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RESUMO  

A doença inflamatória intestinal idiopática é uma das causas mais frequentes do 

surgimento de sinais gastrointestinais persistentes e recorrentes no cão.  

As novas investigações apontam as alterações da permeabilidade da mucosa, com perda 

da tolerância a antigénios endógenos provenientes da dieta ou do microbiota intestinal como 

fatores desencadeantes da sua patogenia, resultando numa resposta inflamatória descontrolada 

e aberrante.  

O diagnóstico é obtido a partir da exclusão de todas as doenças que provoquem 

inflamação crónica do intestino. O tratamento da doença inflamatória intestinal é 

essencialmente baseado na modificação da dieta e no recurso à utilização de imunossupressores.  

Este trabalho tem como objetivo caracterizar uma população diagnosticada com doença 

inflamatória intestinal no período compreendido entre Janeiro de 2013 a Junho de 2015 nos 

Hospitais Veterinários onde realizei estágio: Hospital Veterinário das Laranjeiras, Hospital 

Veterinário de Canis (Espanha) e no Hospital Veterinário do Restelo. Foram avaliados vinte e 

um animais, dos quais cinco responderam simplesmente à modificação da dieta, um com 

alteração do antibiótico e quinze ao uso de imunossupressores. Quanto à resposta ao tratamento 

foram classificados como “controlados”, “não-controlados” e “intermitentes”.  

Avaliou-se a existência de correlação entre vários parâmetros (gravidade histológica, 

índice de atividade clínica da doença inflamatória intestinal canina (CIBDAI) e a concentração 

sérica de albumina). Foi encontrada associação entre a gravidade histológica e a concentração 

de albumina (p <0.01), o que revela a importância da alteração da barreira intestinal na 

patogenia da doença inflamatória intestinal idiopática. Foi também objetivo deste estudo 

verificar se a idade, a gravidade histológica, o CIBDAI e a concentração da albumina 

apresentam valor como indicadores de prognóstico, para tal foram implementados três modelos 

logísticos com objetivo de calcular o risco, Odds Ratio (OR). Verificou-se que os animais com 

classificação CIBDAI grave têm cerca de oito vezes (OR= 8.17) mais probabilidade de não 

responder apenas à mudança de dieta. Os outros resultados não se mostraram estatisticamente 

significativos, mas há uma tendência para um risco crescente para não responder apenas à 

mudança da dieta ao nível quando há um aumento da gravidade histológica, com a idade e com 

hipoalbuminemia. 

 

Palavras-chave: cão, doença inflamatória intestinal idiopática, CIBDAI. 
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ABSTRACT  

The idiopathic inflammatory bowel disease is one off the most frequent causes of the 

persistent and recurrent gastrointestinal signs appearance in dogs.  

New investigations show that permeability changes on the mucosa, with loss of 

endogenous antigen tolerance, originated from a diet or from endogenous microbiota as the 

triggering factors of their pathogenicity, causing an uncontrolled aberrant and inflammatory 

response. The diagnosis is obtained from the exclusion of all diseases that cause intestine 

chronic inflammation. The inflammatory bowel disease treatment is mainly based on a diet 

modification and requires an immunosuppressant use. 

This study intends to characterize the population diagnosed with inflammatory bowel 

disease, it was done in a period from January 2013 and June 2015 in Veterinary hospitals were 

I did my internship: in Hospital Veterinário das Laranjeiras, in Hospital Veterinário de Canis 

(Spain) and in Hospital Veterinário do Restelo. From the twenty-one animals evaluated, five 

responded only with a diet modification; one with a change in antibiotic; and other fifteen 

required an immunosuppressant use. About the treatment answers it was classified as 

"controlled", "non-controlled" and "intermittent". 

The existence of correlation according various parameters was evaluated (histological 

severity, activity index CIBDAI and serum albumin concentration). Only one association 

between histological severity and albumin concentration was found (p <0.01), which reveals 

how important is the intestinal barrier alteration in the pathogenesis of idiopathic inflammatory 

bowel disease.  It was also a goal of this study verify if the age, histological severity, Clinical 

Activity Index of Inflammatory Bowel Disease in dogs and albumin concentration presents 

value as prognostic indicators, for this was implemented three logistic models in order to 

calculate the risk, odds Ratio (OR). It was checked that animals with serious CIBDAI 

classification have around eight times (OR= 8.17) more chances to not respond only to the diet 

modifications. Other results were not statistically significant, but it was verified that there is a 

tendency for an increasing risk to not respond only to the diet modification when there is an 

increase of the histological severity, with the age and hypoalbuminemia.  

 

Key Words: dog; inflammatory Bowel disease; CIBDAI 
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Capitulo I – Revisão Bibliográfica 
 

1.1. Introdução  

 

A doença inflamatória crónica idiopática do intestino (DII), conhecida pelo acrónimo 

inglês IBD (IBD – Inflammatory bowel disease), é um termo usado em gastroenterologia canina 

e felina para descrever doentes com sinais gastrointestinais recorrentes ou persistentes de 

origem desconhecida, com evidência histológica de infiltração inflamatória dos tecidos 

gastrointestinais. (Collins, 2013; Hall & German, 2008) O infiltrado celular é constituído, 

maioritariamente por linfócitos e células plasmáticas, sendo esporadicamente observados 

eosinófilos e outros leucócitos. (Craven et al., 2004; German, Hall & Day, 2001) 

Os sinais clínicos a ela associados são geralmente inespecíficos e compatíveis com uma 

grande variedade de outras doenças do trato gastrintestinal e de outros sistemas orgânicos. Para 

chegar ao diagnóstico da DII intestinal é necessário fazer uma investigação detalhada e 

compreendida para excluir outros potenciais causas de inflamação intestinal. (German, 2012; 

Jergens & Simpson, 2012) 

A doença inflamatória intestinal é uma síndrome heterogénea, que ocorre como resultado 

de uma resposta imune inapropriada contra fatores ambientais tais como antigénios da dieta ou 

de bactérias comensais, representando uma doença imunomediada do trato gastrointestinal. 

Fatores genéticos também são referidos como possuindo um papel importante na 

patogenia desta situação clínica, pela constatação da predisposição de algumas raças para a 

instalação da doença. (Catchpole & Allenspach, 2012) 

O uso indiscriminado do termo "DII" em gastroenterologia veterinária é problemático, 

portanto é um dever do Médico Veterinário descartar todas as causas conhecidas da doença 

gastrointestinal, através de uma investigação clínica sistemática, antes de afirmar que se trata 

de DII, que é, por definição, de causa desconhecida. (German, Hall & Day, 2003) 
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1.2. Etiopatogenia  

 

A etiologia da DII em pequenos animais permanece desconhecida tal como acontece em 

humanos. O corrente paradigma da Doença de Crohn e da Colite ulcerativa envolve um 

conjunto de interações complexas entre fatores ambientais, microbiota intestinal e desregulação 

da resposta do hospedeiro em indivíduos geneticamente suscetíveis. (Jergens & Simpson, 2012)  

No sentido de perceber a fisiopatogenia da doença no cão têm sido feitas analogias com 

a doença em humanos e a tolerância imunológica a antigénios do lúmen (bactérias e 

componentes da dieta) que parecem ser crucias na patogenia da doença. (Cerquetella et al., 

2010) 

A mucosa intestinal saudável apresenta uma propriedade que evita uma resposta imune 

contra antigénios sem potencial patogénico, a esta característica denomina-se por tolerância. 

