore, 2011). 

Cerca de 30 % dos gatos desenvolvem azotemia após o tratamento do hipertiroidismo, 

mas esta tende a manter-se estável não apresentando um agravamento ao longo do tempo 

(Langston et al., 2006). A creatinina plasmática e a gravidade específica da urina podem servir 



70 
 

como parâmetros de avaliação renal antes da execução de qualquer tipo de tratamento. Se ambas 

as concentrações estiverem elevadas e a urina se encontrar isostenúrica então o risco é acrescido 

e, nestes casos recomenda-se a terapia com Metimazol e a reavaliação da função renal após o 

animal atingir o estatuto eutiroideu e antes de avançar para outra ação terapêutica (Mooney et 

al., 2004 (c)). No entanto se a função renal piorar consideravelmente a dose de Metimazol deve 

ser ajustada de forma a diminuir os níveis de hormonas tiroideias circulantes mas mantendo 

simultaneamente a funcionalidade renal, o que pode requerer a manutenção de algum nível de 

hipertiroidismo (Mooney et al., 2004 (c)). 

Cerca de 17 a 49% dos gatos tratados para o hipertiroidismo desenvolvem azotemia 6 

meses após iniciarem o tratamento, e este acontecimento ocorre mais frequentemente em gatos 

com concentrações séricas e tiroxina abaixo do intervalo de referência após o tratamento (Gunn-

Moore, 2011). 

Num estudo de Riensche et al. (2008) não se conseguir definir nenhum fator que 

indicasse uma maior predisposição para o desenvolvimento de insuficiência renal após o 

tratamento medicamentoso, mesmo animais com urina adequadamente concentrada antes do 

tratamento desenvolveram insuficiência renal. 

Um tratamento que conduza o animal a atingir o estado de eutiroidismo sem controlo 

estrito deve ser desencorajado, já que o efeito da insuficiência renal subsequente na morbilidade 

e mortalidade dos animais ainda não foi devidamente definido (Riensche et al., 2008). 

Num estudo de Williams et al. (2010 (b)) concluiu-se que a proteinúria não é um bom 

avaliador da progressão da doença renal, isto pode dever-se ao facto de as proteínas urinárias 

associadas com o hipertiroidismo são diferentes das associadas com a insuficiência renal 

crónica. No mesmo estudo sugere-se que a albumina não é um componente da proteinúria que 

está aumentada no hipertiroidismo. Em geral, verificou-se que o rácio P/C foi um fator 

associado ao tempo de sobrevivência no momento de diagnóstico mas não foi relacionado com 

o desenvolvimento de azotemia após implementação do tratamento (Williams et al., 2010 (b)). 

Os fatores correlacionados com o desenvolvimento de azotemia após o tratamento 

foram: altas concentrações de ureia e creatinina e baixas concentrações de globulinas 

plasmáticas (Williams et al., 2010 (b)). 

Já no estudo do mesmo autor, Williams et al. (2010 (a)), concluiu-se que animais com 

hipotiroidismo iatrogénico são mais predispostos a desenvolver azotemia após 6 meses de 

tratamento, relativamente a animais eutiroideus. Possuindo estes animais um tempo de 

sobrevivência menor do que os animais não azotémicos. Logo é de toda a conveniência 
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restaurar o estado de eutiroidismo nestes animais para manter a saúde renal e consequentemente 

a saúde do animal tratado (Williams et al., 2010 (a)). 

Para os animais que realizaram tiroidectomia o prognóstico é geralmente bom, existindo 

uma melhoria nos problemas comportamentais e melhoria na condição corporal (Birchard, 

2006). Por outro lado, os animais que são tratados convenientemente com iodo radioativo têm 

um tempo de sobrevivência prolongado (Mooney et al., 2004 (c)). 
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II – Casos clínicos 
 

Objetivos: 

 Avaliação da eficácia do tratamento nutricional em casos de hipertiroidismo felino; 

 Avaliação da eficácia do tratamento farmacológico em casos de hipertiroidismo felino;  

 Comparação entre a aplicabilidade e os resultados obtidos com o tratamento nutricional 

e com o tratamento farmacológico para o hipertiroidismo felino. 

 

Caso clínico nº 1 

I – Apresentação do Caso Clínico 

Figura 20: “Blacky”, felino europeu de 14 anos. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário 

Montenegro. 

 

1. Anamnese 

1.1. Identificação 

O “Blacky” (Figura 20) é um gato europeu comum, macho inteiro, de 14 anos. 

1.2. Motivo da consulta  

No dia 5 de Setembro de 2012 o “Blacky” apresentou-se no Hospital Veterinário 

Montenegro para uma consulta de primeira opinião, por apresentar perda progressiva de peso, 

apesar de manter um apetite voraz. 

1.3. Estimulo iatrotrópico: Perda de peso 
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1.4. História pregressa  

Sendo o “Blacky” um animal de ambiente misto a proprietária não conseguia fazer um 

bom controlo dos dejetos, logo não tinha detetado até ao momento nem poliúria nem polidipsia.  

O “Blacky” alimentava-se normalmente de ração seca da marca Friskies® (Anexo 1) 

com sabor a carne, os proprietários forneciam o indicado na embalagem para o seu peso, cerca 

de 65 gramas de alimento por dia, numa toma única. 

 

2. Exame físico  

Ao exame físico o “Blacky” encontrava-se normal à exceção da apresentação de um 

lóbulo tiroideu palpável assimétrico (maior do lado esquerdo). 

2.1. Lista de problemas 

 Perda de peso progressiva 

 Polifagia  

 Massa tiroideia assimétrica palpável 

2.2. Diagnósticos diferenciais para os problemas apresentados 

a) Perda de peso com polifagia: alimentação com uma dieta com baixo teor calórico, 

parasitismo gastrointestinal, diabetes mellitus, síndromes de mal assimilação, 

hipertiroidismo, encefalia hepática e doença psicogénica por stresse (Mooney et al., 

2010).  

b) Massa palpável de localização cervical: hipertiroidismo (hiperplasia adenomatosa ou 

adenocarcinoma), abcesso, linfadenopatia, sialocélios, neoplasias não tiroideias 

(Allison et al., 2007).  

 

3. Exames complementares 

Foram realizados como exames complementares: hemograma, perfil laboratorial e 

análise de urina tipo II. Optou-se ainda por fazer a mensuração da concentração sérica de 

hormona T4 total, tendo em conta apresença no exame físico de uma massa tiroideia palpável 

e a idade do animal. 

O hemograma apresentava todos os parâmetros dentro do intervalo de referência.  

A análise laboratorial sérica (Tabela 8) revelou uma azotemia moderada e o rácio 

proteína/creatinina (P/C) urinária situa o animal no limiar da proteinúria (IRIS, 2013 (Anexo 

2)). 
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Tabela 8: Resultados das avaliações laboratoriais do “Blacky”, gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário 

Montenegro. 

Parâmetro 2012 2013 

6 Set 6 Out 16 Fev 21 Fev 9 Abr 8 Mai 5 Jun 

Ureia (32-81 mg/dl) 130,6 

 

112,4 

 

288 

 

295,1 

 

254,1 

 

138,9 

 

 

Fósforo (4,5-8,1 mg/dl) 6  10,8 

 

 8,6   

Creatinina (0,8-1,8 mg/dl) 3,1 

 

2,8 

 

4,1 

 

5,9 4,1 

 

4,3 

 

4,3 

 

Cálcio total (8-11,2 mg/dl) 10,1  10,5     

AST (<60 UI/l) 47    28   

FA (32-155 UI/l) 21    20   

Albumina (2-4 g/dl) 3,3    3   

Cloro (112-129 mmol/l)    124  120 107 

Potássio (3,5-5,8 mmol/l)    3  4,1 3,7 

Sódio (150-165 mmol/l)    154  153 141 

Rácio P/C Urinária 0,2 

 

 0,7 

 

    

 

A concentração sérica da T4 total encontrava-se apenas ligeiramente acima do intervalo 

de referência (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Resultados das avaliações séricas de T4 total do “Blacky”. Dados gentilmente cedidos pelo Hospital 

Veterinário Montenegro. 

 

O exame de urina de tipo II revelou uma urina hipoestenúrica (densidade urinária 1.018) 

sem mais alterações dignas de registo. O que associado à presença da azotemia nos leva a 
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concluir que se trata de uma azotemia renal. Situando o animal, segundo a escala de IRIS (2013) 

(Anexo 2), num estadio 3 a 4 de doença renal em que é aconselhado, pelas mesmas directrizes, 

fazer tratamento direcionado para a insuficiência renal (Anexo 3). 

 

4. Diagnóstico 

Tendo em conta a apresentação clínica e os resultados dos exames complementares 

chegou-se a um diagnóstico presuntivo de hipertiroidismo com insuficiência renal 

concomitante. 

 

5.Tratamento 

A terapia nutricional iniciou-se aquando do diagnóstico, com alimento seco da gama y/d 

da Hill’s® (Anexo 4) e água engarrafada em exclusivo, na tentativa de fornecer níveis de iodo 

fixos e controlados (mesmo que o teor em iodo possa variar entre as diferentes marcas 

comerciais). A porção fornecida ao animal foi dada em função das indicações fornecidas pela 

marca para o peso do animal no momento da consulta, o que envolvia dar uma porção de 40 a 

50 gramas de alimento por dia. 

O plano acordado com os proprietários foi a realização de controlos quinzenais para 

verificação da evolução da condição renal. 

 

6. Monitorização 

6.1 Primeiro Controlo (6 de Outubro de 2012) 

Um mês após início da terapia voltou ao hospital para o controlo, não tendo respeitado 

o controlo quinzenal acordado.  

O perfil laboratorial revelou uma azotemia ligeiramente mais baixa do que na avaliação 

anterior (Tabela 8). O que segundo a escala de IRIS (2013) (Anexo 2) a classifica como 

intermédia, de salientar, no entanto, que se encontra no limite superior desta classificação. 

Na avaliação da densidade urinária a urina mostrou-se desta vez isostenúrica (1.010), o 

que revela que o rim perdeu capacidade de concentrar a urina.  

A pressão arterial sistólica (PAS) era de 160 mmHg, que representa, segundo a escala 

de IRIS (2013) (Anexo 2), um risco moderado de lesão multiorgânica. 

O plano acordado foi o de manter o tratamento nutricional previamente instituído e 

reavaliar a função renal e as concentrações séricas de T4 total no prazo de um mês. 
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6.2. Segundo Controlo (16 Fevereiro de 2013) 

Mais de 4 meses depois do último controlo o “Blacky” volta para controlo do 

hipertiroidismo, no entanto a proprietária refere que ele já não se alimenta em exclusivo com 

y/d da Hill’s® porque se encontra muito caprichoso.  

No exame físico verificou-se a presença de corrimento nasal purulento e de sons 

respiratórios aumentados na auscultação pulmonar. Ocorreu uma perda de peso significativa 

desde a última pesagem (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Peso e Condição Corporal do “Blacky”, dados gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário 

Montenegro. 

Data 6/09/12 16/02/13 27/02/13 8/05/13 

Peso corporal (Kg) 3,8 kg 3,5 kg 3,35 kg 3,4 kg 

CC  4(9)   3(9) 

 

O hemograma revelou leucocitose por neutrofília. 

O perfil laboratorial revelou agravamento acentuado da azotemia e hiperfosfatemia 

(Tabela 8). A concentração de creatinina classifica a azotemia como moderada, com a 

possibilidade de apresentar várias manifestações clínicas extra-renais, o rácio P/C urinária 

indica proteinúria acentuada (IRIS, 2013 (Anexo 2)).  

Os valores de T4 (Gráfico 1) encontravam-se no limite superior do intervalo de 

referência. 

Como tratamento sintomático aconselhou-se a realização de duas nebulizações por dia 

com soro fisiológico e limpezas nasais com a mesma solução e prescreveu-se Amoxicilina e 

Ácido Clavulânico na dose de 50mg PO BID durante 10 dias. Mantendo o tratamento 

nutricional previamente instituído. 

6.3. Terceiro Controlo (21 de Fevereiro de 2013) 

O “Blacky” volta ao hospital pois deixou de comer e vomita. 

Ao exame físico apresenta fezes muito duras no reto, o corrimento nasal passou a seroso 

e já não apresenta sons respiratórios aumentados à auscultação do campo pulmonar. Apresenta 

azotemia (Tabela 8) o que segundo a escala de IRIS (2013) (Anexo 2) se traduz num risco 

elevado de ocorrência de uma crise urémica, o ionograma indica ainda hipocalemia moderada. 
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Dado o agravamento da condição renal o “Blacky” fica internado durante 48 horas para 

fazer fluidoterapia. Teve alta no dia 25 de Fevereiro (72 horas depois) com Creatinina a 4,1 

mg/dl (normal 0,8 – 1,8 mg/dl) e Fósforo a 6 mg/dl (normal 4,5-8,1 mg/dl). 

6.4. Quarto Controlo (27 de Fevereiro de 2013) 

O “Blacky” encontra-se mais ativo e a comer normalmente, apresenta alopecias e 

algumas escoriações por automutilação. Os proprietários reportam uma perda de peso de cerca 

de 100 a 200 gramas (Tabela 9). O exame físico permite estimar uma desidratação de cerca de 

8%, para além de se detetar um sopro cardíaco sistólico na auscultação cardíaca.  

Optou-se por iniciar a administração de 75 ml de soro SC a cada 48 horas e controlos 

dos valores renais seriados. Não se considera a administração de Benazepril devido à 

desidratação apresentada. Introduz-se o suplemento para a função renal Renal Advance® 

(Anexo 8) 1 medida (fornecida na embalagem) BID. Inicia alimento da Royal Canin Renal® 

em saquetas com sabor a atum (Anexo 7), quantidade fornecida em função do peso seguindo as 

indicações fornecidas pela marca, o que equivalia a cerca de duas saquetas e meia por dia. 

6.5. Quinto Controlo (9 de Março de 2013) 

Os proprietários já não administram soro subcutâneo pois acham que ele bebe água em 

quantidade suficiente. Come com muito apetite e encontra-se muito ativo. Teve um aumento 

do peso coporal (Tabela 9) e encontra-se mais hidratado. 

O hematócrito encontra-se a 22%, logo iniciou-se a terapia com Eritropoetina na dose 

inicial de 100 UI/kg, 3 vezes por semana, dose que se manteve na tentativa de se atingir um 

hematócrito de 30 a 40%. Iniciou ainda o tratamento com Sulfato ferroso na dose de 80mg SID 

PO. 

6.6. Sexto Controlo (9 de Abril de 2013) 

O “Blacky” volta pois encontra-se prostrado e tem mostrado períodos de desequilíbrio 

segundo os proprietários. No entanto, come sempre com bastante apetite. 

A azotemia mantém-se ainda bastante elevada (Tabela 8), mantendo a classificação 

anterior na escala de IRIS (2013) (Anexo 2). Os parâmetros de avaliação hepática não revelam 

alterações dignas de registo. 

No Estudo Doppler a PAS era de140 mmHg, o que indica que o “Blacky” apresenta 

mínimo risco de dano multiorgânico (IRIS, 2013 (Anexo 2)).  

A concentração sérica de hormonas tiroideias encontrava-se dentro do intervalo de 

referência (Gráfico 1). 
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6.7. Sétimo controlo (8 de Maio de 2013) 

O “Blacky” é readmitido com um quadro respiratório das vias aéreas superiores.  

Fez-se uma análise laboratorial para controlo da condição renal que revelou decréscimo 

na ureia sérica mas aumento da creatinina (Tabela 8), o que mantém a classificação de azotemia 

moderada.  

No hemograma o “Blacky” revela anemia (hematócrito de 20%) e uma ligeira 

leucocitose por neutrofília (15,88 x 103/µl quando o limite máximo do intervalo de referência 

é 13 x 103/µl). 

Procedeu-se ao internamento do “Blacky” para fluidoterapia durante 72 horas, com o 

objetivo de reduzir os valores dos parâmetros renais. Teve alta com prescrição de Enrofloxacina 

na dose 2,5 mg/kg PO BID durante 10 dias, Metilprednisolona na dose de 0,5 mg/kg PO BID 

durante 3 dias e posterior desmame de 3 dias, Famotidina na dose de 0,5 mg/kg PO BID sem 

data prevista para término. Optou-se ainda por iniciar tratamento com um imunoestimulante 

inespecífico, Infermun®, (células inativadas de Propionibacterium acnes 0,25mg e 

Lipopolissacárido de células de E. coli 0,02 Mi) na dose inicial de 0,5 ml via SC com repetição 

da dose às 48 horas e posteriormente uma vez por semana, durante pelo menos 2 meses. 

