
 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 

PANCREATITE AGUDA EM CÃES: CASOS CLÍNICOS 

 

 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 

 

FILIPA MARGARIDA DE MELO CORDEIRO PIRES PEITO 

 

 

Orientador: Professora Doutora Maria João Miranda Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2016 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Because you never know how far you can run, unless you run." 

Penny Chenery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 
 

Agradecimentos 

 
Foi quando aprendi que quem cuida e trata dos animais, é o médico veterinário, que 

passei a saber dizer a profissão queria ser quando “fosse grande”. Lutei com dedicação para 

realizar o meu sonho, e hoje que finalizo esta etapa tão importante na minha vida, sinto-me 

plenamente realizada!  

Foram inúmeras as pessoas que contribuíram para o meu crescimento e evolução ao 

longo desta jornada. Em primeiro lugar, quero agradecer à minha orientadora, a Professora 

Doutora Maria João Pires, por toda a disponibilidade, compreensão e apoio que me deu, 

permitindo que a realização deste trabalho fosse possível.  

A todos os membros da equipa do HVBV, por me terem proporcionado os melhores 5 

meses de estágio que poderia ter tido! Obrigada por toda a dedicação e paciência que 

tiveram comigo, sem dúvida aprendi e evoluí muito ao longo desse tempo.  

A todos os membros da clinica veterinária Terra-Quente, e em especial à Dra. Ana 

Luísa Pinto, por me receber sempre tão prontamente, foi aqui que dei os primeiros passos 

na prática clínica. Quero também agradecer ao Dr. Henrique Cruz pelo mês deslumbrante 

de estágio que me proporcionou em clínica de equinos. 

Aos meus amigos de infância, que sempre me acompanharam, desde que há 

memória, com os quais cresci e me tornei adulta. Ao Pedro Pereira, Pedro Nuno Pires, 

Daniel Esteves, Carolina Ramos, Renato Gil, e primos João Basílio e Ana Basílio, um 

grande obrigada por tudo o que vivemos e que assim se conserve esta amizade especial. 

Em 2009, tinham inicio aqueles que seriam os cinco melhores anos da minha vida. O 

espirito académico da UTAD deixou-me deslumbrada e vivi tudo com muita intensidade. A 

esta instituição deixo o um agradecimento especial! 

Obrigada a todos aqueles que me praxaram e que me incutiram o espírito de união e 

companheirismo, que mais tarde tive o prazer de transmitir aos meus caloiros.  

Obrigada aos meus colegas de ano, “veadagem”, por sermos um ano de excelência 

e por viver momentos inesquecíveis com todos vós!  

Ao Tiago Gaspar pelos bons momentos que passámos, pelo enorme respeito que 

sempre teve por mim e por me fazer crescer como pessoa, obrigada!  

Á Joana Moreira, minha “pseudo” do coração, obrigada por ser a madrinha 

académica que sempre quis, pelos excelentes momentos partilhados, e que a amizade e os 

cavalos, nos continuem a unir o resto da vida! Ao Raúl, obrigada por seres o melhor afilhado 

académico! Foi nesta nossa “bila” que fiz os amigos / família do coração e que com eles 

partilhei alegrias, tristezas, momentos hilariantes, esforço conjunto, horas infinitas de 



 

 

vi 
 

estudo… É aos meus “Sem-Abrigo” que deixo o meu especial obrigada por tudo o que 

vivemos, porque sem vocês, não teria concluído com tanto sucesso este nosso curso! Á Rita 

Frutuoso, Carolina Figueiredo, João Ramos e Tiago Cunha, mais uma vez, obrigada por 

tudo, e pelos ótimos momentos que ainda estarão para vir! 

Quero agradecer ao Professor Mário Cotovio e à Professora Madalena Vieira Pinto, 

porque para além de ótimos professores e profissionais, fizemos uma bonita amizade e 

vivemos momentos que recordarei com carinho!  

Ao Pedro Pipa, quero agradecer de modo especial! Por ser um namorado exemplar, 

pelo apoio incondicional, compreensão e paciência que sempre revelou. Um grande 

obrigada por ter estado comigo quando mais precisei, por todo o amor e carinho! Espero 

que assim seja para o resto da vida, amo-te! 

Aos meus queridos animais de estimação e companheiros incondicionais que, 

apesar de nem todos me terem conseguido acompanhar até ao final desta etapa, agradeço 

com carinho, pois proporcionaram-me momentos únicos! Ao Carloto, Bóris e Luna aquele 

abraço apertado da dona!  

Por último, às pessoas que são a razão da minha existência e sem as quais não 

estaria aqui hoje, nem seria a pessoa que me tornei. A minha família é sem dúvida o meu 

grande pilar, por isso começo por agradecer aos meus padrinhos, Teresa Melo e Francisco 

José Pires Peito, bem como às minhas primas Sofia e Ângela, por estarem sempre a meu 

lado. 

Aos meus avós maternos, que apesar de não os ter conhecido, agradeço pela mãe 

fantástica e única que me deram! Tenho a certeza que estão orgulhosos de mim.  

Ao meu avô Armando, por todo o carinho e apoio que sempre me deu, serei sempre 

a sua “sócia-cavaleira”, e agora, veterinária.  

À minha querida avó Odete, por ser a minha segunda mãe, das pessoas que eu mais 

tenho que agradecer. Por todo o apoio, carinho e amor! Um grande obrigada, desta tua neta 

que te ama com todo o coração.  

Ao meu querido pai, que me transmitiu uma das minhas maiores paixões, os cavalos. 

Obrigada por tudo o que vivemos, por todo o carinho, conselhos e apoio. Embora tenhas 

partido pouco antes de me veres acabar esta etapa, tenho a certeza que estás muito feliz e 

orgulhoso! Adoro-te, e estarás sempre comigo!  

Por fim, à minha mãe querida, a pessoa que eu mais agradeço, do fundo do coração, 

ser quem sou! O teu apoio incondicional e a nossa cumplicidade única. Sou incapaz de 

numas linhas agradecer tudo que sempre fizeste por mim! Agradeço-te especialmente por 

ter concluído esta etapa (entre muitas outras), pois sem ti, seria incapaz. Amo-te muito mãe!



Pancreatite aguda em cães 

Resumo 

 

 

vii 
 

Resumo 
 

 

A pancreatite aguda é uma doença bastante frequente no cão (retirei o resto da 

frase). Apesar disso, vários aspetos desta doença continuam desconhecidos, 

nomeadamente alguns relacionados com a sua etiologia e fisiopatologia. A sua 

apresentação clínica é muito inespecífica e o diagnóstico é difícil. O tratamento é distinto 

para cada apresentação clínica e o prognóstico é muito variável. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi o de consolidar e aprofundar os conhecimentos sobre a pancreatite no cão. 

Neste trabalho, foram acompanhados seis casos clínicos de pancreatite aguda no 

Hospital Veterinário do Baixo Vouga, durante o período de estágio curricular de 5 meses. Os 

animais foram acompanhados desde a primeira consulta, ao longo de todo o período de 

internamento e alta, tendo ainda sido monitorizados nos dias seguintes. 

Em todos os casos o motivo principal da consulta foi a anorexia, a presença de 

vómitos e/ou diarreia. A alimentação revelou ser um dado muito importante recolhido na 

anamnese, já que em todos os animais não era adequada, podendo ser o fator de risco e/ou 

etiológico da doença. Ao exame físico, o desconforto abdominal era evidente em todos os 

animais. Os resultados do hemograma e da bioquímica sérica não revelaram grandes 

alterações. Os únicos parâmetros bioquímicos que estavam aumentados em todos os 

animais foram as enzimas hepáticas. Também, todos os animais apresentaram a atividade 

sérica da lipase pancreática específica muito aumentada e em todos foram observadas 

alterações ecográficas sugestivas de pancreatite aguda (aumento de tamanho do pâncreas 

com bordos irregulares, parênquima pancreático hipoecogénico). 

 A medição da atividade sérica da lipase pancreática específica, a realização de 

ecografia abdominal, revelaram ser fundamentais para a realização do diagnóstico. O 

tratamento, de um modo geral, foi semelhante em todos os animais, estando de acordo com 

o descrito na bibliografia.  

 

 

 

 Palavras-chave: pancreatite aguda, cão, pâncreas, lipase pancreática específica, ecografia 

abdominal
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Abstract 
 
 
 

Acute pancreatitis is a fairly common disease in dogs. However, several aspects of 

the disease remain unknown, including some related to the etiology and pathophysiology. Its 

clinical presentation is very nonspecific and the diagnosis is difficult. Treatment is different for 

each clinical presentation and prognosis varies widely. Thus, the aim of this study was to 

consolidate and deepen the knowledge of pancreatitis in dogs. 

In this study, six cases of acute pancreatitis were followed in Hospital Veterinário do 

Baixo Vouga during the internship period of 5 months. The animals were followed from the 

first appointment and throughout their hospital internment and discharge, as well as the 

following days. 

In all cases the main reason for consultation was anorexia, presence of vomiting and / 

or diarrhea. Diet was found to be a very important factor in the collected history, as in all 

animals was not appropriate, and may be a risk and/or etiological factor to the disease. On 

physical examination, abdominal discomfort was evident in all animals. The results of blood 

count and serum chemistries were inconclusive. The only biochemical parameters showed 

increased in all the animals were liver enzymes. Also, all animals showed an increased 

specific pancreatic lipase activity, and suggestive findings of acute pancreatitis (pancreatic 

size increased with irregular edges, hypoechoic pancreatic parenchyma) were observed in all 

ultrasounds. 

  The measurement of serum activity of specific pancreatic lipase and fulfillment of 

abdominal ultrasound revealed to be essential to the diagnosis. Treatment was generally 

similar in all animals, according to the procedures described in the literature.  

 

 

 

 

 

Keywords: acute pancreatitis, dog, pancreas, specific pancreatic lipase, abdominal 

ultrasound.
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CAPITULO I – Revisão Bibliográfica 

 

1. Pancreatite aguda em cães 

 

1.1 Definição 

 

A pancreatite aguda (PA) é a doença do pâncreas exócrino mais frequente, 

apresentando um espetro de gravidade muito largo (Adrian et al., 2015). Pode surgir de 

forma aguda ou crónica, sendo ambas as formas apenas distinguidas por histopatologia 

(Steiner, 2010a; Cotê et al., 2011). A PA é caracterizada por uma inflamação do pâncreas, 

geralmente reversível após remoção da causa predisponente e tratamento adequado. Pelo 

contrário, a pancreatite crónica (PC), está associada a alterações permanentes, tais como 

fibrose e atrofia do órgão. Estas duas formas não podem ser distinguidas clinicamente, 

sendo crucial reconhecer que ambas podem estar associadas a uma infiltração inflamatória 

do tipo neutrofílica ou linfoplasmocitária (Steiner, 2010a). Ambas se iniciam através de 

mecanismos que levam à auto-digestão do pâncreas, como consequência da ativação das 

suas próprias enzimas, no interior do órgão (Kumar et al., 2015).  

A PA, pode ser observada com diferentes apresentações: pode ocorrer de forma 

isolada, ou recorrente (em episódios distintos) (Hernandez et al., 2011). Em casos graves da 

doença aguda, existe uma elevada taxa de mortalidade, porém caso o animal sobrevida, o 

potencial para a recuperação completa da estrutura do órgão e sua funcionalidade, é 

elevado (Hernandez, et al., 2011). 

O diagnóstico da doença continua a representar um grande desafio. No entanto, o 

desenvolvimento de novas técnicas e o aperfeiçoamento de conhecimentos prévios, aliados 

à correta interpretação dos resultados por parte dos clínicos, têm sido importantes “armas” 

no diagnóstico da doença em cães (Xenoulis, 2015). 

 

1.2 Epidemiologia 

 

A prevalência exata da pancreatite em cães é desconhecida, contudo, a inflamação 

do pâncreas é relativamente frequente (Steiner, 2010a).  

Quanto à predisposição racial (genética), a raça que tem maior destaque é o 

Schnauzer miniatura, facto que pode estar associado com a hiperlipidemia característica 

desta raça (Gough e Thomas, 2004; Steiner, 2010a; Cotê et al., 2011). No entanto, Hess 

(2006) refere que a raça Yorkshire Terrier é a mais predisposta, enquanto Poodles miniatura 
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são as menos afetadas. Watson (2014) e Watson (2015), dão também especial destaque 

aos Terriers e ao Schnauzer miniatura, como sendo dos mais predispostos. Em relação às 

raças de grande porte, afirmam não serem tão frequentemente afetadas, o que pode dever-

se à existência de escassos estudos nestas raças. Ainda assim, observou-se uma taxa de 

incidência significativa no Labrador Retriever e Husky siberiano. 

Quanto à predisposição de idade ou género, Cotê et al. (2011), afirmam não existir 

nenhuma. Contrariamente, Watson (2014) e Xenoulis (2015), destacam certos grupos de 

idades predispostas, sendo normalmente afetados animais de idade média (normalmente 

mais de 5 anos de idade), embora também possa ser encontrada em cães jovens ou 

geriátricos. Deste modo, o intervalo de idades expande-se desde alguns meses até aos 15 

anos de idade. 

Segundo alguns estudos, parece haver uma predisposição sexual, verificando-se um 

maior risco do aparecimento da doença em fêmeas. Pelo contrário, outros referem não 

haver qualquer relação da doença com o género do animal (Watson, 2014). Por outro lado, 

Watson (2015) refere que o risco aumenta em animais castrados (machos e fêmeas), ou 

que tenham sido sujeitos a uma cirurgia prévia. 

 

1.3 Etiologia 

 

A causa de pancreatite em cães permanece muitas vezes desconhecida. Na maioria 

dos casos, é considerada uma doença idiopática (Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; 

Xenoulis, 2015). No entanto, vários fatores têm sido identificados como sendo 

predisponentes ao aparecimento da doença (Xenoulis, 2015). 

Apesar dos limitados conhecimentos sobre a sua etiologia em pequenos animais, 

especialmente em cães, sabe-se que existe uma interação entre a suscetibilidade genética e 

fatores de risco ambientais, como causa principal de pancreatite. Esta relação pode ser 

explicada devido ao facto, de os animais de companhia, compartilharem intimamente o seu 

ambiente com o dos seus proprietários, o que significa que os fatores de risco conhecidos 

em seres humanos, tais como o fumo do cigarro, assumem igual risco para os cães 

(Watson, 2015). 

Assim, todos os fatores que se seguem têm sido descritos, tanto experimentalmente 

como na prática clinica, embora a sua importância não seja totalmente conclusiva. Alguns 

podem constituir verdadeiras causas, mas a maioria representa um fator “despoletante” em 

cães geneticamente suscetíveis (Hernandez et al., 2011). 
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a) Nutricionais 

 

Tem sido sugerido que a pancreatite apresenta uma maior prevalência em animais 

obesos, tendo sido demonstrado que a doença não assume uma forma tão grave em cães 

magros. Deste modo, os animais alimentados com elevadas concentrações de gordura, 

apresentam um maior risco de desenvolvimento da doença. A desnutrição também tem sido 

referida como potencial risco, uma vez que em humanos que padecem desta condição, há 

presença de inflamação e atrofia pancreática (Williams, 2005; Watson, 2007a; Mansfield, 

2012).  

O aumento do índice de massa corporal foi descrito como sendo um fator de risco 

determinante, bem como um indicador de mau prognóstico em seres humanos. De facto, a 

grande deposição de gordura retroperitoneal e peripancreatica, representa um fator 

etiológico importante, uma vez que quando ocorre necrose destas áreas é muito provável 

que o pâncreas seja afetado (Hess, 2006). Um estudo elaborado em cães que ingeriram 

corpos-estranhos e lixo, revelou um risco aumentado de ocorrência de pancreatite, em 

relação àqueles animais cujos proprietários ofereciam guloseimas e snacks. Assim, este 

estudo sugere, que a ingestão de alimentos/ objetos inapropriados, poderá ser um fator com 

maior importância, quando comparado com o teor inadequado de gordura nos alimentos, por 

si só (Lem et al., 2008).  

 

b) Fatores hereditários 

 

Os fatores hereditários têm sido cada vez mais reconhecidos como uma importante 

causa da doença. A manifestação da pancreatite hereditária é caracterizada por episódios 

agudos, recorrentes e graves, tendo início muitas vezes em animais bastante jovens, e que 

culmina em pancreatite crónica. A doença é geneticamente muito variável, mas a alteração 

genética mais frequente é a que aumenta ou mantém a atividade de tripsina (Kumar et al., 

2015). 

Existem principalmente três genes responsáveis pela pancreatite hereditária, que 

devem ser destacados: o gene PRSS1, o SPINK1, e o CFTR. Na maioria dos casos, a 

doença hereditária é devida a mutações no gene do tripsinogénio (também conhecido como 

PRSS1). Algumas alterações nestes genes fazem com que a tripsina se torne resistente à 

auto-inativação, o que bloqueia um importante mecanismo de retroação negativa. A 

pancreatite hereditária associada à mutação do gene do tripsinogénio, é do tipo autossómico 

dominante (Watson, 2014; Kumar et al., 2015). 
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Outra mutação que pode ocorrer é no gene SPINK1, descrito como um gene que 

codifica o inibidor da tripsina, e é do tipo autossómico recessivo (Kumar et al., 2015). Ainda 

assim, é desconhecido o mecanismo responsável pelo aparecimento de PA, resultante da 

mutação nestes genes. Pensa-se que a incidência da doença na raça Schnauzer miniatura 

possa estar relacionada com a mutação deste gene, embora os estudos realizados até 

agora não tenham sido conclusivos (Watson, 2014). 

As mutações no gene CFTR diminuem a produção de bicarbonato pelas células 

ductais pancreáticas, promovendo a acumulação de proteína, que consequentemente 

provoca obstrução do ducto pancreático, culminando em pancreatite. De salientar que, os 

cães com pancreatite hereditária têm um risco de cerca de 40% de desenvolver neoplasias 

pancreáticas (Kumar et al., 2015).  

 

c) Fármacos e tóxicos 

 

Alguns fármacos e tóxicos têm sido descritos como uma causa de pancreatite em 

seres humanos, embora não haja certeza absoluta de uma relação causal entre ambas 

(Williams, 2005). Na maioria dos casos, o mecanismo desencadeador, induzido por 

fármacos, é desconhecido (Kumar et al., 2015) 

Em relação aos corticosteroides, Cotê et al. (2011), afirmam existir pouca evidência 

que possam causar pancreatite em cães, e mesmo que o animal tenha PA ou apresente 

uma história pregressa da doença, não é considerado contraindicado o uso destes 

fármacos. Este grupo farmacológico foi até removido da lista de medicamentos que induzem 

pancreatite em seres humanos (Mansfield, 2012; Webb e Whittemore, 2013). Assim, o 

potencial dos corticosteróides como causa direta de PA em cães, é agora amplamente 

descartado, uma vez que estudos demonstraram que apenas há um aumento da atividade 

da lipase (inespecífica), e não da lipase pancreática específica (LP), não havendo sinais de 

inflamação do pâncreas (Mansfield, 2012).  

Kook et al. (2009) descrevem um caso clinico de possível relação entre a 

clomipramida (inibidor seletivo da recaptação de serotonina) e PA. Concluem que este 

fármaco deve ser considerado uma potencial causa em raças suscetíveis, ou outros cães 

que apresentem sinais clínicos compatíveis com a doença.  

Na tabela 1 encontram-se representados os fármacos e tóxicos mencionados por 

diversos autores, que constituem um risco potencial no desenvolvimento de pancreatite. 
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Tabela 1 - Fármacos e tóxicos que representam um risco potencial no desenvolvimento de 

pancreatite. 