Como a maioria dos antigénios são derivados de componentes inocentes da dieta ou do 

microbiota intestinal, a ativação da resposta a antigénios ubíquos seria desperdício e 

potencialmente perigoso, uma vez que conduziria a uma inflamação descontrolada. (German, 

2008) 

O mecanismo funcional da tolerância da mucosa já está caracterizado. A questão 

fundamental que ainda carece de explicação é como o tecido linfoide associado à mucosa 

(GALT) decide quando caracterizar o mecanismo de tolerância. (German, Hall & Day, 2003) 

A suscetibilidade genética é referida como um dos estímulos para o desenvolvimento da 

doença, isto porque há evidências de alterações genéticas que afetam a expressão de moléculas 

importantes na imunidade inata, como por exemplo o polimorfismo de nucleótido simples 

(SNP) no gene NOD2. O NOD2 é responsável pelo reconhecimento de componentes de 

bactérias, incluindo lipopolissacáridos, que ativam a transcrição nuclear pró-inflamatória do 

fator NF-kb. (Cerquetella, 2010; Okanishi et al., 2013) 

 

Função imunológica  

 

A função imunológica do trato gastrointestinal (TGI) é extremamente complexa e surgem, 

constantemente, novas informações acerca dos seus mecanismos de ação. As principais funções 

da imunidade do TGI são: tolerância a antigénios orais, resposta de proteção local e estímulo à 

produção de linfócitos B e T na mucosa a nível sistémico. (Hall & German, 2008) 
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O tecido linfoide associado ao intestino é parte do sistema imunitário da mucosa e 

compreende até 70% do tecido linfoide total do organismo. A unidade individual do GALT 

inclui a cúpula, folículo e a região parafolicular. A cúpula é composta por células M, que são 

enterócitos especializados e responsáveis pela endocitose e atuam em conjunto com as células 

apresentadoras de antigénios (APC). O folículo é constituído por linfócitos B, enquanto que na 

região parafolicular se encontram os linfócitos T, maioritariamente inativos. (Fogle & Bisset, 

2007) 

O GALT está compartimentado em locais aferentes e eferentes. As áreas aferentes do 

GALT compreendem folículos linfoides da mucosa, as placas de Peyer e os linfonodos 

mesentéricos. As funções eferentes são realizadas na lâmina própria e no epitélio do intestino. 

A função dos folículos linfoides é capturar o antigénio e iniciar a resposta imunológica 

apropriada. (Hall & German, 2008) O antigénio captado do lúmen do intestino é processado e 

apresentado aos linfócitos pelas APC. Ao reconhecer o antigénio os linfócitos naive são 

ativados e recebem inúmeros sinais de ativação pelas APC e pelos linfócitos T helper (com 

recetor CD4+). O linfócito ativo migra através dos linfonodos mesentéricos e alcança a 

circulação a partir da drenagem linfática e regressa à lâmina própria. Este percurso desde o 

folículo linfoide até à lâmina própria é denominado de homing. 

Há inúmeros tipos de linfócitos T, tais como γ-σ e α-β. A maioria dos linfócitos T γ-σ são 

negativos para o CD4 e CD8. Os linfócitos T α- β  contêm recetores CD8+ (linfócitos T 

citotóxicos) e recetores CD4+ (linfócitos T helper). Os linfócitos T com recetor CD8+ 

reconhecem o antigénio presente pelo complexo principal de histocompatibilidade (MHC) I 

que tem como alvo a destruição de células de superfície. Já os linfócitos T com recetor CD4+ 

reconhecem o antigénio presente pelo MHC II e promovem memória e uma resposta efetora. 

Os antigénios capturados pelo epitélio intestinal seguem maioritariamente a via MHC I, 

enquanto que os capturados pelas células M seguem a via MHC II. Os linfócitos T com recetor 

CD4+ desempenham um papel importante promovendo a tolerância contra antigénios da dieta 

e do microbiota endógeno. (Fogle & Bisset, 2007) Linfócitos intraepiteliais são também 

importantes supressores de linfócitos T, muitos deste com recetor CD8+. Na lâmina própria 

encontra-se linfócitos B produtores de IgA, células plasmáticas, macrófagos e eosinófilos. As 

células plasmáticas dentro da mucosa produzem IgA que está ligada a um componente secretor 

sobre a membrana das células epiteliais e é libertada para o lúmen do intestino. Quando há 

penetração da barreira da mucosa pelo antigénio, outras imunoglobulinas contribuem para a 

resposta humoral, como IgM, IgG e IgE e participam na defesa do hospedeiro com processos 
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de opsonização, fixação de complemento, promovendo a resposta inflamatória, ou seja o oposto 

da ação da IgA. (Hall & German, 2008)  

 

1.2.1. Tolerância imunológica intestinal 

 

O sistema imunitário do intestino é continuamente exposto a uma grande variedade de 

antigénios, possuindo mecanismos estruturais e funcionais de proteção discriminando 

antigénios patogénicos dos inócuos e evitando respostas exageradas – Tolerância imunológica. 

(Fogle, 2003; German, Hall & Day, 2003; Washabau & Day, 2012)  

A tolerância imunológica é uma característica fundamental do sistema imune 

gastrointestinal, com objetivo de prevenir lesões localizadas na mucosa e sistémicas como 

consequência da resposta inflamatória crónica contra antigénios intraluminais benignos e 

persistentes. A tolerância é definida pela incapacidade de provocar uma resposta imune contra 

um antigénio através de um conjunto de interações entre a barreira intestinal e as tight junctions, 

células fagocitárias, células dendríticas e por células T reguladoras (Tregs). As células Treg são 

um subtipo de linfócitos T com recetor CD4+ que inibem a ativação da resposta imune. (Maeda et 

al., 2015). Estas células reguladoras desempenham um papel fundamental na homeostasia 

imunológica, responsável pela expressão de CD25 e pela transcrição do fator forkhead (FoxP3) 

(CD4+ CD25+ Foxp3+), bem como pela síntese de citocinas imunomoduladoras, como a IL-10 

(Tr1) e TGF- β (Th3). (Washabau & Day, 2012) 

O fator FoxP3 é usado como marcador nuclear específico das células Tregs permitindo 

distingui-las de outras subpopulações de linfócitos T. (Maeda et al., 2015) Ainda não é certo que a 

depleção de Tregs está na base da DII em cães, mas experiências em ratos demonstraram o 

desenvolvimento de doença inflamatória com perda de peso e consequente morte em animais com 

eliminação de FoxP3+. (Boehm et al., 2012) 

As citocinas TGF-β e a IL-10 são importantes na produção de IgA específica que ajuda a 

manter a tolerância imunitária por exclusão imune, limitando a exposição de antigénios ao 

GALT. (German & Zentek, 2006; Hall & German, 2008) A IgA fornece proteção imune de 

primeira linha, sendo a imunoglobulina mais produzida no corpo. A sua função é ligar-se ao 

antigénio na superfície da mucosa impedindo a sua adesão e consequente a invasão bacteriana. 

A deficiente secreção de IgA tem sido associada ao aumento da incidência de doenças 

gastrointestinais, já descrito em algumas raças como o Pastor Alemão. (Batt et al., 1991; 

German, Hall & Day, 2000; Maeda et al., 2013) 
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Quando a mucosa é invadida por um agente patogénico, a lesão celular conduz à 

libertação de “sinais de perigo”,isto é, mediadores inflamatórios, tais como citocinas pró-

inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF- α) e quimiocinas (IL-8). Por conseguinte, deixa de haver 

tolerância e ocorre uma resposta imunitária que pode ser do tipo Th1 ou Th2. (Fogle & Bissett, 

2007; Hall & German, 2008) 

 

1.2.2. Microbiota 

 

A microbiota do intestino é constituído por uma variedade de bactérias aeróbias, 

anaeróbias e anaeróbias facultativas que desempenham um papel fundamental na saúde do 

sistema gastrointestinal, contribuindo para a inibição e/ou manutenção da inflamação intestinal. 