Inicia um suplemento alimentar de apoio à função renal IPAKITINE® (Anexo 9) na 

dose de 1g/5kg PV SID. Mantendo-se o Renal Advance® (Anexo 8), Eritropoetina três vezes 

por semana e a dieta renal. 

6.8. Oitavo Controlo (5 de Junho de 2013) 

Apesar de ter melhorado do quadro respiratório, apresenta anorexia. Ao exame físico 

revela uma desidratação de cerca de 6 a 7%, logo é internado para reidratação. Teve alta 

passadas 48 horas com Cefovecina sódica na dose de 8 mg/kg SC toma única. 

O “Blacky” mantém a azotemia moderada (Tabela 8) (IRIS, 2013 (Anexo 2)). O 

ionograma indica hipocloremia e hiponatremia (Tabela 8). 

Após a alta a proprietária refere que a anorexia se mantém e é difícil manter o estado de 

hidratação mesmo com soro SC.  

Faz-se a prescrição de suplemento alimentar em pasta Nutriplus gel® (Anexo 10) na 

dose de 2 colheres de café/5 kg de peso vivo e soro para administração oral em casa, Redrate® 

(Anexo 11), dissolvendo o conteúdo de cada carteira em 200 ml de água fervida a administrar 

ao animal ad libitum quando a água arrefecer. 

No dia 20 de Junho de 2013 o “Blacky” morreu em casa.  
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II - Discussão  

O “Blacky” era alimentado com ração seca da marca Friskies® (Anexo 1), esta dieta 

possui uma EM = 3,5 x Proteína + 8,5 x Gordura + 3,5 x NFE = 3,5 x 30 + 8,5 x 9 + 3,5 x (100 

- Humidade (12) - Proteína (30) – Gordura (9) – Cinzas (8,5) – Fibra bruta (4)) = 3092,5 kcal/kg. 

Se em 3092 kcal a quantidade em iodo é 1,4 mg, em 100 kcal EM é 0,045mg. 

O autor Becvárová (2012) convenciona que a concentração de iodo no alimento deve 

ser a recomendação de Wedekind (2010) 0,012 mg por 100 kcal, a concentração recomendada 

pela FEDIAF (2012) 0,033 por 100 kcal, logo a dieta em questão possui níveis superiores aos 

recomendados. 

O colega optou por iniciar o tratamento nutricional com a dieta y/d da Hill’s® (Anexo 

4) e aconselhou que a dieta deveria ser administrada em exclusivo e que a água oferecida 

deveria ser engarrafada, contudo não foi realizado um plano nutricional completo, 

nomeadamente com o cálculo da dose de alimento para o animal, em função da sua condição 

corporal, ou seja, tendo em conta as suas necessidades energéticas de manutenção. 

Como o animal apresenta uma condição corporal abaixo da ideal 4 (9), o seu peso ideal 

estimado seria 5% a mais do que ele possuía no momento da consulta, ou seja, 3,99 kg, logo 

como as necessidades energéticas de manutenção de um gato adulto são = 1,4 x (70 x PV0.75)= 

no seu caso seria 98 x 3.990.75= 276,67 kcal /dia. 

Sendo que a dieta possui uma densidade de 4231 kcal/kg de ração, a quantidade a 

fornecer por dia é de cerca de 65 gramas, logo a quantidade fornecida (40 a 50 g) pela marca 

encontra-se ligeiramente subestimada. O que se pode dever ao facto de a marca ter cruzado a 

informação do NRC (2006) com informação de estudos clínicos internos ou com o facto de 

assumir que os animais adultos são normalmente esterilizados, que não é o caso do “Blacky”, 

e por isso têm necessidades energéticas inferiores ou pode estar ainda correlacionado com o 

fato das recomendações serem para o peso vivo no atual e não para o peso vivo ideal. De 

salientar, que o estabelecimento das doses de alimento a fornecer não excluem a necessidade 

de controlos periódicos, por um lado para avaliar a sua eficácia, e por outro lado para 

monitorização do peso e condição corporal, podendo ter que ocorrer um ajuste das doses 

inicialmente empregues. 

A (Tabela 10) pretende concluir se no animal em questão a adoção do tratamento 

nutricional foi a decisão acertada, tendo em conta a insuficiência renal já instaurada. 

Demonstra-se que, no que à restrição dos níveis de iodo diz respeito, a dieta húmida é a que 
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tem níveis de restrição mais elevados, para além do facto de a dieta renal não fornecer níveis 

de restrição de sódio superiores aos da dieta y/d, no entanto, tem restrição em fósforo e proteica 

superior. Esta dieta tem, no entanto, como desvantagem o facto de ter uma densidade calórica 

ligeiramente inferior o que pode ser um inconveniente em animais com hiporexia que não 

consigam ingerir a quantidade de energia que suprima as suas necessidades. 

 

Tabela 10: Tabela comparativa da dieta de suporte à função tiroideia e de dietas renais (húmido e seco) Dados 

convertidos para 100 kcal de ração. 

Composição 

y/d seca 

(Hill’s®) 

y/d húmida em 

lata (Hill’s®) 

Renal seco 

(Royal 

Canin®) 

Renal saquetas sabor 

a atum (Royal 

Canin®) 

Proteína (g/100kcal) 7.56 7.48 5.71 6.13 

Fibra bruta (g/100kcal) 0.236 0.748 1.14 1.32 

EM (kcal/kg) 4231 1202.5 4025 1060 

Ómega 3 (g/100kcal) 0.239 0.15 0.199 0.66 

Suplementação com 

vitamina B 
Sim Sim Sim Sim 

Fósforo (g/100kcal) 0.135 0.133 0.075 0.085 

Sódio (g/100kcal) 0.057 0.05 0.075 0.094 

Iodo (mg/100kcal) 0.004 0.003 0.102 0.028 

 

Neste contexto, dado o estadiamento (3 a 4) da insuficiência renal o plano de tratamento 

aconselhado em IRIS (2013) (Anexo 3) é o de: fornecer uma dieta com níveis restritos de sódio 

e fósforo; tratar a eventual hiperfosfatemia (Fósforo > 6mg/dl) com quelantes do fósforo; tratar 

eventual acidose metabólica; tratar eventual hipocalemia; tratar a anemia se o hematócrito for 

<20%; tratar do vómito com Omeprazol e Maropitant; colocar sonda de alimentação, caso o 

animal apresente anorexia; tratar a desidratação; diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante 

renal em caso de descompensação renal grave. 

Tendo em conta as recomendações apresentadas teria sido prudente a iniciação de dieta 

Renal, no entanto, a utilização da dieta y/d não é uma possibilidade desadequada uma vez que 

esta é equilibrada em termos de restrições para a manutenção da saúde renal, possui uma boa 

densidade calórica, no entanto, os níveis proteicos são extremamente elevados o que pode 

agravar ainda mais a proteinúria. 
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A gestão e planeamento dos controlos, inicialmente de 15 em 15 dias para animais com 

insuficiência renal, foi a mais correta tendo em conta a bibliografia (Melendez, 2012), no 

entanto, o “Blacky” não atendeu aos controlos previstos. 

Segundo Melendez (2012), um mês após o início da terapia seria a data ideal para 

realização do primeiro controlo do valor sérico de T4 total visto que neste ponto os valores 

deveriam estar claramente abaixo dos obtidos no momento de diagnóstico, no entanto o 

primeiro controlo não envolveu avaliação das variáveis laboratoriais. O insucesso da terapia 

nutricional tem como causa mais provável o facto de o proprietário fornecer outros alimentos 

que representam um aporte extra de iodo. 

O animal volta 5 meses após o inicío da terapia nutricional para o controlo do 

hipertiroidismo, no entanto, já não come em exclusivo a dieta. Os níveis de T4 encontravam-se 

no limite superior do intervalo de referência, no entanto, tendo em conta o tempo decorrido os 

valores deveriam estar dentro do intervalo de referência se se verificasse o sucesso da terapia 

instituída, que segundo Melendez (2012) ocorre em cerca de 4 a 8 semanas se houver um bom 

comprometimento do proprietário. No entanto, não podemos descartar que o insucesso tenha 

como causa os extras que o proprietário estava a fornecer para além da dieta, que possuem um 

aporte suplementar de iodo. 

Não é realizada uma avaliação de pressão arterial neste controlo, o que limita as opções 

terapêuticas. Apesar de o animal apresentar hiperfosfatemia não se inicia tratamento com 

agentes quelantes do fósforo. 

O animal apresenta concomitantemente problemas respiratórios que aparentemente se 

resolvem após adoção de terapia sintomática, com antibiótico não nefrotóxico segundo Mooney 

et al. (2010).  

Apesar da sucessiva descompensação renal e dos internamentos consecutivos, não é 

adotada uma terapia direcionada à insuficiência renal, nem são avaliadas as pressões arteriais, 

o que impede a estabilização clínica do animal. 

No controlo após o internamento não se realizam avaliações laboratoriais, como seria 

ideal, no entanto, dada a desidratação apresentada pelo animal inicia-se terapia com soro 

subcutâneo, dieta renal e com suplementos nutricionais de apoio à função renal. A avaliação do 

benefício desta terapia não é atingida uma vez que uma semana depois o proprietário refere que 

já não administra o soro subcutâneo e neste controlo não se realizam exames complementares 

para além do micro-hematócrito, que revela anemia provavelmente relacionada com a 
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diminuição da produção de Eritropoetina, causada pela insuficiência renal crónica. Inicia-se 

portanto tratamento com Eritropoetina e Sulfato ferroso. 

Mais uma vez a quantidade de alimento a fornecer não foi calculada, e o facto de não 

termos acesso á condição corporal do animal neste ponto não nos permite estabelecar de forma 

precisa a quantidade a administrar, mas tendo em conta o peso ideal do animal e a densidade 

calórica necessária para esse peso (237,14 kcal), idealmente o animal deveria ingerir ingerir 

cerca de 223,72g de alimento renal com sabor a atum em saquetas da Royal Canin (EM=1060 

kcal/kg), o que equivale a cerca de duas saquetas e um quarto, sendo que a marca recomenda 

duas saquetas e meia, a quantidade indicada pela marca está ligeiramente sobrestimada. O que 

pode influenciar no sucesso da terapia renal, uma vez que a restrição em Sódio, Fósforo e 

proteica não ocorre como conveniente. 

Cerca de pouco mais de um mês depois de ter iniciado a terapia com dieta renal o animal 

passa a apresentar valores séricos de T4 dentro do intervalo de referência, mesmo sem o animal 

estar a fazer tratamento específico para o hipertiroidismo, o que se pode dever aos níveis de 

iodo da dieta, que apesar de não se encontrarem na mesma ordem de grandeza dos da dieta y/d, 

serem inferiores aos de outras dietas (e.g. dieta seca Renal da Royal Canin (Anexo6)), e ao facto 

de os níveis de T4 total não serem extremamente elevados, antes deste controlo.  

O animal retoma a sintomatologia respiratória para o qual se institui mais uma vez 

tratamento sintomático, com antibiótico não nefrotóxico segundo Mooney et al. (2010) que 

demonstra resultados positivos.  

Ocorre uma redução do hematócrito revelando que a anemia não responde ao tratamento 

com Eritropoetina e Sulfato ferroso e por isso inicia-se terapia com Infermun®, cuja utilidade 

terapêutica não chega a ser avaliada neste caso uma vez que não são feitos controlos posteriores 

do hematócrito. 

Posteriormente, ocorre um agravamento do estado clínico do “Blacky” que por se 

encontrar desidratado e manifestar descompensação renal (azotemia grave e desequilíbrios 

eletrolíticos) é novamente internado para estabilização, no entanto, as possibilidades 

económicas dos proprietários não permitem a realização de controlos após as 48 horas de 

fluidoterapia. Pelo que o “Blacky” tem alta apenas com tratamento paliativo para a anorexia e 

desidratação. Acabando por morrer poucos dias depois provavelmente por desequilíbrio hidro-

eletrolítico e/ou ácido-base. 

Este caso revela a dificuldade que se coloca no tratamento de um animal hipertiroideu 

se não ocorrer um comprometimento estrito do dono com o plano de tratamento estabelecido, 
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ou se o dono não possuir condições para suportar economicamente as múltiplas opções 

terapêuticas. De referir que a possível inexistência de controlos e de instituição de terapia 

precoce direcionada à função renal neste período provocou o agravamento da condição renal. 

Não é possível avaliar a eficácia terapêutica da dieta, neste caso, por falta de 

monitorização no período em que o animal ainda comia apenas a dieta prescrita. Por outro lado, 

é possível verificar o efeito que restrição ligeira em iodo da dieta Royal canin® Renal em 

saquetas (Anexo 7) provocou na redução sérica das hormonas tiroideias (cerca de 1,4 unidades 

em cerca de um mês), no entanto de referir que os suplementos nutricionais prescritos com vista 

ao melhoramento renal são fontes adicionais de iodo.  

 Um dos erros frequentemente cometidos na adoção de tratamentos nutricionais é a não 

estimação da dose a fornecer ao animal e falta de monitorização do peso e condição corporal 

do animal após a adoção do tratamento, de forma a reconhecer a necessidade de ajuste da dose 

aconselhada, neste caso verificou-se que este erro foi cometido tanto na adoção da terapia anti-

tiroidea como na dieta renal. 

Foi possível verificar ainda que, neste caso, a adoção da dieta renal e de suplementos 

nutricionais direcionados à função renal, não surtiu efeitos positivos nos parâmetros de 

avaliação estudados, o que provavelmente se deve ao facto de a insuficiência renal ser deveras 

grave e irreversível. 

É ainda visível que uma das consequências da redução dos níveis séricos de T4 é uma 

descompensação renal, logo os dois parâmetros devem ser equilibrados de forma a obter 

resultados satisfatórios aos dois níveis o que vai de encontro com a bibliografia que menciona 

que cerca de 30% dos animais que são tratados para o hipertiroidismo desenvolvem um 

agravamento da condição renal (Langston et al., 2006). 

Este caso demonstra ainda que após ocorrer uma descompensação da insuficiência renal, 

se torna muito difícil estabilizar o animal sem recorrer a internamentos periódicos. O que 

sustenta a importância de controlos seriados para avaliação da função renal. 

Revela ainda que é essencial para a estabilização do animal a adoção de tratamento 

direcionado às anomalias secundárias o que não foi, neste caso inteiramente realizado, 

nomeadamente no que respeita à hiperfosfatemia, hipertensão e desíquilibrios hidro-

electoliticos e ácido base. No que à anorexia diz respeito teria sido prudente a colocação de um 

tubo esofágico. 
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Caso clínico nº2 

I – Apresentação do Caso Clínico 

 

Figura 21: “Tininha”, felino cruzado siamês de 16 anos. Imagem recolhida no Hospital Veterinário da UTAD. 

 

1. Anamnese 

1.1. Identificação 

A “Tininha” é um gato cruzado de siamês, fêmea esterilizada, de 16 anos.  

1.2 Motivo da consulta 

No dia 11 de Março de 2012 a Tininha deu entrada no Hospital Veterinário da UTAD 

para uma consulta de primeira opinião pois apresentava vómito e perda de peso durante o último 

ano. 

1.3. Estimulo iatrotrópico: vómito e perda de peso 

1.4. História pregressa 

O vómito ocorria associado à ingestão de comida seca, e melhorava, segundo a 

proprietária, quando a dieta seca era substituída por peixe. A proprietária refere ainda uma perda 

de peso ao longo do último ano de cerca de dois quilogramas. O animal faz prevenção para 

bolas de pelo regularmente e quando inquirida a proprietária refere que a “Tininha” apresenta 

polidipsia mas não sabe se apresenta poliúria. É um animal de ambiente misto, vacinado e 

desparasitado.  

 

2. Exame físico 

Ao exame físico o animal revelou inquietação, chegando a sua frequência respiratória a 

atingir as 120 respirações por minuto (taquipneia). Apresenta uma baixa condição corporal 
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(Tabela 11). Verificou-se ainda que apresenta atrofia muscular (2/4) e no exame da boca 

verificou-se a presença de gengivite e cálculo. Foi auscultado um sopro cardíaco sistólico.  

 

Tabela 11: Peso e Condição Corporal da “Tininha”. Dados gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário da 

UTAD. 

Parâmetro 12/03/12 19/04/12 11/05/12 01/08/12 25/02/13 26/07/13 14/01/14 

Peso (kg) 3,55 3,8 3,99 4,55 4,95 4,9 5,25 

CC 2-3 (9)    7(9)  5(9) 

 

2.1. Lista de problemas 

 Vómito 

 Perda de peso 

 Polidipsia/poliúria (?) 