Principio Ativo Autores 

Alcaloides da Vinca Steiner, 2010a; Webb e Whittemore, 2013 

Azatioprina Steiner, 2010a; Mansfield, 2012; Webb e Whittemore, 2013; Kumar et al., 
2015 

Brometo de potássio Steiner, 2010a; Mansfield, 2012; Webb e Whittemore, 2013 

Cisplatina Mansfield, 2012 

Clomipramina Hernandez et al., 2011 

Clorotiazida Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012 

Estrogénios Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; Webb e Whittemore, 2013; 
Kumar et al., 2015 

Furosemida Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; Webb e Whittemore, 2013; 
Kumar et al., 2015 

L-asparaginase Steiner, 2010a; Mansfield, 2012; Webb e Whittemore, 2013 

Organofosfatos Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012 

Procainamida Hernandez et al., 2011 

Salicilatos Steiner, 2010a; Webb e Whittemore, 2013 

Sulfonamidas 
Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012; Webb e 

Whittemore, 2013 

Tetraciclinas Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; Webb e Whittemore, 2013 

Vimblastina (m) Mansfield, 2012 

Zinco Mansfield, 2012 

 

d) Hiperlipidemia 

 

A hiperlipidemia, mais especificamente a hipertrigliceridemia, é um dos fatores de 

risco com maior importância. Nos seres humanos, foi referido que o risco de pancreatite 

aumenta de forma significativa, quando as concentrações de triglicerideos no soro excedem 

o 1g/dL (Steiner, 2008). Um estudo realizado em cães, permitiu concluir que a presença de 

concentrações superiores a 900 mg/dL é suficiente para elevar o risco de pancreatite 

(Xenoulis et al., 2006). 

A hiperlipidemia é frequente em cães com pancreatite, contudo o processo que 

desencadeia este desequilíbrio, nem sempre é identificado. A presença de 

hipertrigliceridemia em cães com pancreatite, pode ser devida a uma doença pré-existente 

no metabolismo dos lípidos, que pode ou não ser a causa de pancreatite, ou pode ainda ser 

consequência desta última. Ainda assim verificou-se que a hipertrigliceridemia não parece 

ser uma consequência da pancreatite induzida experimentalmente em cães (Hess, 2006; 

Xenoulis et al., 2011). 
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Para a hipertrigliceridemia ser considerada um possível fator etiológico, esta deve 

preceder o desenvolvimento da pancreatite. Assim, pode ser devido a uma doença primária, 

de origem genética (hiperlipidemia idiopática de certas raças, como Schnauzer miniatura), 

ou secundária, a outras doenças incluindo a Diabetes mellitus (DM), hiperadrenocorticismo, 

hipotiroidismo, ou administração de medicamentos (glicocorticóides) (Xenoulis et al., 2011). 

É possível que as perturbações do metabolismo dos lípidos, associados com estas 

endocrinopatias acima mencionadas, sejam responsáveis pelo aumento do risco (Hess, 

2006). 

Um estudo permitiu concluir que, tal como em seres humanos, uma 

hipertrigliceridemia grave é um fator de risco importante no desenvolvimento de pancreatite 

no Schnauzer Miniatura. No entanto, não foi verificada a veracidade deste estudo em cães 

de outras raças (Linares et al., 2008). 

 

e) Hipoperfusão/ Isquemia pancreática 

 

A isquemia pancreática tem também sido identificada como um importante fator 

etiológico. Alguns autores sugerem que o aumento da incidência de pancreatite em cães 

submetidos a cirurgia, pode de facto ser causado pela hipoperfusão do pâncreas, devido à 

hipotensão que a anestesia geral origina, ou devido à manipulação dos órgãos da porção 

cranial do abdómen, que por si só pode causar PA (Williams, 2005; Steiner, 2008). Assim, 

uma fluidoterapia adequada durante o procedimento anestésico/cirúrgico é crucial na 

manutenção da integridade da porção exócrina do pâncreas (Steiner, 2008). A isquemia 

também pode ocorrer em situações de choque, ou em animais em estado de desidratação 

grave com insuficiência renal (IR), por exemplo (Steiner, 2010a). 

 A hipoperfusão ou isquemia pode ainda ter origem no tromboembolismo, facto que 

foi observado frequentemente em cães com pancreatite. No entanto, pode também 

representar uma consequência da doença. É possível que as enzimas proteolíticas 

libertadas a partir do pâncreas, possam originar alterações endoteliais que resultam na 

formação de trombos e enfarte. Por outro lado, é concebível que uma coagulopatia 

subjacente, como a que está associada com o hiperadrenocorticismo, leve à formação de 

trombos, repercutindo-se na diminuição da perfusão pancreática, originando a doença 

(Washabau, 2009). 

A dilatação-torção gástrica e anemia grave, também podem ser causas de isquemia 

pancreática (Hernandez et al., 2011). 
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f) Hipercalcemia 

 

A hipercalcemia representa também um fator de risco, apesar de ser menos 

frequente no cão (Hernandez et al., 2011). O cálcio apresenta tanto um efeito inibitório como 

estimulante na ativação do tripsinogénio, dependendo da sua concentração. A baixas 

concentrações, como é encontrado no interior das células acinares, o cálcio impede a 

ativação do tripsinogénio. No entanto, quando a sua concentração nos ductos e intestino é 

elevada, há um aumento da sensibilidade para ativação do tripsinogénio. Assim, quando há 

uma hipercalcemia, o tripsinogénio é ativado precocemente no pâncreas, levando à sua 

auto-digestão, e consequentemente a pancreatite (Donovan, 2012). 

Apesar da associação experimental entre a ativação prematura da tripsina e 

hipercalcemia, outras doenças tais como o linfoma em humanos (que também se repercute 

no aumento do cálcio), não são relatados como causa de pancreatite em cães. Isto deve-se 

ao facto do aumento de cálcio nestes animais ser mais gradual do que o que se observa no 

Homem (Mansfield, 2012). 

 

g) Obstrução do ducto pancreático 

 

A obstrução experimental do ducto pancreático produz atrofia e fibrose, embora 

também possa originar inflamação e edema, quando a secreção pancreática é estimulada. 

As causas que podem levar à obstrução parcial ou total do ducto pancreático incluem: 

cálculos biliares, edema do ducto pancreático ou parede duodenal, neoplasias, traumatismo, 

trauma cirúrgico e migração errática de parasitas (Williams, 2005; Steiner, 2010a). Os 

cálculos biliares são uma das principais causas de pancreatite nos seres humanos, embora 

não esteja muito descrita em cães, provavelmente devido à baixa prevalência de cálculos, e 

porque os cães possuem um ducto pancreático acessório, que não comunica com o ducto 

biliar comum (Williams, 2005). 

Newman et al. (2004), concluíram com base na distribuição das lesões no 

parênquima pancreático, que a obstrução do ducto não assume grande importância na 

pancreatite em cães.  

 

h) Comorbilidades  

 

As doenças endócrinas como a DM, o hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo, entre 

outras, representam um importante fator de risco para PA em cães (Mansfield, 2012; Webb 

e Whittemore, 2013). Todas as endocrinopatias, acima mencionadas, estão associadas com 
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alterações nas concentrações de lípidos no sangue, sendo este o principal mecanismo que 

explica a relação causa-efeito entre as doenças (Mansfield, 2012). 

A DM e PA podem estar presentes simultaneamente em cães, e quando isto 

acontece, ambas as condições são mais graves, e mais complicado se torna o tratamento. É 

reconhecido que a DM aumenta o risco de PA em cães, e que inversamente, a PA é uma 

causa frequente de DM (Watson, 2007b). Apesar da dúvida constante, de qual das doenças 

despoleta qual, Davison (2015) sugere que os animais que desenvolvem DM ou 

hipotiroidismo, possuem uma predisposição genética que também desencadeia o 

aparecimento de PA. Este autor refere também que, o sentido mais lógico de relação entre 

ambas as doenças, é que a DM seja secundária a pancreatite, embora as duas possam 

ainda ser observadas na "ordem inversa", em determinadas circunstâncias. Não obstante, 

ambas podem surgir através de variados mecanismos que as interligam, sendo que existem 

determinadas causas ambientais e predisposições genéticas que tornam o seu 

aparecimento mais provável. 

Williams (2005), sugere ainda que a pancreatite pode ocorrer associada à fase final 

de uma IR, embora seja raro, tendo também sido observada em animais com doença 

hepática, talvez devido às alterações vasculares secundárias à depleção dos fatores de 

coagulação e acumulação de toxinas (endotoxinas e ácidos biliares). 

A epilepsia é mencionada como um fator de risco para a pancreatite canina. A razão 

para esta associação não é conhecida, no entanto, pode ser devido à terapia anticonvulsiva 

ou isquemia pancreática durante as crises epiléticas (Hess, 2006; Watson, 2007a). 

 

i) Infeções 

 

Determinadas infeções têm sido descritas como causa de pancreatite, sendo entanto 

raras em cães. Ainda assim, existem casos isolados de infiltração fúngica e bacteriana do 

pâncreas (Steiner, 2008). Steiner (2008) relata seis casos descritos por Salisburi (1988), 

onde foi possível isolar agentes infeciosos a partir de abcessos pancreáticos. Verificou-se a 

presença de Pseudomonas aeruginosa num dos cães e Klebsiella pneumoniae em outro, 

sendo que nos restantes quatro animais, não se isolou qualquer agente. Micoplasma e 

Babesia canis estão também descritos como agentes etiológicos importantes de pancreatite 

no cão, mais especificamente no caso de Babesia canis, talvez devido a anemia e isquemia 

secundárias à infeção deste agente (Williams, 2005; Steiner, 2008). Em doentes humanos 

com PA, as infeções bacterianas têm um impacto negativo importante e, alguns estudos 

sugerem que em cerca de 25% a 50% dos doentes que morrem de PA grave, esta resulta 

de complicações causadas por infeções bacterianas (Steiner, 2010a). 
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A migração bacteriana intestinal, com subsequente contaminação das áreas de 

necrose pancreática, pode também ocorrer, e quando presente, origina PA grave, 

culminando em morte do animal (Dervenis, 2003). 

No caso de Toxoplasmose e Parvovirose, a PA raramente constitui a evolução 

destas infeções (Hernandez et al., 2011). 

 

j) Outras 

 

A intoxicação por zinco devido à ingestão de moedas, pode provocar anemia hemolítica, 

sendo bastante frequente em cães nos EUA. Foi descrito um caso de PA secundária a 

intoxicação por zinco. O animal referido neste estudo, pode ter sido intoxicado por moedas 

que apresentava no estômago, no entanto o mecanismo de toxicidade deste mineral 

permanece ainda desconhecido. A ocorrência de PA, como consequência da ingestão de 

zinco no cão, representa uma complicação que pode prolongar o período de internamento 

bem como piorar o prognóstico (Mikszewski et al., 2003). 

A manipulação do pâncreas e o trauma abdominal fechado, bem como a biópsia ou 

cirurgia pancreática (por exemplo, para a remoção de um tumor) representam também 

potenciais causas de PA. No entanto, se a manipulação do pâncreas for delicada a PA é 

rara (Williams, 2005; Steiner, 2010a). 

Por último, o refluxo duodenal para os ductos pancreáticos pode também ser uma 

possível causa de PA. Em circunstâncias normais, é improvável a sua ocorrência, uma vez 

que a abertura do ducto se encontra rodeada por uma mucosa especializada na região da 

papila duodenal, contendo um esfíncter independente. No entanto, estes mecanismos de 

proteção podem falhar em situações em que a pressão duodenal é anormalmente elevada, 

por exemplo, em caso de vómitos e durante, ou após, trauma da cavidade abdominal 

(Steiner, 2010a). 

1.4 Fisiopatologia 
 

O avanço nos estudos efetuados e a melhor compreensão da doença em humanos, 

contribuiu para que a fisiopatologia da doença, em medicina veterinária, tivesse uma 

evolução significativa. No entanto, existe ainda uma grande lacuna na compreensão da 

fisiopatologia da doença em cães (Watson, 2015). 

Em circunstâncias normais, existem mecanismos protetores que impedem o 

pâncreas de sofrer uma autodigestão através das suas próprias enzimas. Assim, as enzimas 

digestivas são sintetizadas na forma proenzimas inativas (zimogénios), que se encontram 
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contidas em grânulos secretores. A grande maioria é ativada pela tripsina, que por sua vez é 

ativada pela enteropeptidase (enteroquinase), no duodeno. Outro mecanismo de defesa 

existente é o inibidor específico da tripsina pancreática (PSTI), que é sintetizado e 

armazenado juntamente com as enzimas digestivas (codificado pelo gene SPINK1). Quando 

há ativação precoce da tripsina, o PSTI é rapidamente ativado no interior das células 

acinares, ligando-se à enzima, modificando a sua conformação e consequentemente a sua 

ação. No entanto, a sua atividade é inibida se mais do que 10% da tripsina se encontrar 

ativada, bem como na presença de pH baixo. Deste modo, a pancreatite ocorre quando 

estes mecanismos de proteção são alterados ou sobrecarregados (Figura 1) (Kumar et al., 

2015).  

O modelo celular proposto com maior frequência, é a ocorrência da fusão de 

zimogénios pancreáticos com enzimas lisossomais, no interior da célula acinar, devido a um 

bloqueio apical, sendo conhecida como teoria da co-localização Este processo leva a uma 

diminuição no pH nos vacúolos de grande dimensão recém-formados, o que favorece a 

ativação do tripsinogénio. É porém igualmente possível, que as enzimas lisossomais ativem 

diretamente o tripsinogénio (Catepsina B). A tripsina ativa, leva consequentemente à 

ativação de outros zimogénios pancreáticos que contêm ainda enzimas inativas (Steiner, 

2008; Mansfield, 2012).  

O stresse oxidativo ou a hipotensão podem também ser responsáveis pela ativação 

da tripsina, o que geralmente é agravado com o pH acinar baixo e elevadas concentrações 

de cálcio (Mansfield, 2012).  

Seguidamente, as enzimas ativadas são libertadas no tecido pancreático, originando 

inflamação local. A tripsina e a quimotripsina são capazes de desencadear a migração de 

neutrófilos para o pâncreas, com a subsequente produção de radicais livres de oxigénio e 

óxido nítrico (NO), promovendo também a inflamação. A tabela 2 e 3 resumem a função dos 

diferentes componentes moleculares envolvidos na fisiopatologia da doença.  

As α-macroglobulinas desempenham uma importante função pois previnem os 

efeitos multissistémicos fatais da ativação dos zimogénios. Assim, a α-macroglobulina liga-

se às proteases alterando a sua conformação, permitindo a sua remoção através do sistema 

fagocítico mononuclear, que passa a reconhecer este complexo depois da sua ligação 

(Williams, 2005).  

Segundo Steiner (2010a), uma vez iniciada a ativação enzimática, existem inúmeros 

radicais livres de oxigénio e mediadores inflamatórios que desempenham um papel 

importante na progressão da doença. A maioria dos mediadores é libertada pelos 

macrófagos e neutrófilos. Entre estes é dado especial destaque a: Interleucina - 1 (IL-1), IL-
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2, IL-6, IL-8, IL-10; fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α); NO; Interferão-alfa (INF-α), INF – γ 

e fator ativador das plaquetas (Mansfield, 2012). 

A IL-8 é um dos principais iniciadores da migração de neutrófilos regulando, 

positivamente, a molécula de adesão intercelular 1, que promove a adesão de neutrófilos ao 

endotélio (Mansfield, 2012). 

Segundo Watson (2015), num estudo realizado por Ruaux et al. (1999) em cães com 

PA, foi observado um aumento da concentração plasmática de TNF-α em 31% dos animais. 

Estas citoquinas originam uma ativação de neutrófilos e monócitos generalizada resultando 

na destruição do endotélio vascular de todo o organismo, com a consequente formação de 

edema e hipóxia. Os órgãos com extensas redes capilares, tais como os pulmões, rins e 

fígado são particularmente suscetíveis (Watson, 2015).  

Além da presença das várias citoquinas, existe uma alteração na circulação 

pancreática que exacerba a inflamação (Mansfield, 2012). O subsequente aumento da 

permeabilidade capilar, devido às lesões da membrana celular endotelial, leva também à 

formação de edema (Williams, 2005). 

 

 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática da fisiopatologia da PA (Adaptado de Steiner, 2008; Hernandez et 
al., 2011; Mansfield, 2012; Kumar et al., 2015). 
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Tabela 2 – Função das diferentes enzimas envolvidas na fisiopatologia da doença (Adaptado de 

Williams 2005). 

 
Tabela 3  – Função dos diferentes mediadores inflamatórios na fisiopatologia da doença (Adaptado de 

Williams 2005). 

 
 
1.5 Apresentação Clínica  
 

Os sinais clínicos de pancreatite são muito variáveis, estando relacionados com 

gravidade da doença, sendo que os sinais "clássicos" nem sempre são observados (Steiner, 

2008).  

Na anamnese deve obter-se informação acerca da dieta atual, eventual medicação 

que esteja a ser administrada, bem como outros fatores predisponentes (mencionados na 

etiologia da doença), como por exemplo comorbilidades, acesso a tóxicos, ocorrência de 

traumatismos abdominais, não esquecendo também a predisposição racial (Hernandez et 

al., 2011). 

 Os sinais clínicos mais frequentes em animais com PA são: vómito agudo, 

depressão, anorexia, dor abdominal cranial (podendo os animais assumir a postura de 

"oração") (Figura 2). Os cães gravemente afetados podem manifestar sinais de desidratação 

(secundária aos vómitos e diarreia), hipovolemia, isquemia e sinais de choque, tais como: 

taquicardia, taquipneia, aumento do tempo de repleção capilar (TRC), hipotermia e 

Enzima Ação fisiopatológica 

Elastase 
Degradação da elastina presente nas paredes dos vasos sanguíneos 

(hemorragia, edema e stresse respiratório). 

Fosfolipase A 

Hidrólise dos fosfolípidos da membrana celular. 

Degradação do surfactante pulmonar. 

Desmielinização (necrose celular e libertação de substâncias tóxicas, tais 

como o fator depressor do miocárdio). 

Lipase pancreática Hidrólise de gorduras (necrose da gordura local). 

Quimotripsina 
Ativação da xantina oxidase com subsequente formação de radicais livres 

de oxigénio. 

Tripsina 
Ativação das restantes proteases. 

Coagulação Intravascular disseminada e fibrinólise.  

Mediadores 
Inflamatórios 

Ação Fisiológica 

Calicreína Formação de quinina a partir de quininogéneo. 

Complemento Destruição da membrana celular, chamada de leucócitos (inflamação local). 

Quininas Vasodilatação, edema pancreático (hipotensão e choque). 
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membranas mucosas secas (Elliott, 2005; Watson, 2007a; Steiner, 2008; Mansfield, 2012). 

Consequentemente, a IR, dispneia, coagulação intravascular disseminada (CID) e arritmias 

cardíacas, podem ser o desfecho da PA (Watson 2007a; Mansfield, 2012).  

Por outro lado, existem casos mais moderados que apresentam sinais clínicos pouco 

evidentes, sendo os mais frequentes: a anorexia, com ou sem sinais de colite, vómitos 

ocasionais, borborigmos intestinais mais evidentes e leve dor abdominal, que pode ser 

percetível ou não (Watson, 2007a). 

Num estudo realizado em 70 cães com pancreatite fatal (que morreram da doença ou 

foram eutanasiados), os sinais clínicos mais frequentes foram: anorexia (91%), vómitos 

(90%), fraqueza (79%), dor abdominal aguda (58%), desidratação (46%), diarreia (33%) e 

hipertermia (21%) (Hess et al., 1998).  

A dor abdominal pode ser facilmente evidenciada por palpação do abdómen (Figura 

3), ainda que alguns animais não a manifestem mesmo apresentando a forma mais grave da 

doença. Este sinal clinico é o mais fidedigno em seres humanos, sendo relatado em mais de 

90% dos doentes (Steiner, 2010a). Em comparação, apenas 59% dos cães manifestam dor 

abdominal (Hess et aI., 1998), o que poderá dever-se ao facto deste sinal clínico não ser 

detetado, apesar de estar presente. Ocasionalmente, pode existir ascite, que também pode 

ser detetada por palpação (Steiner, 2010a). 

 

 
 
  

  

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Posição de “oração” devido à dor 
abdominal aguda (Adaptado de Steiner, 2008). 