(Allenspach et al., 2010a; German & Hall, 2008; Xenoulis et al., 2008a) Este fato é suportado 

pelos bons resultados obtidos na manutenção da doença com antibióticos como o Metronidazol 

e com probióticos, bem como pela evidência da alteração das comunidades microbianas fecais 

em animais com doença gastrointestinal, como a DII. (Rossi et al., 2014) 

Os microrganismos do intestino ajudam o hospedeiro atuando como uma barreira de 

defesa contra bactérias enteropatogénicas. (Honnefer et al., 2014) Ajudam, também, na 

digestão das fontes de fibra complexa e na produção de vários ácidos gordos de cadeia curta e 

outros metabolitos que fornecem suporte nutricional para os enterócitos, e que desempenham 

um papel importante no desenvolvimento e na regulação do sistema imune. Assim alterações 

na composição da microbiota conduzem a mudanças na barreira intestinal e promovem um 

aumento da competição por nutrientes, e a um aumento da desconjugação dos ácidos biliares. 

(Honnofer et al., 2014; Suchodolsk et al., 2012) 

Tem sido observado mudanças na microbiota aderente à mucosa do duodeno no qual se 

verificam alterações em membros pertencentes ao filo Proteobacteria, especialmente 

organismos como a Escherichia coli ou Pseudomonas, com consequente decréscimo de 

membros do Fimicutes e Bacteroidetes. (Honneffer et al., 2014) 

Foi demonstrado no estudo de Suchodolski e colegas (2012), no qual o propósito foi 

avaliar o microbiota aderente à mucosa no duodeno em cães com DII por sequenciamento da 

geração seguinte, que a proporção de Fusobacteria, Bacteroidaceae, Prevotellaceae e 

Clostridiales estão significativamente aumentados em animais saudáveis. Em contraste, 

géneros de bactérias específicas dentro do filo Proteobacteria, incluindo Diaphorobacter e 

Acinetobacter eram frequentemente identificadas em cães com DII. Glanemann et al. (2008) 
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refere num dos seus estudos a presença de Mycobacterium avium subespécie paratuberculosis 

em biopsias duodenais de cães com DII ou neoplasia intestinal no qual 19% dos cães tinha 

presença de PCR positivo para estes organismos. 

A ocorrência de disbiose associada à doença de Crohn em humanos é caracterizada por 

uma diminuição de Faecalibacterium prausmitzii nas fezes e na microbiota aderida à mucosa. 

É reconhecida a importância desta bactéria no equilíbrio da microbiota intestinal, dadas as suas 

capacidades imunomoduladoras pela secreção de metabolitos que bloqueiam a ação da NF-Κb, 

conferindo-lhe propriedades antinflamatórias. (Quévrain et al., 2015)  

Vários autores reportam a ocorrência de disbiose em cães com DII, frequentemente 

associado com a diminuição de Faecalibacterium spp. (Rossi et al., 2014; Suchodolski, Markel 

et al., 2012)  Rossi et al. (2014), verificaram que com o tratamento convencional em cães com 

DII há um aumento de bactérias Faecalibacterium spp. acompanhado com uma melhoria 

clínica. Vários autores acreditam que a contagem desta bactéria pode-se revelar um importante 

marcador da saúde GI e pode ser útil para monitorizar disbiose fecal. (Honneffer et al., 2014; 

Rossi et al., 2014) 

 

1.2.3. Fatores genéticos  

 

Determinados fatores genéticos parecem contribuir para a patogenia da DII em humanos 

dada a forte associação com o gene do complexo principal de histocompatibilidade. (Hall & 

German, 2008)  

Como referido anteriormente, o intestino saudável é capaz de regular a resposta 

inflamatória contra agentes bacterianos comensais e antigénios alimentares mantendo a sua 

capacidade de responder a antigénios patogénicos. Esta distinção deve-se à existência de 

recetores de reconhecimento (PRRs) como recetores Toll-like (TLRs) e Nucleotide 

oligomerisation domain (NOD), localizados estrategicamente nas células epiteliais intestinais 

e reconhecendo padrões moleculares associados a microrganismos (MAMPs). (Kathrani, 2014) 

Os recetores TLR são considerados os sensores primários de agentes patogénicos na imunidade 

inata. (Cusco, 2014)  

Em humanos tem sido descritos vários polimorfismos responsáveis pela patogenia da DII. 

O polimorfismo no gene NOD2 é considerado o mais importante fator de suscetibilidade 

genética para a doença de Crohn. (Katharani, 2014) Este gene permite a deteção de 

lipopolissacáridos bacterianos com capacidade para ativar o fator pró-inflamatório de 
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transcrição NF-kB com consequente expressão do TNF-α o que pode explicar a perda da 

tolerância e o surgimento de uma resposta aberrante. (Hall & German, 2008)  

No cão já está descrito o aumento da expressão de NOD2 nas células epiteliais do cólon 

aquando da presença de vários estímulos infeciosos. (Okanishi et al., 2013)  

Até agora ainda não há confirmação da influência do NOD2 na patogenia desta doença, 

mas já foi demonstrado associação de SNP no TLR4 e TLR5 em DII de Pastores Alemães. Com 

este dado torna-se importante caracterizar o TLR no cão, com o objetivo de identificar 

precocemente quais os animais suscetíveis a desenvolver a doença. (Allenspach et al., 2010a; 

Kathrani, 2014, Hall & German, 2008)  

Muitos estudos têm demonstrado uma suscetibilidade subjacente ao sistema imune inato 

na inflamação crónica. Este inclui uma expressão diferencial alterada nos TLR 2 e 4, e SNPs 

que originam uma resposta exagerada do TLR-5 à flagelina em Pastores Alemães, e uma 

diminuição da expressão do CD11c+ em cães com DII. Já foi demonstrada a existência de 

polimorfismos nos genes TLR-4 e TLR-5 muito associados com a DII, em cães de raça como 

o Rotweiler, Border Collie, Boxer e Weimaraner. (Kathrani et al., 2010; Kathrani et al., 2011; 

Kathrani, Werling & Allenspach, 2011) 

 

1.2.4. Permeabilidade intestinal  

 

Em cães com doenças intestinais graves está descrito um aumento da permeabilidade 

intestinal, contudo não se sabe se esta é um fator primário ou é consequência de outras ações, 

como o aumento de citocinas (TNF α e INF-γ). (Cave, 2003) 

O aumento da permeabilidade intestinal foi observado em pessoas com doença de Crohn 

assintomáticas, este dado é sugestivo de que alterações na permeabilidade intestinal podem-se 

desenvolver devido a uma possível predisposição genética que inicia uma série de eventos que 

conduzem à doença de Crohn. Estudos realizados em Medicina Humana também demonstraram 

que a permeabilidade da mucosa alterada pode ser preditiva de recaídas em doentes com DII. 

(Halme et al., 2000) Em Medicina Veterinária são necessárias mais investigações no sentido de 

medir a permeabilidade intestinal e relaciona-la com o curso clinico de cães com DII. 