 Atrofia muscular 

 Gengivite e cálculo 

 Sopro cardíaco sistólico 

2.2. Diagnósticos diferenciais 

a) Vómito: uremia, hipoadrenocorticismo, diabetes mellitus, hipertiroidismo, doença 

hepática, desordem eletrolítica ou ácido base, neoplasias, pancreatite, indiscrições 

alimentares, gastrite, parasitismo (Mooney, 2010); 

b) Perda de peso: hipertiroidismo, diabetes mellitus, baixo valor nutritivo ou quantidade 

insuficiente da dieta, doença gastrointestinal (má-digestão/má-absorção), 

hiperadrenocorticismo, neoplasia (Feldman e Nelson, 2004); 

c) Polidipsia e poliúria: hipertiroidismo, doença renal, outras doenças endócrinas como é 

o caso da diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, iiabetes insipidus e acromegália, 

sendo que as três últimas são raras (Feldman e Nelson, 2004); 

d) Sopro cardíaco: Cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia congestiva e arritmias 

idiopáticas (Feldman e Nelson, 2004).  

 

3. Exames complementares 

No hemograma a “Tininha” manifestou uma ligeira eritrocitose (46,9% quando o 

máximo é 45%) e uma ligeira leucopenia (4,48 quando o mínimo é 5,5 x 109/l). Os resultados 

do perfil laboratorial revelaram um aumento das enzimas hepáticas ALT e ALP (Tabela 12).  
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Tabela 12: Resultados das avaliações laboratoriais da “Tininha”. Dados gentilmente cedidos pelo Hospital da 

UTAD. 

Parâmetro 

 

2012 2013 2014 

12 

Mar 

3 

Mai 

8 

Jun 
1 Set 06 Dez 22 Jun 30 Jul 

29 

Ago 

10 

Out 

17 

Jan 

Ureia (30-60 mg/dl) 57,3 67,4 47,5 75,1 71,4 65,3 88,8 87,9 76 84,9 

Creatinina (0,84-

2,04 mg/dl) 
0,29 1,29 1,41 1,37 1,28 1,52 1,38 2,52 1,84 1,59 

ALT (10-75 UI/l) 197 43  59  264 234    

ALP (0-90 UI/l) 92          

Na (150-165 

mmol/L) 
154,97    160,32 164,16     

K (3,7-5.8 mmol/l) 4,41    4,67 3,9     

Ca (8,94-11 mg/dl) 10,70    10,88 11,41 11,07    

Albumina (2,5-3,9 

g/dl) 
3,65 3,5  3,95 3,75 3,45 3,49  3,93  

PTS (6-8.2 g/dl) 6,89 7,03  7,88  7,51 7,38  7,43  

Cloretos (112-129) 117,9    110.41 113,48     

Fósforo (3-7 

mg/dL) 
5,29     3,99     

Na análise de T4 total a “Tininha” revelou valores extremamente elevados (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Resultados da avaliação da concentração sérica de T4 total da “Tininha”, gentilmente cedidos pelo 

Hospital Veterinário da UTAD. 

 

O exame de urina com recurso à tira urinária revelou: piúria, hematúria ou 

hemoglobinúria e proteinúria. No exame do sedimento verificou-se a presença de bactérias, 
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leucócitos e células epiteliais. A urina encontrava-se hiperestenúrica (densidade urinária > 

1.040). 

Na ecocardiografia verificou-se espessamento acentuado da parede ventricular em 

sístole e em diástole, não apresentou alterações eletrocardiográficas de registro.  

 

4. Diagnóstico 

Tendo em conta a idade, manifestações clínicas e valores séricos de T4 total, o 

diagnóstico mais provável é o de Hipertiroidismo felino. O exame ecocardiográfico foi 

compatível com Cardiomiopatia Hipertrófica. No entanto, para além disso a Tininha 

apresentava ainda uma infeção do trato urinário. 

 

5. Tratamento 

Sete dias depois a “Tininha” voltou porque não defecava há alguns dias e a proprietária 

afirmou já ter percebido neste ponto que ela apresentava polifagia, poliúria e polidipsia. Ficou 

internada para tratamento sintomático com agentes laxantes. 

Tendo já o diagnóstico de hipertiroidismo felino iniciou o tratamento com Metimazol, 

na dose de 2,5 mg/gato PO BID.  

Estabeleceu-se o seguinte plano de controlo acordado com os proprietários: às 3 

semanas, 6 semanas, 10 semanas, 20 semanas e daí em diante de três em três meses. 

 

6. Monitorização 

6.1. Primeiro Controlo (19 de Abril de 2012) 

Três semanas após o início da terapia, verificou-se que o animal apresentava um ligeiro 

aumento de peso (Tabela 11) e segundo a proprietária possuía normúria/normodipsia.  

6.2. Segundo Controlo (3 de Maio de 2012) 

Seis semanas após início de tratamento a “Tininha” mantinha as melhorias clínicas 

alcançadas no controlo anterior, no entanto a proprietária refere que a polifagia não diminuiu 

com a terapia instituída.  

Ao exame físico apresentava uma massa bilateral tiroideia palpável.  

Apresentava uma elevação da ureia sérica (Tabela 12). Foi feita a avaliação da pressão 

arterial através de estudo de Doppler que revelou que a “Tininha” apresentava hipertensão 

arterial, tendo sido a sua pressão arterial sistólica de 220 mmHg, o que segundo a escala IRIS 

(2013) (Anexo 2) se traduz num risco elevado de dano multiorgânico.  
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A concentração sérica de T4 total encontrava-se já dentro do intervalo de referência 

(Gráfico 2).  

Iniciou terapia anti-hipertensiva com Amlodipina na dose de 0,650 mg/gato PO SID. 

6.3. Terceiro Controlo (8 de Junho de 2012) 

No controlo das 10 semanas os parâmetros de avaliação laboratorial encontravam-se 

dentro do intervalo de referência (Tabela 12), à exceção da T4 total que tinha novamente 

atingido um valor próximo ao apresentado aquando do diagnóstico (Gráfico 2). 

6.4. Quarto Controlo (1 de Setembro de 2012) 

Três meses após a última avaliação a proprietária queixa-se da dificuldade em 

administrar os comprimidos. 

No perfil bioquímico apresenta elevação da Ureia sérica e albumina no limite superior 

intervalo de referência (Tabela 12). 

Os valores de T4 voltam a encontrar-se dentro do intervalo de referência (Gráfico 2). 

A pressão arterial sistólica mantém-se bastante elevada 210-220 mmHg, mantendo-se 

assim o risco elevado de lesão multiorgânica (IRIS, 2013 (Anexo 2)), no entanto o exame do 

fundo do olho encontrava-se normal.  

6.5. Quinto Controlo (6 de Dezembro de 2012) 

Três meses depois, realizou-se uma ecocardiografia de controlo, cerca de 8 meses após 

a anterior, que revelou um aumento ligeiro da fração de encurtamento e uma diminuição do 

rácio aurícula esquerda/aorta. 

O hemograma revelou leucopenia.  

O perfil laboratorial (Tabela 12), indica uma ligeira diminuição das variáveis renais 

(ureia e creatinina) e normalização da concentração de albumina sérica. O ionograma estava 

normal. 

A concentração sérica de T4 total encontrava-se dentro do intervalo de referência 

(Gráfico 2). 

6.6. Consulta de dermatologia (25 de Fevereiro de 2013) 

Um mês após o último controlo, volta ao hospital com a queixa de que lambe muito a 

área perineal tendo a proprietária alterado a marca de areia. Come com apetite e a proprietária 

indica diminuição da poliúria/polidipsia. Volta a referir que tem muita dificuldade em dar a 

medicação pois está mais irrequieta e ansiosa (dá com leite condensado). Sofreu um elevado 

aumento de peso e condição corporal (Tabela 11). 
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Ao exame físico mantém sopro sistólico e apresenta taquicardia e taquipneia. O ânus 

encontra-se inflamado e eritematoso, alopecia na zona ventral, dor à manipulação e calor na 

zona eritematosa em relação às zonas circundantes. A citologia por aposição na lesão 

eritematosa é positiva para cocos. Sem parasitas ao exame fecal pelo método de Willis. 

6.7. Sexto Controlo (22 de Junho de 2013) 

Seis meses depois da última monitorização de hipertiroidismo, a proprietária refere que 

antes desta consulta de reavaliação foi a irmã a administrar a medicação habitual. A Tininha 

tem-se mantido assintomática. Fica extremamente stressada à manipulação. Mantém sopro 

cardíaco sistólico. 

Apresenta leucopenia (4,22 sendo o mínimo 5,5 x109/l) por neutropenia (2,27 sendo o 

mínimo 2,5x109/L). Apresenta elevação da ureia sérica e ligeira hipercalcemia (Tabela 12).  

A análise dos níveis séricos de T4 revela uma elevação dos mesmos tendo como 

comparação a avaliação anterior (Gráfico 2). 

A avaliação da pressão arterial por Doppler revela que ocorreu uma redução da mesma 

(180mmHg), embora se mantenha o elevado risco de dano multiorgânico (IRIS, 2013 (Anexo 

2)). 

6.8. Sétimo Controlo (30 de Julho de 2013) 

Dá entrada no hospital pois apresenta perda de peso, queda excessiva de pelo 

generalizada e lesões alopécicas na região lombar lateral.  

Mantém-se elevação da ureia sérica e o cálcio encontra-se no limite superior do intervalo 

de referência (Tabela 12).  

O exame de urina indica: piúria, proteinúria, glicosúria e a presença de cristais de fosfato 

amorfos e de células epiteliais no exame de sedimento. A urina encontrava-se hipoestenúrica 

(1.024). 

Como as concentrações séricas de T4 total se encontram próximas dos valores de 

diagnóstico (Gráfico 2), alteração da dose de Metimazol para 5 mg/gato PO BID. 

6.9. Oitavo Controlo (29 de Setembro de 2013) 

Na avaliação dos parâmetros laboratoriais (Tabela 12) a Tininha apresentava azotemia 

moderada (IRIS, 2013 (Anexo 2)).  

Como os valores de T4 se encontram abaixo do limite inferior do intervalo de referência 

(Gráfico 2) alterou-se a dose de Metimazol para 3,75 mg PO BID. 

Pressões arteriais mantêm-se desde o último controlo (180 mmHg). 
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6.10. Nono Controlo (10 de Outubro de 2013) 

As variáveis de avaliação renal (Tabela 12) apresentam uma melhoria tendo como base 

de comparação o último controlo, e as concentrações séricas de T4 subiram (Gráfico 2), estando 

dentro do intervalo de referência. A concentração sérica de albumina, encontra-se, mais uma 

vez, no limite superior do intervalo de referência. 

6.11. Décimo Controlo (17 de Janeiro de 2014) 

Esta consulta teve como objetivo, para além da reavaliação, fazer a introdução da terapia 

nutricional e esclarecer a proprietária sobre esta mesma terapia. O alimento atual do gato é 

Whiskas® saquetas para adultos (Anexo 12), aproximadamente 4 saquetas por dia. 

Ao exame físico encontra-se bastante inquieta mantendo a massa tiroideia bilateral 

palpável, sopro cardíaco sistólico e taquicardia. Apesar de ter sofrido um aumento de peso 

encontra-se na condição corporal ideal (Tabela 11). 

Está com uma dosagem de 3,75 mg PO BID de Metimazol e 0,650 mg/gato PO de 

Amlodipina. A proprietária administra os comprimidos com mel. O perfil bioquímico revela 

uma elevação da ureia sérica (Tabela 12) tendo em conta o controlo anterior e uma redução da 

creatinina plasmática. Os valores de T4 total encontram-se dentro do intervalo de referência 

(Gráfico 2). 

Inicia terapia nutricional com y/d (seca e húmida) da Hill’s® (Anexo 4 e 5 

respetivamente). Aconselhamento de utilização de água engarrafada. A proprietária é 

aconselhada a fazer uma mudança progressiva durante uma semana na dieta da “Tininha”.   

No mesmo dia inicia o seguinte desmame de Metimazol: 3/4 de comprimido PO SID 

durante 2 dias e posteriormente 1/2 comprimido SID durante 2 dias e depois parar. 

Optou-se pelo fornecimento de dieta húmida pois o animal estava habituado a comer 

dietas húmidas de elevada palatabilidade, na tentativa de evitar a rejeição do novo alimento. 

A Tininha no momento da consulta apresentava a condição corporal ideal (5(9)), daí que 

se tenha optado por fornecer a mesma densidade calórica que a Tininha se encontrava a fazer 

com a dieta prévia.  

EM da dieta Whiskas saquetas = 3,5 x Proteína + 8,5 x Gordura + 3,5 x NFE = 3,5x8 + 

8,5x4,5 + 3,5x (100 - Humidade (82) - Proteína (8) – Gordura (4,5) – Cinzas (2,5) – Fibra bruta 

(0,3)) = 757 kcal/kg. 

Sendo que o animal comia 4 de saquetas de 100 g por dia, encontrava-se a ingerir cerca 

de 300 kcal por dia. O que dividido nos dois tipos de dieta dá cerca de:  

Dieta seca y/d da Hill’s® (EM=4231 kcal /kg): 49 g/dia (206,2 kcal) 
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Dieta enlatada y/d da Hill’s® (EM=1202,5 kcal /kg): 1/2 lata/dia (93,8 kcal) 

A proprietária informou que a “Tininha” aceitou bem a dieta no primeiro dia mas depois 

deixou de a comer, estando segundo ela, cerca de uma semana sem comer. Foi instruída para 

misturar a dieta com a comida normal da “Tininha”, para verificar se ocorria uma aceitação, 

mas tal não aconteceu. 

 

II - Discussão 

Tendo como base o diagnóstico primário, a análise urinária e as variáveis de avaliação 

da função renal, devem ser avaliadas cuidadosamente, uma vez que, o facto de a urina se 

encontrar hiperestenúrica provavelmente se deve ao fato de a “Tininha” possuir uma infeção 

urinária aparentemente subclínica o que provoca a elevação da densidade urinária, uma vez que 

em animais hipertiroideus a densidade urinária é frequentemente baixa (Mooney et al., 2004 

(c)). Os níveis de creatinina encontram-se abaixo do limite inferior do intervalo de referência e 

estão possivelmente relacionados com a degradação muscular que a “Tininha” apresenta o que 

faz reduzir a fração muscular da mesma (Norsworthy et al., 2010, Mooney et al., 2004 (c)).  

De referir que tanto na consulta inicial, em que se instituiu a terapia como na reavaliação 

seguinte teria sido importante realizar uma avaliação da pressão arterial, uma vez que, segundo 

a bibliografia, cerca de 87% dos animais desenvolvem concomitantemente à cardiomiopatia 

hipertrófica, hipertensão arterial (Norsworthy et al., 2010, Gunn-Moore, 2011). 

A dose iniciada de Metimazol aplicada é a proposta pela bibliografia e a que, por ser 

inferior não produz uma descompensação renal tão elevada à medida que ocorre a redução dos 

níveis de T4 (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 

A bibliografia aponta para que a reavaliação inicial seja realizada mais cedo e as 

reavaliações seguintes sejam mais frequentes do que as realizadas neste, mais especificamente, 

2, 4 e seis semanas e devem incluir: hemograma completo, ALT, ALP, ureia e creatinina para 

além do controlo dos níveis séricos de T4 (Trepanier, 2006, Bonagura et al., 2009). 

No controlo das três semanas verificou-se sucesso na remissão da sintomatologia clínica 

que ocorre em 90% dos casos quando não ocorrem efeitos adversos relacionados com a 

medicação (Bonagura et al., 2009). No entanto, neste controlo, não foram realizadas análises 

bioquímicas que permitissem avaliar o eventual efeito tóxico renal ou hepático do Metimazol. 

De referir, que o facto de não existir neste controlo uma avaliação de T4 total, não nos permite 

verificar se ocorreu normalização desta variável, que a bibliografia indica ocorrer entre as 2 e 

as 4 semanas após o inicio da terapia (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 
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Às seis semanas, observou-se o restabelecimento da condição de eutiroidismo na 

“Tininha”, bem como remissão parcial da sintomatologia apresentada inicialmente, com 

exceção da polifagia.  

O tratamento anti-hipertensivo foi realizado de acordo com o descrito na bibliografia 

(Bonagura et al., 2009). No entanto, segundo a mesma fonte bibliográfica, poderia ter-se 

complementado o tratamento anti-hipertensivo com iECAS como o Enalapril e o Benazepril 

(0,5 mg/kg SID) uma vez que estes reduzem a pressão intraglomerular em pacientes com 

doença renal associada (Bonagura et al., 2009). 