Figura 3 - Palpação abdominal para detecção 
de dor abdominal (Adaptado de Hernandez et 
al., 2011). 
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1.6 Diagnóstico 
 

O diagnóstico de pancreatite em cães permanece um desafio. A histopatologia é o 

meio de diagnóstico mais sensível, embora seja raramente efetuada por ser um método 

invasivo, acarretando elevados riscos para o animal (Watson, 2015; Xenoulis, 2015). Assim, 

a determinação da lipase pancreática específica do cão por imunoreatividade (cPLI), é o 

exame complementar mais sensível e específico que atualmente é utilizado em cães 

(Watson, 2015).  

A ecografia abdominal é também uma técnica muito importante na elaboração do 

diagnóstico da doença, sendo minimamente invasiva e facilmente disponível. As restantes 

técnicas imagiológicas, tais como a tomografia computorizada (TC) com ou sem contraste, 

endoscopia e ressonância magnética (RM), são utilizadas com a menor frequência, sendo 

mais rotineiramente efetuadas em seres humanos. No entanto, mesmo recorrendo à 

utilização destas técnicas de imagem em seres humanos, alguns casos de pancreatite não 

são corretamente diagnosticados, especialmente na fase crónica da doença (Watson, 2015). 

As análises clínicas de rotina não são indispensáveis para o diagnóstico da doença, 

embora devam ser realizadas com o objetivo de avaliar o estado geral do animal. Deste 

modo permitem averiguar a presença de doenças metabólicas (tais como a IR) bem como 

avaliar o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base do animal, com objetivo de selecionar o 

tratamento mais adequado e elaborar um prognóstico mais preciso (Steiner, 2008; Watson, 

2014) 

A presença de lipemia na amostra de sangue recolhida, é altamente sugestiva de 

pancreatite. No entanto, como já foi referido, não há nenhuma alteração específica que 

possa ser observada em exames sanguíneos de rotina que sejam patognomónicos de 

pancreatite (Steiner, 2008; Mansfield, 2011). 

 

1.6.1 Hemograma 

 

Os resultados do hemograma, encontram-se frequentemente dentro dos limites 

normais de referência em animais com PA, especialmente em casos ligeiros. No entanto, 

qualquer tipo de alteração hematológica (anemia/ eritrocitose, leucocitose/ leucopenia e 

trombocitopenia), pode ser observada em animais com PA (Donovan, 2012; Xenoulis, 2015).  

A leucocitose está muitas vezes presente, embora seja uma alteração relativamente 

inespecífica, que pode dever-se, por exemplo, a uma resposta inflamatória sistémica 

(Williams, 2005; Willard, 2012). A leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda, 

normalmente só é observada na presença de PA grave (Taboada, 2005). Também a 



Pancreatite aguda em cães 

Revisão Bibliográfica 

 

15 
 

trombocitopenia, devido a CID, pode estar presente em animais gravemente afetados 

(Willard, 2012). 

No estudo de Hess et al. (1998), realizado com 70 cães que apresentavam 

pancreatite grave, a trombocitopenia foi a alteração mais frequente no hemograma (59% dos 

casos). A neutrofilia com desvio à esquerda foi encontrada em 55% dos animais e a anemia 

em 29%. A neutropenia foi muito pouco frequente, sendo observada apenas em 3% dos 

animais em estudo (Steiner, 2008). 

 

1.6.2 Bioquímica Sérica 

 

A interpretação do perfil bioquímico de um animal com PA, na maioria das vezes, é 

pouco conclusiva, uma vez que podemos encontrar uma grande variação na atividade das 

diferentes enzimas, bem como uma grande variação dos restantes parâmetros. O aumento 

da atividade das enzimas hepáticas e a hiperbilirrubinemia, apesar de não serem alterações 

patognomónicas, estão muitas vezes associadas com a obstrução das vias biliares extra-

hepáticas, que surge frequentemente devido à inflamação pancreática (Steiner, 2008; 

Mansfield, 2011; Willard, 2012; Xenoulis 2015). A azotemia também pode ser observada e, 

na maioria dos casos é devida à desidratação ou pode ainda ser um indicador de IR, 

secundária à PA (Steiner, 2008; Steiner 2010a). Em animais com lipemia grave, é possível 

observar um aspeto típico “leitoso” do soro, após centrifugação do sangue recolhido 

(Hernandez et al., 2011).  

Outras alterações que podem ser observadas com alguma frequência são: a 

hipocloremia, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, hiperglicemia ou hipoglicemia, 

hipertrigliceridemia e a hipercolesterolemia (Elliott, 2005; Cotê et al., 2011). A hipocalcemia 

normalmente só é observada em casos mais graves (Steiner, 2008). A hiperglicemia é 

frequente em cães com PA, provavelmente devido ao aumento das concentrações 

sanguíneas de glucagon e de catecolaminas/ cortisol, causado pelo stresse (Williams, 

2005). 

Na tabela 4 estão representadas as alterações bioquímicas mais frequentes, com a 

percentagem de casos em que há alterações de cada parâmetro.  
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Tabela 4 - Alterações bioquímicas mais frequentes em cães pancreatite (Watson, 2014). 

Parâmetro Alteração Causas e significado 

Ureia e 

Creatinina 

Aumenta em 50% a 60% 

dos casos. 

A azotemia é geralmente pré-renal devido à desidratação e 

hipotensão. Pode dever-se também a IR por sepsis ou 

deposição de imunocomplexos. 

Potássio Diminui em 20% dos casos. 

Diminuição devido aos vómitos. Depois de iniciada a 

fluidoterapia, há eliminação a nível renal com diminuição da 

sua reabsorção e ação da aldosterona causada pela 

hipovolemia. 

Sódio 

Pode estar aumentado 

(12% dos casos) ou 

diminuído (33%), ou normal. 

Aumenta geralmente devido à desidratação. A diminuição 

pode dever-se às perdas gastrointestinais. 

Cloro Diminui em 81% dos casos. Perdas gastrointestinais. 

Cálcio 
Aumenta em 9% e diminui 

em 3% dos casos. 

A diminuição é causada pela saponificação da gordura 

peripancreática e a libertação de glucagon que, em parte, 

estimula a calcitonina. O seu aumento é mais 

provavelmente uma causa do que uma consequência da 

doença. 

Fósforo 
Frequentemente aumentado 

(55%). 

Normalmente causado pela diminuição da excreção renal, 

que se encontra comprometida. 

Glicose 

Diminuição: 30 a 88% dos 

casos. 

Aumento: Mais de 40% dos 

casos. 

O aumento deve-se à diminuição de insulina e aumento de 

glucagon, cortisol e catecolaminas. A sua diminuição pode 

dever-se à sepsis ou anorexia. 

Albumina 
Aumento: 39 a 50%. 

Diminuição: 17%. 

O aumento normalmente deve-se à desidratação. A 

diminuição deve-se às perdas gastrointestinais, 

malnutrição, doença hepática concomitante ou perda renal. 

AST e ALT 
Aumento em 61 % dos 

casos 

Necrose hepática causada por sepsis, efeitos locais 

causados pelas enzimas pancreáticas. 

FA 
Aumentam em 79% dos 

casos. 
Obstrução biliar causada pela doença. 

Bilirrubina 
Aumenta em 53% dos 

casos 
Obstrução biliar causada pela doença. 

Colesterol 
Aumenta em 48% a 80% 

dos casos. 

Pode ser causado pela colestase, porém ainda não se sabe 

se é causa ou efeito. 

FA- Fosfatase alcalina; ALT - Alanina aminotransferase; AST- aspartato aminotransferase; IR – 

Insuficiência Renal. 
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1.6.2.1 Lipase e Amilase 
 

As enzimas amilase e lipase não são produzidas unicamente no pâncreas. A amilase 

também é produzida no intestino, fígado e glândulas salivares. A lipase é secretada por 

outros órgãos tais como o estômago. Assim, em doenças como a gastrite, hepatopatias, 

cetoacidose diabética, IR, neoplasia, estas enzimas podem estar igualmente aumentadas 

(Spillmann, 2008; Mashfield, 2012). 

Além disso, sabe-se também que os valores da atividade sérica de ambas as 

enzimas podem estar dentro do intervalo dos valores de referência, mesmo quando o animal 

tem PA (Spillmann, 2008; Willard, 2012).  

Estudos revelaram uma sensibilidade e especificidade para a atividade sérica da 

amilase de 62,1% e 57,1%, respetivamente, e para a lipase uma sensibilidade de 73,3% e 

especificidade de 55,2% (Spillmann, 2008; Hernandez et al., 2011). A vantagem de ambos 

os parâmetros é a sua disponibilidade imediata em análises rotineiras, tendo no entanto a 

desvantagem de haver bastantes resultados falsos positivos e falsos negativos, no que diz 

respeito à pancreatite (Spillmann, 2008).  

 

1.6.2.2 Lipase pancreática específica  

  

A lipase pancreática, tal como o nome indica, é produzida unicamente no pâncreas. 

Assim, a mensuração dos níveis séricos desta enzima permite a obtenção de resultados 

mais conclusivos (em comparação com a medição da lipase e a amilase), já que a sua 

concentração sérica apenas aumenta na presença de inflamação pancreática (Spillmann, 

2008; Haworth et al., 2014). 

Os testes atualmente utilizados que determinam a cPLI, têm por base a quantificação 

da concentração de lipase sérica específica do pâncreas. Assim, foi desenvolvido um ensaio 

imuno-enzimático (ELISA) e posteriormente uma versão comercial, denominado de “Spec 

cPL” (Idexx
®
), que utiliza um péptido recombinante como antigénio e anticorpos monoclonais 

para sua captura e deteção (Steiner, 2010b; Dossin, 2011; Mansfield, 2012; Haworth et al., 

2014).  

O teste Spec cPL tem revelado uma boa precisão e reprodutibilidade, sem qualquer 

interferência com a presença de bilirrubina, lípidos e hemoglobina (Dossin, 2011). Os 

resultados do teste inferiores a 200 µg/L, são considerados negativos, ou seja conclui-se 

que o animal não tem pancreatite. Por outro lado, um valor acima dos 400 µg/L é sinónimo 

de um teste positivo, sendo que os resultados entre 200 e 399 µg/L são considerados 

duvidosos (Haworth et al., 2014). 
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Foi ainda desenvolvido um teste rápido, semiquantitativo, denominado SNAP cPL 

(Idexx
®
), que utiliza igualmente anticorpos monoclonais para a deteção da LP (Mansfield, 

2012; Haworth et al., 2014). Tal como o teste laboratorial Spec cPL, também o SNAP cPL 

apresenta uma boa precisão e reprodutividade. Um teste SNAP cPL negativo corresponde a 

uma concentração inferior a 200 µg/L do teste Spec cPL e o positivo, corresponde a uma 

concentração igual ou superior a 200 µg/L (Steiner, 2010b; Haworth et al., 2014). 

Um estudo elaborado em 84 cães permitiu estimar a sensibilidade e especificidade 

dos testes referidos anteriormente. Assim relativamente ao SNAP cPL, a sensibilidade 

variou entre 91,5% e 94,1%, e a especificidade entre 71,1% e 77,5%. Para o Spec cPL 

(valor cutoff de 200 µg/L) os valores de sensibilidade e especificidade, foram respetivamente 

de 86,5% a 93,6% e de 66,3% a 77,0%. Para o mesmo teste mas com um valor cutoff de 

400 µg/L, a sensibilidade variou entre 71,7% e 77,8% e especificidade entre 80,5% a 88%. 

O mesmo estudo permitiu ainda concluir que os testes Spec cPL e SNAP cPL apresentam 

uma elevada sensibilidade para o diagnóstico de PA, quando comparados com a medição 

da atividade sérica da amilase e lipase. Concluiu também que testes SNAP ou Spec 

positivos, têm um bom valor preditivo positivo em populações suspeitas de PA, bem como 

um bom valor preditivo negativo, quando há baixa prevalência de doença (McCord et al., 

2012). 

 

1.6.2.3 Trypsin-like immunoreactivity 

 

A trypsin-like immunoreactivity (cTLI) é caracterizada pela mensuração das 

concentrações de tripsinogénio através de imunoensaios e, em menor quantidade, das 

concentrações séricas de tripsina. Contudo tem revelado uma utilidade limitada no 

diagnóstico da pancreatite canina (Xenoulis, 2015). 

A sensibilidade da cTLI para o diagnóstico de pancreatite é baixa (cerca de 36 a 

47%), possivelmente devido à curta semi-vida do tripsinogénio no soro. Além disso, embora 

haja fortes indícios de que tripsinogénio tenha origem exclusivamente no pâncreas, este é 

eliminado através da filtração glomerular, sendo que a concentração cTLI sérica pode estar 

aumentada em cães com IR. Assim, a baixa sensibilidade do teste dificulta a sua 

interpretação principalmente quando as concentrações de cTLI estão aumentadas, em cães 

com azotemia (que é frequente em cães com pancreatite). No entanto, o diagnóstico de 

pancreatite não pode ser excluído quando a concentração sérica de cTLI é normal 

(Xenoulis, 2015). 
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1.6.3 Análise de urina 

 

A análise de urina, apesar de ser pouco conclusiva, é bom um indicador de estado 

geral do animal, quando realizada em conjunto com os testes anteriormente descritos (Matz, 

2006). Frequentemente revela alterações tais como o aumento da densidade urinária 

(secundária à desidratação) e em mais casos graves, de insuficiência renal aguda, podem 

ser encontrados cilindros celulares no exame de sedimento urinário (Steiner, 2008).  

Este exame complementar permite também diferenciar a azotemia renal da pré-renal. 

A proteinúria pode ser observada em alguns cães com PA, possivelmente devido à lesão 

glomerular provocada pelas enzimas pancreáticas, sendo muitas vezes transitória (Simpson, 

2008).  

 

1.6.4 Outros testes 

 

A elastase pancreática canina é um parâmetro que também pode ser determinado no 

soro, e que revela alguma utilidade no diagnóstico da PA (Spillmann, 2008). 

Parece existir uma relação entre a concentração sérica de elastase pancreática e o 

diagnóstico de pancreatite em cães. Um estudo determinou que a sua sensibilidade está 

entre 61,4% e 78,3% e a especificidade é cerca de 92%. A elastase sérica não parece ser 

afetada pela depuração renal, embora atualmente tal ainda não esteja claramente 

comprovado (Mansfield et al., 2011). 

A determinação da concentração da proteína C-reativa (PCR) no soro, como um 

marcador não específico da inflamação, parece ter algum valor de prognóstico, uma vez que 

se apresenta marcadamente aumentada em animais com PA (Spillmann, 2008). Um estudo 

elaborado num grupo de 16 cães com PA (e 16 cães saudáveis para controlo), revelou que 

as concentrações da PCR no soro destes animais, se encontravam elevadas. A PCR é, 

atualmente, o marcador sérico de eleição que permite estabelecer o prognóstico e 

determinar a gravidade da doença em humanos. A sua sensibilidade e especificidade em 

prever necrose pancreática são superiores a 85%. Em cães com infeção, trauma, 

inflamação e PA induzida experimentalmente, também se encontra aumentada (Holm et al., 

2004). 

A atividade da paraoxonase sérica 1 está diminuída em cães com PA e, em conjunto 

com as concentrações de PCR e de triglicéridos, é um potencial marcador para avaliar a 

gravidade de doença. É uma enzima hidrolítica que é sintetizada no fígado e excretada para 

o plasma sob a forma de lipoproteína de alta densidade. Foi colocada a hipótese de que a 

atividade da paraoxonase sérica 1 em cães, estaria diminuída na PA havendo mesmo uma 
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relação entre a atividade da paraoxonase sérica 1 e a gravidade da doença (Tvarijonaviciute 

et al., 2015). 

Em medicina humana, tem sido sugerido que um aumento dos níveis circulantes de 

adipocitoquinas, especialmente resistina e visfatina, poderiam ser utilizados como 

marcadores específicos, quando ocorre necrose do tecido adiposo peripancreático. No 

entanto, em medicina veterinária, existe pouca informação sobre a relação entre as 

concentrações circulantes de adipocitoquinas e a  patogenia da doença em cães. Um estudo 

realizado em cães, revelou que as concentrações circulantes de adipocitoquinas no soro 

diferiram entre cães com PA e cães saudáveis, bem como entre sobreviventes e não 

sobreviventes à doença. Assim, estes resultados sugerem um papel potencial das 

adipocitoquinas no desenvolvimento e modulação de PA em cães, apesar deste estudo ser 

pioneiro no que diz respeito à relação existente entre este marcador e a doença (Paek et al., 

2014). 

 

1.6.5 Imagiologia 

 

O diagnóstico imagiológico desempenha um papel fundamental na avaliação inicial 

de animais com dor abdominal aguda, sendo a radiografia e ecografia abdominal, as 

técnicas de imagem atualmente mais utilizadas (Shanaman et al., 2013).  

A radiografia abdominal apresenta pouco, ou mesmo nenhum valor diagnóstico, uma 

vez que na maioria dos casos, não são detetáveis alterações relevantes (Xenoulis, 2015). 

Pelo contrário, a ecografia abdominal é a técnica imagiológica mais utilizada no diagnóstico 

de pancreatite em cães. Além do mais, é útil para excluir outras doenças que apresentam 

um quadro clínico semelhante (Xenoulis, 2015). 

Outras técnicas menos utilizadas, como a TC e RM, revelam grande utilidade no 

diagnóstico de pancreatite, sendo o método de eleição para o diagnóstico, determinação da 

gravidade, e identificação de complicações de PA em humanos (Holm et al., 2003). 

 

a) Radiologia 

 

A imagem radiográfica do abdómen cranial revelar-se muitas vezes inconclusiva. Em 

alguns casos, a imagem pode ser sugestiva da presença de uma massa resultante da 

necrose pancreática. Usualmente, as radiografias abdominais não apresentam alterações, 

tanto em cães com pancreatite aguda como crónica (Steiner, 2008; Watson, 2014). Num 

estudo realizado em 70 cães com PA, a sensibilidade da radiografia abdominal para o 

diagnóstico de pancreatite foi apenas de 24% (Hess et al., 1998). 
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As alterações mais frequentemente observadas num animal com PA são: aumento 

da radiopacidade dos tecidos moles (havendo uma diminuição do contraste no abdómen 

cranial direito) e deslocamento do estômago e / ou duodeno das suas posições anatómicas 

normais (mais especificamente, deslocamento do estômago para a esquerda, o duodeno 

descendente para a direita e caudalmente o cólon transverso). Para além disto pode 

visualizar-se um aumento do ângulo entre o antro pilórico e o duodeno proximal, presença 

de gás nas ansas intestinais adjacentes ao pâncreas e ascite (Steiner, 2010a; Hernandez et 

al., 2011; Xenoulis, 2015). 

Apesar das diversas limitações, a radiografia abdominal é importante na exclusão de 

alguns diagnósticos diferenciais, que também apresentam sinais clinicos de vómitos ou de 

dor abdominal aguda. Assim permite confirmar ou excluir a presença de obstrução intestinal 

ou outras alterações, tais como gás livre no abdómen ou a presença de um útero distendido 

com conteúdo liquido (Mansfield, 2012; Willard, 2012; Xenoulis, 2015).  

As radiografias torácicas em animais com pancreatite, não apresentam geralmente 

alterações, no entanto, o derrame pleural apenas está descrito numa minoria de casos que 

apresentam maior gravidade (Steiner, 2008). 

 

b) Ecografia abdominal  

 

A ecografia abdominal como meio de diagnóstico, apresenta a vantagem de ser 

minimamente invasiva e estar facilmente disponível na prática clínica. A utilidade da 

ecografia como meio de diagnóstico é altamente dependente do operador que a realiza, 

bem como da qualidade do aparelho (Mansfield, 2012). Combinada com a citologia 

aspirativa por agulha fina, permite identificar a presença de inflamação/necrose pancreática, 

quistos ou tumores. Outra vantagem adicional, é a possibilidade de repetição arbitrária para 

acompanhar a evolução da doença (Spillmann, 2007). 