(Kobayashi et al., 2007)  

No estudo de Hall e Batt (1991), no qual Setter Irlandeses com enteropatia sensível ao 

glúten melhoravam quando não alimentados com glúten e animais da mesma raça que nunca 

foram alimentados com glúten apresentavam igualmente aumento da permeabilidade. Esta 
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observação defende fortemente que o aumento da permeabilidade precede a doença. (Arrieta, 

Bistritz & Meddings, 2006) 

Seja a causa ou consequência de DII, o aumento de permeabilidade conduz a uma troca 

bidirecional, ou seja tanto permite a perda de proteína e fluidos para o lúmen intestinal, como 

o acesso dos microrganismos ou dos seus componentes às células subepiteliais, aumentando os 

estímulos que perpetuam o ciclo inflamatório. (Cave, 2003)   

 

1.3.  Apresentação clínica  

 

Os sinais clínicos da DII são muito inespecíficos e variados, destacando-se o vómito e a 

diarreia crónicos como os sinais clínicos mais frequentes. (Batt, 2009; German, 2008; Hall & 

German, 2012) 

Apesar de se considerar uma doença frequente a sua prevalência é desconhecida. Na 

verdade, muitos autores consideram-na sobrediagnosticada, justificada pela facilidade de 

obtenção de biopsias por endoscopia, a interpretação errada de amostras histológicas, 

principalmente as colhidas por endoscopia e uma abordagem inadequada para descartar outras 

causas. (German 2008; Hall & German, 2012) 

Afeta, normalmente, animais de idade média e parece não haver uma predisposição 

sexual. Quando animais muito jovens apresentam sinais sugestivos de DII deve ser feito um 

bom despiste de outras doenças, uma vez que as causas anatómicas, infeciosas ou mesmo a 

intolerância alimentar são mais frequentes nestas idades. 

A DII pode ocorrer em qualquer raça, no entanto verifica-se alguma suscetibilidade para 

algumas raças. Dada a essa suscetibilidade, essas raças já são descritas como síndromes: 

enteropatias linfoproliferativas dos Basenjis e Lundehund, enteropatia com perda de proteína 

dos Soft-Coated Wheaten Terrier. O Pastor Alemão é muito representativo nas enterites 

linfoplasmocitárias. (Hall & German, 2012; Jergens & Simpson, 2012) 

A natureza dos sinais está correlacionada com a região do trato que está afetado. Daí a 

importância de uma anamnese bem realizada para recolher informação útil. Quando o intestino 

delgado é o mais afetado, as fezes são muito volumosas, com uma coloração clara, 

esteatorreicas e com alimentos por digerir. A frequência de defeções pode permanecer normal 

ou estar aumentada. Há um aumento dos borborigmos intestinais e flatulência. (Hall & German, 

2012) 
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Quando o intestino grosso está afetada pode haver sangue fresco nas fezes, há um 

aumento notório da frequência de defeções (mais de 10 por dia). As fezes têm uma cor normal, 

sem esteatorreia, e não são tão frequentes os borborigmos intestinais. (Hall & German, 2012; 

Rodríguez, 2013) 

Contudo, um padrão misto é observável na DII envolvendo tanto o intestino delgado 

como o grosso. Muitas vezes a afeção do intestino grosso ocorre devido a uma diarreia crónica 

com origem no intestino delgado havendo uma estimulação continuada por agentes como 

bactérias, toxinas, ácidos biliares desconjugados e ácidos gordos hidroxilados. (Hall & German, 

2012; Rodríguez, 2013)  

O vómito bilioso e a hematemese podem estar presente quando a lesão se localiza no TGI 

superior. O vómito é produzido devido a uma contínua irritação da sua mucosa pelo refluxo 

duodenal que contem bílis e sucos pancreáticos e duodenais. Adicionalmente, este conteúdo do 

refluxo tem um efeito alcalinizante no antro do estômago provocando hipomotilidade 

(diminuindo o esvaziamento gástrico) e hipersecreção de gastrina. Estes eventos levam a uma 

gastrite crónica. (Hall & German, 2012; Rodríguez, 2013) 

Consoante a gravidade e a extensão da lesão o apetite pode variar, podendo ocorrer 

polifagia como diferentes graus de anorexia. Apesar da polifagia observa-se perda de peso 

devido a má-absorção, especialmente em situações crónicas. (German, 2008; Hall & German, 

2012) 

Ao exame físico os animais podem-se encontrar desidratados, com alterações de 

comportamento, má condição corporal e com sinais de anemia devido a perdas de sangue. A 

palpação abdominal é um importante componente a ter em conta no exame físico, podemos 

encontrar um desconforto abdominal, aumento da espessura do intestino. Nas situações clínicas 

com enteropatias com perda de proteína, ascite e outros derrames podem estar presentes como 

consequência da hipoalbuminemia. (Hall & German, 2012; German, 2008; Jergens & Simpson, 

2012) 

Os sinais clínicos têm um caráter intermitente, surgindo associado a situações de stresse, 

infeção gastrointestinal ou alterações da dieta. 
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1.3.1. Índice de atividade clínica  

 

O Índice de Atividade Clínica da Doença Inflamatória Intestinal Canina (Canine 

Inflammatory Bowel Disease Activity Index - CIBDAI) foi o primeiro sistema de classificação 

desenvolvido para avaliar as alterações dinâmicas do curso da DII em cães, e foi um meio útil 

de medição e monitorização dos sinais clínicos. No entanto, este sistema depende de uma 

avaliação primária e subjetiva do doente, e não há estudos publicados referindo a sua 

importância, dada a necessidade de um longo período de tempo de follow-up. Mais 

recentemente, surgiu o Índice de Atividade Clínica das Enteropatias Crónicas Caninas (Canine 

Chronic Enteropathy Clinical Activity Index - CCECAI) que tem em conta seis sinais clínicos 

do CIBDAI (atitute/atividade, apetite, vómito, consistência das fezes, frequência de defecação, 

perda de peso) tendo-se adicionado novos parâmetros como a concentração de albumina e a 

presença de ascite, edema periférico e prurido. (Allenspach et al., 2007e; Jergens et al. 2003) 

Ambos os sistemas têm para cada parâmetro uma pontuação a partir do qual se calcula a 

soma total para classificar a atividade da doença quanto à gravidade: 

− Clinicamente insignificante: 0 a 3 

− Ligeira: 4 a 5 

− Moderada: 6 a 8 

− Grave: > 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 | P á g i n a  
 

Tabela 1 - Comparação dos índices de atividade da doença (CIBDAI versus CCECAI). 