A eficácia a curto prazo da Amlodipina não é passível de avaliação, uma vez que não 

há registo da pressão arterial, no controlo seguinte à aplicação da terapia. Por outro lado, 

verifica-se que a T4 se encontra acima do intervalo de referência, e é acompanhada por uma 

redução das variáveis de avaliação da função renal. A eficácia da droga não pode ser negada, 

uma vez que o animal já tinha atingido o estado de eutiroideu com a mesma, no entanto, a 

eficácia da administração da medicação por parte da proprietária, pode estar em causa. 

Na primeira monitorização da pressão arterial após o inicio do tratamento anti-

hipertensivo verifica-se que se mantém praticamente inalterada, o que indica ineficácia do 

fármaco neste caso clínico ou que a administração não foi realizada de forma correta, dado que 

reflete a dificuldade sentida na administração da medicação.  

A lesão dermatológica apresentada pelo animal não parece ter relação aparente, nem 

com o hipertiroidismo, nem com o tratamento adotado, uma vez que se passaram cerca de 7 

meses após a implementação da terapia com Metimazol e cerca de 6 meses após o início da 

terapia anti-hipertensiva. 

Neste ponto cerca de um ano após começar a fazer o tratamento anti-hipertensivo, ocorre 

uma redução da pressão arterial, mesmo estando o animal sob stresse na altura da medição. A 

hiperfosfatemia verificada, não é alvo de tratamento através da utilização de agentes quelantes 

do fósforo. 

A elevação da dose para o dobro quando se verificou um aumento acentuado dos níveis 

séricos de T4 levou a uma redução abrupta dos mesmos que ficaram abaixo do limite referência 

e neste ponto é possível verificar a dificuldade na estabilização simultânea da função renal e 

tiroideia, pois pela primeira vez o animal apresenta níveis de creatinina acima do intervalo de 

referência. 

A redução para um quarto da dose anterior de Metimazol provoca uma estabilização dos 

níveis séricos de T4, ocorrendo uma melhoria nos parâmetros de avaliação renal.  
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Opta-se por iniciar a terapia nutricional, dada a dificuldade que a proprietária tem em 

administrar os medicamentos por via oral, o que não permite estabilizar a função tiroideia e 

renal. 

De salientar que o comprometimento que a proprietária manifestou ao longo de todo o 

processo clínico da Tininha, mostra que possivelmente este animal teria sido um bom candidato 

para terapia nutricional aquando do diagnóstico. 

Neste caso, a implementação da terapia nutricional foi dificultada pela elevada 

palatabilidade da dieta anterior (Whiskas saquetas (Anexo 12)), o que pode ter dificultado a 

aceitação da nova dieta. Por outro lado, a necessidade de recorrer ao suplemento de leite 

condensado ou mel (os gatos não têm recetores gustativos para o doce) para a administração da 

Amlodipina, podem estar na origem de um aporte extra de iodo. 

Na monitorização deste caso falhou a avaliação do rácio P/C urinária, uma vez que as 

concentrações de creatinina séricas deste animal se encontram subestimadas e seria importante 

ter um indicador mais fiável do estado renal. Bem como avaliações mais frequentes das pressões 

arteriais. 
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Caso clínico nº 3 

I – Apresentação do Caso Clínico 

 

1. Anamnese 

1.1.Identificação 

O “Pitágoras” é um gato europeu comum esterilizado de 15 anos. 

1.2.Motivo da consulta 

O “Pitágoras” deu entrada no Hospital Veterinário da UTAD no dia 24 de Julho de 

2013 para uma consulta de primeira opinião pois apresentava polifagia e perda de peso, tendo 

perdido cerca de 500g nos últimos 4 meses. 

1.3. Estimulo iatrotrópico: Perda de peso com polifagia 

 1.4. História pregressa 

A proprietária encontrou gotas de sangue pela casa, não sabe a origem mas reparou que 

quando vai à caixa de areia vocaliza muito. 

O Pitágoras é um animal de ambiente misto que se alimenta exclusivamente de dieta 

seca da Royal Canin® Sterilised (Anexo 13), cerca de 60 gramas numa toma diária única. 

 

2. Exame físico 

O Pitágoras apresenta um exame físico normal à exceção de se encontrar excitado e 

hiperativo, com pelo quebradiço e doença periodontal. 

2.1. Lista de problemas 

 Perda de peso 

 Polifagia 

 Hiperatividade na manipulação 

 Pelo quebradiço 

 Doença periodontal 

 

2.3. Diagnósticos diferenciais 

a) Perda de peso com polifagia: alimento com baixa densidade energética, parasitismo 

gastrointestinal, diabetes mellitus, síndromes de mal assimilação, hipertiroidismo, 

encefalia hepática e doença psicogénica por stresse (Mooney et al., 2010).  

b) Hiperatividade na manipulação: medo, agressividade, hipertiroidismo. 
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c) Pelo quebradiço: múltiplas afeções orgânicas cursam com enfraquecimento do pelo e 

eventual formação de zonas alopécicas. 

 

3. Exames complementares 

Realizou-se um perfil laboratorial geral, exame de urina tipo II e mensuração da 

concentração de T4 total, dada a idade avançada do animal. 

Os parâmetros bioquímicos revelaram uma elevação acentuada na ureia e ALT (Tabela 

13).  

 

Tabela 13: Resultados das avaliações laboratoriais do “Pitágoras”, gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário 

da UTAD. 

Parâmetro 
2013 2014 

24 Jul 6 Ago 6 Set 18 Out 4 Dez 16 Jan 

Ureia (30-60 mg/dl) 102,5 77,4 107,2 127,5 142,8 103 

Creatinina (0,84-2,04 mg/dl) 1,47 1,18 1,8 2,37 1,64 2,04 

ALT (10-75 UI/l) 170    132  

Na (150-165 mmol/l) 156,41    159,77  

K (3,7-5.8 mmol/l) 4,43    4,66  

Ca (8,94-11 mg/dl)               10,38  

Albumina (2,5-3,9 g/dl) 3,09   3,42 3,77  

PTS (6-8.2 g/dl) 7,99   7,91 7,74  

Cloretos (112-129)     114,2  

Fósforo (3-7 mg/l) 5,2    5,78  

Rácio P/C Urinária   0,5853 0,36  0,53  

 

No exame urinário o Pitágoras apresentava piúria, proteinúria, hematúria ou 

hemoglobinúria. No exame de sedimento apresentava cilindros hialinos, eritrócitos, glóbulos 

brancos, bem como a presença de grande quantidade de cocos. A urina encontrava-se 

hiperestenúrica (densidade urinária 1.030).  

Dada a concentração de creatinina sérica e da densidade específica da urina o animal é 

aconselhado segundo a escala de IRIS 2013 (Anexo 2) a corrigir doenças sistémicas 

concorrentes e a ser reavaliado em cerca de 6 meses. 
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As concentrações de T4 total encontravam-se extremamente altas (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Resultados das avaliações séricas de T4 total do “Pitágoras”. Dados gentilmente cedidos pelo Hospital 

Veterinário da UTAD. 

 

4. Diagnóstico 

As concentrações séricas de T4 total foram compatíveis com o diagnóstico de 

hipertiroidismo. No entanto, o “Pitágoras” apresentava concomitantemente uma infeção 

urinária. 

 

5. Tratamento  

Inicia tratamento com Metimazol na dose de 2,5 mg/gato PO BID. 

 

6. Monitorização 

6.1 Primeiro Controlo (6 de Agosto de 2013) 

Ocorreu uma ligeira perda de peso desde a última avaliação (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Peso e Condição Corporal do “Pitágoras”. Dados gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário da 

UTAD. 

Parâmetro 24/07/13 6/09/13 14/12/13 

Peso kg 3,8 3,95 3,95 

CC 3-4 (9)   

 

Passou mais de um mês depois da implementação da terapia, o hemograma revelou 

eritrocitose (47,4% num máximo de 45%), eosinofília (1,03 num máximo de 0,75 x109/L) e 

trombocitose, no entanto foi verificada a presença de agregados plaquetários no esfregaço de 

sangue.  
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Realizou-se ainda a avaliação de alguns parâmetros bioquímicos essencialmente para 

avaliação renal que revelaram aumento da ureia sérica (Tabela 13). O rácio P/C urinária (Tabela 

13) foi compatível com a presença de proteinúria (IRIS, 2013 (Anexo 2)). 

A concentração de T4 total encontrava-se próxima do limite inferior do intervalo de 

referência (Gráfico 3). 

6.2. Segundo Controlo (6 de Setembro de 2013) 

Passou a comer Royal canin® renal húmida em saquetas com sabor a atum (Anexo 7), 

cerca de 2 saquetas e três quartos por dia, mas diariamente a proprietária dá uma posta de 

pescada e durante alguns dias por semana a proprietária fornece uma tranche de carne de vaca 

mal cozida, o que implica um aporte extra de proteína e de fósforo ao animal. Os proprietários 

referem que por vezes urina fora da caixa.  

Ao exame físico à exceção da auscultação de um galope cardíaco encontra-se tudo 

normal. 

Neste ponto, um mês após iniciar o tratamento, realiza avaliação essencialmente dos 

parâmetros renais, sendo que a ureia se encontra elevada (Tabela 13) A análise urinária 

apresenta piúria, proteinúria e a urina encontra-se hiperestenúrica (1.030). Na avaliação da 

concentração de T4 total os valores já se encontram no intervalo de referência. 

Ocorre uma redução do rácio P/C urinária encontrando-se o animal no limite superior 

da proteinúria (IRIS, 2013 (Anexo 2)). 

Citologia de um nódulo abdominal compatível com hiperplasia glandular reativa a 

estímulos antigénicos que podem ser resultado de infeções bacterianas, virais ou parasitárias 

assim como reações a antigénios tumorais, corpos estranhos ou a processos inflamatórios. 

Inicia Benazepril na dose de 2,5 mg /gato PO SID.  

6.3. Terceiro Controlo (18 de Outubro de 2013) 

Os parâmetros laboratoriais de avaliação da função renal encontravam-se agravados em 

relação ao último controlo (Tabela 13).  

No exame de urina apresenta piúria, proteinúria e a urina encontra-se hipoestenúrica 

(densidade de 1.022). A associação entre a creatinina e a densidade urinária que o animal 

apresenta colocam-no no estadio 2 de doença renal, segundo a escala de IRIS 2013 (Anexo 2), 

em que se aconselha tratamento de acordo com o mesmo estadio. 

Que envolve considerar iniciar terapia renal e manutenção do estado de hidratação do 

animal, tratamento de doenças concorrentes como é o caso da hipertensão arterial e proteinúria. 

Em caso de hiperfosfatemia recorrer a terapia com quelantes do fósforo. Considerar ainda a 
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reversão de possíveis alterações ao equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-base, quando 

existententes (IRIS, 2013 (Anexo 3)). 

Como os resultados de T4 (Gráfico 3) se encontram abaixo do limite inferior do 

intervalo de referência, ocorre uma redução de dose de Metimazol para 2,5 mg/gato PO SID. 

6.4. Quarto Controlo (4 de Dezembro de 2013) 

Realizou-se um hemograma que revelou eritrocitose (46,1% num máximo de 45%) e 

eosinofilia (1,03 num máximo de 0,75 x109/L). 

O perfil bioquímico revela aumento ureia sérica ALT (Tabela 13). 

Os níveis séricos de T4 total encontram-se acima do intervalo de referência (Gráfico 3). 

A análise de urina indica piúria, proteinuria, hematúria ou hemoglobinúria. A urina 

encontrava-se hiperestenúrica (densidade de 1.030). 

A avaliação da pressão arterial com Doppler é de 220 mmHg mas o animal encontra-se 

muito stressado e inquieto, o que pode explicar a elevação dos valores. 

Na ecocardiografia, de difícil avaliação uma vez que o animal se encontrava inquieto, 

verificou-se um espessamento da parede ventricular esquerda livre e do septo interventricular. 

Este último a provocar uma obstrução dinâmica ao fluxo de saída do ventrículo (aorta). Um 

quadro compatível com sobrecarga de pressão, causando uma hipertrofia ventricular 

concêntrica esquerda.  
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Figura 22: Imagem de ecocardiografia em modo bidimensional (B) do “Pitágoras”. Imagem gentilmente cedida 

pelo Hospital Veterinário da UTAD. 

 

Figura 23: Imagem de ecocardiografia em modo de movimento (M) do “Pitágoras”. Imagem gentilmente cedida 

pelo Hospital Veterinário da UTAD. 

 

Iniciou-se terapia com Amlodipina na dose de 0,65 mg PO SID associada á terapia com 

Metimazol previamente instituída. 

6.5. Quinto Controlo (16 de Janeiro de 2014) 

A Medição de pressão arterial com Doppler apresentava-se normal (140 mmHg). 



100 
 

Iniciação do tratamento nutricional com dieta seca da gama y/d da Hill’s® (Anexo 4) e 

água engarrafada. Foram dadas indicações para a elemiminação de todos os extras fornecidos 

ao “Pitágoras” uma vez que podem ser uma fonte extra de iodo.  

Aconselhou-se ainda a fazer a transição progressiva entre dietas ao longo de, no mínimo, 

uma semana. 

Optou-se por fornecer apenas dieta seca pois o animal já estava habituado a consumir 

alimento com esta apresentação. 

Peso Corporal atual: 3.95 kg  

CC: 5(9) 

Peso Corporal ideal: 3,95 kg 

Proteína/dia: 7.42 gPB/kg0.75 

Necessidades energéticas: Necessidade energéticas = 1,4 x (70 kcal EM/kg0.75) = 384,4 

kcal/dia. 

O co-fator 1,4 representa um acerto para as alterações fisiológicas sofridas por animais 

séniores e castrados. 

Dieta seca y/d da Hill’s® (EM = 4231 kcal/kg): 91 g/dia 

No dia em que iniciou a dieta não ingeriu mais do que 2 ou 3 grãos. A proprietária 

insistiu na introdução da dieta seca mais 3 dias, como não foi aceite, foi introduzida a mesma 

dieta com apresentação húmida (Anexo 12), o animal comeu a lata inteira com muito apetite.  

Apesar de o animal possuir mais algumas latas de ração disponíveis para alimentação, 

a proprietária desistiu do tratamento nutricional. 

 

II - Discussão 

O “Pitágoras” manifestou para além do hipertiroidismo sintomatologia de infeção 

urinária, que foi posteriormente confirmada pelo exame de urina Tipo II, no entanto, não foi 

adotado nenhum tratamento nesse sentido. 

O autor Becvárová (2012) convenciona que a concentração de iodo no alimento deve 

ser a recomendação de Wedekind (2010) 0,012 mg por 100 kcal, a concentração recomendada 

pela FEDIAF (2012) 0,033 por 100 kcal. O alimento Royal Canin® Sterilized possui 0,14 mg 

por cada 100 kcal, ou seja o seu nível de iodo é superior à recomendação para animais saudáveis.  

A dose iniciada pelo médico veterinário responsável de Metimazol é a proposta pela 

bibliografia e a que, não produz uma descompensação renal tão elevada à medida que ocorre a 

redução dos níveis de T4 (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 
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Os controlos devem ocorrer às 2, 4 e 6 semanas e devem incluir: hemograma completo, 

ALT, ALP, ureia e creatinina para além do controlo dos níveis séricos de T4 (Trepanier, 2006, 

Bonagura et al., 2009). Em gatos com doença renal concomitante devemos fazer controlo da 

função renal na semana 2 e 4 após o início da terapia e depois a cada 3 a 4 meses (Melendez, 

2012). A reavaliação ocorreu um mês após início da terapia mas teria sido aconselhável que 

esta reavaliação tivesse ocorrido às duas semanas. 

Observou-se uma descida abrupta da concentração de T4 encontrando-se, às 4 semanas, 

já dentro do intervalo de referência, o que está de acordo com a bibliografia que que refere esta 

reposição 2 a 4 semanas após o início do tratamento (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). 

Ao contrário do que referem estes autores a redução abrupta dos valores de T4 não foi 

acompanhada por uma descompensação renal, antes pelo contrário, ocorreu uma redução nas 

variáveis de avaliação renal (Langston et al., 2006).  

De referir que tanto na consulta de instituição da terapia como na primeira reavaliação 

teria sido importante realizar uma avaliação da pressão arterial, uma vez que, segundo a 

bibliografia, cerca de 87% dos animais desenvolvem concomitantemente à cardiomiopatia 

hipertrófica, hipertensão arterial (Norsworthy et al., 2010, Gunn-Moore, 2011). 