A imagem de um pâncreas hipoecóico e de tamanho aumentado, com uma área 

circundante de mesentério hiperecóico (Figura 4), bem como a presença de líquido 

peripancreático, são alterações sugestivas de pancreatite. No entanto, a presença de líquido 

peripancreático também pode ser observada quando há hipertensão portal ou 

hipoalbuminemia, pelo que não podemos excluir outras doenças (Steiner, 2008; Hernandez 

et al., 2011; Mansfield, 2012; Lim et al., 2014). 

A hipoecogenecidade do pâncreas, geralmente é indicativa de edema ou necrose. 

Quando o parênquima pancreático se encontra hiperecogénico é sugestivo de fibrose, 

sendo mais frequentemente visualizado em casos de pancreatite crónica (Steiner, 2010a; 

Hernandez et al., 2011). A obstrução biliar secundária à inflamação do pâncreas, pode 
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Figura 4 - Imagens ecográficas típicas de PA: parênquima hipoecogénico rodeado de área 
hiperecogénica de necrose da gordura peripancreática (Adaptado de Mansfield, 2012 e Watson, 
2014). 

provocar distensão da vesícula biliar e canais biliares, sendo estas alterações igualmente 

sugestivas de pancreatite (Hernandez et al., 2011). 

A sensibilidade da ecografia no diagnóstico de PA é cerca de 68%, e, como já foi 

referido, uma imagem ecográfica normal não exclui a presença da doença (Lim et al., 2014). 

A ecografia abdominal de contraste é um método eficaz na avaliação da perfusão 

pancreática. Segundo um estudo, este método permite detetar alterações de perfusão do 

pâncreas e do duodeno, permitindo assim um diagnóstico mais preciso da doença. As 

alterações na perfusão observadas neste estudo, foram atribuídas à presença de alterações 

microcirculatórias no duodeno, secundárias à inflamação local do pâncreas (Lim et al., 

2014). 

 

 

 

 

 
c) Tomografia computorizada e ressonância magnética  

  

Como meios de diagnóstico complementares, existem também as técnicas 

imagiológicas TC e RM. Contudo, são ainda meios de diagnóstico pouco utilizados na 

prática clinica em medicina veterinária. Assim, a TC (Figura 5) revelou resultados pouco 

satisfatórios em animais de companhia e a RM apenas foi descrita recentemente em gatos, 

revelando-se promissora, porém ainda pouco aplicável. Uma vez que estas técnicas 

requerem a utilização de anestesia geral, a sua execução torna-se pouco frequente, devido 

ao risco anestésico existente num animal com PA (Mansfield, 2011; Watson, 2014). 
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Figura 5 – Tomografia computorizada com contraste de um cão com PA grave. O pâncreas está 
localizado medial ao duodeno (seta branca curta) e ventral à veia porta (seta preta curta). Após a 
administração intravenosa de contraste iodado, é possível observar que as áreas do pâncreas que 
têm maior perfusão se encontram mais evidenciadas, em comparação com áreas menos 
perfundidas do parênquima, onde o fluxo sanguíneo se encontra diminuído ou ausente, que 
representam áreas de necrose. A seta preta longa representa áreas perfundidas do pâncreas, 
enquanto a seta branca longa representa uma área de necrose (Adaptado de Holm et al., 2003). 

Num estudo realizado em cães em que foi realizada a angiografia por TC, para 

confirmar uma suspeita clínica de pancreatite, esta permitiu identificar características 

relevantes, bem como estabelecer um prognóstico. Neste estudo foi concluído que esta 

técnica fornece informações imagiológicas mais minuciosas acerca do parênquima 

pancreático e peripancreático, permitindo detetar alterações menos evidentes, ou não 

detetáveis por ecografia (Adrian et al., 2015).  

Com a RM podemos obter imagens detalhadas do pâncreas. Quando comparada 

com a TC, sabe-se que as imagens obtidas nos fornecem informação semelhante no que diz 

respeito à deteção da presença de necrose e sua extensão, bem como presença de líquido. 

Embora a TC seja menos dispendiosa e mais disponível, a RM apresenta a vantagem de 

utilizar um meio de contraste que geralmente é mais seguro para o animal (Holm et al., 

2003). 
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1.6.6 Citologia Aspirativa por Agulha fina  

 

A citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) é um exame complementar, que pode 

ser utilizado para detetar alterações pancreáticas inflamatórias ou neoplásicas. A CAAF não 

está, na maioria dos casos, aconselhada, uma vez que o material recolhido pode não ser 

suficiente, tendo pouca utilidade na elaboração de um diagnóstico (Hernandez et al., 2011). 

A citologia de cães com PA, é caracterizada por uma moderada a marcada 

hipercelularidade, havendo um número variável de células epiteliais acinares e grande 

quantidade de neutrófilos. Estes dois grupos celulares apresentam-se, geralmente, 

degenerados e com alterações induzidas pela inflamação, podendo ser também 

frequentemente observado material necrótico e basofílico na mesma citologia. Idealmente 

devem ser recolhidas três a quatro amostras de locais com alterações durante a realização 

da ecografia abdominal (Bjorneby e Kari, 2002). 

 

1.6.7 Biópsia e Histopatologia 

 

O exame histopatológico é o meio complementar de eleição, para o diagnóstico de 

pancreatite em cães. A biópsia pancreática, obtida por laparotomia exploratória ou 

laparoscopia, tem como objetivo a posterior observação de alterações histopatológicas que 

permitem concluir se a lesão é aguda ou crónica (Figura 6 e 7), ou de origem neoplásica 

(Pratschke et al., 2014). É frequente que as alterações possam estar distribuídas de forma 

não uniforme ao longo do parênquima, havendo necessidade da realização de um número 

maior de cortes, para a avaliação ser o mais correta e completa quanto possível (Newman et 

al., 2004; Mansfield, 2012). 

Durante a realização de laparotomia para biópsia, encontram-se frequentemente 

alterações macroscópicas (Figura 8 e 9), que incluem necrose da gordura peri-pancreática, 

hemorragia pancreática, presença de pus, aderências a órgãos adjacentes e superfície 

capsular granular e irregular (Steiner, 2008). Apesar disso, as biópsias pancreáticas são 

raramente efetuadas em cães com doença aguda, sendo uma opção mais viável para 

avaliação da doença crónica (Mansfield, 2012). 
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Figura 8 - Aspeto do pâncreas de um cão com 
PA (através de laparotomia). O órgão aparece 
severamente hemorrágico, necrótico e 
edematoso (setas) (Adaptado de Xenoulis, 
2015). 

Figura 9 - Aspeto post-mortem de uma PA 
necrosante num cão (Adaptado de Hernandez et 
al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Tratamento 

 

O tratamento de animais com PA depende da presença de eventuais complicações 

sistémicas ou locais (pancreáticas) (Steiner, 2006). De um modo geral, consiste em remover 

a causa determinante, reduzir a secreção pancreática, restaurar e manter o volume vascular 

e a perfusão pancreática, reduzir o grau de dor, prevenir complicações e fornecer suporte 

nutricional adequado (Steiner, 2008). 

 

Figura 7 -Imagem histológica do pâncreas de um 
cão com pancreatite aguda. É possível observar a 
necrose marcada (N) das células acinares e a 
infiltração do tecido pancreático com neutrófilos 
(PMN) (Adaptado de Steiner, 2008). 

 

Figura 6 - Imagem histológica do pâncreas de 
um cão de raça Cavalier King Charles Spaniel 
com pancreatite crónica. Observam-se extensas 
áreas do parênquima pancreático, substituídas 
por fibrose (F) e pequenas áreas de cor basófila 
correspondentes aos ácinos pancreáticos (A) 
(Adaptado de Hernandez et al., 2011).  
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1.7.1 Identificação da causa predisponente e das complicações secundárias 

 

Sempre que possível, a causa predisponente deve ser identificada e especificamente 

tratada. No entanto, detetá-la nem sempre é fácil, uma vez que a pancreatite em muitos, se 

não a maioria dos casos, é idiopática (Steiner, 2008; Steiner, 2010a; Watson, 2014). 

A correção de uma dieta rica em gorduras, pode ser um passo muito importante e 

crucial em animais com hipertrigliceridemia ou endocrinopatia subjacente, (por exemplo). 

Como já foi referido, alguns fármacos podem desencadear a doença, devendo portanto a 

sua administração ser suspensa (Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011). 

Uma vez que a pancreatite pode estar associada a uma grande variedade de 

complicações locais e sistémicas, é muito importante monitorizar cuidadosamente o animal 

para a rápida deteção de qualquer alteração que possa entretanto surgir. Assim, o 

desenvolvimento de qualquer falência de órgãos, representa um impacto negativo grave no 

prognóstico geral (Steiner, 2008; Mansfield e Beths, 2015). 

 

1.7.2 Fluidoterapia 

 

A presença de vómitos e anorexia resultam, geralmente, em desidratação, o que 

requer a administração intravenosa de fluidos para reposição do equilíbrio hidro-eletrolítico, 

uma vez que o pâncreas é um órgão particularmente suscetível à hipovolemia e hipoxia. 

Teoricamente, parece existir vantagem na utilização de fluidos que aumentam o pH 

sanguíneo, tais como a solução de Ringer lactato (LR), evitando assim, uma maior ativação 

de tripsina no interior da célula acinar (Mansfield e Beths, 2015).   

 Os cristaloides são a primeira opção de fluidos a ser usados, já os colóides, apenas 

devem ser administrados em animais com pressão oncótica baixa (Mansfield, 2011).  

A fluidoterapia deve ser adaptada ao estado de hidratação, equilíbrio ácido-base, eletrolítico 

e cardiovascular de cada animal. As necessidades de manutenção (40 a 60 mL/kg/dia) 

devem ser asseguradas. Seguidamente, deve adicionar-se (à taxa de manutenção) o 

volume necessário para corrigir a desidratação e compensar potenciais perdas estimadas 

(vómitos e diarreias), que normalmente são equivalentes a 1,5 a 2 vezes a taxa de 

manutenção, na ausência de choque (Hernandez et al., 2011). Em animais gravemente 

afetados, deve ser administrada uma fluidoterapia de choque com taxas de 90ml/kg/h em 3 

a 60 minutos, seguida da administração de coloides sintéticos. A quantificação da urina 

eliminada é também importante, para repor com maior precisão todas as perdas do animal 

(Watson, 2014). 



Pancreatite aguda em cães 

Revisão Bibliográfica 

 

27 
 

Para a correção da acidose metabólica, devem ser determinados os valores de pH, 

pCO2 e bicarbonato (Hernandez et al., 2011). A suplementação com potássio baseia-se na 

sua concentração sérica (Tabela 5) e em caso de hipocalemia, deverá optar-se por uma 

solução de LR suplementada com potássio (mEq de KCl/L) (Morgan, 2008; Hernandez et al., 

2011). 

A administração subcutânea de fluidos pode ser utilizada em alguns casos muito 

ligeiros e tratados em ambulatório, caso contrário, quando o animal fica hospitalizado deve-

lhe ser administrado fluidos por via parenteral (Morgan, 2008). 

 

Tabela 5 - Suplementação endovenosa de potássio com base na sua concentração sérica (Adaptado 
de Hernandez et al., 2011). 

Concentração sérica de potássio (mEq/L) Suplementação com K
+
/L Fluidos (mEq/L) 

3,7 - 5,0 10 – 20 

3,0 – 3,7 20 – 30 

2,5 – 3,0 30 – 40 

2,0 – 2,5 40 – 60 

< 2,0 60 - 70 

 

1.7.3 Analgesia 

 

Um correto controlo da dor, é crucial no êxito do tratamento da pancreatite (Donovan, 

2012). Mesmo quando os animais não apresentam sinais típicos de dor, é sensato assumir 

que existe um grau de dor em todos os cães com PA. A identificação precisa e 

caracterização da dor são essenciais para otimizar a analgesia (Watson, 2014; Mansfield e 

Beths, 2015). 

Devido à presença de hipovolémia e desidratação na maioria dos cães com PA, bem 

como o risco de ulceração gastroduodenal, os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e os 

agonistas adrenérgicos-α2 não estão recomendados (Hernandez et al., 2011; Mansfield e 

Beths, 2015). Os agentes opióides μ-agonistas totais, tais como a morfina, metadona, 

hidromorfona, meperidina, petidina e fentanil, são considerados os mais eficazes do grupo, 

sendo geralmente utilizados para alívio da dor moderada a grave. Já os μ-agonistas 

parciais, tal como a buprenorfina, são menos eficazes, sendo a sua utilização mais 

frequente para um grau ligeiro de dor. (Mansfield e Beths, 2015). A administração de 

bupivacaína intra-abdominal, pode ser benéfica, caso não haja presença de grande 

quantidade de líquido livre na cavidade abdominal (Mansfield, 2011). Em casos de extrema 

dor, pode optar-se por uma infusão contínua de fentanil, lidocaína e ketamina (Hernandez et 
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al., 2011; Willard, 2012). Em animais que tenham de ser tratados em ambulatório, pode 

optar-se pela administração oral de butorfanol, tramadol, ou adesivo transdérmico de fentanil 

(Steiner, 2010a). 

Na tabela 6 estão representados os analgésicos mais utilizados no controlo da dor 

em animais com PA, com a respetiva dose, via de administração, duração da ação e 

informação adicional de cada fármaco. 

 

Tabela 6 - Analgésicos mais utilizados em cães com PA (Adaptado de Mansfield e Beths, 2015). 

Fármaco 
Dose, Via de administração e Duração da 

ação 

Informação 

Adicional 

Bupivacaina 1 a 2 mg/kg; epidural (4 a 6 horas) 
Pode haver paralisia 

muscular. 

Buprenorfina 10 a 40 μg/kg, IV, IM (6 a 8 horas) 

Iniciar com uma alta 
dose e frequência e 

reduzir logo que 
possível. 

Fentanil 

2 μg/kg; bolus IV (0 a 3 horas) 
0,2 a 0,8 μg/kg/minuto (CRI) 

0,003 a 0,005 mg/kg/hora (adesivo 
transdermico); 

É 100 vezes mais 
potente que a 

morfina. Diminui a 
motilidade 

gastrointestinal. 

Hidromorfona 0,05 a 0,15 mg/kg; IV, IM, SC (2 a 6 horas) - 

Ketamina 5 a 20 μg/kg/minuto (CRI) 

Pode ser 
administrada 

conjuntamente com 
outros analgésicos. 

Lidocaína 25 a 50 μg/kg/minuto IV (CRI) 
1 a 2 mg/kg; epidural (2 a 4 horas) 

Também tem 
propriedades anti-
inflamatórias. Pode 

originar paralisia 
muscular. 

Metadona 0,1 a 1 mg/kg; IV, IM, SC (2 a 4 horas) - 

Morfina 
0,1 a 0,5 mg/kg; IM, SC (4 a 6 horas) 

0,1 mg/kg/hora; IV (CRI) 
0,1 mg/kg epidural (12 a 24 horas) 

Cuidado necessário 
com a libertação de 
histamina quando é 

administrado IV. 
Deve ser evitada 

quando há alterações 
nas vias biliares e 

vesicula biliar. 

Remifentanil 0,2 a 0,8 μg/kg/minuto; IV (CRI) - 

Tramadol 2 a 5 mg/kg, PO 
Pode provocar 

sedação. 

IV - Intravenoso; CRI – Infusão Contínua; IM - Intramuscular, SC – Subcutâneo. 
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1.7.4 Agentes antieméticos  

 

A ocorrência de vómitos em cães com pancreatite, pode ter origem central, mediada 

por agentes eméticos circulantes, e locais, pela ocorrência de íleo paralítico, peritonite, e 

distensão pancreática (Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 2015).  

Segundo alguns autores, os cães com PA que não apresentem sinais evidentes de 

náuseas ou vómitos devem na mesma ser tratados com um antiemético, especialmente no 

início, para aumentar o apetite (Mansfield e Beths, 2015). Pelo contrário, Wilard (2012) 

refere que a utilização de antieméticos apenas se deve restringir a casos de náuseas 

bastante exacerbados e por períodos de tempo curtos, para averiguar se o animal está 

realmente a melhorar, ou se a supressão dos vómitos se deve unicamente ao tratamento.  

Com a utilização de modelos experimentais foi demonstrado que a administração de 

dopamina diminui a intensidade da inflamação na PA (Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 

2015). Existe, portanto, uma desvantagem teórica em administrar metoclopramida em cães 

com PA, uma vez que é um antagonista dopaminérgico, embora este facto não esteja 

clinicamente comprovado (Steiner, 2008; Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012; Mansfield 

e Beths, 2015). Para além disto, os seus efeitos no aumento da motilidade gastrointestinal 

podem aumentar a dor e a libertação de enzimas pancreáticas, em alguns animais (Watson, 

2014). Também se põe a hipótese dos seus efeitos negativos na perfusão esplâncnica, já 

que a dopamina é importante na sua regulação (Steiner, 2008; Steiner, 2010a). 

O Maropitant é um agente antiemético eficaz que bloqueia a emese mediada a nível 

central e periférico. Pode ainda haver vantagens adicionais na utilização deste fármaco, tais 

como redução de dor visceral e diminuição de lesão pulmonar. Embora não haja nenhuma 

evidência destes benefícios adicionais do maropitant, até à data, os autores consideram que 

este é o fármaco antiemético de primeira linha (Steiner, 2008; Mansfield, 2012; Watson, 

2014; Mansfield e Beths, 2015). 

Uma outra opção, são o grupo dos agentes antagonistas serotoninérgicos, tais como, 

o ondansetron e dolasetron, que podem ser administrados para melhorar a náusea ou 

controlar a emese (Twedt, 2007; Steiner 2008; Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 2015). 

Ainda assim, Watson (2014) refere que devem ser evitados, uma vez que, em humanos, já 

foram descritos como causa de pancreatite. Outro antiemético, também muito eficaz, é a 

clorpromazina, porém pode provocar alguma sedação e hipotensão, uma vez que é um 

derivado da fenotiazina. O butorfanol, para além das suas propriedades analgésicas já 

referidas, também tem propriedades antieméticas (Donovan, 2012; Watson, 2014). 

A principal desvantagem dos antieméticos mais recentes é o seu elevado custo, 

especialmente em cães de grande porte (Donovan, 2012). Na tabela 7 encontram-se 
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representados os antieméticos mais utilizados no controlo dos vómitos e náusea, na PA, 

bem como a respetiva dose. 

 

Tabela 7 - Dose dos antieméticos mais utilizados no tratamento da PA no cão (Adaptado de 

Hernandez et al., 2011). 

Fármaco Dose 

Citrato de Maropitant 1 mg/kg (1ml/10kg PV) SC, 2mg/kg/ PO (SID) 

Clorpromazina 0,2 - 0,4mg/kg PO, IM, SC (BID a TID) 

Dolasetron 0,6-1,0mg/kg PO ou IV (SID) 

Metoclopramida 
0,5 - 1mg/kg, IM, SC, PO (BID a QUID) 

1-2 mg/kg IV (infusão contínua lenta) 

Ondansetron 
0,1 a 0,2mg/kg, IV (BID a QUID) 

0,5 a 1mg/kg, PO (SID oi BID) 

IV - Intravenoso; CRI – Infusão contínua; IM – Intramuscular; SC – Subcutâneo; PO – Per os 

 

1.7.5 Protetores gástricos e antisecretores    

 

Os animais com PA têm um risco acrescido de ulceração gastroduodenal, muito 

provavelmente devido à peritonite local. Assim, a redução da acidez gástrica recorrendo a 

fármacos, ou através de aspiração física de conteúdos gástricos, está muitas vezes 

recomendado no tratamento de PA canina (Watson, 2014). Apesar disto, Mansfield e Beths 

(2015), afirmam que não existem dados relevantes que indiquem que a redução da acidez 

gástrica é benéfica em cães com PA. No entanto, se houver evidência clínica de ulceração 

gástrica (hematemese substancial ou melena) ou esofagite (sinais clínicos tais como 

eructações repetidas, regurgitação), está indicado administrar-se protetores gástricos e 

antisecretores.  