  

Clinical Inflammatory Bowel Disease Activity 

Index (CIBDAI) 

Canine Chronic Enteropathy Clinical Activity 

Index (CCECAI) 

Atitude  

Atividade 
0 Normal 0 Normal 

1 Diminuição ligeira 1 Diminuição ligeira 

2 Diminuição moderada 2 Diminuição moderada 

3 Diminuição grave 3 Diminuição grave 

Apetite 0 Normal 0 Normal 

1 Diminuição ligeira 1 Diminuição ligeira 

2 Diminuição moderada 2 Diminuição moderada 

3 Diminuição grave 3 Diminuição grave 

Vómito 0 Normal 0 Normal 

1 Ligeiro (1 x/semana) 1 Ligeiro (1 x/semana) 

2 Moderado (2-3x/semana) 2 Moderado (2-3x/semana) 

3 Grave (> 3x/semana) 3 Grave (> 3x/semana) 

Consistência 

das fezes 
0 Normal 0 Normal 

1 Fezes ligeiramente moles 1 Fezes ligeiramente moles 

2 Fezes moles 2 Fezes moles 

3 Diarreia líquida 3 Diarreia líquida 

Frequência 

de 

defecação 

0 Normal 0 Normal 

1 Ligeiramente aumentada (2-3x/dia ou sangue, 

muco  

1 Ligeiramente aumentada (2-3x/dia ou sangue, 

muco  

2 Moderadamente aumentado (4-5x/dia) 2 Moderadamente aumentado (4-5x/dia) 

3 Gravemente aumentado (> 5x/d) 3 Gravemente aumentado (> 5x/d) 

Perda de 

peso 
0 Normal 0 Normal 

1 Ligeiro ( <5 %) 1 Ligeiro ( <5 %) 

2 Moderado (5-10%) 2 Moderado (5-10%) 

3 Grave (10%) 3 Grave (10%) 

Albumina 

  

0 Albumina >2 g/dl 

1 Albumina 1,5 -1,9 g/dL 

2 Albumina 1,2 -1,4 g/dl 

3 Albumina < 12g/dL 

Ascite 

Edema 

periférico  

  

0 Sem edemas 

1 Edema periférico ou ascite ligeira 

2 Edema periférico/ascite moderado 

3 Edema periférico/derrame pleural/ascite grave 

Prurido 

  

0 Sem prurido 

1 Episódios ocasionais 

2 Episódios regulares, pára quando está a dormir 

3 Constante e acorda para se coçar 
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1.4 Síndromes da Doença Inflamatória Intestinal  

 

1.4.1. Enterite Linfoplasmocitária  

 

A enterite linfoplasmocitária (ELP) é a forma histopatológica mais frequente na doença 

inflamatória intestinal idiopática e pode ser associada à presença de um infiltrado inflamatório 

moderado a grave. (German, 2012; Hall & German, 2008) A ELP é caracterizada por um 

infiltrado na mucosa de linfócitos e células plasmáticas. Este infiltrado pode estar presente em 

várias regiões do TGI. (German, 2012)  

O diagnóstico histológico de ELP gera grandes dúvidas entre os patologistas, porque 

existe uma grande dificuldade em diferenciar linfoma alimentar de DII. Esta situação é agravada 

porque cada vez mais a endoscopia é o meio de obtenção de biopsias. (Carrasco, 2014; German, 

2012) 

 Sabe-se que há alterações nas células imunes, com aumento na lâmina própria de 

linfócitos T, em particular CD4+  com recetor αβ, plasmócitos IgG+ , macrófagos, e 

granulócitos. (German, Hall & Day, 2001) Quanto à observação de mastócitos os estudos 

apresentam-se discrepantes, alguns autores referem diminuição de mastócitos e outros 

documentam o seu aumento na mucosa e de IgE em cães com DII. (German, Hall & Day, 2001; 

Locher et al., 2001)  

Nos cães é observável um aumento das proteínas de fase aguda (proteína C reativa) e 

alterações padrões mRNA de citocinas. Há também aumento da expressão de Th1 (IL-2,IL-12, 

e IFN-y), Th2 (IL-5), citocinas pró-inflamatórios (TNF-α) e de imunorregulação (TGF-β). 

(German, 2008; Hall & German, 2012) 

Os cães da raça Pastor Alemão e Shar-Pei são as que apresentam maior prevalência de 

ELP grave. (Ohno et al., 2006) 

 

1.4.2. Enterite Eosinofílica  

 

Enterite eosinofílica é a segunda forma de DII mais comum, podendo envolver qualquer 

porção do TGI. Histologicamente observam-se alterações da arquitetura, como atrofia das 

vilosidades e presença de um infiltrado eosinofílico. (Hall & German, 2008) A definição de 

enterite eosinofílica é baseada na evidência do incremento deste tipo de células na mucosa, o 

que é um pouco subjetivo. Segundo o grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA 
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os critérios de classificação são: ligeiro (5 a 10 eosinófilos por campo x40), moderado (10 a 20 

por campo x40) e marcado quando os eosinófilos são a amostra predominante. (Day et al., 

2008) Um critério mais específico é o aumento de eosinófilos na lâmina própria. Outro critério 

é a existência de eosinófilos entre as células epiteliais das vilosidades e criptas, sugerindo 

migração transepitelial. (Hall & German, 2008)  

No entanto, existe uma grande variação do número de eosinófilos em cães saudáveis, por 

esta razão pode ser sobrediagnosticado. Infiltração eosinofílica é resultado da produção 

sistémica e local de citocinas, como a IL-5 e de quimiocinas. (Hall & German, 2008) 

Este tipo de DII é mais comum em animais jovens adultos, e as raças mais predispostas 

são o Pastor Alemão, Boxer, Doberman e Rottweilers. (Fogle & Bissett, 2007) Os sinais clínicos 

são semelhantes as outras apresentações, mas parece haver mais evidências de erosão, ulceração 

com consequente apresentação de melena e hematémese, estando descrito casos de perfuração 

espontânea do TGI. A suscetibilidade a perfurações do TGI deve-se ao fato de haver tendência 

para as lesões de localizarem mais focalmente. (German, 2012; Fogle & Bisset, 2007) 

 Alguns animais podem apresentar eosinofilia, no entanto é importante considerar os 

diagnósticos diferenciais como parasitismo, hipoadrenocorticismo e síndrome 

hipereosinofílica. (Fogle & Bissett, 2007) 

 

1.4.3. Enterite Granulomatosa  

 

Enterite granulomatosa é uma forma rara de DII e é caracterizada pela presença de um 

infiltrado da mucosa com macrófagos, com formação de granulomas. A distribuição 

granulomatosa nem sempre é regular. Esta condição é provavelmente semelhante a enterite 

regional nos humanos, que se localiza no íleo. (Hall & German, 2008) Até agora ainda não foi 

relatado a fistulação e obstrução tal como acontece nos humanos. A terapia convencional não é 

eficaz nesta forma, e muitas vezes recorre-se a ressecção cirúrgica seguida da administração de 

antibióticos. Suspeita-se que a base da formação dos granulomas sejam infeções por 

micobactérias e Yersinia, reações a corpo estranho ou doenças fúngicas. (German, 2012) 
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1.4.4. Enterites específica de raças  

 

1.4.4.1. Enteropatia do Basenji 

 

É conhecida a predisposição dos cães de raça Basenji para ELP grave, denominada por 

enteropatia dos Basenji. É uma forma imunoproliferativa grave, afetando, predominantemente 

o intestino delgado e o estômago. O vómito é um sinal clínico observado associado a hiperplasia 

da mucosa do estômago e hipergastrinemia. (German. 2012; Hall & German, 2008) 

O processo pelo qual se dá a transmissão hereditária é desconhecido, mas o envolvimento 

de fatores genéticos e ambientais são fatores determinantes. (De Buysscher et al. 1988; German, 

2012) 

A enteropatia dos Basenji é comparada a doença imunoproliferativa do intestino delgado 

(IPSID) dos humanos, no entanto nos humanos a porção mais afetada é a proximal do duodeno 

e jejuno, contrariamente aos Basenji que há envolvimento do estômago e porção distal do 

intestino. (De Buysscher et al., 1988; Hall & German, 2008) 

De Buysscher et al. (1988) verificaram que os Basenji sem sintomas apresentavam 

alterações no estômago e intestino, mas as lesões nos animais sintomáticos eram moderadas a 

graves e com aumento da concentração de imunoglobulinas séricas. Curiosamente não se 

verificou alterações significativas em animais sintomáticos, assintomáticos e outras raças de 

controlo nas concentrações de imunoglobulinas locais (IgG, IgM e IgA), ou seja na lavagem do 

intestino. Está descrito um aumento de linfócitos com recetores: CD4+e CD8+. (German, 2008)  

Há um aumento de globulinas séricas, devido ao aumento de IgA, o que contraria as outras 

formas de DII em que ocorre panhipoproteinemia. (Fogle & Bisset, 2007) Em Basenjis mais 

velhos com linfoma intestinal, pensa-se que o surgimento do tumor foi precedido por uma ELP. 