Ocorreu uma elevação das variáveis de avaliação renal e tendo em conta que os iECAS 

como o Enalapril e o Benazepril (0,5 mg/kg PO SID) reduzem a pressão intraglomerular em 

pacientes com doença renal associada (Bonagura et al., 2009), iniciou-se portanto este fármaco 

numa dose inferior à recomendada. 

Iniciou ainda dieta renal mas não foi calculada a quantidade a fornecer ao animal e a 

proprietária fornece duas saquetas e três quartos da dieta renal com sabor a atum da Royal 

Canin, no entanto a densidade calórica necessária é de 84 kcal x PV0,75= 84 kcal x 3,950,75= 

235,36 kcal, o que tendo a dieta uma EM= 1060 kcal/kg, indica cerca de 222,26 g de ração, que 

convertido em saquetas de 100g, corresponde a cerca de duas saquetas e um quarto por dia, 

logo a dose fornecida pela marca encontra-se sobrestimada. De referir, que o facto de não 

termos avaliação da condição corporal do animal, impede o cálculo preciso da dose a 

administrar, uma vez que o cálculo foi feito em função do peso do animal na consulta e não do 

seu peso ideal. Sabemos portanto nestes casos, podemos ao dar quantidade superior á indicada 

para o animal, não estar a fornecer a restição de sódio, fósforo e proteica necessária. 

Segundo as recomendações IRIS 2013 (Anexo 3) um animal com este estadio de doença 

renal deve ter um tratamento direcionado para os problemas concomitantes como hipertensão, 

desidratação, desvios ao hemograma, quanto à proteinúria as recomendações indicam iniciar 
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um iECA e uma dieta renal, via terapêutica que o animal já iniciou anteriormente, pelo que o 

veterinário responsável optou apenas por fazer uma redução na dose de Felimazol na tentativa 

de elevar os valores séricos de T4 e consequentemente reverter a descompensação renal. De 

salientar que mais uma vez não são realizadas medições da pressão arterial, o que encurta as 

possibilidades terapêuticas. 

Um mês e meio após ocorre uma elevação dos valores séricos de T4, acompanhados por 

uma redução na concentração de creatinina, no entanto a ureia sérica eleva-se.  

Neste controlo, os proprietários acedem a realizar uma ecocardiografia que mostra que 

o animal possui uma cardiomiopatia hipertrófica concêntrica o que explica o sopro de galope. 

A avaliação da pressão arterial revelou hipertensão arterial e por isso é iniciada terapia anti-

hipertensiva com Amlodipina, o que em combinação com o iECA permite alguma 

nefroproteção e uma conveniente redução da pressão arterial sistémica (Bonagura et al., 2009). 

A terapia anti-hipertensiva mostra a sua eficácia um mês e meio após o seu início dada 

a normalização na pressão arterial do “Pitágoras”. Ocorre uma redução ligeira dos valores de 

T4 acompanhada por um aumento na creatinina sérica.  

Neste ponto decide-se iniciar a terapia nutricional e elabora-se um plano nutricional, 

chamando-se a atenção da proprietária para os extras que costuma oferecer ao animal (peixe e 

carne mal cozida) e que tem que descontinuar. 

A terapia com a dieta faz sentido uma vez que complementa o tratamento, sem 

necessidade de administração da medicação oral e simultaneamente restringe o fósforo o que é 

extremamente importante para a proteção renal. O fato do animal rejeitar a apresentação seca 

da dieta constitui um problema e a alimentação com dieta húmida constitui uma fonte extra de 

despesa (Tabela 15). No entanto, de referir que o preço já inclui o preço para o tratamento e 

para a alimentação do animal, que ele tem que fazer de qualquer das formas. 
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Tabela 15: Comparação do preço do tratamento farmacológico e do tratamento nutricional com dieta seca ou 

húmida, no caso clínico do “Pitágoras”. 

Tratamento Felimazole® (Metimazol) 2,5 y/d seca da Hill’s® 
y/d enlatada 

da Hill’s® 

Quantidade/dia 1 a 2 comprimidos 91 g 
320 g 

(2,05 latas) 

Preço/dia 
0,3 a 0,6€ 

(30,15€/100 comprimidos) 

1,73€  

(28,54€/ 1,5kg) 

5,03€ 

(2,45€/lata) 

Quantidade por mês 

(30 dias) 
30 a 60 comprimidos 2,73 kg 61,5 latas 

Preço/mês 9,05€ a 18,08€ Cerca de 51,94€ 150,68€ 

 

 Assim mostra-se a dificuldade económica que proprietária terá em conseguir manter o 

tratamento nutricional, uma vez que o animal não come a dieta seca e se alimenta apenas com 

a dieta húmida. Dada a diferença de preço entre o tratamento nutricional e o tratamento 

farmacológico, é compreensível a incapacidade da proprietária em manter esta via terapêutica. 

Em análise retrospetiva ocorre um seguimento adequado do caso clínico, no entanto, de 

referir que teria sido importante realizar mais avaliações da pressão arterial do animal no 

sentido, de tentar reverter a hipertensão mais precocemente. Tendo em conta a iniciação prévia 

de terapia com dieta renal teria sido importante a realização de controlos mais frequentes com 

avaliação de peso e condição corporal, com o intuito de verificar se a dose adoptada é a indicada 

para atingir ou manter a condição corporal ideal do animal. 

Por outro lado verifica-se que se não for realizado inicialmente um controlo dos valores 

de T4 mais precoce, corre-se o risco de induzir hipotiroidismo e de não atingir um controlo 

linear dos valores séricos de T4 total, o que na maioria das vezes conduz a uma descompensação 

renal difícil de solucionar. 
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Caso Clínico nº 4  

I – Apresentação dos Casos Clínicos 

1. Anamnese 

1.1.Identificação 

O “Gaspar” é um gato persa não esterilizado de 18 anos. 

1.2.Motivo da Consulta 

No dia 4 de Dezembro de 2013 o Gaspar deu entrada no Hospital Veterinário 

Montenegro para uma consulta de primeira opinião pois apresentava perda de visão. 

1.3. Estimulo iatrotrópico: perda de visão 

1.4. História pregressa 

Apresentava história de vómitos há cerca de 3 meses que foram tratados com famotidina 

e aconselhamento de restrição de extras alimentares. Nessa consulta fez como exames 

complementares um hemograma, provas laboratoriais para avaliação renal e exame de urina 

tipo II.  

O Hemograma não apresentava nenhuma alteração. 

No perfil bioquímico realizado (Tabela 16) a creatinina encontrava-se no limite inferior 

do intervalo de referência e o rácio P/C urinária revela, segundo a escala IRIS (2013) (Anexo 

2), uma situação marginal de proteinúria (2,0-4,0). 

 

Tabela 16: Resultados das avaliações laboratoriais do “Gaspar”, gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário 

Montenegro. 

Parâmetro 

2012 2013 

12 

Out 

4 

Dez 
2 Jan 4 Fev 

15 

Mar 

17 

Abr 

8 

Jun 

31 

Jul 

13 

Dez 

Glucose 60-120 mg/dl) 103         

Ureia (32-81 mg/dl)  99,9 113,7 109,2 95,1 113,0 46,3 74,6 58,9 

Creatinina (0,8-1,8 mg/dl) 1,7 2,3 2,7 2,0 2,6 2,4 2,1 2,2 2,2 

ALT (< 72 UI/l) 64     58    

FA (32-155 UI/l)      37    

Rácio Proteína/Creatinina 

Urinária (< 0,6) 
0,2         

 

Não apresentava nenhuma alteração de relevo no exame urinário à exceção de uma urina 

hipoestenúrica (1.025).  
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Alimenta-se normalmente com dieta hipoalergénica da marca Royal Canin® segundo 

as guidelines fornecidas pela marca, o que equivale a cerca de 55 gramas de ração por dia em 

toma única e não fez nenhuma alteração recente na dieta, nem existe a possibilidade de ter 

ingerido tóxicos. 

Tem uma condição corporal ligeiramente inferior à ideal (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Peso vivo e Condição Corporal do “Gaspar”. Dados gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário 

Montenegro. 

Data 04/12/12 11/12/12 23/01/13 02/04/13 23/04/13 08/06/13 30/07/13 13/12/13 

Peso 

(Kg) 
4 4 4,05 3,8 3,95 3,85 3,5 3,6 

CC 4(9)      2-3(9)  

 

Atualmente os proprietários referem que apresenta polidipsia e polifagia. 

 

2. Exame físico 

O exame físico encontra-se normal à exceção de um ritmo de galope presente na 

auscultação cardíaca e à presença significativa de cálculo e gengivite. 

2.1. Lista de problemas 

 Perda súbita de visão 

 História de vómitos 

 Polidipsia 

 Polifagia 

2.2. Diagnósticos diferenciais 

a) Perda de visão: edema da córnea, uveíte, glaucoma, hifema, hemorragia vítrea, 

traumatismo em estruturas oculares, descolamento de retina por retinopatia 

hipertensiva, neurite ótica (Dziezyc e Millichamp, 2004); 

b) Vómito: uremia, hipoadrenocorticismo, diabetes mellitus, hipertiroidismo, doença 

hepática, desordem eletrolítica ou ácido base, neoplasias, pancreatite, indiscrições 

alimentares, gastrite, parasitismo (Mooney, 2010); 

c) Polidipsia: hipertiroidismo, doença renal, outras doenças endócrinas como é o caso 

da diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, diabetes insipidus e acromegália, sendo 

que as três últimas são raras (Feldman e Nelson, 2004); 
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d) Polifagia: alimentação com uma dieta com baixo teor calórico, parasitismo 

gastrointestinal, diabetes mellitus, síndromes de má assimilação, hipertiroidismo, e 

doença psicogénica por stresse (Mooney et al., 2010).  

 

3. Exames complementares 

Na ecografia ocular detetou-se um descolamento bilateral de retina, com pressão intra-

ocular (PIO) normal. A avaliação da pressão arterial em estudo Doppler revelou hipertensão 

arterial (190 mmHg). 

Realizou-se um teste ELISA (Ig-Antígeno) para despiste de Leucemia felina e de 

Imunodeficiência felina com resultado negativo para ambos. 

Com os exames complementares (Tabela 16) detetou-se azotemia intermédia segundo a 

escala de IRIS (2013) (Anexo 2) e T4 total acima do intervalo de referência (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Resultados da avaliação sérica de T4 total do “Gaspar”, gentilmente cedidos pelo Hospital Veterinário 

Montenegro. 

 

4. Diagnóstico 

Retinopatia hipertensiva secundária a hipertiroidismo felino. 

 

5. Tratamento 

Prescrição de Amlodipina 1,25 mg PO SID e inicio de terapia com Metimazol 1,25 mg 

PO SID e Benazepril 1,25 mg PO SID. Dieta Renal da Royal Canin® em saquetas com sabor a 

atum (Anexo 7), na dose proposta pela marca o que corresponde a duas saquetas e um quarto. 
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6. Monitorização 

6.1. Primeiro Controlo (2 de Janeiro de 2013) 

Mantém polifagia mas segundo a proprietária bebe menos água. 

O perfil bioquímico revela uma azotemia ligeiramente agravada em relação ao controlo 

anterior (Tabela 16). 

No estudo Doppler apresenta uma pressão arterial média de 165 mmHg. 

Como a T4 total se encontra dentro do intervalo de referência (Gráfico 4), passa o 

Metimazol para 0,625 mg SID. Mantém todo o restante protocolo terapêutico. 

6.2. Segundo Controlo (4 de Fevereiro de 2013) 

Na monitorização laboratorial revela uma ligeira descida nas variáveis de avaliação 

renal (Tabela 17). 

6.3 Terceiro Controlo (15 de Março de 2013) 

Come bem e encontra-se bem-disposto. Mantem doses de Metimazol, Benazepril e 

Amlodipina. 

Ocorre um decréscimo da concentração sérica de ureia (Tabela 16), no entanto ocorre 

uma elevação da creatinina. Os valores de T4 encontram-se ligeiramente acima do intervalo de 

referência (Gráfico 4). Mantém o plano acordado. 

6.4. Quarto Controlo (17 de Abril de 2013) 

Apesar de manter apetite apresenta dificuldade em fazer a preensão dos alimentos 

devido a gengivite grave.  

Realizou check up analítico (Tabela 16) para higienização e eventual exodontia se se 

encontrar estável, enquanto se aguardam os resultados prescreveu-se Prednisolona e 

Buprenorfina durante 5 dias por via subcutânea com administração hospitalar em ambulatório.  

Os parâmetros bioquímicos revelam azotemia e a concentração sérica de T4 total 

(Gráfico 4) encontra-se ligeiramente acima do intervalo de referência. 

Faz higienização oral sem exodontia, dada a hipertensão arterial inicialmente 

manifestada. 

6.5. Quinto Controlo (8 de Junho de 2013) 

Após a higienização oral a proprietária refere que come melhor, ainda assim come pouco 

mas mantém um bom nível de atividade. Apresenta um apetite mais caprichoso. As gengivas 

estão mais saudáveis do que antes da higienização oral. Proprietários compram novas gamas de 

comida renal para experimentar a aceitação do “Gaspar”. 

Ureia encontra-se no intervalo de referência e creatinina aumentada (Tabela 16). 
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6.6. Sexto Controlo (31 de Julho de 2013) 

Mantém o apetite muito caprichoso. Teve um episódio de diarreia após a ingestão de 

pescada condimentada mas foi uma situação episódica. Mantém ligeira gengivite. Ocorreu 

perda significativa de peso e de condição corporal (Tabela 17). 

O perfil laboratorial revela azotemia (Tabela 16). 

Como os valores de T4 aumentaram significativamente (Gráfico 4) recomendou-se 

passar o Metimazol de novo para 1,25 mg SID e controlo de T4 em 3 semanas. 

6.7. Sétimo Controlo (13 de Dezembro de 2013)  

Revela apetite razoável mas iniciou quadro de espirros com corrimento nasal 

seropurulento. Inicia-se Amoxicilina e Ácido Clavulânico na dose de 40 mg PO BID durante 7 

dias com limpeza nasal com soro fisiológico.  

No perfil laboratorial a ureia volta a estar dentro do intervalo de referência e a creatinina 

mantem-se aumentada (Tabela 16). 

A concentração de T4 total desce para próximo do limite superior do intervalo de 

referência (Gráfico 4). 

Manutenção das doses anteriores e acorda-se com o proprietário a marcação de um 

controlo para avaliação renal e da tiroide dentro de 1 a 2 meses, dependendo da evolução 

registada pelos proprietários. 

 

II - Discussão 

Os exames complementares teriam sido mais completos se se realizasse uma análise de 

frutosamina para descartar diabetes mellitus. Por outro lado teria sido ainda importante realizar 

uma ecocardiografia devido à presença do ritmo de galope e da hipertensão arterial no 

hipertiroidismo felino, normalmente está associada, em 87% dos casos com cardiomiopatia 

hipertrófica (Norsworthy et al., 2010, Gunn-Moore, 2011). 

Tendo em conta a panóplia de efeitos secundários relatados os gatos que estejam sob 

terapia com Metimazol devem ser monitorizados às 2, 3 e 4 a 6 semanas após o inicio da terapia. 

Este controlo deve incluir: hemograma completo, ALT, ALP, ureia e creatinina para além do 

controlo óbvio dos níveis séricos de T4 (Trepanier, 2006, Bonagura et al., 2009).  

O tratamento envolveu duas vertentes, por um lado o tratamento farmacológico 

antitiroideu cujas doses iniciais de Metimazol variam entre 1.25 e 2.5 mg por gato BID, neste 

caso foi utilizada metade da dose inicial proposta para início de terapia dado que doses mais 

baixas têm menos consequências a nível renal (Bonagura et al., 2009, Trepanier, 2006). Por 
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outro lado envolveu ainda o controlo anti-hipertensivo com um iECA (Benazepril) e a 

Amlodipina. A dose recomendada de Benazepril é de 0,5 mg/kg PO SID (2 mg PO SID), mas 

foi administrada em dose inferior dada a combinação com a Amlodipina cuja dose isolada é de 

0,625 mg/gato PO SID e neste caso foi dado o dobro na tentativa de tentar reverter mais 

rapidamente as manifestações oculares apresentadas. A associação de ambos os fármacos 

permite obter uma nefroproteção e ao mesmo tempo uma conveniente redução da pressão 

arterial sistémica (Bonagura et al., 2009). 