Assim, os protetores gástricos e antisecretores mais frequentemente utilizados são: o 

sucralfato, antagonistas dos recetores H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina) ou 

ainda um inibidor da bomba de protões (omeprazol), que tem uma maior capacidade de 

manter o pH gástrico elevado, por um período maior de tempo (Watson, 2014; Mansfield e 

Beths, 2015). Este fármaco é atualmente considerado o antisecretor de primeira eleição, em 

cães com PA (Mansfield e Beths, 2015). 

Os antagonistas dos recetores H2 são os mais amplamente utilizados uma vez que 

podem ser administrados por via parenteral (Hernandez et al., 2011). A cimetidina e a 

ranitidina devem ser evitadas em animais com doença hepática, devido ao seu efeito no 

sistema citocromo P-450. A ranitidina tem também ação pró-cinética podendo causar 
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vómitos em alguns casos, devendo ser descontinuada, caso ocorra. A famotidina é 

preferível, uma vez que não apresenta efeitos pró-cinéticos (Watson, 2014). Na tabela 8 

encontram-se representados os protetores gástricos e os antisecretores utilizados com 

maior frequência para o tratamento de PA, bem como a respetiva dose. 

 

Tabela 8 - Doses dos protetores gástricos e antisecretores mais utilizados no tratamento de PA no 

cão (Adaptado de (Hernandez et al., 2011). 

Fármaco Dose 

Cimetidina 5 a 10mg/kg PO ou IV (TID ou QUID) 

Famotidina 0,5mg/kg PO, IV, SC ou IM (SID ou BID) 

Omeprazol 0,7mg/kg PO (SID) 

Ranitidina 0,5 a 2mg/kg PO ou IV (BID ou TID) 

Sucralfato 0,5 – 1 g PO (BID ou TID) 

 

1.7.6 Antibioterapia  

 

Existem poucas evidências científicas acerca da utilização de antibióticos no 

tratamento de PA. As principais razões que levam à administração de antibióticos em cães 

com PA incluem: o tratamento de uma área de necrose pancreática infetada e a ocorrência 

de uma translocação bacteriana gastrointestinal, apesar de as complicações infeciosas em 

cães serem extremamente raras (Williams, 2005; Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; 

Willard, 2012; Watson, 2014; Mansfield e Beths, 2015). Assim, está aconselhado a utilização 

de antibióticos de largo espetro de modo profilático apenas em cães com PA grave, já que a 

forma moderada não necessita de antibioterapia (Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; 

Watson, 2014). 

A translocação bacteriana tem sido documentada em cães com pancreatite induzida 

experimentalmente, mas não tem sido descrita com ocorrência natural na doença. Está 

descrito que quando ocorre translocação bacteriana, as bactérias são provenientes do 

intestino delgado. Clinicamente, é difícil suspeitar da ocorrência de translocação bacteriana, 

uma vez os sinais de inflamação, tais como a pirexia e alterações das células da linha 

branca, também ocorre simultaneamente em animais com PA, sendo indistinguíveis quanto 

à sua origem (se da própria pancreatite ou da infeção bacteriana) (Mansfield e Beths, 2015). 

Em geral, os sinais de alterações intestinais, como melena e hematoquésia, aliadas à 

anorexia e/ou hipotensão prolongadas, podem aumentar a suspeita de translocação 

bacteriana. Nestes casos, antibióticos de largo espetro devem ser administrados por via 

parentérica (Mansfield e Beths, 2015).  
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As fluoroquinolonas ou sulfonamidas têm sido frequentemente utilizadas em 

medicina humana, por penetrarem bem no parênquima pancreático e por serem eficazes 

contra as bactérias isoladas desta região. Ainda assim, uma vez que as sulfonamidas são 

hepatotóxicas, devem ser evitadas nos casos em que há insuficiência hepática. As 

fluoroquinolonas apenas são eficazes contra os aeróbios pelo que se aconselha a 

associação de outro antibiótico que abranja este grupo, tais como o metronidazole ou a 

amoxicilina. O metronidazole tem a vantagem de ser benéfico caso haja também doença 

inflamatória intestinal ou crescimento bacteriano, secundários ao íleo paralítico que possa 

existir (Watson, 2014). 

O uso rotineiro de antibióticos profiláticos em cães sem sinais relevantes, pode levar 

ao aumento da resistência aos antibióticos, devendo por isso ser evitados sempre que 

possível (Steiner, 2006; Steiner, 2008; Mansfield e Beths, 2015). 

 

1.7.7 Anti – inflamatórios não esteroides / Corticosteroides  

 

Os AINEs não são frequentemente administrados em animais com PA, devido aos 

seus potenciais efeitos secundários gastro-intestinais, para além de aumentarem o risco de 

IR, em animais com hipotensão e/ ou choque. Para além disso, parece não haver qualquer 

efeito benéfico no estado inflamatório do pâncreas, quando administrados (Taboada, 2005; 

Steiner, 2008; Steiner, 2010a; Watson, 2014) 

A utilização de corticosteróides em cães com PA é ainda um pouco controversa, 

devido à ideia anteriormente existente, que este grupo farmacêutico pudesse provocar 

pancreatite bem como devido à sua ação hiperlipémica e anti-insulínica (Steiner, 2008; 

Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012; Wilard, 2012).  

Apesar disso, hoje em dia reconhece-se que não representam uma causa da 

doença, uma vez que apenas aumentam a atividade da lipase (não específica), não 

causando assim inflamação pancreática (Mansfield, 2012). Ademais, os corticosteróides são 

o único grupo de fármacos capazes de neutralizar diferentes etapas da inflamação 

(Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 2015). O uso criterioso de corticosteroides é por isso, 

cada vez mais ponderada em cães com PA grave (Mansfield, 2012). 

Na pancreatite linfoplasmocítica (característica do Cocker Spaniel) é proposto o 

tratamento imunossupressor. Só é possível estabelecer este diagnóstico através de análise 

histológica das biopsias pancreáticas, recolhidas por laparotomia ou laparoscopia. A dose 

inicial de prednisolona recomendada é de 1 a 2mg/kg/dia, sendo reduzida de forma 

progressiva (Hernandez et al., 2011). 
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Alguns autores recomendam a utilização de corticosteroides para controlo do choque 

em cães com pancreatite (Taboada 2005; Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011). Neste 

caso, o tratamento é curto (1 ou 2 doses intravenosas de metilprednisolona ou 

dexametasona) e funciona como complemento de outras terapêuticas de choque 

(Hernandez et al., 2011). 

 

1.7.8 Plasma 

 

O plasma contém uma grande variedade de substâncias, que incluem fatores de 

coagulação, inibidores de proteases (α1-antitripsina e α2-macroglubulina) e albumina, 

podendo estes componentes ter um efeito benéfico em animais com PA (Mansfield, 2012, 

Watson, 2014). A albumina, permite não só ajudar a reestabelecer o volume sanguíneo e 

pressão oncótica (evitando assim a isquemia pancreática), como também limita a formação 

de edemas (Williams, 2005; Hernandez et al., 2011). Assim, as vantagens da transfusão de 

plasma, no tratamento da PA, são essencialmente a reposição de α-macroglobulinas 

circulantes, de fatores coagulação e de fatores anti-inflamatórios, sendo muito importante na 

tentativa de reversão de CID (Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 

2015). A sua administração ou a terapia coloidal, estão normalmente indicada em animais 

com hipoproteinemia grave, ou situações de choque, em que é fundamental manter a 

microcirculação pancreática (Elliott, 2005; Taboada, 2005; Simpson 2006). 

Dependendo da gravidade da doença, está descrito que a administração diária de 

plasma (70 ml / kg / dia), durante os primeiros 2-3 dias de hospitalização, pode ser benéfica 

quando usada como profilaxia (Mansfield, 2008). Por outro lado, quando averiguadas as 

suas propriedades coloidais, conclui-se que as vantagens da administração de plasma, não 

são tão claras como esperado, já que possui apenas cerca de 20 a 30% das propriedades 

oncóticas dos coloides sintéticos, tornando-se mais vantajoso a utilização destes últimos 

(Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 2015). Para além disto, a dose adequada de plasma 

que deve ser administrada em cães com pancreatite grave é desconhecida. Fatores tais 

como a gravidade da doença, complicações sistémicas e, especialmente, concentrações de 

albumina sérica e de antitrombina-III devem ser cuidadosamente analisados (Steiner, 2008).  

O plasma fresco congelado (preparado a partir do sangue fresco e congelado no 

espaço de 8 horas, após a recolha) e o sangue fresco, são também excelentes alternativas, 

uma vez que contêm α2-macroglobulinas, fatores de coagulação e albumina, que têm 

efeitos benéficos em animais com PA aguda grave. Embora a sua administração não tenha 

mostrado grandes vantagens em seres humanos com PA, acredita-se que seja útil em cães 

com doença grave (Williams, 2005; Steiner, 2010a). 
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1.7.9 Nutrição 

 
A importância da nutrição no tratamento da PA, tem vindo a ser cada vez mais 

valorizada ao longo dos tempos. (Mansfield e Beths, 2015). Antigamente, defendia-se que a 

alimentação enteral estava completamente contraindicada por estimular a libertação de 

colecistoquinina e secretina, que consequentemente aumentavam a libertação de enzimas 

pancreáticas, agravando assim a pancreatite, bem como o aumento da dor e desconforto 

abdominal. Contudo, hoje em dia, sabe-se que a prática da regra “nada per os” (NPO), a fim 

de dar repouso ao pâncreas, não é a mais adequada, sendo que a alimentação enteral deve 

ser iniciada o mais cedo possível (Steiner, 2008; Steiner, 2010a; Watson, 2014).  

Em medicina veterinária, a premissa de que o intestino tem um papel importante 

durante a fase crítica da doença, e que a nutrição enteral (NE) é preferível à nutrição 

parenteral (NP), é atualmente a mais correta. Um estudo piloto recente, onde foi avaliada a 

tolerância prepilórica à alimentação enteral, revelou resultados promissores, não havendo 

exacerbação dos sinais clínicos de vómitos e dor abdominal. Por outro lado, os animais que 

receberam alimentação parenteral, revelaram uma exacerbação dos sinais de vómitos e 

regurgitação, pelo que se conclui que a NE melhora a saúde intestinal, reduzindo a 

ocorrência de íleo paralítico e vómito (Mansfield et al., 2011; Jensen, 2014; Watson, 2014). 

Ao implementar alimentação enteral, uma dieta adequada deve ser selecionada. 

Embora em medicina veterinária existam poucos estudos que avaliem a influência do tipo de 

dieta na progressão da doença, sabe-se que uma alimentação altamente digerível, como a 

usada em animais com distúrbios gastrointestinais, é a geralmente recomendada (Jensen, 

2014).   

A recomendação mais aplicada nestes casos, é evitar uma dieta rica em gordura, 

embora não haja uma evidência concreta da influência do uso de uma dieta rica em gordura 

e pancreatite. Assim, dietas convalescentes devem ser evitadas, uma vez que apresentam 

um teor em gordura muito elevado para cães com PA e hiperlipidemia (Jensen, 2014; 

Watson, 2014; Mansfield e Beths, 2015).  

Steiner (2008) defende que a teoria NPO apenas deve ser aplicada se o animal não 

parar de vomitar, caso contrário, deve ser-lhe oferecida uma dieta adequada logo que 

possível. Quanto mais grave é a doença, mais urgente se torna fornecer uma alimentação 

enteral ao animal, não excedendo as 48 horas de jejum (Watson, 2014). Assim, caso o 

animal não vomite, 12 horas após o jejum, deve ser-lhe oferecida uma pequena quantidade 

de água. Caso o animal não rejeite a água ingerida, devem ser dadas pequenas 

quantidades de dieta com baixo teor de gordura (low-fat-food), e caso não haja vómitos após 

ingestão deste alimento, este procedimento deve ser repetido, com poucas horas de 
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intervalo (Steiner, 2008). Uma boa escolha inicial de alimentação é, por exemplo, arroz 

branco misturado com água, pois é isento de gordura e proteína. Nas seguintes refeições, 

podem ser introduzidas dietas veterinárias com baixo teor de gordura, como por exemplo: 

Eukanuba Intestinal Formula, Hill’s i/d Low Fat, Hill’s Pet Nutrition, Royal Canin Digestive 

Low fat, Purina EN Gastroenteric canine Formula, entre outras (Watson, 2014). 

Conjuntamente com uma NE adequada, deve ser administrado um antiemético com 

o objetivo de melhorar a tolerância a este tipo de alimentação (Steiner, 2008; Mansfield e 

Beths, 2015). Em cães com PA grave que rejeitem completamente a ingestão voluntária de 

água e comida, mas que não vomitem, a alimentação forçada através de um tubo de 

alimentação nasoesofágico, de esofagostomia, gastrostomia ou jejunostomia, deve ser 

instituído o mais rapidamente possível (Steiner 2008; Mansfield e Beths, 2015). 

As sondas de alimentação são um método eficaz, que facilita a administração da 

dieta, havendo uma grande diversidade de opiniões entre autores, quanto à sua utilização. 

As sondas nasoesofágicas são facilmente colocadas recorrendo ao uso de um anestésico 

local, não sendo necessário anestesia geral. São, portanto, uma escolha apropriada, a curto 

prazo, para um suporte nutricional de um animal gravemente debilitado, onde o uso de um 

anestésico geral está contraindicado. A grande desvantagem da sua utilização é o pequeno 

diâmetro do tubo, que aumenta o risco de entupimento, o que limita o tipo de dieta que pode 

ser administrada. Os tubos de esofagostomia já requerem a utilização de uma anestesia 

geral de curta duração para a sua colocação. Apesar disso, são uma excelente opção em 

cães, tendo a vantagem da possibilidade de administração de maior quantidade de dieta 

liquefeita, adequada e completa. Os tubos de gastrostomia podem ser colocados 

cirurgicamente ou por endoscopia, apresentando as mesmas vantagens e desvantagens do 

anterior (Jensen, 2014).  

Segundo Steiner (2008) e Watson (2014), os tubos de jejunostomia são os mais 

indicados do ponto de vista fisiológico do trato gastrointestinal e bastante recomendados em 

estados graves da doença, prevenindo infeções. Porém, requerem também a utilização de 

anestesia geral, pelo que deve ser ponderada a intervenção, consoante o caso. 

É necessário reconhecer também a importância da alimentação parenteral na terapia 

da PA, uma vez que a ingestão voluntária é muitas vezes insuficiente para satisfazer as 

necessidades calóricas diárias. Apesar de ser muitas vezes recomendada em estados 

graves da doença, a alimentação exclusivamente parenteral demonstrou diminuir a 

imunidade humoral e mediada por células, ampliar a resposta pró-inflamatória, bem como 

aumentar a translocação bacteriana e taxa de infeção. Está descrito que este tipo de 

alimentação possa mesmo piorar o prognóstico, em seres humanos (Mansfield e Beths, 

2015). Um estudo revelou uma mortalidade de cerca de 50% em mais de 200 cães que 
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apenas receberam NP, bem como aumento de complicações metabólicas (70%), mecânicas 

(25%) e séticas (5%) (Reuter et al., 1998).  

 

1.8 Tratamento cirúrgico 

 

A indicação para cirurgia, muitas vezes surge devido à falha da terapia médica 

implementada. Assim, a laparotomia irá ajudar a elaborar um diagnóstico, pela avaliação 

macroscópica de toda a cavidade abdominal. O objetivo deste procedimento consiste em 

expor cirurgicamente o pâncreas, para determinar o tipo e extensão da doença, bem como 

remover o tecido necrosado e explorar completamente a cavidade abdominal (Thompson et 

al., 2009). 

Não existem estudos que avaliem a eficácia da cirurgia pancreática para a doença 

aguda em cães. Os resultados de tais procedimentos em humanos têm sido bastante 

dececionantes, e as recomendações atuais para a intervenção cirúrgica nesta doença em 

doentes humanos, são bastante conservadoras (Steiner, 2008; Hernandaz et al., 2011). A 

cirurgia deve também ser evitada, na maioria dos casos, uma vez que muitos animais com 

pancreatite grave se encontram hemodinamicamente instáveis, o que aumenta o risco da 

anestesia geral. Caso seja efetuada, o animal tem de ser minuciosamente monitorizado 

durante o procedimento (Hernandaz et al., 2011). 

Ainda assim, algumas indicações específicas continuam a justificar a exploração 

cirúrgica (Hernandaz et al., 2011). Atualmente, as únicas indicações para este procedimento 

são: obstrução biliar devido a edema significativo em redor do ducto biliar e respetiva 

abertura; colecistoduodenostomia (para permitir a drenagem biliar); formação de um 

abscesso que requeira drenagem e omentalização; suspeita ultrassonográfica de necrose 

de um segmento do pâncreas, passível de ser removido; suspeita de neoplasia do tecido 

inflamado, para excisão ou biopsia (Steiner, 2008; Hernandaz et al, 2011). 

Para além das técnicas acima mencionadas, existe também a pancreatectomia total, 

sendo esta a técnica mais definitiva e radical. Tem como principais indicações clínicas a 

fibrose crónica grave, a pancreatite não responsiva ao tratamento ou ainda o traumatismo 

agudo. A principal dificuldade desta técnica cirúrgica, consiste em remover o lobo direito do 

pâncreas, sem danificar o suprimento sanguíneo que este órgão possui em comum com o 

duodeno. Caso seja impossível manter a circulação sanguínea duodenal intacta, realiza-se a 

técnica de pancreatoduodenectomia (ainda mais agressiva que a anterior), apresentando 

este procedimento elevados índices de mortalidade. Os animais em que lhes seja feita 

excisão total do pâncreas devem receber tratamento para insuficiência pancreática exócrina 

e DM para o resto da vida (Slatter, 2007). 
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1.9 Prognóstico 

 

Prever um prognóstico preciso para a PA, é algo relativamente difícil, acabando por 

estar intimamente relacionado com a gravidade da doença (Williams, 2005; Steiner, 2010a; 

Willard, 2012).  

As complicações habituais, tais como a hiperbilirrubinemia, não são necessariamente 

sinónimos de mau prognóstico. Inclusivamente, acabam por normalizar espontaneamente 

quando o animal é submetido a uma terapia adequada (Willard, 2012). O aumento das 

dimensões do pâncreas, visualizado através de ecografia abdominal, também não apresenta 

qualquer significado para o prognóstico (Hernandez et al., 2011). 

Os sinais clínicos que representam uma ameaça de vida para o animal, são aqueles 

que acompanham uma PA grave (fulminante) e que, geralmente, resultam em morte 

(Williams, 2005). Os animais que não apresentem necrose pancreática nem complicações 

sistémicas, têm um prognóstico mais favorável, contrariamente àqueles que têm uma 

extensa área de necrose e falência de múltiplos órgãos (Steiner, 2008). No entanto, nenhum 

caso é linear uma vez que alguns cães são capazes de recuperar totalmente após um 

episódio isolado grave da doença, e noutros casos, a pancreatite mesmo sendo ligeira, vai 

persistindo, acabando o animal por morrer de uma exacerbação aguda da doença, ou é 

eutanasiado por falta de recuperação ou elevados custos a longo prazo (Williams, 2005). 

Habitualmente, basta haver a falha de um único órgão, tal como rim ou pulmão, para 

o animal não conseguir sobreviver (Steiner, 2008).  

Concluindo, a pancreatite é uma doença de progressão muito imprevisível. Alguns 

casos apresentam uma recuperação total, outros acabam por não resistir apesar da terapia. 

Noutros ainda, a evolução da doença continua numa forma crónica e subclínica com 

eventuais episódios de agudização (Williams,2005). 
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CAPÍTULO II – Objetivos 
 
 

A pancreatite aguda é uma doença que surge frequentemente na prática clínica 

veterinária. Este trabalho tem como principal objetivo, consolidar e desenvolver o 

conhecimento já adquirido sobre a doença. 

Assim, os objetivos específicos deste trabalho foram:  

 

 Acompanhar todas as etapas realizadas na prática clínica, nomeadamente os 

exames complementares de diagnóstico, o tratamento e a monitorização da evolução 

clínica dos animais em estudo. 