Está descrito a ocorrência de glomerulonefrites devido ao aumento de circulação de 

imunocomplexos. (Breitschwerdt, 1984)   

 

1.4.4.2. Enteropatia e nefropatia por perda de proteína no Soft-Coated 

Wheaten Terriers  

 

Uma base hereditária/genética é provavelmente o que está na origem desta enteropatia 

nos Soft-Coated Wheaten Terrier. Os sinais clínicos surgem em animais jovens, e incluem 

vómito, diarreia, perda de peso e a ocorrência de derrames pleural e peritoneal, surgindo 

posteriormente os sinais associados à nefropatia. As alterações bioquímicas presentes são 
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hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, azotemia e na análise de urina a proteinúria. (Hall & 

German, 2008) Há um elevado risco de tromboembolismo nestes animais, secundário a perda 

de antitrombina III pelo intestino e pela hipercoagulabilidade. (Goodwin et al., 2011)  

Há várias especulações sobre a patogenia da doença e qual o primeiro estímulo para o seu 

desenvolvimento. Alguns estudos mostraram uma falha de tolerância a antigénios bacterianos 

e também uma reação adversa em teste de provocação alimentar com consequente alteração da 

concentração sérica de IgE. (Fogle & Bissett, 2000) No estudo de Vaden et al. (2000) 

mostraram reações da mucosa gástrica a extratos de leite, cordeiro, trigo, frango, milho e tofu.  

No entanto há algumas reticências sobre o fato de a reação a antigénios alimentares poder 

estar na origem da doença, dada a concorrente patologia renal e entérica. Interroga-se a 

possibilidade de existência de fatores genéticos e reações autoimunes. Hall e German (2008) 

justificam a existência de nefropatia pela expressão de enzimas semelhantes entre o rim e o 

TGI, uma vez que as membranas em bordadura em escova das células tubulares renais se 

assemelham à membrana dos enterócitos. Esta proposta parece improvável, no entanto são 

necessárias mais pesquisas. (Fogler & Bissett, 2000) 

 

1.4.4.3. Colite ulcerativa-histiocítica canina 

 

A colite ulcerativa-histiocítica é uma forma de DII que ocorre com mais frequência em 

cães jovens da raça Boxer, também conhecida por colite granulomatosa do Boxer. (Gaschen & 

Allenspach, 2012) No entanto outras raças também já foram descritas com colite ulcerativa-

histiocítica: Bulldog francês, Mastiff, Malamute do alaska e em Doberman Pincher. (Fogler & 

Bissett, 2000; Strokes et al 2001) Os sinais clínicos estão associados a uma inflamação grave 

do intestino grosso, diarreia, fezes pouco volumosas, aumento da frequência de defecação, 

tenesmo, hematoquésia e presença de muco. (Gaschen & Allenspach, 2012) 

Histologicamente há um aumento de macrófagos na lâmina própria positivos ao ácido 

periódico de Schiff (PAS). (Hostutler et al., 2004) 

A colite ulcerativa-histiocítica no Boxer era considerada uma doença imunomediada 

grave até ao momento que foram documentados casos de remissão histológica completa com 

tratamento com Enrofloxacina. (Davies et al., 2004; Hostutler et al., 2004) 

Estas evidências reforçaram a hipótese de uma infeção bacteriana na etiopatogenia da 

doença inflamatória. Deste modo, várias investigações foram realizadas e, de fato, por 

imunohistoquímica e técnicas de hibridação in situ (FISH) foram identificados e isoladas E.coli 
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na mucosa do cólon. (Gaschen & Allenspach, 2012) Manchester et al. (2013) recomenda que é 

prudente fazer um tratamento adequado e dirigido com base nos resultados de identificação de 

E.Coli nas amostras de biopsia e selecionar antibióticos com capacidade de penetrar nos 

macrófagos.  

 

1.4.4.4. Enteropatia com perda de proteína no Lundehund 

 

A síndrome do Lundehund inclui componentes como gastrite, enteropatia com perda de 

proteína, linfangiectasia, infiltrado de plasmócitos e linfócitos na lâmina própria e má absorção. 

(Berghoff et al., 2007c) 

Os sinais clínicos são semelhantes às outras formas de DII, mas há evidências de que é 

comum ocorrer a doença de forma subclínica. Os animais afetados são, geralmente, os jovens, 

está descrito o diagnóstico entre os 20 meses e os 7 anos de idade. (Foglet & Bisset, 2007) 

O tratamento é mais dirigido para o controlo da linfangiectasia. A gravidade das lesões 

parece diminuir na porção distal do jejuno e no íleo. (Berghoff et al., 2007c) 

 

1.5.  Diagnóstico  

 

As doenças intestinais crónicas são frequentes nos pequenos animais e podem apresentar-

se como um desafio considerável para o clínico. O principal problema reside no facto dos sinais 

clínicos não serem específicos sendo comuns a outras doenças (tabela 2). Não havendo sinais 

clínicos patognomónicos da DII, é essencial fazer investigação para chegar a um diagnóstico, 

uma vez que o termo idiopático deve ser restringido aos casos que não se conhece a causa e 

quando já foram descartados todos os diagnósticos diferenciais possíveis para a situação clínica. 

(German, 2008; Jergens & Simpson, 2012)  

O diagnóstico de DII envolve uma integração cuidadosa dos sinais clínicos, estudo do 

ambiente familiar, teste clinico-patológicos, diagnóstico de imagem e por fim histopatologia de 

biopsias intestinais. (Simpson, 2013) 

Rotineiramente, a história médica, resultados do hemograma, bioquímica, exames 

coprológicos, testes da função pancreática e o diagnóstico imagiológico são usados para todos 

os animais com sinais clínicos compatíveis com DII. Depois de realizados estes exames o 

diagnóstico final é confirmado com o exame histopatológico. (Jergens & Simpson, 2012; 

Mancho et al., 2011) Apesar de muitos autores considerarem que o diagnóstico definitivo é 
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estabelecido pela histopatologia, essa corrente começa a ser abandonada, porque vários fatores 

podem influenciar e não serem indicativos do processo que está acontecer e necessitam de 

adicionar novas técnicas como imunohistoquímica ou técnicas de hibridação in situ (FISH). 

Vários especialistas sugerem que os clínicos usem um plano terapêutico para ajudar a 

confirmar o diagnóstico, e determinar a melhor terapia para cada caso. A não ser que o animal 

se encontre numa situação clínica grave, estas abordagens terapêuticas são investigadas 

sequencialmente e o proprietário colabora no registo de alterações e frequência de sinais 

clínicos. O clínico revê as notas realizadas pelo proprietário e calcula a gravidade da doença. 