Nos exames complementares deveria estar incluída uma avaliação da densidade urinária 

do animal, pois sem ela não podemos enquadrar o animal num estadio de doença renal na escala 

de IRIS (2013) (Anexo 2), permitindo verificar se é necessário ou não implementar desde logo 

terapia, no entanto, o médico veterinário decidiu mesmo assim implementar terapia anti-

hipertensora e uma dieta renal.  

Não foi calculada a dose a fornecer de alimento. O animal encontrava-se com uma CC 

de 4 em 9, logo o seu peso ideal seria 5% superior ao que ele apresentava (4 kg), logo seria 

cerca de 4,2 kg. As RER= 84 kcal x PV0,75= 84 x 4,20,75 = 246,44 kcal, o que tendo em conta 

que a dieta tinha uma densidade energética de 1060 kcal/kg, indica 232,5g, em saquetas de 100 

g, é aproximadamente entre duas saquetas e um quarto a duas saquetas e meia, o que vai de 

encontro às indicações fornecidas pela marca (duas saquetas e um quarto). O cálculo desta dose 

não exclui a necessidade de controlos frequentes do peso e condição corporal para verificar se 

a dose proposta não necessita de ajuste. 

No primeiro controlo não apresenta uma reversão completa da sintomatologia clínica 

apresentada, mas apresentava uma melhoria evidente. Neste controlo a redução dos níveis de 

T4 levaram a uma descompensação renal tal como afirma Bonagura et al. (2009) uma vez que 

o tratamento conduz a uma redução na taxa de filtração glomerular 15 a 20% dos gatos, após 

normalização dos valores de T4, apresentam sinais de azotemia. Neste controlo mais uma vez 

não se procedeu á avaliação da densidade urinária o que impede mais uma vez o estadiamento 

da doença renal e a avaliação do prognóstico no que à insuficiência renal diz respeito, uma vez 

que a creatinina plasmática e a gravidade específica da urina podem servir como variáveis de 

avaliação renal antes da execução de qualquer tipo de tratamento, se estas variáveis se 

encontrarem dentro do intervalo normal e a urina for concentrada, o risco de desenvolver 

insuficiência renal pós-tratamento é reduzido (Langston et al., 2006). É-nos permitido estadiar 

a azotemia, mas não o estadio de doença renal. 
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Ocorreu uma normalização dos valores séricos das hormonas tiroideias cerca de 4 

semanas após o inicio da terapia, o que está de acordo com o referido pela bibliografia, ou seja, 

normalização destes valores de 2 a 4 semanas após o início da terapia (Bonagura et al., 2009, 

Trepanier, 2006). O tratamento anti-hipertensor teve benefícios tanto na reversão da cegueira 

como na redução da pressão arterial sistémica, 4 semanas após o seu início. 

O animal manteve um estadiamento clínico algo equilibrado em termos de variáveis 

renais e de concentrações de T4 total. Ambos se mantiveram quase sempre dentro do intervalo 

de referência e quando ultrapassaram o limite superior os valores mantiveram-se muito 

próximos deste limite 

A doença periodontal grave provocou descompensação do animal sendo responsável 

pela anorexia, por dificultar a preensão do alimento, impedindo a ingestão apesar do bom 

apetite. Apesar da avaliação laboratorial pré-anestésica revelar azotemia e uma elevação 

moderada da T4 total, optou-se por realizar a higienização, pois a não realização da mesma 

pode comprometer todo o quadro clínico dada a presença de anorexia. Teria sido oportuno fazer 

uma mensuração da pressão arterial para avaliar se havia condições de proceder à extração 

dentária.  

No controlo seguinte apesar de comer melhor, mantem algum grau de anorexia que a 

proprietária tenta colmatar oferecendo novas gamas de comida renal. As variáveis de avaliação 

renal encontram-se ligeiramente inferiores às do controlo anterior.  

Um mês depois a proprietária refere que mantém algum grau de anorexia e por isso lhe 

oferece extras de comida dos proprietários, que quando mais condimentadas provocam vómito. 

Apresenta a concentração mais alta de T4 observada e por isso o veterinário responsável opta 

por retomar a dose inicial de Metimazol.  

Apesar de acordado com o proprietário uma reavaliação em 3 semanas devido ao 

aumento de dose de Metimazol, o animal só volta 5 meses depois, pois apresentava 

sintomatologia respiratória. A ureia sofre decréscimo e a creatinina mantém-se. As 

concentrações séricas de T4 sofreram um decréscimo mas encontram-se ainda acima do 

intervalo de referência. O aumento de dose de Metimazol não apresentou assim um efeito 

abrupto.  

Este caso teve uma monitorização cuidada, no entanto teria sido importante realizar 

avaliações mais próximas de pressão arterial e do rácio P/C urinária, e da densidade urinária, 

para permitir um estadiamento de doença renal mais eficaz e, portanto a adoção do tratamento 
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mais apropriado. Neste animal, provavelmente, devido aos valores iniciais menos elevados de 

T4 total, ocorreu uma estabilização da doença tiroideia e renal mais eficaz e linear.  

 

Discussão dos Casos Clínicos 

Perfil 

Tabela 18: Perfil comparativo dos animais em estudo. 

 “Blacky” “Tininha” “Pitágoras” “Gaspar” 

Sexo Macho Fêmea Macho Macho 

Raça Europeu Cruzado de siamês Europeu Persa 

Esterilização? Não Sim Sim Não 

Idade 14 anos 16 anos 15 anos 19 anos 

Ambiente Misto Misto Misto Não se sabe 

Dieta Seca Seca e peixe Seca 
Seca e comida 

caseira 

 

Devido ao baixo número de animais que constituem a amostra do estudo não se podem 

tirar conclusões relacionadas com fatores de risco para o desenvolvimento da doença. No 

entanto, tal como referido na bibliografia não parece existir relação sexual ou racial com o 

desenvolvimento da doença (Wet De et al., 2009). Também não parece existir uma relação 

direta entre a esterilização ou o acesso ou não ao exterior, tal como foi referido por Kass et al. 

(1999). 

Uma conclusão clara entre os casos apresentados e a bibliografia que refere que 95% 

dos animais que desenvolvem a doença possuem mais do que 10 anos (Feldman et al., 2004, 

Mooney et al., 2004 (a)). 

Segundo Kass et al. (1999) animais alimentados com dieta húmida apresentam um 

risco duas vezes superior de desenvolverem hipertiroidismo, o nosso estudo não corrobora 

nem exclui esse fator de risco, pois apesar de todos os animais no momento do diagnóstico 

estarem a ingerir alimento seco, não é conhecida a história alimentar destes animais. 

Tal como se verificou no estudo de Wakeling et al. (2009) não se pode excluir a 

relação entre a ingestão de comida caseira e o desenvolvimento da doença. 
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Apresentação clinica inicial  

Todos os animais incluídos no estudo se apresentaram em consulta de primeira opinião 

para as alterações referidas na Tabela 19. 

Tabela 19: Comparação entre as apresentações clínicas iniciais dos animais em estudo. 

Manifestação clínica “Blacky” “Tininha” “Pitágoras” “Gaspar” 

Polifagia         

Perda de peso         

Hiperatividade       

Polidipsia/poliúria       

Massa tiroideia 

palpável 
     

Vómitos/regurgitação       

Manifestações 

oculares 
     

Alterações cardíacas       

Atrofia muscular      

Periodontite        

Mau estado de pelo      

ITU      

 

Tal como referido por Mooney  et al. (2004 (a)) todos os animais apresentaram 

disfunção multiorgânica, sendo as manifestações clínicas apresentadas espelho da disfunção 

provocada nos vários órgãos. 

As apresentações clínicas encontradas são compatíveis com os sinais clínicos referidos 

na literatura estudada, polifagia (49 a 76%), perda de peso (88 a 98%) foram os sinais clínicos 

mais frequentes (Norsworthy et al., 2010).  

A presença de PU/PD verificou-se em 50% dos animais estudados e a bibliografia 

reporta uma prevalência de 36 a 45% dos casos (Norsworthy et al., 2010). 

A periodontite apesar de não surgir relacionada com o hipertiroidismo na bibliografia 

estudada, foi uma manifestação que se verificou em 75% dos animais estudados, podendo ser 

explicado pelo facto de os animais serem de idade muito avançada e por isso apresentarem 

naturalmente um mau estado de dentes. 
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A perda de massa muscular que segundo a bibliografia é um sinal clínico raro (Gunn-

Moore, 2011), surgiu num dos animais estudados. Possivelmente a falta de prevalência deste 

achado prende-se com o fato de a avaliação da condição muscular não ser realizada durante as 

consultas de rotina, bem como ao facto da depleção muscular estar associada à má condição 

corporal e não ser avaliada de forma independente. 

No exame físico registou-se a presença de hiperatividade e na sua maioria esta 

verificava-se quando se realizava uma manipulação mais intensa do animal, e.g. durante a 

recolha de amostras para controlo sanguíneo, o que foi consistente com a informação 

encontrada na bibliografia (Baral et al., 2012, Mooney et al., 2004 (b)). Segundo Norsworthy 

et al. (2010), ocorre em cerca de 31 a 34% dos casos de hipertiroidismo felino. 

A alteração do estado de pelagem ao contrário da informação acedida não foi uma 

situação clínica consistentemente encontrada na avaliação destes animais ou pode ter sido 

negligenciada face a outros achados mais relevantes. O que contraria a informação que aponta 

para uma prevalência de cerca de 9 a 52% para alterações da condição do pelo (Norsworthy et 

al., 2010). 

Por outro lado a palpação de uma massa tiroideia que segundo Norsworthy et al. (2010), 

ocorre em cerca de 95% dos casos não foi um dos sinais clínicos mais frequentes do exame 

físico o que pode estar relacionado com a inclusão, ou não, da palpação no exame físico geral 

do animal geriátrico ou ainda com a técnica de palpação empregue. No caso da “Tininha”, a 

deteção da massa tiroidea palpável precedeu a deteção clínica e laboratorial, podendo dever-se 

ao facto de a palpação tiroidea não ter sido incluída nas primeiras avaliações ou de a técnica 

utilizada não ser a ideal. 

Dois animais (50%) apresentaram vómitos como manifestação clínica inicial e a 

prevalência reportada pela bibliografia é de 33 a 44% (Norsworthy et al., 2010). 

O “Blacky” não teve uma apresentação comum de hipertiroidismo, pois o estímulo 

iatrotrópico da consulta foi perda de visão cuja causa foi estabelecida como retinopatia 

hipertensiva. A hipertensão pode ter esta manifestação ocular, incluindo hemorragia ocular 

(Gunn-Moore, 2011). 
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Diagnóstico laboratorial 

Durante o período de estágio curricular obtive uma baixa prevalência de animais 

hipertiroideus cerca de 1,49% (7 em 473 gatos), o que pode ser facilmente explicado pelo fato 

da não inclusão nem da palpação tiroideia, nem da avaliação sérica de T4 total no painel do 

animal geriátrico, o que faz com que desde logo sejam perdidos casos dada a panóplia de 

manifestações clinicas que estes animais podem apresentar e que nem sempre nos conduzem 

diretamente ao diagnóstico de hipertiroidismo felino. 

Os achados hematológicos (Tabela 20) vão de encontro com a bibliografia estudada 

dado que as alterações mais frequentes são a eritrocitose, no leucograma pode verificar-se uma 

neutrofília madura, linfopenia ou linfocitose, eosinopenia ou eosinofilia (Gunn-Moore, 2011, 

Mooney et al., 2004 (b)). A linfocitose e eosinofilia, quando presentes, podem estar 

relacionadas com uma redução dos níveis de cortisol induzida pelo excesso de hormonas 

tiroideias (Mooney et al., 2004 (b)). Está descrito que a anemia quando ocorre se verifica em 

estádios mais avançados da doença como ocorreu no caso clínico do “Blacky” (Gunn-Moore, 

2011, Mooney et al., 2004 (b)). 

 

Tabela 20: Alterações hematológicas e na análise laboratorial dos animais em estudo. 

Animal Hematologia Análise laboratorial 

“Blacky” Leucocitose por neutrofilia Azotemia 

“Tininha” Eritrocitose e leucopenia Aumento de ALT e ALP 

“Pitágoras” Eritrocitose e eosinofilia Azotemia e Aumento de ALT 

“Gaspar” --- Azotemia 

 

A azotemia verificada em três dos quatro animais demonstra coerência com o referido 

na bibliografia uma vez que a IRC ocorre em cerca de 20% dos animais com hipertiroidismo 

(Mooney et al., 2004 (c)).  

A elevação das enzimas hepáticas nos casos clínicos apresentados vai de encontro com 

o referido pela bibliografia de que o aumento de pelo menos uma das enzimas ocorre em 90% 

dos animais, por outro lado é referido que o grau de aumento é relacionado com a gravidade do 

hipertiroidismo felino (Mooney et al., 2004 (b)).  
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Segundo a bibliografia consultada, a intensidade da sintomatologia apresentada pelo 

animal varia de leve a grave dependendo da duração do problema, da capacidade do animal 

tolerar o excesso de hormonas e da presença ou da ausência de anomalias concomitantes noutros 

sistemas de órgãos (Mooney  et al., 2004 (a)). No entanto, ao relacionar a sintomatologia 

apresentada pelo animal (Tabela 20) e os níveis séricos de T4 total no momento de diagnóstico 

Gráfico 5) parece existir uma relação entre a gravidade e o envolvimento multiorgânico da 

manifestação e os valores séricos de T4, principalmente quando comparamos os animais 

“Blacky” e “Tininha” que se encontram nos extremos. Por outro lado, o facto de o “Gaspar” 

apresentar também uma panóplia alargada de manifestações pode estar relacionada com a baixa 

tolerância que este animal apresenta à toxicidade que os valores de T4 acima do intervalo de 

referência causam. 

Gráfico 5: Comparação entre as concentrações séricas de T4 total dos animais em estudo no momento do 

diagnóstico. 

 

Os valores séricos de T4 total do “Blacky” não se encontravam muito aumentados (4,8 

µg/dL quando o limite máximo é 4 µg/dl), o que pode ocorrer em fases mais precoces de doença, 

ou por supressão causada por comorbilidades não tiroideias (Daniel et al., 2014). Uma forma 

de ultrapassar estas limitações seria a utilização do teste de T4 livre que não é tão afetado pelos 

fatores anteriormente descritos (Mooney et al., 2004 (c)). No entanto, o médico veterinário 

responsável pelo caso assumiu que dada a apresentação clinica do animal e a idade, os 

problemas apresentados enquadravam no diagnóstico de hipertiroidismo felino, aceitando as 

possíveis limitações do teste de T4 total. 

 

4,8

15

13,6

7,6

"Blacky" "Tininha" "Pitágoras" "Gaspar"

T4 total

T4 total
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Tratamento 

Em 75% dos animais optou-se inicialmente pelo tratamento farmacológico, esta é uma 

prática corrente, que me foi possível verificar durante o meu estágio curricular, uma vez que 

por um lado os colegas ainda não estão muito conscientes acerca da aplicabilidade da terapia 

nutricional e por outro lado, como ainda existe pouca informação publicada são renitentes 

quanto à sua eficácia. Assim sendo, na maioria dos casos só optam pelo tratamento nutricional 

quando já existiu exaustão do tratamento farmacológico (ou por manifestação de sinais clínicos 

adversos, ou por uma incapacidade de estabilização geral do animal). Quando o animal está 

descompensado e se tenta iniciar o tratamento nutricional, o mais provável é que a 

implementação deste falhe, uma vez que estes animais já possuem anorexia inerente à 

descompensação renal concomitante e têm dificuldade em aceitar novas dietas. 

Um dos erros mais frequentemente cometidos na adoção do tratamento é a falta de 

explicação aos proprietários de todas as necessidades que o tratamento anti-hipertiroideu, seja 

ele qual for, vai implicar. Nomeadamente, explicação de que se um controlo não for realizado 

ou se incluir apenas uma avaliação parcial do animal, vai impedir ajustes no tratamento de 

forma precoce que permitam manter a sua estabilidade clínica. 

Apenas um animal de três aceitou a dieta y/ da Hill’s® logo desde o ínicio da sua 

implementação e de referir que este foi o animal que começou desde o diagnóstico com esta 

dieta, logo não podemos excluir que a aceitação do alimento não esteja relacionada com o 

estado mais ou menos avançado de hipertiroidismo felino. No entanto, a formulação da dieta 

de tratamento do hipertiroidismo deveria ultrapassar, em termos de palatabilidade, estas 

adversidades. 

O tratamento farmacológico tem o benefício de não implicar uma aceitação por parte do 

animal, no entanto, de referir, que na maioria destes animais é de tal forma difícil a 

administração de medicamentos por via oral, dado o stresse e inquietação apresentados, que 

este fator também pode interferir no sucesso terapêutico. 