 Analisar de forma detalhada os seis casos clínicos para determinar quais são os 

dados de anamnese, exame físico e exames complementares mais relevantes, que 

sugerem o diagnóstico de PA. 

 Interpretar todos os dados clínicos em cada caso fazendo a respetiva comparação 

com a informação disponível na bibliografia. 

 Comparar todo o tratamento efetuado com o descrito na bibliografia, com o objetivo 

de determinar a melhor opção terapêutica em cada caso analisado. 
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CAPITULO III – Casos Clínicos 

1. Introdução 
 

Os casos clínicos descritos neste trabalho foram acompanhados no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), Águeda, Portugal, ao longo de 5 meses de estágio.  

Para a realização deste trabalho, foram selecionados 6 casos clínicos de 6 cães com 

diagnóstico de pancreatite. Destes 6 casos selecionados, os animais foram numerados 

aleatoriamente de 1 a 6, sendo caracterizados por idade, raça, género, peso e índice 

corporal. Todos os casos clínicos foram seguidos desde o momento da primeira consulta até 

à recuperação completa do animal, pelo que todas as etapas de diagnóstico e tratamento 

serão comparadas entre todos os casos ao longo do trabalho. 

2. Análise dos casos clínicos 

2.1 Identificação dos animais 
 

A população de animais utilizada neste trabalho é constituída por 5 fêmeas e 1 

macho, com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos de idade, sendo que nenhum 

dos animais tem raça definida (tabela 9). 

 

Tabela 9 - Identificação dos animais. 

Cão Raça 
Idade 
(anos) 

Género 
Peso 
(kg) 

Índice Corporal 
(1 a 9) 

1 SRD 8 Fêmea 6,3 7 

2 SRD 11 Fêmea 26,5 8 

3 SRD 3 Fêmea 4,3 4 

4 SRD 9 Fêmea 5,5 5 

5 SRD 6 Fêmea 10,7 8 

6 SRD 2 Macho 9,3 5 

SRD- sem raça definida. 

 

2.2 Anamnese 
 

 Na tabela 9, estão representados os dados mais relevantes da anamnese de cada 

um dos animais (motivo da consulta, ambiente em que vivem e dieta). De salientar que em 

todos os casos, os proprietários referem que o animal teve episódios de vómito espumosos 

ou verde/amarelados, bem como anorexia. Também pôde verificar-se que em todos os 

casos, com a exceção do animal 6 que chegou por um motivo inicial diferente 

(atropelamento), a sua alimentação era pouco equilibrada. 
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Tabela 10 - Dados da anamnese dos 6 animais. 

 Anamnese 

Animal Motivo da consulta Ambiente Dieta 

1 

Vómitos espumosos 
contínuos há 9 dias; dor 
abdominal aguda há 10 dias; 
poliúria, polidipsia e anorexia 
há 6 dias. 

Vive num apartamento, 
não tendo acesso ao 
exterior a não ser com os 
donos para passeio com 
trela; não coabita com 
outros animais; 
devidamente 
desparasitada interna e 
externamente; vacinas em 
dia. 

Exclusivamente comida 
caseira, mais 
precisamente, restos da 
comida diária dos 
proprietários ou frango 
cozido e tem sempre água 
à disposição. 

 

2 

Vómitos cor amarelo/verde 
(biliosos) desde há 2 dias; 
anorexia há 1 dia, dor 
abdominal aguda, sendo que 
tenta morder quando as 
proprietárias tocam no 
abdómen. 

 

Vive numa vivenda, tendo 
tanto acesso ao exterior 
como ao interior; coabita 
com outros animais; 
encontra-se devidamente 
desparasitada interna e 
externamente; vacinação 
em dia. 

A sua dieta passa por 
ração seca de manhã e 
comida caseira (com sal e 
por vezes ossos) à noite, 
sendo que por vezes come 
também a dos outros cães; 
tem sempre água à 
disposição. 

3 

Vómitos, inicialmente 
alimentares mas que depois 
evoluíram para espumosos 
com raios de sangue, desde 
há 5 dias, sendo que na 
noite anterior vomitou 9 
vezes; no dia da consulta fez 
diarreia castanha liquida; 
tem anorexia há 1 dia e dor 
abdominal aguda. 

Vive numa vivenda, tendo 
tanto acesso ao exterior 
como ao interior, 
coabitando com outros 
animais; nunca foi 
vacinada nem 
desparasitada interna e 
externamente. 

A sua dieta é 
exclusivamente caseira, 
tendo sempre água à 
disposição. 

4 

Há 4 dias que apresenta 
anorexia e 3 vómitos de cor 
esverdeada (biliosos); 
abdómen um pouco dilatado 
e com muita dor quando 
manipulada nesta região 

 

Encontra-se devidamente 
desparasitada interna e 
externamente bem como 
possui todas as vacinas 
em dia; vive numa 
vivenda, tendo acesso 
tanto ao interior como ao 
exterior coabitando com 
mais 4 cães. 

Exclusivamente comida 
caseira (refugados, 
fiambre, bacon, peles de 
frango), maioritariamente, 
restos da comida diária 
dos proprietários. 

5 

Apresenta hiporexia há 5 
dias, sendo que há 3 que 
deixou mesmo de comer; há 
4 dias que tem vómitos de 
cor amarelo/verde e fez 
diarreia durante a consulta, 
não tendo tido nenhum outro 
episódio antes disso; sem 
dor abdominal. 

Só foi vacinada uma vez e 
está corretamente 
desparasitada, interna e 
externamente; não coabita 
com mais nenhum animal 
e apenas tem acesso ao 
exterior, com os donos 
mas pode ter comido 
corpo estranho. 

A alimentação varia entre 
ração e comida caseira, 
tendo sempre água à 
disposição. 

6 
Apresentou-se à consulta 
porque foi atropelado. 

Encontra-se corretamente 
vacinado e desparasitado; 
não coabita com mais 
animais e vive numa 
vivenda só tendo acesso 
ao exterior. 

Come ração e comida 
caseira alternadamente, 
tendo sempre água à 
disposição. 
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2.3 Sinais Clínicos 

 

Através dos dados recolhidos na anamnese e exame físico, foi possível realizar uma 

lista de sinais clínicos, onde se constatou que os vómitos e anorexia são os dois sinais mais 

frequentes, afetando cinco dos seis animais dos casos clínicos acompanhados. 

Na tabela 11, encontram-se os sinais clínicos apresentados pelos animais. O caso 

clínico 6, uma vez que o animal teve pancreatite secundária ao traumatismo por 

atropelamento, não consta na lista de sinais clínicos, uma vez que a prioridade inicial neste 

caso foi estabilizar o animal. 

 

Tabela 11 - Sinais clínicos apresentados pelos 6 animais. 

Sinais Clínicos Nº de animais 

Anorexia 5 

Alterações nas mucosas (secas e aumento do TRC) 2  

Diarreia  2 

Dor abdominal aguda 5 

Hipertermia 2 

Polidípsia 1 

Poliúria 1 

Prova da prega de pele aumentada 2 

Taquicardia 4 

Taquipneia 4 

Vómitos 5 

TRC- Tempo de repleção capilar; FC – Frequência cardíaca; FR – Frequência respiratória  

 

 

2.4 Diagnóstico 

 

2.4.1 Hemograma 

 

 Na tabela 12 apresentam-se as alterações do hemograma de apenas três dos seis 

animais uma vez que os restantes tinham um hemograma normal. 
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Tabela 12 - Alterações no hemograma dos animais 1,2 e 3. 

Animal Alterações no hemograma Valores de referência 

1 

 Leucocitose (48.37 x 10
9
/L) por 

neutrofilia (42.25 x 10
9
/L)  

 Monocitose: 4.12 x 10
9
/L  

 Basofilia: 0.19 x 10
9
/L  

Leucócitos: 5.50-16.90 x10
9
/L 

Neutrófilos: 2.00-12.00 x10
9
/L 

Monócitos: 0,30-2,00 x10
9
/L 

Basófilos: 0.00-0.10 x10
9
/L 

Eosinófilos: 0.10-1.49 x10
9
/L 

Plaquetas: 175-500 x10
9
/L 

2  Monocitose: 2.30 x 10
9
/L  

3 

 Leucopenia: 0,79 x 10
9
/L por 

neutropenia: 0,10 x 10
9
/L   

 Linfopenia: 0.34 x 10
9
/L  

 Eosinopenia: 0.00 x 10
9
/L  

 Trombocitopenia: 95 x 10
9
/L  

 

 

2.4.2 Bioquímica sérica  

 

A todos os animais deste estudo, foram mensurados os valores de bioquímica sérica 

(descritos na coluna da esquerda da tabela 13), embora não tenha sido possível analisar os 

mesmos parâmetros em todos casos, por uma questão económica de alguns proprietários.  

 Observando os parâmetros bioquímicos medidos, foi possível verificar que todos os 

animais apresentavam um aumento da atividade sérica da FA, muito acima dos valores de 

referência, bem como da ALT, com a exceção do animal 2 (tabela 13). 

Pôde verificar-se que o animal 5 apresentava um aumento das concentrações 

séricas de BUN e creatinina, contrariamente aos restantes animais. 

A medição da atividade sérica da LP apresentou valores muito elevados em todos os 

animais (Tabela 14), sendo que nos casos 2 e 3 nem foi possível a leitura exata. Para uma 

interpretação mais rápida e eficaz da tabela 13, os valores que se encontram acima dos de 

referência, estão representados a azul, contrariamente aos de cor laranja que se encontram 

abaixo do limite inferior. 
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Tabela 13 - Parâmetros bioquímicos de cada animal. 

Parâmetros  
Bioquímicos 

Animais 
Valores de referência 

1 2 3 4 5 6 

ALB 2,8 4,1 - - 3,6 - 2,6 - 4,0 U/ l 

ALT 100 50 93 81 149 >1000 17 – 78 U/ l 

BUN 9,2 18,9 - 54 >140 1,8 9,2 – 29,2 U/ l 

Bilirrubina Total  - - - - 3,1 - 0,1 – 0,5 mg/dl 

Cl
-
 - - 105 - - - 102 – 117 mEq/l 

Creatinina 0,5 0,8 - 0,4 6,5 0,5 0,4 – 1,4 mg/ dl 

FA 420 285 310 316 231 432 13 – 83 U/ l 

Glicemia 141 122 - - - - 75 - 128 

K
+ 

- - 2,8 - - - 3,2 - 5,0 mEq/l 

Na
+ 

- - 141 - - - 141 – 152 mEq/l 

FA- Fosfatase alcalina; ALT - Alanina aminotransferase; BUN – Blood urea nitrogen; Cl
- 
- Cloro; K

+
 

- Potássio; Na
+ 

- Sódio 

 

 

Tabela 14 - Valores da atividade sérica da LP dos seis animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Imagiologia 
 

Dentro das várias técnicas imagiológicas existentes, apenas a ecografia abdominal 

foi utilizada neste estudo, uma vez que se trata de um meio diagnóstico relativamente 

acessível para a maioria dos proprietários, e sendo o pâncreas um tecido mole, a ecografia 

é o meio de diagnóstico imagiológico, que apresenta maior sensibilidade no diagnóstico da 

doença. 

Animal 

Valores da 

atividade 

sérica da LP 

Valor de 

referência 

1 733 

10 – 160 U/ l 

2 >1000 

3 >1000 

4 465 

5 548 

6 562 

LP - Lipase pancreática específica. 
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2.4.3.1 Ecografia Abdominal 

 

Este método de diagnóstico foi utilizado em todos os animais da população em 

estudo, com o objetivo de elaborar um diagnóstico mais preciso, juntamente com os 

parâmetros bioquímicos anteriormente mencionados. Assim sendo, averiguou-se que todos 

os animais apresentavam alterações ecográficas sugestivas de PA, mais especificamente, 

em todos os casos se visualizou uma área hipoecogénica, no abdómen cranial direito 

(correspondente ao pâncreas com dimensões aumentadas) rodeada de outra 

hiperecogénica que representa a reatividade existente no tecido peripancreático.  

Apesar das imagens serem semelhantes em todos os casos, alguns animais 

apresentavam imagens mais típicas e exuberantes que outros. 

Na tabela 15 são apresentadas as alterações ecográficas sugestivas de PA, 

observadas nos seis animais. 

 

Tabela 15 - Alterações ecográficas sugestivas de PA dos seis animais. 

Alterações Ecográficas Nº de Animais 

Aumento de tamanho e hipoecogenecidade do pâncreas 6 

Alterações do Intestino delgado 1 

Bordos irregulares do pâncreas 2 

Mesentério adjacente hiperecogénico (reativo) 6 

 

De seguida são apresentadas as imagens ecográficas de cada animal, no momento da 

primeira consulta, onde é possível observar as alterações mencionadas na tabela 14 (figuras 

10, 11, 12, 13, 14 e 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Imagem ecográfica do animal 1. Pâncreas de dimensões aumentadas (P), com 
bordos irregulares e parênquima hipoecogénico. Marcada hiperecogenicidade do mesentério 
adjacente (M). Ausência de fluido abdominal (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV). 
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Animal 4 

Figura 11 – Imagem ecográfica do animal 2. Pâncreas com parênquima hipoecogénico (P), Região 
peripancreatica reativa (hiperecogénica) (M) (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV). 
 

Figura 12 - Imagem ecográfica do animal 3. Pâncreas com dimensões aumentadas de parênquima 
hipoecogénico (P), com bordos irregulares e que produz sombra acústica (S). Reação peripancreatica 
muito marcada, que se apresenta hiperecogénica (M). Na terceira imagem pode visualizar-se que o 
intestino delgado apresenta (I) mucosa espeçada, edemaciada e o lume com conteúdo líquido 
(Imagem gentilmente cedida pelo HVBV). 

Figura 13 - Imagem ecográfica do animal 4. 
Pâncreas hipoecogénico de dimensões 
aumentadas (P), circunscrito por uma área 
hiperecogénica reativa de tecido peripancreatico 
(M) (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV). 

Figura 14 - Imagem ecográfica do animal 5. 
Pâncreas de dimensões aumentadas (P), 
hipoecogénico, rodeado de tecido 
peripancreatico hiperecogénico (M) (Imagem 
gentilmente cedida pelo HVBV). 
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2.5 Tratamento 

 

O tratamento implementado a cada um dos animais foi semelhante, embora haja 

diferenças consoante o caso, uma vez que em alguns, o fator de risco e/ou etiológico da 

doença foi diferente, e outros, apresentavam outras doenças em simultâneo. Quanto à dieta, 

durante o tempo de internamento, comum a todos os casos, inicialmente foi-lhes 

implementado um jejum de 24 a 48 horas de sólidos e líquidos até ao controlo dos vómitos, 

tendo sido seguidamente introduzidas pequenas quantidades de dieta húmida 

gastrointestinal e água QUID.  

Na tabela 16 estão representados os fluidos administrados a cada animal, a taxa de 

administração e a duração da administração de fluidoterapia. Seguidamente na tabela 17, é 

possível visualizar o tratamento aplicado a cada animal, bem como as doses, a via de 

administração e a frequência de administração diária de cada fármaco.  

 
Tabela 16 - Tipo de fluido, respetiva taxa e duração de administração para cada animal. 

 

Animal Fluido 
Administrado 

Taxa Duração de administração de 
fluidoterapia 

1 LR 15 ml/h/IV 4 dias 

2 NaCl 0,9% 40 ml/h/IV 3 dias 

3 LR 17 ml/h/IV 8 dias 

4 NaCl 0,9% 11 ml/h/IV 3 dias 

5 NaCl 0,9% 19 ml/h/IV 4 dias 

6 LR 16 ml/h/IV 7 dias 

LR- Ringer lactato; NaCl – Cloreto de sódio 

Figura 15 - Imagem ecográfica do animal 6. Pâncreas de dimensões aumentadas (P), hipoecogénico, 
rodeado de tecido peripancreatico reativo (M), que se apresenta hiperecogénico (Imagem gentilmente 
cedida pelo HVBV). 
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Tabela 17 - Fármacos, dose, via de administração, frequência de administração diária e duração da 
administração (dias) de cada fármaco em cada um dos 6 animais. 

Fármacos 
administrados 

Animal 

1 2 3 4 5 6 

Metoclopramida 
0,5 mg/kg SC 
BID (4 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(3 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(6 dias) 

- 
0,5 mg/kg SC 
BID (5 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(5 dias) 

Ranitidina 
0,5 mg/kg SC 
BID (4 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(3 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(6 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(3 dias) 

0,5 mg/kg SC 
BID (5 dias) 

0,5 
mg/kg 

SC BID 
(7 dias) 

Omeprazol - - 

0,7 
mg/kg 
IV BID 
(7 dias) 

- - - 

Citrato de 
maropitant 

- 

1 mg/kg 
SC SID 
(dose 
única) 

1 mg/kg 
SC SID 
(2 dias) 

1 mg/kg 
SC SID 
(dose 
única) 

- - 

Sucralfato - - 
1 g/kg 

PO TID 
(3 dias) 

- - - 

Timetropim-
Sulfadiazina 

15 mg/kg IV BID 
(4 dias) 

-  - - - 

Ampicilina - 

20 
mg/kg 
IV TID 
(3 dias) 

22 
mg/kg 
IV TID 
(6 dias) 

20 
mg/kg 
IV TID 
(3 dias) 

- 

20 
mg/kg 
IV TID 
(7 dias) 

Enrofloxacina - - 
5 mg/kg 
IV SID 
(6 dias) 

- 
5 mg/kg IV SID 

(5 dias) 

5 mg/kg 
IV SID 
(7 dias) 

Amoxicilina - - - - 
15 mg/kg IV BID 

(5 dias) 
- 

Metronidazol - - 

10 
mg/kg 
IV BID 
(8 dias) 

- - - 

Buprenorfina 
0,02 mg/kg SC 

TID (4 dias) 

0,02 
mg/kg 
SC TID 
(3 dias) 

0,02 
mg/kg 
SC TID 
(6 dias) 

0,02 
mg/kg 
SC TID 
(3 dias) 

- - 

Meloxicam 

Dose inicial: 0,2 
mg/kg SC SID; 

Dose de 
manutenção: 0,1 
mg/kg SC SID (3 

dias) 

- - - 

Dose inicial: 0,2 
mg/kg SC SID; 

Dose de 
manutenção: 0,1 
mg/kg SC SID (5 

dias) 

- 

Metadona - - - - - 
0,4 

mg/kg 
IM TID 

Tramadol - - - - 
5 mg/kg SC TID 

(4 dias) 
- 
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2.6 Monitorização 
 

Depois do internamento, mínimo de três dias dependendo do caso, todos os animais 

tiveram alta condicionada, sendo que no dia seguinte de manhã, estavam de volta ao 

hospital para nova consulta de controlo. No caso de ser necessário, permaneciam no 

hospital para mais um dia de fluidoterapia, ou se estivessem estáveis (comportamento 

normal durante a noite), ser-lhes-ia dada a alta definitiva. No momento da alta definitiva, foi 

prescrita medicação oral para os proprietários administrarem em casa. A tabela 18 resume o 

acompanhamento médico que foi feito em cada caso, sendo que no final do tratamento, 

todos os animais recuperaram totalmente. 

 

Tabela 18 - Medicação prescrita de cada animal no momento da alta e respetivas observações. 

Animal Medicação prescrita Observações 

1 
Trimetropim-sulfadiazina, suspensão 
oral 15mg/kg PO BID durante 10 
dias 

Animal teve a recuperação desejada; 
teve alta definitiva ao fim de 4 dias. 

2 

Amoxicilina+ Ácido Clavulânico 12,5 
mg/kg PO BID; Famotidina 1 mg/kg 
PO BID, 8 dias. 

 

Animal teve a recuperação desejada; 
teve alta definitiva ao fim de 3 dias 

3 

Amoxicilina+ Ácido Clavulânico 12,5 
mg/kg, PO, BID; Famotidina 1mg/kg 
BID; Flagyl 7,5 mg/kg TID; 
Enrofloxacina 5mg/kg PO, BID. 
Tudo durante 8 dias. 