Opta por realizar ensaios com utilização de antihelmínticos/antiparasitários, modificação da 

dieta, antibacterianos e, no fim, terapia imunossupressora. Os clínicos que defendem esta 

abordagem terapêutica sequencial antes de avançar para a biopsia intestinal acreditam que esta 

atitude levará a uma melhor avaliação histopatológica, restringido a avaliação histopatológica 

apenas amostras em que já foram excluídas as situações inflamatórias provocadas por parasitas, 

bactérias e alergénios alimentares. (Willard & Mansen, 2008) 

 

Tabela 2 - Diagnósticos diferenciais para sinais gastrointestinais crónicos. (Adaptado de Simpson & Jergens, 2011; German, 

2012) 

Diagnósticos Diferenciais  

Bactérias, Fungos e Parasitas: Doenças Gastrointestinais primárias: 

Giardia spp. Linfoma, outras neoplasias 

Histoplasma spp. 

Linfangiectasia 

DII idiopática  

Mycoplasma spp.  

Mycobactereria spp. Extraintestinais: 

Prototecose Insuficiência pancreática exócrina 

Campylobacter spp. Pancreatite 

Salmonella spp.  

E.coli spp. 
Dieta: 

 

Hipersensibilidade Alimentar 

Intolerância Alimentar 

Enteropatia por sensibilidade ao glúten 
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1.5.1. Exames laboratoriais  

 

1.5.1.1.Hematologia e Bioquímica sérica  

 

As análises laboratoriais iniciais devem incluir uma análise sanguínea completa que 

inclua a avaliação do hemograma e do perfil bioquímico.  

 

Hematologicamente, raramente, há alterações significativas. Por vezes encontramos 

anemia não-regenerativa (hipocrómica e microcítica) como resultado da inflamação crónica ou 

por perda de sangue devido à presença de erosões ou úlceras. Anemias por deficiência em ferro 

também estão descritas na DII. (German, 2008; Jergens & Simpson, 2012) 

As alterações no leucograma que se podem observar são: linfopenia, neutrofilia com ou 

sem desvio à esquerda e eosinofilia. A eosinofilia é por vezes descrita na forma eosinofílica da 

DII. Linfócitos “atípicos” reativos podem ser vistos em animais com enterite linfoplasmocitária, 

e em casos de linfangiectasia com enteropatia com perda de proteína é frequente observar-se 

leucopenia. (Berghoff et al., 2007c; German, 2008) 

As alterações plaquetárias não são situações comuns na DII. (Jergens & Simpson, 2012) 

Craven e Simpson (2004) num estudo retrospetivo que envolveu 80 cães referiu que a 

trombocitose estava presente em 7% dos animais, esta é uma manifestação extraintestinal 

comum em humanos com DII associada à redução da semivida das plaquetas e aumento do 

turnover plaquetário.   

 

A bioquímica sérica possui um papel importante no descartar de problemas extra 

intestinais permitindo reconhecer alterações noutros órgãos que possam causar sinais GI. No 

entanto há parâmetros que estão associados a DII e fornecem informação importante quanto à 

gravidade da doença. A maior parte dos parâmetros avaliados está dentro do intervalo normal, 

à exceção das proteínas totais, da albumina e da concentração de cálcio. (Jergens & Simpson, 

2012) A albumina assume uma grande importância e é o parâmetro muito associado a um mau 

prognóstico quando diminuída. É necessário verificar se a hipoalbuminemia se deve à deficiente 

produção pelo fígado ou por perdas renais ou intestinais. A confirmação da perda de proteína 

para o interior do TGI é realizada pela medição do inibidor α1-proteinase fecal, uma vez que 
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α1- PI é uma proteína plasmática semelhante a albumina com a particularidade que é resistente 

à degradação bacteriana. (Hall & German, 2008)  

Como consequência da má absorção, podemos constatar hipocalcemia, hipomagnesemia 

e hipocolesterolemia. A má absorção ocorre devido à diminuição da superfície de absorção, 

lesão dos enterócitos e infiltração da mucosa por células inflamatórias. (Craven et al., 2004) 

A inflamação intestinal em cães pode causar hepatopatia reativa com aumento ligeiro a 

moderado das enzimas hepáticas (ALT e FAS). (Craven et al., 2004; Jergens & Simpson, 2012) 

  

1.5.1.2. Coprologia 

 

As fezes dos animais com diarreia devem ser examinadas para descartar a presença de 

parasitas intestinais e bactérias potencialmente patogénicas. 

O exame de flutuação fecal é muito importante no diagnóstico de causas parasitárias que 

causem inflamação da mucosa, por exemplo: nemátodos (Trichuris, Uncinaria ou 

Ancylostoma) e Giardia que também pode ser diagnosticada através da observação de um 

esfregaço fecal. 

A Giardia assume alguma importância como causa de diarreia e inflamação e muitas 

vezes surgem falsos negativos mesmo com ELISA fecal, daí a importância de se fazer um 

tratamento empírico com Febendazol. (Batt, 2008; German & Hall, 2008; German, 2012)  

Caso a pesquisa de parasitas seja positiva é necessário determinar a significância e se é, 

de fato, o responsável pelos sinais clínicos, uma vez que muitos animais podem ser portadores. 

Embora a terapêutica deva ser considerada, uma vez que estas situações concorrentes podem 

causar resistências à terapêutica. (German & Hall, 2008; German, 2012) 

A procura de bactérias patogénicas é mais problemática (Salmonella spp., Campylobacter 

spp., Clostridium spp.), porque estas podem ser encontrados em animais saudáveis e a sua 

presença em animais com DII ainda não está bem estudada. (Batt, 2008; German & Hall, 2008; 

German, 2012) 

 

1.5.1.3.TLI e cPLI 

 

Como já referido, a DII não apresenta sinais específicos, como tal é crucial descartar as 

doenças que possuem os mesmos sinais clínicos. As doenças pancreáticas, pancreatite ou 
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insuficiência pancreática exócrina fazem parte dos diagnósticos diferenciais de DII. (German, 

2012; Hall & German, 2008, Xenoulis et al., 2008b) 

A determinação do TLI (Trypsin-like immunoreactivity) e do cPLI (Canine pancreatic 

lípase immunoreactivity) são necessários na nossa abordagem diagnóstica. (Jergens & 

Simpson, 2012) 

No entanto, nada invalida a possibilidade de tanto a insuficiência pancreática exócrina 

como a pancreatite serem comorbilidades existentes em animais com DII, influenciando o 

prognóstico. (Jergens & Simpson, 2012; Kathrani et al., 2009) Num estudo da Kathrani et al. 

(2009) verificou-se que a concentração de cPLI estava aumentada em 15 dos 47 cães com DII, 

revelando-se, ainda, associado a um pior prognóstico. Em contraste outros estudos não 

descrevem esta associação, no entanto Newmnan (2006) e Watson et al. (2007), consideram 

que provavelmente esta situação não é explorada nem reconhecida e pode ser comum. 

Em humanos, o envolvimento de doenças pancreáticas é frequentemente relatado em 

doentes com DII, incluindo pancreatite aguda ou crónica. (Navaneethan & Shen, 2010). 