A terapia farmacológica evidenciou neste estudo a eficácia descrita pela bibliografia, no 

entanto não ocorreu uma estabilização regular ao longo do tempo nestes animais, não se 

podendo descartar o papel que a falha na adoção de tratamento para as comorbilidades pode 

causar. 
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III - CONCLUSÃO 
 

O presente estudo não permitiu retirar conclusões acerca da eficácia terapêutica do 

tratamento nutricional instituído a três dos quatro animais (“Blacky”, “Tininha” e “Pitágoras”), 

uma vez que em dois dos casos (“Tininha” e “Pitágoras”) não ocorreu uma boa aceitação inicial 

da dieta por parte dos animais, o que apesar de poder ser inerente à fraca aceitação que os gatos 

hipertiroideus apresentam das dietas em geral, deveria ser complementado na formulação com 

aumento da palatibilidade que promovesse uma aceitação mais fácil da dieta. No outro animal 

que realizou terapia nutricional (“Blacky”), por falta de comprometimento total do proprietário, 

não foi possível verificar a eficácia da dieta, uma vez que não existiram controlos suficientes 

enquanto o animal fez o tratamento nutricional para o hipertiroidismo.  

No que ao tratamento farmacológico diz respeito, verifica-se que tem uma eficácia 

elevada em cerca de 4 semanas, no entanto, verifica-se ainda que o controlo não é regular, não 

existindo uma estabilização linear dos níveis de T4 total, o que conduz, consequentemente, a 

descompensações frequentes do estado geral do animal.  

Neste contexto, apesar de, teoricamente, a dieta ser o tratamento transitório ideal, uma 

vez que a alimentação é um acontecimento obrigatório e não acarreta, por isso, maneio extra, é 

difícil a implementação do tratamento nutricional nos gatos hipertiroideus dada a dificuldade 

na aceitação do alimento comercial seco. Por outro lado, aparentemente o alimento húmido da 

mesma gama parece ter uma melhor aceitação por parte do animal, no entanto o preço mensal 

do tratamento é de tal forma superior (cerca de 3 vezes mais do que com dieta da mesma gama 

seca, e mais de 8 vezes superior ao tratamento farmacológico), que pode ser impeditivo para 

alguns proprietários caso tenham que recorrer à dieta húmida em exclusivo, daí se aconselhar a 

mistura da dieta seca e húmida na tentativa de fomentar a aceitação. 

  Em contrapartida o tratamento farmacológico é barato (menos de metade do tratamento 

nutricional com dieta seca) e eficaz nos animais estudados. No entanto, os valores de T4 total 

ao longo da terapia são instáveis.  

O sucesso terapêutico com ambas as modalidades está fortemente dependente do 

envolvimento e comprometimento dos donos e do bom seguimento clínico do caso. 

O tratamento anti-tiroideu, qualquer que seja, sem tratamento direcionado a 

comorbilidades, não é suficiente, só por si para manter estabilidade clínica do animal. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1: Composição da ração seca para gato adulto da marca Friskies®, sabor a carne. Adaptado de 

(https://www.nestle.com.br/site/marcas/purina/Friskies/friskies-carne.aspx) 

 

Dose diária recomendada 

Peso do gato Quantidade por dia 

2 a 3,5 kg 30 g - 45 g 

3,5 a 6,5 kg 45 g - 80 g 

 

 

Constituintes analíticos 

Nutrientes Quantidade na MS 

Humidade (máx.) 120g/kg 

Proteína(mín.) 300g/Kg 

Extrato étereo (mín.) 90g/Kg 

Fibra bruta (máx.) 40g/Kg 

Minerais(max.) 85g/Kg 

Cácio (mín/max.) 10 a 15 g/Kg 

Fósforo (mín./max.) 8000 mg/Kg a 14 g/Kg 

Potássio(mín.) 5.500 mg/Kg 

Sódio (mín.) 3000 mg/Kg 

Zinco (mín.) 75 mg/Kg 

Ômega 6 (mín.) 12g/Kg 

Lisina (mín.) 9000 mg/Kg 

Metionina(mín.) 5.500 mg/Kg 

Taurina(mín.) 1000 mg/Kg 

Vitamina A(mín.) 5000 UI/Kg 

Vitamina E (mín.) 50 UI/Kg 
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ANEXO 2: Estadiamento IRIS 2013 da doença renal. Adaptado de (http://www.iris-

kidney.com/_downloads/N378.008%20IRIS%20Website%20Staging%20of%20CKD%20PDF.PDF#page=6) 

 

1. Staging of CKD (based on blood creatinine concentration 

 

 Stage Blood creatinine  Comments 

µmol/

l  

mg/dl 

 

 Dogs Cats 

At 

risk 

<125 

<1.4 

<140 

<1.6 

History suggests the animal is at increased 

risk of developing CKD in the future because 

of a number of factors (e.g., exposure to 

nephrotoxic drugs, breed, high prevalence of 

infectious disease in the area, or old age).  

1 <125 

<1.4 

<140 

<1.6 

Nonazotemic. Some other renal abnormality 

present (e.g., inadequate urinary concentrating 

ability without identifiable nonrenal cause, 

abnormal renal palpation or renal imaging 

findings, proteinuria of renal origin, abnormal 

renal biopsy results, increasing blood 

creatinine concentrations in samples collected 

serially).  

2 125 – 180 

1.4 – 2.0  

140 – 250 

1.6 – 2.8  

Mild renal azotemia (lower end of the range 

lies within reference ranges for many 

laboratories, but the insensitivity of creatinine 

concentration as a screening test means that 

animals with creatinine values close to the 

upper reference limit often have excretory 

failure). Clinical signs usually mild or absent.  

3 181 – 440 251 – 440 Moderate renal azotemia. Many 

extrarenal  2.9 – 5.0  clinical signs may be present.  

 

 

 4>440 Increasing risk of systemic clinical signs 

 >5.0  >5.0  and uraemic crises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2a. Substaging by Proteinuria 

 

 

 <0.2 <0.2 Non-proteinuric 

 0.2 to 0.5 0.2 to 0.4 Borderline proteinuric (BP) 

 >0.5 >0.4 Proteinuric (P) 

 

2b. Substaging by Arterial Blood Pressure 

 

Systolic BP 

mm Hg 

Diastolic BP 

mm Hg 

Adaptation when 

breed-specific reference 

range is available* 

Arterial Pressure 

Substage (AP) 

<150 <95 

<10 mm Hg above 

reference range 
0 

Minimal 

Risk  

150 – 159 95 – 99 

10 – 20 mm Hg above 

reference range 
1 

Low 

Risk  

160 – 179 100 – 119 
20 – 40 mm Hg above 

reference range 
2 

Moderate Risk  

≥ 180 ≥ 120 

≥40 mm Hg above 

reference range 
3 

High 

Risk  

No evidence of target-organ damage/complications No complications (nc) 

Evidence of target-organ damage/complications Complications (c) 

Blood pressure not measured 
Risk not determined 

(RND) 

Treated T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UP/C value Substage 

Dogs Cats 



 
 

 

 
Algorithm for Staging of Chronic Kidney Disease in Cats  
 

 

 

 

History and/or physical examination    
suggest chronic kidney disease (CKD) 

Measure blood creatinine 

Creatinine    
140  – 250 µmol/l   

1.6 -2.8  mg/dl 

Creatinine    
<140  µmol/l   

 mg/dl <1.6 

Creatinine    
>250  µmol/l   
>2.8  mg/dl 

Measure urine    
specific gravity 

Measure urine    
specific gravity 

Firm  
evidence of  

CKD present 

Stage 1 

Substage by  
UP/C & BP  

Radiographs  
and  

ultrasound,  
UP/C, BP and 
urine culture 

Institute  
management  

plan for  
Stage 1  
patients 

Firm  
evidence of  
CKD absent 

Re-evaluate in 2-3 months,  
then every 3 months if  

creatinine rising; every 3-6  
months if creatinine stable 

<1.035 Pre- or  
post-renal  
azotaemia  

Correct underlying  
abnormalities and    

re-evaluate immediately 

Renal  
azotaemia  

Stage 3 or 4 

Substage by  
UP/C & BP  

Institute treatment 

Institute  
treatment 

Clinical  
evaluation 

Radiographs and  
ultrasound, UP/C, BP  

and  urine culture 

If underlying systemic  
abnormalities, correct  

and re-evaluate  
within 6 months 

Normal: re-evaluate  
within 2 months 

Abnormal:  Stage 2   
Substage by UP/C    

& BP 

   1.035 > = 



 
 

 

ANEXO 3: Linhas de orientação terapêuticas IRIS 2013 para animais com IRC. 

 

Stage 1, 2, 3, 4 Feline patients: 

1. Discontinue all potentially nephrotoxic drugs if possible. 

2. Identify and treat any pre-renal or post-renal abnormalities. 

3. Rule out any treatable conditions like pyelonephritis (any urinary tract infection should be regarded as a 

potential pyelonephritis and treated appropriately) and renal urolithiasis with radiographs and/or 

ultrasonography. 

4. Measure blood pressure and urine protein to creatinine ratio (UP/C). 

5. Consider initiating renal diet therapy: this may be accomplished more easily early in the course of CKD, 

before inappetence develops (Stage 2 or more). 

 

Management of dehydration: 

In these patients urine concentrating ability may be somewhat impaired and therefore 

• correct clinical dehydration/hypovolemia with isotonic, polyionic replacement fluid solutions (e.g., lactated 

Ringer’s) IV or SQ as needed. 

• have fresh water available at all times for drinking. 

 

Systemic hypertension:  

The blood pressure above which progressive renal injury may be induced is unknown. Our goal is to reduce 

systolic blood pressure (SBP) to <160 mm Hg and to minimize the risk of extra-renal end organ damage (CNS, 

retinal, cardiac problems/damage). If there is no evidence of such damage but SBP persistently exceeds 160 mm 

Hg, increasing the risk of this occurring, treatment should be instituted.  

‘Persistence’ of increased SBP should be judged on multiple measurements made over the following timescales: 

• Moderate risk (AP2), SBP 160 to 179 mm – 1-2 months 

• Severe risk (AP3), SBP ≥180 mmHg – 1-2 weeks. 

If evidence of target-organ damage exists, cats should be treated without the need to demonstrate persistently 

increased SBP. Reducing blood pressure is a long term aim in managing the patient with CKD and a gradual and 

sustained reduction should be the goal, avoiding any sudden or severe decreases leading to hypotension. 

A logical stepwise approach to managing hypertension is as follows: 

1. Dietary sodium (Na) reduction - there is no evidence that lowering dietary Na will reduce blood pressure. If 

dietary Na reduction is attempted, it should be accomplished gradually and in combination with 

pharmacological therapy. 

2. Calcium Channel Blocker (CCB) e.g., amlodipine. 

3. Increase the dose of amlodipine, up to 0.5 mg/kg daily. 

4. Combine angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) and CCB treatment. 

Take care not to introduce CCB/ACEI treatment to unstable dehydrated cats where GFR may drop precipitously 

if CCB/ACEI are introduced before the patient is adequately hydrated. 



 
 

 

Monitoring response to antihypertensive treatment: 

Hypertensive cats normally require life-long therapy and may require treatment adjustments. Serial monitoring is 

essential. After stabilization, monitoring should occur at least every 3 months. 

SBP <120 mm Hg and/or clinical signs such as weakness or tachycardia indicate hypotension, which is to be 

avoided. 

Blood creatinine concentration – reducing blood pressure may lead to small and persistent increases in creatinine 

concentration (<45 µmol/l or 0.5 mg/dl increase), but a marked increase suggests an adverse drug effect. 

Progressively increasing concentrations indicate progressive kidney damage/disease. 

 

Proteinuria: 

Cats in Stage 1 with urine protein to creatinine ratio (UP/C) >1.0 should be investigated for the disease processes 

leading to proteinuria (see 1 and 2 below) and treated with anti-proteinuric measures (see 3 and 4 below). 

Those with mild proteinuria (0.4 to 1.0) require close monitoring (see 1 below). 

1. Look for any concurrent associated disease process that may be treated/corrected. 

2. Consider kidney biopsy as a means of identifying underlying disease (consult experts if unsure of 

indications for kidney biopsy). 

3. ACEI plus dietary protein reduction. 

4. Monitor response to treatment / progression of disease:  

– stable blood creatinine concentration and decreasing UP/C – good response.  

– serially increasing blood creatinine concentrations and/or increasing UP/C – disease is progressing. 

Cats in Stage 2 or more with UP/C >0.4 should be investigated for disease processes  leading to proteinuria 

(see 1 and 2 below) and treated with anti-proteinuric  measures (see 3 and 4 below).  

Those with borderline proteinuria (0.2 to 0.4) require close monitoring, same as in Stage . With the change 

below: 

5. ACEI plus renal diet therapy. 

Ordinarily therapy will be maintained life long unless the underlying disease has been resolved in which 

case dose reduction whilst monitoring UP/C might be considered. 

Note:   

a. ACEI use is contraindicated in any animal that is clinically dehydrated and/or is showing signs of 

hypovolaemia. Correct dehydration before using these drugs otherwise GFR may drop precipitously. 

b. Cats with proteinuria and hypoalbuminemia likely share the same thromboembolic risk as dogs, however, 

aspirin is difficult to use in cats to achieve a selective antiplatelet effect. A suggested dose rate if plasma 

albumin is below 20 g/l (2 g/dl) is 1 mg/kg every 72 hours. 

The intervention points for proteinuria differ according to the stage of CKD. In a nonazotaemic animal (Stage 

1/early Stage 21) the number of filtering nephrons through which protein can be lost is high. Thus borderline and 

low level proteinuria (UP/Cs <1.0) are investigated and monitored closely whereas at Stages 2-4 treatment is 

recommended at lower UP/Cs. 

Reduction of phosphate intake: 

Many cats in Stage 2 will have normal plasma phosphate concentrations but will have increased plasma PTH 

concentration. Evidence suggests that chronic reduction of phosphate intake to maintain a plasma phosphate 



 
 

 

concentration below 1.5 mmol/l (but not less than 0.9 mmol/l; <4.6 mg/dl but >2.7 mg/dl) is beneficial to 

patients  with CKD. 

The following measures can be introduced sequentially in an attempt to achieve this: 

1. Dietary phosphate restriction (i.e., renal diet therapy). 

2. If plasma phosphate concentration remains above 1.5 mmol/l (5 mg/dl) after dietary restriction, give 

enteric phosphate binders (e.g., aluminium hydroxide, aluminium carbonate, calcium carbonate, calcium 

acetate; lanthanum carbonate)  to effect, starting at 30-60 mg/kg/day in divided doses to be mixed with 

each  meal (mixed with the food). The dose required will vary according to the amount  of phosphate 

being fed and the stage of kidney disease. Treatment with phosphate binders should be to effect (as 

outlined above), with signs of toxicity limiting the upper dose rate possible in a given patient. Monitor 

serum calcium  and phosphate concentrations every 4-6 weeks until stable and then every 12 weeks. 

Microcytosis and/or generalized muscle weakness suggests aluminium toxicity if using an aluminium 

containing binder – switch to another form of phosphate binder should this occur. Hypercalcaemia should 

be avoided – combinations of aluminium and calcium containing phosphate binders may  be necessary in 

some cases. 

Evidence suggests that chronic reduction of phosphate intake to maintain a plasma phosphate concentration 

below 1.5 mmol/l (but not less than 0.9 mmol/l; <4.6 mg/dl but >2.7 mg/dl) is beneficial to patients with CKD. 

A more realistic post-treatment target plasma phosphate concentration for cats at Stage 4 is <1.9 mmol/l (6.0 

mg/dl). 

The following measures can be introduced sequentially in an attempt to achieve this: 

3. Same as in Stage 2. 

4. If plasma phosphate concentration remains above 1.9 mmol/l (6 mg/dl) after dietary restriction, give enteric 

phosphate binders (e.g., aluminium hydroxide, aluminium carbonate, calcium carbonate, calcium acetate, 

lanthanum carbonate) as in Stage 2. 

5. Although there is evidence that judicious use of calcitriol prolongs survival in dogs at IRIS Stage  3 and 4, 

beneficial effects of ultra-low dose calcitriol have not yet been established in cats. 

 

Metabolic acidosis: 

If metabolic acidosis exists (blood bicarbonate or total CO2 <16 mmol/l) once the patient is stabilized on the diet 

of choice, supplement with oral sodium bicarbonate (or potassium citrate if hypokalaemic) to effect to maintain 

blood bicarbonate / total CO2 in the range of 16-24 mmol/l. 