Animal teve uma recuperação um 
pouco mais morosa devido a 

gastroenterite vírica concomitante; teve 
alta definitiva ao fim de 8 dias. 

4 
Amoxicilina+ Ácido Clavulânico 12,5 
mg/kg PO BID; Famotidina 1 mg/kg 
PO BID, 8 dias 

Animal teve a recuperação desejada; 
teve alta definitiva ao fim de 3 dias 

5 

Enrofloxacina 5mg/kg PO, BID, 6 
dias; Amoxicilina  12,5 mg/kg PO, 
BID, 5 dias Famotidina 1mg/kg BID  
7 dias 

Animal teve a recuperação desejada; 
teve alta definitiva ao fim de 4 dias 

6 

Amoxicilina+ Ácido Clavulânico 12,5 
mg/kg, PO, BID; Famotidina 1mg/kg 
BID; Enrofloxacina 5mg/kg PO, BID. 
Tudo durante 8 dias. 

Animal demorou um pouco mais a 
recuperar devido à recuperação pós 

atropelamento. Teve alta definitiva ao 
fim de 8 dias. 
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A atividade sérica da LP foi medida mais duas vezes (depois da primeira 

determinação, na primeira consulta) ao animal do caso 1 e 2, e apenas ao 10º dia nos 

restantes (tabela 19). Nos animais dos casos clínicos 4 e 5, a atividade sérica da LP já se 

encontrava normal, sendo que nos restantes, apesar de diminuir significativamente, ainda 

estava acima do valor máximo de referência. 

 

Tabela 19 - Monitorização dos valores de LP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O controlo ecográfico, foi realizado a todos os animais, 8 a 12 dias após o período de 

internamento. Em todos eles se verificaram melhorias significativas. A imagem do pâncreas 

aumentado e hipoecogénico, bem como a reatividade do mesentério adjacente, eram muito 

menos evidentes. Em alguns casos a imagem ecográfica abdominal já se apresentava 

normal (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Monitorização ecográfica. 

Animais Alterações ecográficas 

1 
 Pâncreas ainda um pouco aumentado e hipoecogénico. 

 Hiperecogenicidade do mesentério adjacente, ainda percetível. 

2 Imagem ecográfica normal. 

3 
 Pâncreas ligeiramente aumentado e hipoecogénico. 

 Mesentério um pouco hiperecogénico. 

4 Imagem ecográfica normal 

5 Imagem ecográfica normal 

6 Imagem ecográfica normal 

 

Nas figuras 16 e 17 é possível verificar a existência de melhorias significativas nas 

imagens ecográficas dos animais dos casos 1 e 3 respetivamente. Apenas estão 

representadas as figuras destes dois animais, pois só nestes casos se verificou que ainda 

havia alterações ecográficas durante o período de monitorização (nos restantes animais as 

imagens já eram normais).  

Animal 1º Dia 4º Dia 10º Dia Valor de referência 

1 733 776 383 

10 – 160 U/ l 

2 >1000 845 282 

3 >1000 - 667 

4 465 - 157 

5 548 - 139 

6 562 - 338 
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Figura 16 – Comparação entre a imagem ecográfica na primeira consulta (A) e 8 dias depois (B). É 
possível verificar uma melhoria significativa no tamanho do pâncreas, bem como na 
hiperecogenicidade do mesentério, que apresenta uma área reativa de menor dimensão. 

 

Figura 17 - Comparação entre a imagem ecográfica na primeira consulta (A) e 12 dias depois (B). É 
possível verificar uma melhoria quase total no tamanho e hipoecogenecidade do pâncreas, bem como 
na hiperecogenicidade do mesentério, que se apresenta praticamente normal. 

2.7 Prognóstico 
 

De um modo geral, todos os animais apresentavam um prognóstico favorável, já que 

se encontravam estáveis no momento da chegada ao hospital. O tratamento de suporte 

efetuado foi suficiente para estabilizar os animais permitindo que recuperassem ao fim de 

alguns dias (variável com o caso). Apenas o animal do caso 3 apresentava um prognóstico 

mais reservado já que tinha vómitos incoercíveis, por vezes com presença de sangue 

(hematemese), bem como diarreia com bastante frequência com presença sangue (melena). 

Felizmente, apesar de uma morosa recuperação, este animal acabou por responder 

positivamente à terapia, tendo alta ao fim de 8 dias de internamento.
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CAPÍTULO IV - Discussão 
 

A pancreatite é caracterizada por uma inflamação do pâncreas, representando a 

doença mais frequente do pâncreas exócrino em cães (Steiner, 2008). 

Neste trabalho, quando comparamos a epidemiologia dos casos analisados com a 

referida na bibliografia, verificamos que estes não se encontram em concordância, no que 

diz respeito à raça. Assim, tal como referido anteriormente, nenhum dos animais dos casos 

clínicos era de raça definida. Pelo contrário, os autores referem que a doença apresenta 

uma maior incidência no Schnauzer miniatura, facto que pode estar associado com a 

hiperlipidemia, característica desta raça (Alex Gough e Alison Thomas, 2004; Steiner, 

2010a; Cotê et al., 2011). Watson (2014) e Watson (2015), dão também especial destaque 

aos Terriers, como sendo das raças mais predispostas.  

Quase todos os animais em estudo eram de pequeno porte, e apenas dois animais 

de porte médio, facto que se encontra de acordo com a bibliografia, que refere que as raças 

de grande porte não são tão frequentemente afetadas. Isto pode dever-se ao simples facto 

de não existirem muitos estudos nestas raças. Ainda assim, há uma taxa de incidência 

significativa no Labrador Retriever e Husky siberiano (Watson, 2014).  

Em relação à idade, verificou-se que os animais deste trabalho se encontram num 

intervalo compreendido entre os 2 e os 11 anos de idade. Contudo, quatro dos seis animais 

afetados, apresentam idades entre os 5 e os 11 anos de idade. Este intervalo é também 

mencionado pelos autores, como sendo o grupo de idades mais predispostos. Assim, está 

descrito que normalmente a doença afeta animais de média idade (cães com mais de 5 

anos), embora, em alguns casos, também possa ser encontrada em cães jovens ou 

geriátricos (Watson, 2014; Xenoulis, 2015). 

Segundo alguns estudos, parece haver uma predisposição sexual, sendo a PA mais 

frequente em fêmeas (Watson, 2014). Nos casos analisados este facto também se verifica, 

sendo a população em estudo constituída por cinco fêmeas e apenas um macho, cuja 

pancreatite foi secundária a traumatismo. 

A causa de pancreatite em cães é muitas vezes desconhecida, sendo na maioria dos 

casos, considerada uma doença idiopática (Steiner, 2010a; Xenoulis, 2015). No entanto, têm 

sido identificados diversos fatores de risco na progressão da doença (Xenoulis, 2015)..A 

informação da anamnese revelou ser bastante semelhante nos diferentes animais, com a 

exceção do caso 6. Através da informação recolhida, verificou-se que a alimentação de 

todos os animais se baseava em comida caseira ou restos das refeições dos proprietários, 

que por sinal, apresentam uma grande quantidade de gordura. Como tal, a alimentação 

pode representar um importante fator etiológico nos casos clínicos deste trabalho. Diversos 
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autores referem que, cães alimentados com elevadas concentrações de gordura na dieta e 

baixo teor em proteína, apresentam um maior risco de desenvolvimento da doença 

(Williams, 2005; Watson, 2007a; Mansfield, 2012). A indiscrição alimentar é considerada 

uma importante causa de pancreatite, havendo um estudo epidemiológico que a destacou 

como sendo estatisticamente mais frequente em cães diagnosticados com pancreatite do 

que em cães com IR (Lem et al., 2008). 

Os cães que apresentem sobrepeso, ou mesmo obesidade, têm também um risco 

aumentado de desenvolver PA (Hess, 2006). Assim, também os animais dos casos 1, 2 e 5 

tinham um índice de corporal elevado, podendo estar relacionado com a alimentação 

desadequada destes animais. 

Excetuando o caso 6, verificou-se que o motivo em comum que motivou os 

proprietários à consulta, foi a presença de vómitos espumosos ou verde/amarelados, bem 

como anorexia. Estes sinais clínicos encontram-se em concordância com a bibliografia, que 

descreve que animais com pancreatite aguda demonstram sinais clássicos de vómito agudo, 

depressão, anorexia e dor abdominal cranial, podendo ou não assumir a postura de "oração" 

(Elliott, 2005; Watson, 2007a; Steiner, 2008; Mansfield, 2012). Também todos os animais 

analisados, com a exceção de um, apresentavam dor abdominal aguda, o que não permitiu 

uma completa e profunda palpação do abdómen, especialmente na zona mais cranial. 

Segundo Steiner (2010a), apenas 59 % dos cães manifestam dor abdominal, facto que pode 

ser devido à ausência de deteção de dor, mesmo esta estando presente. Apesar disso, nos 

casos clínicos deste trabalho, as evidências de dor abdominal eram óbvias, o que acabou 

por ser uma boa ajuda na elaboração do diagnóstico.  

Também a FR e FC se encontravam aumentadas em quatro dos seis animais, o que 

pode ser explicado pelo stresse da manipulação na consulta, em conjunto com as dores 

agudas e mau estar geral. Contudo, é necessário prestar atenção a estes sinais iniciais, 

uma vez que, cães gravemente afetados, podem manifestar sinais de desidratação 

(secundária aos vómitos e diarreia), hipovolemia, isquemia e sinais de choque, tais como 

taquicardia, taquipneia, TRC aumentado, hipotermia e membranas mucosas secas (Elliott, 

2005; Watson, 2007a; Steiner, 2008; Mansfield, 2012). Assim, verificou-se que dois dos 

animais apresentavam já mucosas secas e TRC aumentado, requerendo uma intervenção 

médica mais rápida e terapia de suporte mais agressiva.  

A febre apresentada por dois dos animais, pode ser explicada pela presença da 

inflamação ou infeção, tanto a nível local (pâncreas), como sistémica. A presença de diarreia 

foi também descrita como sendo bastante frequente em cães com pancreatite (Steiner, 

2008), havendo dois casos neste trabalho que manifestaram este sinal clínico.  
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A presença de poliúria (PU) e polidipsia (PD) no animal do caso 1, tem também uma 

importância clínica relevante, apesar de ser o único animal que manifestou este sinal clínico. 

Assim, temos de ponderar a hipótese de ocorrência de DM concomitantemente com PA, 

uma vez que PU/PD são sinais que estão tipicamente presentes na DM. A PA e DM podem 

estar presentes simultaneamente em cães, sendo que quando isto acontece, ambas as 

doenças assumem maior gravidade, e mais complicado se torna o tratamento. Está também 

descrito que a DM aumenta o risco de PA grave em cães (Watson, 2007b). Apesar disto, 

Davison (2015) refere que o sentido mais lógico para a presença de ambas as doenças, 

será a inversa, ou seja, a presença de PA provocar alterações no pâncreas endócrino, que 

podem ser reversíveis (quando há recuperação do pâncreas) ou irreversíveis (causando 

DM), ficando o animal dependente de insulina para o resto da vida. Assim, a medição dos 

níveis de glicemia revelou ser um parâmetro importante, uma vez que este animal, tinha 

realmente os níveis de glicose aumentados. Teria sido importante o controlo diário dos 

níveis de glicose (durante o período de internamento) para averiguar se permaneciam 

elevados, procedimento que não foi realizado mais nenhuma vez. 

Depois de uma completa anamnese e exame físico a todos os animais, procedeu-se 

então ao seu internamento para que pudessem ter um acompanhamento adequado e com 

maior vigilância, com objetivo de tornar o prognóstico o mais favorável possível. 

Seguidamente, efetuou-se a recolha de sangue para a realização do hemograma e 

bioquímica sérica. Apesar de não serem fundamentais para o diagnóstico da doença, 

acabam por revelar bastante importância, uma vez que nos dão informação acerca do 

estado geral do animal, orientando um pouco a nossa opção terapêutica e primeiras 

abordagens a fazer.  

As alterações mais significativas destes parâmetros podem ser observadas em cães 

com formas mais graves e agudas de pancreatite, quando existem complicações sistémicas. 

São também necessárias para descartar a presença de outras doenças, tais como IR e DM, 

avaliar o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base do animal (Steiner, 2008; Watson, 2014). 

Em animais com PA, os resultados do hemograma, encontram-se muitas vezes dentro dos 

intervalos de referência, especialmente em casos ligeiros. Por outro lado, qualquer tipo de 

alterações hematológicas como anemia ou eritrocitose, leucocitose ou leucopenia e 

trombocitopenia, podem ser encontradas (Donovan, 2012; Xenoulis, 2015). 

Assim neste estudo, verificamos que apenas 3 dos 6 animais apresentavam 

alterações no hemograma, sendo os restantes normais. O animal 1, apresentava uma 

leucocitose por neutrofilia, monocitose e basofilia. A presença de leucocitose (por neutrofilia) 

é uma alteração relativamente inespecífica, que pode dever-se a inúmeras causas, sendo a 
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mais provável neste caso, a presença de uma resposta inflamatória sistémica (Williams, 

2005; Willard, 2012; Watson, 2014). Segundo Watson (2014), este parâmetro costuma estar 

aumentado em cerca de 55% a 60% dos casos.  

A monocitose apresentada pelos animais 1 e 2 poderá ser devida ao stresse 

(leucograma de stresse) mas também pode estar presente quando há inflamações agudas 

ou crónicas, como é o caso. Surge como consequência de doenças de origem bacteriana, 

fúngica ou protozoária (Watson 2014). A leucopenia por neutropenia do animal 3 pode ser 

provocada por uma eventual inflamação sistémica, septicémia, peritonite ou necrose 

pancreática (Morgan, 2008). A trombocitopenia pode dever-se à libertação sistémica de 

citocinas inflamatórias que podem causar lesão endotelial generalizada, levando à formação 

de microtrombos (Watson, 2014). 

A interpretação do perfil bioquímico de um animal com pancreatite, muitas vezes, 

acaba por não revelar muita informação e utilidade, uma vez que é possível encontrar 

diferentes combinações no aumento da atividade das várias enzimas e restantes parâmetros 

(Willard, 2012; Xenoulis 2015). A análise destes parâmetros, tal como o hemograma, tem 

como principal objetivo a perceção da condição geral do animal, para averiguar a existência 

de complicações sistémicas e exclusão de outras doenças. Neste trabalho, como já foi 

referido anteriormente, não foi possível analisar os mesmos parâmetros bioquímicos em 

todos casos, por questão económica de alguns proprietários.  

O aparelho de bioquímica seca utilizado para a medição dos parâmetros bioquímicos 

foi o Fuji dri-chem slide. Este aparelho, para além de avaliar diversos parâmetros, tem a 

capacidade de medir a atividade sérica da LP. Sabe-se que este teste não é tão sensível e 

específico como o teste Spec cPL (Idexx). No entanto, foi efetuado um estudo comparativo, 

por Ishioka et al., (2011), que utilizou 65 cães com PA para medição da cPLI com o teste 

Spec cPL, medindo também a atividade sérica da LP com este aparelho (ambos os testes 

em cada cão). Os resultados obtidos permitiram concluir que existe uma boa correlação (r= 

0,91) entre ambos os testes. Assim, concluiu-se que a utilização deste aparelho de 

bioquímica seca para medição da LP, é uma excelente alternativa na elaboração do 

diagnóstico, possibilitando a obtenção de resultados com maior rapidez e simultaneamente 

com os restantes parâmetros. Deste modo o tratamento pode ser iniciado mais rapidamente, 

o que em alguns casos se torna crucial. 

Na interpretação dos parâmetros bioquímicos pôde verificar-se que todos os animais 

apresentaram um aumento da FA, ALT e LP. O aumento da FA, segundo a bibliografia, 

ocorre em cerca de 79% dos casos e deve-se, na sua maioria, à obstrução biliar causada 

pela pancreatite aguda. O aumento da atividade sérica da AST e ALT pode dever-se à 
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necrose hepática causada por sepsis ou pelos próprios efeitos locais causados pela ação 

nefasta das enzimas pancreáticas (Watson, 2014). Morgan (2008), refere ainda que o 

aumento de FA e ALT pode dever-se à hepatite, isquemia hepática, peritonite local e 

colestase ou colangiohepatite. 

Teria sido importante a medição dos valores de glicemia em todos os animais, uma 

vez que, nestes casos, estão muitas vezes relacionados com o aumento da secreção de 

glucagon, resistência à insulina e libertação de cortisol e catecolaminas relacionadas com 

stresse. Assim seria mais um dado que ajudaria na suspeição e elaboração do diagnóstico 

da doença, visto que nenhum parâmetro é patognomónico de pancreatite. Assim, verificou-

se que, dos dois animais em que se mediu a glicemia, um deles apresentava valores acima 

do limite superior de referência (já descrito anteriormente).  

A albumina, também só foi mensurada em três dos seis animais, estando apenas 

ligeiramente aumentada no animal 2. Segundo Watson (2014), este parâmetro aparece 

aumentado em 39 a 50% dos casos, sendo que apenas 17% dos cães apresentam 

diminuição do mesmo. O aumento dos níveis de albumina deve-se, normalmente, à 

desidratação. Já a diminuição geralmente é por perdas gastrointestinais, malnutrição, 

doença hepática concomitante ou perda renal. 

Os valores de BUN e creatinina foram medidos em todos os animais, com exceção 

do animal do caso 3 e apenas os animais dos casos 4 e 5, apresentaram alterações. O 

animal do caso clínico 4 apenas revelou um aumento dos valores de BUN, e o do caso 

clínico 5, um aumento de ambos os valores, BUN e creatinina, sendo que o valor de BUN se 

encontrava acima do limite máximo que o aparelho de bioquímica sérica é capaz de medir. 

Estes parâmetros encontram-se aumentados em 50 a 60% dos casos. A azotemia é 

geralmente pré-renal, devido à desidratação e hipotensão. Pode dever-se também a 

insuficiência renal por sepsis ou deposição de imunocomplexos (Morgan, 2008; Steiner, 

2008; Watson, 2014). 

O ionograma apenas foi efetuado no animal do caso 3. Mais uma vez, e por uma 

questão de limitação monetária por parte dos proprietários, apenas este caso apresenta 

medição destes parâmetros. O único ião que se encontra alterado é o potássio que, 

segundo a bibliografia, se encontra diminuído em cerca de 20% dos casos, tal como 

acontece neste animal. Esta alteração deve-se ao aumento das perdas, devido aos vómitos. 

O sódio, apesar de se apresentar normal neste caso, poderia estar aumentado, devendo-se 

normalmente à desidratação, ou diminuído, que tal como o ião cloro, se deve às perdas 

gastrointestinais.  
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A medição da atividade sérica da LP representou, em conjunto com a ecografia 

abdominal, o teste mais conclusivo na realização do diagnóstico. De facto, verificou-se que 

todos os animais apresentavam valores da atividade sérica da LP muito elevados, inclusive 

nos casos 2 e 3 não foi possível a leitura exata, pois tinham valores acima do limite máximo 

mensurável pelo aparelho. Com exceção da LP, as concentrações séricas de todas as 

enzimas pancreáticas aumentam secundariamente à diminuição da filtração glomerular, 

devido à insuficiência renal. Como a azotemia ocorre com frequência na presença de uma 

insuficiência renal ou desidratação, torna-se difícil determinar, se o aumento das enzimas 

pancreáticas (excetuando a LP) se deve à inflamação do pâncreas ou devido a doença renal 

(Williams, 2005). Assim é de extrema importância a medição deste parâmetro para nos 

direcionar para o diagnóstico de pancreatite.  

Depois da medição da atividade sérica da LP (cujo aumento é indicativo de PA), 

procedeu-se à visualização do pâncreas através de ecografia abdominal, com a finalidade 

de avaliar a gravidade e extensão da doença, bem como as estruturas afetadas. A ecografia 

abdominal como meio de diagnóstico, apresenta a vantagem de ser minimamente invasiva, 

de fácil acesso na prática veterinária, permitindo uma razoável visualização do pâncreas. 

Através desta técnica é também possível a repetição arbitrária do exame ultrassonográfico, 

para acompanhar a evolução da doença (Spillmann, 2007). Assim, nos casos clínicos 

acompanhados, foi efetuada a ultrassonografia no momento da chegada do animal, sendo 

posteriormente realizadas novas ecografias para acompanhar a evolução da doença. 

Neste trabalho, verificou-se que todos os animais apresentavam imagens sugestivas 

e compatíveis com PA, observando-se o pâncreas com dimensões aumentadas, bordos 

irregulares e parênquima hipoecogénico, rodeado por uma marcada hiperecogenicidade do 

mesentério adjacente. Nuns casos estas características apresentam-se mais evidentes que 

noutros, mas em todos eles, a deteção de alterações pancreáticas revelou ser bastante fácil 

(devido ao aumento do órgão e grande contraste entre este e o parênquima), o que permitiu 

confirmar a existência da doença (juntamente com o aumento de atividade da LP).  

Segundo Steiner (2010a) e Hernandez et al., (2011), a redução da ecogenicidade do 

órgão, geralmente é indicativa de necrose pancreática, estando muitas vezes associada 

com hiperecogenicidade da região peripancreática, tal como acontece nos casos 

observados. A presença de necrose da gordura peri-pancreática é que origina uma imagem 

típica hiperecogénica da região que envolve o pâncreas, sendo que o próprio órgão, 

também se encontra de tamanho aumentado, com ecogenicidade diminuída devido à 

acumulação de fluidos e edema (Hernandez et al., 2011; Mansfield et al., 2011). 



Pancreatite aguda em cães 

Discussão 

 

  

59 
 

Em nenhum dos casos se observou a presença de líquido peripancreático, que 

também representa uma imagem típica de pancreatite, embora estudos mais recentes 

concluam que esta imagem por si só não é suficiente para fazer um diagnóstico da doença, 

uma vez que o edema pancreático também pode ser observado quando há hipertensão 

portal ou hipoalbuminemia (Steiner, 2008; Hernandez et al., 2011, Mansfield, 2012). 

No caso 2, vemos que para além das características típicas de pancreatite, o animal 

apresentava o intestino delgado com uma mucosa bastante espessada, edemaciada 

havendo presença de conteúdo líquido no intestino. Este animal apresentou vómitos e 

diarreia bastante difíceis de controlar durante o período de internamento. Sabe-se que o 

intestino desempenha um papel extremamente importante na evolução da doença, sendo a 

prevenção da ocorrência de disfunção intestinal um ponto crucial na redução da mortalidade 

(Dervenis, 2003). Deste modo torna-se extremamente importante controlar o estado 

inflamatório isquémico e edematoso do intestino para travar o desenvolvimento da doença, 

melhorando o prognóstico. 

No caso do animal 6, aproximadamente três dias após o internamento (período em 

que recuperava da cirurgia de amputação de cauda a que foi submetido, para resolução de 

fraturas nas vertebras coccígeas, devido a atropelamento), este animal começou a 

manifestar anorexia e vómitos, bem como algum desconforto abdominal aquando da 

manipulação. Foi então efetuada uma ecografia abdominal para averiguar a presença de 

alguma alteração que até então tivesse passado despercebida. Durante a realização deste 

exame complementar, detetaram-se alterações pancreáticas sugestivas de pancreatite, tais 

como as que já foram descritas anteriormente. Assim, e para confirmar a suspeita, fez-se a 

medição da atividade da LP e, como se esperava, confirmou-se a presença da doença, já 

que este animal apresentava valores deste parâmetro muito elevados. Neste caso, é um 

pouco difícil saber a causa concreta da PA, Assim, esta poderia já existir numa fase inicial 

quando ocorreu o atropelamento ou então, e mais provavelmente, foi o próprio 

embate/traumatismo que desencadeou a pancreatite, pois segundo Steiner (2010a) e 

Williams (2005), este facto representa uma potencial causa etiológica.  

Como já foi referido anteriormente, o diagnóstico presuntivo de pancreatite é feito 

através de alterações detetadas na anamnese, exame físico e exames complementares, 

não havendo nenhuma alteração patognomónica da doença. Apesar do exame 

histopatológico (após biópsia) do pâncreas ser o exame complementar mais sensível na 

elaboração do diagnóstico de pancreatite, permitindo a distinção entre PA e crónica, 

raramente é efetuado pelo risco cirúrgico e anestésico que um animal com esta doença 

apresenta. Assim, a decisão dos médicos veterinários, em todos os casos, foi não realizar a 
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biópsia e posterior análise histopatológica para confirmação do diagnóstico de PA, não só 

pelo risco inerente, mas também por escassos recursos económicos por parte dos 

proprietários. Apesar disso, foi possível concluir que todos os animais em estudo tiveram 

PA, sendo tal conclusão justificada pela recuperação total que os animais tiveram após o 

tratamento médico. Logo no momento da primeira consulta, todos apresentaram imagens 

ecográficas com alterações típicas de PA, não havendo alterações compatíveis com a forma 

crónica da doença (fibrose e atrofia do órgão). Depois do tratamento médico, todos os 

animais revelaram melhoria dos sinais clínicos, bem como uma diminuição da atividade 

sérica da PL até níveis normais e uma recuperação total do pâncreas, confirmada por 

ecografia abdominal. Se estivéssemos perante uma pancreatite crónica, iriamos continuar a 

ver imagens ecográficas típicas desta doença e não teríamos uma resposta tão positiva ao 

tratamento médico, havendo recidivas posteriores. Também os dados obtidos durante a 

realização da anamnese nos indicam que os animais nunca antes tinham manifestado sinais 

clínicos semelhantes aos que os trouxe à primeira consulta, pelo que uma agudização da 

pancreatite crónica (já existente) seria extremamente improvável. 

Seguidamente iniciou-se o plano de tratamento, que embora tenha sido semelhante 

em todos os casos, foi adaptado individualmente para cada animal. Assim, o primeiro passo 

foi colocar os animais a fluidoterapia para repor as perdas causadas essencialmente pelos 

vómitos e diarreia. Na PA parece existir vantagem na utilização de fluidos que aumentam o 

pH sanguíneo, tais como solução de LR, pois diminuem a ativação de tripsina no interior da 

célula acinar. A restrição da sua utilização é apenas em animais com hipercalemia, 

hipercalcemia e em insuficiência hepática grave (Mansfield e Beths, 2015).  

A fluidoterapia deve ser adaptada ao estado de hidratação, equilíbrio ácido-base, 

eletrolítico e cardiovascular de cada animal. As necessidades de manutenção de 40 a 60 

mL/kg/dia devem aumentar uma vez e meia a duas vezes, para que o volume perdido seja 

resposto (Hernandez et al., 2011). Verificou-se que, em todos os casos, a taxa de 

manutenção foi praticamente duplicada apesar de haver animais com sinais de desidratação 

mais evidentes que outros. Apesar disto, nenhum dos casos apresentou alterações 

bioquímicas que indicassem presença de desidratação grave. Para uma maior precisão do 

volume de fluidos a administrar dever-se-ia ter medido as perdas (para além das 

fisiológicas) que o animal teve (vómitos e diarreia), procedimento que em nenhum caso foi 

efetuado. Ainda assim, os clínicos optaram por duplicar a taxa de manutenção em todos os 

casos por uma questão preventiva, já que o pâncreas é um órgão particularmente suscetível 

à hipovolemia e hipoxia, e uma vez que alguns já apresentavam vómitos, anorexia e diarreia 

há alguns dias. A opção de administração de NaCl 0,9% ou de LR dependeu unicamente da 
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escolha do médico veterinário em cada caso, e em alguns foi mesmo devido às dificuldades 

económicas de alguns proprietários, uma vez que o NaCl é menos dispendioso que o LR. 

No caso clínico 3 vemos que o animal apresentava uma hipocalemia, com uma 

concentração sérica de 2,8 mEq/L. Neste animal foi necessário uma administração adicional 

de potássio para colmatar este défice. Foi então administrado potássio na solução de LR de 

acordo com a tabela 4, ou seja, 30mEq/L de fluidos. A duração de administração de 

fluidoterapia representada na tabela 9 variou muito consoante os casos, dependendo da 

evolução que o animal foi apresentando ao longo do tempo. Sem dúvida o cão do caso 3 foi 

o mais difícil de controlar, necessitando de 8 dias de internamento. 

Analisando agora o tratamento que foi efetuado nos diferentes casos, representado 

na tabela 10. Ao animal 1, foi administrado: metoclopramida, ranitidina, trimetropim-

sulfadiazina, buprenorfina e meloxican. Este tratamento encontra-se de acordo com o 

descrito na bibliografia, embora a utilização de buprenorfina devesse ter sido menor, já que 

Mansfield e Beths (2015) referem que se deve iniciar com uma alta dose e frequência, mas 

reduzir logo que possível. Também o uso de meloxican deve ser ponderado, uma vez que 

se trata de um AINE, que segundo a bibliografia, não deve ser administrado em animais com 

pancreatite, devido aos seus potenciais efeitos secundários gastrointestinais, para além de 

aumentarem o risco de IR, em animais com hipotensão e/ ou choque. Para além disso, 

parece não haver qualquer efeito benéfico no estado inflamatório do pâncreas, quando 

administrados (Taboada, 2005; Steiner, 2008; Steiner, 2010a; Watson, 2014).  

A administração de metoclopramida, apesar de muito frequente nestes casos (só não 

foi administrada ao animal 4), é um pouco controversa, uma vez que se trata de um 

antagonista dopaminérgico, tendo a dopamina uma ação benéfica na diminuição da 

intensidade inflamatória da doença. Existe, portanto, uma desvantagem teórica em 

administrar metoclopramida em cães com PA, embora este facto não esteja clinicamente 

comprovado (Steiner, 2008; Hernandez et al., 2011; Mansfield, 2012; Mansfield e Beths, 

2015). 

A administração de antibiótico, tal como referem os autores, continua a ser 

controversa, e apesar de frequentemente se tratarem animais com PA recorrendo ao uso de 

antibióticos, existem poucas evidências científicas para a sua utilização. Apenas se 

deveriam utilizar no tratamento de infeções da área de necrose pancreática ou ocorrência de 

uma translocação bacteriana gastrointestinal, apesar destas infeções serem extremamente 

raras em cães (Williams, 2005; Steiner, 2010a; Hernandez et al., 2011; Wilard, 2012; 

Watson, 2014; Mansfield e Beths, 2015). Apesar disto, o antibiótico administrado a este 

animal foi o trimetropim-sulfadiazina. Esta combinação antibiótica é recomendada em caso 
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de infeções do trato gastrointestinal, respiratório e urinário, pelo que caso houvesse 

translocação bacteriana intestinal, este animal provavelmente teria uma resposta favorável. 

A sulfadiazina, tal como as restantes sulfonamidas, apresenta também uma boa capacidade 

de penetração no parênquima pancreático (Allen et al., 2005). 

O animal do caso 2 teve um tratamento semelhante ao anterior, embora também lhe 

tenha sido administrado citrato de maropitant, que é um agente antiemético eficaz que 

bloqueia a emese mediada a nível central e periférico. Tem ainda a vantagem de redução da 

dor visceral, sendo considerado pelos autores, o fármaco antiemético de primeira linha 

(Steiner, 2008; Mansfield, 2012; Watson, 2014; Mansfield e Beths, 2015). Neste caso, como 

foi difícil diminuir a frequência dos vómitos apenas com a metoclopramida, recorreu-se à 

administração adicional de citrato maropitant, que realmente revelou ter um efeito bastante 

positivo. O antibiótico utilizado neste caso foi a ampicilina. A administração de antibiótico 

mais uma vez, neste caso, poderia ter sido evitada, uma vez que também foi administrado 

preventivamente. Ainda assim, é uma boa escolha, uma vez que para além de ter uma boa 

ação no trato urinário e respiratório, também é eficaz em infeções gastrointestinais. No 

entanto, apenas combate bactérias gram-negativas e anaeróbias, incluindo Clostridium sp. 

(Allen et al., 2005). 

O caso 3 foi sem dúvida o mais difícil de controlar, havendo mesmo dúvidas se o 

animal iria conseguir sobreviver. Como é possível verificar, este animal passou por um 

tratamento bastante complexo. Para controlar os vómitos, que eram incoercíveis, foi-lhe 

administrado metoclopramida e citrato de maropitant. Como protetores gástricos e 

antisecretores, recorreu-se ao uso de sucralfato, ranitidina e omeprazol. A utilização destes 

fármacos foi essencial, uma vez que os animais com PA têm um risco acrescido de 

ulceração gastroduodenal, muito provavelmente devido à peritonite local. Em concordância, 

este animal chegou mesmo a ter vómitos com presença de sangue (hematemese). 

O tratamento antibiótico neste caso foi essencial, uma vez que este animal, tinha 

diarreias sanguinolentas muito frequentes. Assim, significa que podíamos estar perante um 

caso onde a translocação bacteriana poderia ter ocorrido, embora também houvesse 

suspeita de gastroenterite vírica concomitante (este animal nunca tinha sido vacinado), por 

isso recorreu-se à associação de três antibióticos. Inicialmente administrou-se metronidazole 

e ampicilina, mas como o animal não demonstrou melhorias ao fim de dois dias, o 

veterinário optou por adicionar um terceiro antibiótico, a enrofloxacina. Este fármaco, acaba 

por completar o leque de microrganismos abrangidos pelos outros dois antibióticos, já que é 

eficaz contra aeróbios, tendo também a vantagem de penetrar bem no parênquima 

pancreático (característico das fluoroquinolonas) (Allen et al., 2005). 
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O metronidazole é um antibacteriano sintético e também antiprotozoário, que 

abrange um grande número de bactérias anaeróbias sendo muito utilizado em situações de 

septicémia, peritonite, infeções biliares, entre outras (Allen et al., 2005). Há também uma 

grande eficácia em casos onde ocorra doença inflamatória intestinal ou sobrecrescimento 

bacteriano, secundários ao íleo paralítico que pode existir quando há PA (Watson, 2014). 

Para analgesia, foi-lhe administrado buprenorfina. Mais uma vez o tempo de administração 

excedeu um pouco o que refere a bibliografia. Este animal, sendo o caso mais difícil de 

controlar, acabou por recuperar e teve alta ao fim de 8 dias de internamento. Apesar disso, 

os vómitos e diarreia apenas foram controlados ao fim do quinto dia de internamento, tendo 

sido muito difícil a administração de alimento, não só pelos vómitos frequentes, mas também 

pela náusea e anorexia que este animal apresentava. 

Os casos 4 e 5 evoluíram de forma muito semelhante. As diferenças no tratamento 

de ambos foram: no animal do caso 4 não se recorreu ao uso de metoclopramida, sendo o 

único antiemético administrado, o citrato de maropitant. Já ao animal do caso 5 apenas lhe 

foi administrado metoclopramida. Em termos de antibioterapia, ao animal 4 foi lhe 

administrado unicamente ampicilina, enquanto que o animal do caso 5 foi tratado com a 

associação de dois antibióticos a enrofloxacina e a amoxicilina. Segundo Allen et al. (2005), 

a amoxicilina tem as mesmas propriedades da ampiclina, com a vantagem de penetrar 

melhor no trato gastrointestinal, tendo uma atividade bactericida mais rápida e uma maior 

duração da sua ação. Quanto à analgesia, o animal do caso 4 foi tratado com buprenorfina e 

o animal do caso 5 com meloxicam e tramadol. O meloxicam, como já foi referido, deveria 

ser evitado. O tramadol é uma boa opção nestes casos, apesar de poder provocar sedação 

(Mansfield e Beths, 2015).  

Em relação ao animal do caso 6, inicialmente, a prioridade foi estabilizá-lo e só mais 

tarde, quando foi detetada a PA, é que foi iniciado o seu tratamento para a PA. Assim, logo 

que se confirmou o diagnóstico, procedeu-se de imediato à introdução de novos fármacos 

para tratar a doença. Foi-lhe administrado metoclopramida e ranitidina. A antibioterapia, 

passou pela combinação de ampicilina com enrofloxacina e finalmente como analgésico, a 

metadona. Esta última caracteriza-se por ser um agente opióide μ-agonista total, sendo 

geralmente utilizada para redução da dor moderada a grave (Mansfield e Beths, 2015). Uma 

vez que este animal tinha também sido sujeito a uma cirurgia para amputação da cauda, a 

utilização deste fármaco é adequada já que o seu desconforto deste animal era bastante 

evidente. Ainda assim, e apesar de todo o seu percurso clínico, este animal teve uma 

evolução favorável, acabando por ter alta ao fim de 8 dias. 
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Relativamente à alimentação durante o período de internamento, inicialmente foi-lhes 

implementado um jejum de 24 a 48 horas de sólidos e líquidos até ao controlo dos vómitos. 

Seguidamente foram introduzidas pequenas quantidades de ração húmida gastrointestinal e 

água QUID. Como era expectável, alguns animais cooperaram melhor neste processo do 

que outros, sendo que principalmente nos mais prostrados (como o animal do caso clinico 

3), foi muito difícil a reintrodução de comida e água. 

Felizmente, todos os casos foram bem-sucedidos, uns mais morosos que outros. 

Todos os animais revelaram melhorias significativas nas ecografias de controlo, bem como 

uma diminuição da atividade sérica da LP, durante o período de monitorização. Os 

proprietários referiram também que os animais voltaram à sua vida normal em casa, sem 

alterações ou recidivas a apontar. 
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CAPÍTULO V - Conclusão 

 

Ao longo deste trabalho, elaborado com 6 casos clínicos, as conclusões mais 

importantes foram: 

 A doença foi observada principalmente em fêmeas, uma vez que num total de seis 

animais, apenas um macho teve PA. 

 O fator nutrição revelou ser importante no desenvolvimento da doença nos animais 

da população em estudo, já que todos tinham uma alimentação pouco adequada 

(caseira).  

 Na história clínica todos os proprietários vinham à consulta porque o seu cão 

apresentava anorexia, vómitos, ou diarreia, há algum tempo (variável consoante os 

casos). Na realização do exame físico o mais evidente é sem dúvida a dor abdominal 

que estes animais manifestam quando se realiza a palpação.  

 O hemograma e a bioquímica sérica acabaram por não se revelar muito conclusivos, 

uma vez que em todos os animais, a combinação de alterações foi diferente, não 

existindo alterações muito significativas ou evidentes. Os únicos parâmetros que se 

apresentaram praticamente sempre aumentados, foram as enzimas hepáticas (FA e 

ALT), pelo que se conclui que, na maioria das vezes, o fígado é bastante afetado. 

 A elevação da atividade sérica da LP revelou ser o parâmetro mais relevante neste 

estudo, uma vez que, em todos os casos, permitiu direcionar o diagnóstico para PA.  

 A ecografia também foi muito importante na realização de um diagnóstico definitivo, 

pois em todos os casos foi possível visualizar alterações pancreáticas evidentes, 

sendo a imagem de um pâncreas aumentado e hipoecogénico, rodeado por uma 

área reativa hiperecogénica, a imagem típica e encontrada em todos os casos. 

 O tratamento, de um modo geral, foi semelhante em todos os animais e eficaz no 

tratamento de PA. Resumiu-se a uma fluidoterapia agressiva, administração de 

antieméticos, protetores gástricos, analgésicos e antibióticos. O recurso a 

antibióticos (e em muitas vezes até a associação de mais que um), em alguns casos 

poderia ser dispensável uma vez que foram usados de forma preventiva, mas que a 

longo prazo pode desnecessariamente gerar resistências. 

 Durante a monitorização, verificou-se que a atividade sérica da LP 

permanecia aumentada em algum casos, embora existisse uma diminuição 

significativa em relação à primeira medição. Daqui se conclui que, apesar de o 

animal já não apresentar sinais de doença, pode ainda não haver uma recuperação 

total do pâncreas.  
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De um modo geral, verificamos que os casos acompanhados seguem em grande 

parte, o que está descrito na bibliografia, o que tornou a realização deste trabalho 

extremamente interessante e produtivo. 
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