 

Additional recommendations for patients: 

1. If the patient is hypokalemic, then potassium gluconate or potassium citrate should be supplemented to 

effect (typically 1-2 mmol/kg/day) (More than Stage 2) 

2. Consider treatment for anemia if it is affecting the patient’s quality of life: typically this occurs when the 

PCV is <0.20 l/l (20%). Human recombinant erythropoietin is the most effective treatment but it is not 

approved for veterinary use: darbepoetin is preferable as it is less antigenic than epoetin alfa. Anabolic 

steroids are of no proven benefit and may be detrimental. (More than Stage 3) 

3. Treat vomiting / decreased appetite / nausea with a proton pump inhibitor (e.g., omeprazole) and an 

antiemetic (e.g., maropitant or ondansetron). However, further investigations are needed on the use of these 



 
 

 

drugs to determine whether they are useful for managing gastrointestinal disturbances in cats with CKD and 

uraemia.(More than Stage 3) 

4. Give appropriate maintenance fluids2 parenterally as necessary to  maintain hydration. (More than Stage 3) 

4. Intensify efforts to prevent protein / calorie malnutrition. Consider feeding  tube intervention (e.g., 

percutaneous gastrostomy tube).(More than Stage 4) 

5. Intensify efforts to prevent dehydration. Feeding tubes can be used to  administer fluids as well as 

food.(More than Stage 4) 

6. Consider dialysis and/or renal transplantation. (More than Stage 4) 

Drugs that rely predominantly on renal function for their clearance from  the body should be used 

with caution in patients in Stage 3 CKD. It may be  necessary to adjust the dose of these drugs 

(depending on their therapeutic  indices) to avoid accumulation.(More than Stage 3) 

 

 

 

ANEXO 4: Dados informativos acerca da dieta y/d seca da Hill’s. Adaptado de (www.hillspet.com 

/products/pd-feline-yd-dry.html) 

Dose diária recomendada 

Peso do gato Quantidade por dia 

2 kg 30 g - 40 g 

3 kg 40 g - 50 g 

4 kg 45 g - 65 g 

5 kg 55 g - 75 g 

6 + kg 11 por kg 

 

Constituintes analíticos 

Energia Metabolizável - 4231 kcal/kg  

Nutrientes Por 100 kcal EM 

Proteína 7,58 g 

Gordura 5,53 g 

Hidratos de Carbono (NFE) 7,53 g 

Fibra bruta 235,29 mg 

Cálcio 188,24 mg 

Fósforo 127,06 mg 

Sódio 63,53 mg 

Potássio 202,35 mg 

Magnésio 16,47 mg 

Taurina 46,35 mg 

L-Carnitina 11,88 mg 

Iodo 4 µg 

 

 



 
 

 

ANEXO 5: Dados informativos acerca da dieta y/d enlatada da Hill’s. Adaptado de 

(http://www.hillsproducts.com/FeedingGuide.aspx/en-GB/PD/y-d-feline/original-formula/can) 

Dose diária recomendada (156 g cada lata) 

Peso do gato Quantidade por dia 

2 kg ½ - ¾ 

3 kg ¾ - 1 

4 kg 1 – 1 e 1/3 

5 kg 1 e ¼ - 1 e 2/3 

6 + kg 1/5 – ¼ por kg 

 

Constituintes analíticos 

Energoa Metabolizávell – 1202,5 kcal/kg cada lata possuí 156g 

Nutrientes Por 100 kcal EM 

Proteína 2,74 g 

Gordura 2,1 g 

Hidratos de Carbono (NFE) 2,62 g 

Fibra bruta 274,39 mg 

Cálcio 70,12 mg 

Fósforo 48,78 mg 

Sódio 18,29 mg 

Potássio 70,12 mg 

Magnésio 6,1 mg 

Taurina 20,27 mg 

L-Carnitina 5,18 mg 

Iodo 3 µg 

 

 

 

ANEXO 6 : Dieta Royal Canin Renal Seca. Adaptado de (http://www.royalcanin.pt/O-seu-gato/Produtos-Royal-

Canin/Vet/Veterinary-Diet-Cat/Renal/Renal) 

Dose diária recomendada 

Em grama: 

Peso do gato Magro Normal Excesso de peso 

2kg 39 32 - 

3kg 52 43 - 

4kg 64 53 42 

5kg 74 62 50 

6kg 85 71 57 

7kg 95 79 63 

8kg 104 87 69 

9kg 113 94 75 

10kg 122 102 81 

 



 
 

 

  

Constituintes analíticos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Análises Quantidade 

Ácido araquidónico 0.05 % 

Cinzas 5.90 % 

Fibra bruta 4.60 % 

Fibras alimentares 10.50 % 

EPA/DHA 0.42 % 

Matérias gordas 17.00 % 

Ácido linoleico 3.15 % 

Humidade 5.50 % 

NFE 44.00 % 

Ómega 3 0.80 % 

Ómega 6 3.26 % 

Proteínas 23.00 % 

Amido 38.10 % 

Energia Metabolizável* 4025.00 kcal/kg 

Vitaminas Quantidade 

Colina 2300.00 mg/kg 

Ácido fólico 12.20 mg/kg 

Vitamina A 24000.00 UI/kg 

Vitamina B1 - Tiamina 14.30 mg/kg 

Vitamina B2 - Riboflavina 51.30 mg/kg 

Vitmaina B5 - Ácido pantoténico 57.20 mg/kg 

Vitamina B3 - Niacina 162.50 mg/kg 

Vitamina B6 - Piridoxina 42.50 mg/kg 

Vitamina D3 800.00 UI/kg 

Vitamina B12 - Cianocobalamina 0.15 mg/kg 

Vitamina C 200.00 mg/kg 

Vitamina E 600.00 mg/kg 

Biotina 3.24 mg/kg 

Minerais Quantidade 

Cálcio 0.60 % 

Fósforo 0.30 % 

Magnésio 0.05 % 

Sódio 0.30 % 

Potássio 0.90 % 

Cloro 0.94 % 

Ferro 147.00 mg/kg 

Manganésio 82.00 mg/kg 

Zinco 248.00 mg/kg 

Iodo 4.10 mg/kg 

Selénio 0.10 mg/kg 

Cobre 15.00 mg/kg 

Outros Nutrientes Quantidade 

Arginina 1.61 % 

Metionina - Cistina 1.40 % 

Taurina 0.21 % 

DL-Metionina 0.99 % 

L-Lisina 0.95 % 

Luteína 5.00 mg/kg 



 
 

 

ANEXO 7: Dados sobre a dieta Royal canin® Renal em saquetas, com sabor a atum. Adaptado de 

(http://www.royalcanin.pt/O-seu-gato/Produtos-Royal-Canin/Vet/Veterinary-Diet-Cat/Renal/Renal4). 

Dose diária recomendada 

Em gramas:                                                               Em saquetas: 

 

 

 

 

Constituintes analíticos 

 

Peso do gato Magro Normal Excesso de peso 

2kg 135 105 - 

3kg 205 160 - 

4kg 270 215 175 

5kg 340 265 215 

6kg 405 320 260 

7kg - 370 305 

8kg - 425 350 

9kg - 480 390 

10kg - 530 435 

Peso do gato Magro Normal Excesso de peso 

2kg 1+1/4 1 - 

3kg 2 1+1/2 - 

4kg 2+3/4 2+1/4 1+3/4 

5kg 3+1/2 2+3/4 2+1/4 

6kg 4 3+1/4 2+1/2 

7kg - 3+3/4 3 

8kg - 4+1/4 3+1/2 

9kg - 4+3/4 4 

10kg - 5+1/4 4+1/4 

Quadro de Análises Quantidade 

Ácido araquidónico 0.1 % 

Cinzas 0.90 % 

Fibra bruta 1.40 % 

Fibra alimentar 2.10 % 

EPA/DHA 0.45 % 

Matérias gordas 6.70 % 

Ácido linoleico 2.00 % 

Humidade 79.00 % 

Hidratos de carbono (NFE) 5.50 % 

Ómega 3 0.70 % 

Ómega 6 2.30 % 

Proteína 6.50 % 

Amido 4.80 % 

Energia Metabolizável* 1060.00 kcal/kg 

Vitaminas Quantidade 

Biotina 0.10 mg/kg 

Colina 1100.00 mg/kg 

Ácido fólico 0.75 mg/kg 

Vitamina A 18600.00 UI/kg 

Vitamina B1 – Tiamina 40.00 mg/kg 

Vitamina B12 – Cianocobalamina 0.03 mg/kg 

Vitamina B2 – Riboflavina 5.00 mg/kg 

Vitamina B3 – Niacina 40.00 mg/kg 

Vitmaina B5 - Ácido pantoténico 9.00 mg/kg 

Vitamina B6 – Piridoxina 3.00 mg/kg 

Vitamina C 55.00 mg/kg 

Vitamina D3 400.00 UI/kg 

Vitamina E 140.00 mg/kg 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Composição do suplemento alimentar Renal Advanced® Gatos. Adaptado de 

(http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=7410&tipo_doc=rcm). 

Each Small Scoop Contains 

Total microbial count 2.25 x 108 CFU 

E. faecium 1.50 x 108 CFU and L. acidophilus 7.50 x 107 CFU 

Guaranteed Analysis 

Minimum percentage of crude protein 0.3% - Minimum percentage of crude fat 0.2% - Maximum percentage of 

crude fiber 1.5% - Maximum percentage of moisture 5.0% - Maximum percentage of ash 2.0% 

Feeding Instructions 

Use the measuring scoop provided. Mix Renal Advanced cats with feed according to the following daily 

dosages: 

up to 2.5 kg/5.5 lbs: 1 scoop per day 

2.5 and 5 kg/5.5 and 11 lbs: 2 scoops per day 

over 5 kg/11 lbs: 3 scoops per day 

The daily dosage can be divided into 2 or 3 administrations, according to the number of meals fed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerais Quantidade 

Cálcio 0.20 % 

Cloro 0.10 % 

Magnésio 0.01 % 

Fósforo 0.09 % 

Potássio 0.19 % 

Sódio 0.10 % 

Zinco 55.00 mg/kg 

Cobre 4.00 mg/kg 

Iodo 0.30 mg/kg 

Ferro 90.00 mg/kg 

Manganésio 6.00 mg/kg 

Selénio 0.24 mg/kg 

Outros Quantidade 

Arginina 0.34 % 

DL-Metionina 0.29 % 

Taurina 0.14 % 

Luteína 1.40 mg/kg 



 
 

 

ANEXO 9: Composição do suplemento alimentar IPAKITINE®. Adaptado de 

(http://www.vetoquinol.com/international/pdf.php?nom_du_produit=Ipakitine&ID=00121&langue=eng&base=p

roduit_export_v2). 

Composition 

- Ingredient: Calcium carbonate, Chisotan, (lactose). 

- Analytical components : Raw ash 9.9 %, Raw protein 4 %, Calcium 3.7 %, Moisture 1 %, Raw fat 0.55 %, Raw 

celulose 

Administration and dosage 

Oral use. 

1 g per 5 kg of b.w., morning and evening with the meal. 

50 and 150 g pot : 1 level dosing-spoon contains 1 g. 

300 g pot : 1 level dosing-spoon contains 2.5 g. 

 

 

 

ANEXO 10: Informação sobre o suplemento nutricional Nutri-plus gel. Adaptado de (http://www.virbac.pt/p-

virbacptpubpt/display.aspx?srv=p-

virbacpt&typ=pub&lang=pt&cmd=view&style=styles/specie.xsl&select=PRODUCT%5B@ID$eq$PRODUCT_

38%5D&affp=&) 

 Nutriente Quantidade 

Vitamina A 17635 UI 

Vitamina D3 882 UI 

Vitamina E 106 UI 

Vitamina B1 35,25 mg 

Riboflavina (B2) 3,5 mg 

Piridoxina HCI (B6) 17,6 mg 

Cianocobalamina (B12) 35,25 mg 

Nicotinamida 35,25 mg 

Ácido fólico 3,5 mg 

Pantotenato de Cálcio 35,25 mg 

Sulfato de Magnésio 7 mg 

Sulfato de Manganésio 17,65 mg 

Iodo 8,8 mg 

Ferro 8,8 mg 

Peso líquido 120,5 mg 

Valor energético de 100g apróx.590 Kcal 

Gordura mín. 35% 

Porteína mín. 1,5% 

Hidratos de Carbono mín. 49% 

Fibra 2,2% ± 1% 

Minerais 1,3% ± 0,5% 

 



 
 

 

ANEXO 11: Composição química do soro para administração oral Redrate®. Adaptado de 

(http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=7410&tipo_doc=rcm). 

a) Conteúdo de cada carteira b) Composição da solução: 

Glucose 4 g Glucose 22,2 mMol 

Cloreto de sódio 0,7 g Na+ 18 mMol 

Bicarbonato de sódio 0,5 g C1- 16 mMol 

Cloreto de potássio 0,3 g H CO –3 6 mMol 

 K+ 4 mMol 

 

 

 

ANEXO 12: Informação sobre a ração Whiskas® saquetas sabores a mar. Adaptado de 

(http://www.whiskas.pt/produtos/produtos.aspx?pag=prodadultos).  

Análise química (%): Proteína bruta: 8 / Gordura bruta: 4.5 / Cinza bruta: 2.5 / Fibra bruta: 0.3 /  Humidade: 82 

/ ómega 3  

(mg/kg): Atum 270; gambas e cenouras 100; 

pescada 240; salmão e cenouras 750.  

Vitamina  E  (alfa-tocoferoles):  8  mg/kg. 

Nutriente Quantidade na MS 

Proteína 8% 

Gordura bruta 4,5% 

Cinza bruta 2,5% 

Fibra bruta 0,3% 

Humidade 82% 

Ómega 3  

Atum 270 mg/kg 

Gambas e cenouras 100 mg/kg 

Pescada 240 mg/kg 

Salmão e cenouras 750 mg/kg 

Vitamina E (alfa-tocoferóis) 8 mg/kg 

 

 

 

ANEXO 13: Informação sobre a dieta Royal Canin® Sterilised. Adaptado de (http://www.royalcanin.pt/O-

seu-gato/Produtos-Royal-Canin/Pet-Shop/Feline-Health-Nutrition/adulto-1-ano/Sterilised-37)  

Dose diária recomendada 

Peso do Gato Normal Excesso de peso 

2kg 30 - 

3kg 45 - 

4kg 60 50 

5kg 75 65 

6kg 90 75 

 



 
 

 

Constituintes analíticos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Análises Quantidade 

Ácido araquidónico 0.07 % 

Cinzas 8.00 % 

Fibra bruta 6.10 % 

Fibra alimentar 14.50 % 

DL-Metionina 0.93 % 

EPA/DHA 0.23 % 

Matérias gordas 12.00 % 

L-Lisina 1.28 % 

Ácido linoleico 2.73 % 

Humidade 5.50 % 

Hidratos de carbono (NFE) 31.40 % 

Ómega 3 0.51 % 

Ómega 6 2.88 % 

Proteína 37.00 % 

Amido 23.00 % 

Energia Metabo. (NRC 85) 3414.00 kcal/kg 

Energia Metabo. (NCR 2006) 3641.00 kcal/kg 

Vitaminas Quantidade 

Biotina 1.80 mg/kg 

Colina 2500.00 mg/kg 

Ácido fólico 4.50 mg/kg 

Vitamina A 22000.00 UI/kg 

Vitamina B1 - Tiamina 17.00 mg/kg 

Vitamina B12 - Cianocobalamina 0.17 mg/kg 

Vitamina B2 - Riboflavina 61.20 mg/kg 

Vitamina B3 - Niacina 189.60 mg/kg 

Vitmaina B5 - Ácido pantoténico 57.10 mg/kg 

Vitamina B6 - Piridoxina 28.10 mg/kg 

Vitamina C 200.00 mg/kg 

Vitamina D3 1000.00 UI/kg 

Vitamina E 500.00 mg/kg 

Minerais Quantidade 

Cálcio 1.11 % 

Cloro 0.82 % 

Magnésio 0.08 % 

Fósforo 1.00 % 

Potássio 0.70 % 

Sódio 0.60 % 

Zinco 231.00 mg/kg 

Cobre 15.00 mg/kg 

Iodo 5.40 mg/kg 

Ferro 243.00 mg/kg 

Manganésio 77.00 mg/kg 

Selénio 0.33 mg/kg 

Outros Nutrientes Quantidade 

Arginina 1.83 % 

Metionina - Cistina 1.53 % 

Taurina 0.21 % 

L-carnitina 100.00 mg/kg 

Luteína 5.00 mg/kg 