Contudo a associação patogénica entre estas duas condições ainda não é clara. (Xenoulis et al., 

2008b) 

É de realçar que há fármacos usados na manutenção da DII que podem provocar 

pancreatite aguda como a Azatioprina, os glucocorticoides ou o Metronidazol. (Rodriguez- 

Alarcón et al., 2012) 

 

1.5.1.4.Avaliação da função intestinal 

 

1.5.1.4.1.   Concentração de ácido fólico e cobalamina  

 

A cobalamina (vitamina B12) e o ácido fólico são vitaminas hidrossolúveis com 

mecanismos de absorção complexos, no qual a alteração das suas concentrações séricas fornece 

informação sobre a integridade da mucosa e do microbiota do intestino delgado. (Ruaux, 2008) 

A cobalamina é sintetizada exclusivamente por bactérias. Nenhum organismo 

eucarionte é capaz de sintetizar este composto, o que atribui um valor importante a esta 

vitamina. É raro a diminuição da concentração sérica de cobalamina ser devida ao baixo aporte 

nutricional, uma vez que as dietas comerciais são enriquecidas com esta vitamina e as dietas 

caseiras são ricas em fontes proteicas de origem animal, o que fornece quantidade de 

cobalamina suficiente em qualquer um dos casos.  
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A absorção da cobalamina inicia-se na boca pela ação da saliva e termina no íleo. Neste 

processamento da cobalamina há intervenção de várias proteínas, inicialmente as proteínas R 

secretadas na saliva e no suco gástrico. No intestino delgado o complexo cobalamina-proteina 

R é destruído pelas proteases pancreáticas, de seguida é transportada por outra proteína, o fator 

intrínseco, para ser absorvido no íleo. No íleo existem recetores complexos do fator intrínseco-

cobalamina expressos nos enterócitos. A cobalamina não é absorvida se não formar este 

complexo com o fator intrínseco. 

Assim, a diminuição da cobalamina sérica pode ocorrer devido a vários fatores: 

diminuição da capacidade de absorção da mucosa, excesso de utilização pelas bactérias 

anaeróbicas intestinais ou diminuição da produção do fator intrínseco. 

 As doenças que afetam a integridade da mucosa do intestino delgado, como a DII, 

reduzem a expressão de recetores fator-intrínseco-cobalamina, levando consequentemente à 

diminuição da absorção e diminuição das reservas corporais de cobalamina. 

Muitas bactérias presentes no intestino como as pertencentes ao género Clostridium e 

Bacteroides¸ possuem capacidade de absorver e utilizar a cobalamina. Em animais com uma 

boa saúde gastrointestinal a cobalamina presente na dieta é suficiente para satisfazer as 

necessidades do animal e das bactérias.  

A cobalamina é essencial para muitas funções celulares e a sua diminuição pode levar a 

alterações gastrointestinais como infiltrado inflamatório da mucosa intestinal, atrofia das 

vilosidades, má absorção de cobalamina bem como alterações sistémicas como neuropatias 

centrais e periféricas ou imunodeficiências. Assim, os doentes não vão responder ao tratamento 

da doença primária a não ser que seja suplementado com cobalamina, e a medição da 

cobalamina sérica é crucial no plano de tratamento.  

Tal como a cobalamina, alterações na concentração de folatos são causadas pela 

diminuição da absorção ou alterações no microbiota. Enquanto a cobalamina é um marcador de 

doença na porção distal do intestino delgado, o ácido fólico representa um indicador da porção 

proximal do intestino delgado. (Batt, 2009) 

O ácido fólico presente no alimento apresentam-se na forma de um poliglutamato, 

contudo o organismo só tem capacidade para absorver os monoglutamatos. Desta forma a 

absorção dos folatos implica a hidrólise prévia da cadeia de poliglutamato que ocorre por ação 

de hidrolases da bordadura em escova. (Ruaux, 2008) Os monoglutamatos formados são 

maioritariamente absorvidos para o interior dos enterócitos por transporte ativo. 
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Em doentes com lesão na mucosa intestino delgado proximal afetam em dois modos a 

absorção de folatos, por um lado pela diminuição da atividade da enzima folato-conjugase não 

permitindo a hidrólise do poliglutamato, e por outro lado pela lesão nos transportadores da 

mucosa.  

Muitas espécies de bactérias, incluindo as que fazem parte do microbiota endógeno do 

intestino delgado, são capazes de sintetizar o ácido fólico. A produção deste composto pelas 

bactérias causa aumento da sua disponibilidade no lúmen intestinal para a absorção. Apesar de 

não ser um teste sensível, o aumento da concentração sérica de ácido fólico pode ser um 

indicador de disbiose.  

Os diagnósticos diferenciais para alterações da concentração sérica de cobalamina e 

ácido fólico estão resumidos na tabela 3. Outro apontamento importante na hora de recolha de 

sangue para avaliar a concentração de ácido fólico deve-se evitar a hemólise da amostra, dado 

que os eritrócitos possuem elevada concentração de ácido fólico o que resultará em falsos 

positivos. (Ruaux, 2008)  

 

Tabela 3 - Interpretação da concentração sérica de cobalamina e de folatos na doença gastrointestinal. (Adaptado de Ruaux, 

2008) 

  Concentração de cobalamina sérica  

  Elevado Normal Diminuída 

F
o

la
to

 s
ér

ic
o
 

Elevado 

Aumento do número de bactérias na 

porção cranial do intestino delgado 

Aumento do número de bactérias na 

porção cranial do intestino delgado 

Sobrecrescimento bacteriano no 

intestino delgado ou íleo 

Considerar sobrecrescimento 

bacteriano no intestino delgado 

Considerar sobrecrescimento 

bacteriano no intestino delgado 

Medir concentração sérica de TLI para 

descartar IPE 

Normal 

Elevação da cobalamina sérica com 

concentração sérica de ácido fólico 

normal, não tem significado 

Concentração sérica de cobalamina e 

ácido fólico não descarta doença do 

intestino delgado  

Doença na mucosa do íleo  

   Medir concentração sérica de TLI para 

descartar IPE 

Diminuída              
Doença que afeta a porção cranial do 

intestino 

Doença na porção cranial do intestino 

delgado 

Doença difusa na mucosa 

 

1.5.1.4.2.   Inibidor-α1 da protease fecal 

 

Muitas doenças do intestino podem levar à perda de proteína pelo trato gastrointestinal, 

exemplos dessas doenças são DII, doenças infiltrativas da mucosa/submucosa, como linfoma e 

a linfangiectasia (Ruaux, 2009) Esta perda de proteína resulta da perda de integridade da 

mucosa intestinal passando as proteínas do interstício para o lúmen. (Collins, 2013) 

Um marcador fecal com interesse na monitorização da DII é o inibidor-α1 da protease 

fecal (α1- PI). A α1- PI é uma proteína plasmática do tamanho da albumina que também 
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atravessa para o lúmen, quando a integridade da mucosa está comprometida, libertada com a 

uma taxa semelhante a albumina e a outras proteínas plasmáticas, como a antitrombina III. Mas 

contrariamente, ao que acontece com as outras proteínas a α1- PI não é degrada por proteases 

bacterianas. Assim, é possível detetar a sua presença. (Berghoff & Steiner, 2011; Murphy, 

2003)  

Idealmente a excreção deve ser determinada ao fim de 24horas, mas um método mais 

prático consiste no teste de concentração de α1-PI em cada uma de três amostras diferentes, 

embora as amostras tenham de ser congeladas antes de serem submetidas ao ensaio. (Batt, 2009) 

Em conclusão, a determinação de α1-PI fornece informação útil para o diagnóstico de 

PLE em cães e, particularmente na identificação de recidivas e de forma precoce antes da 

diminuição da concentração sérica de albumina e de sinais clínicos gastrointestinais graves. 

Demonstrando-se, assim, uma ferramenta de monitorização bastante útil. (Berghoff & Steiner, 

2011; Collins, 2013; Murphy et al., 2003) 

 

1.5.2. Diagnóstico imagiológico  

 

Muitos sinais clínicos gastrointestinais são inespecíficos e não permitem localizar o órgão 

em particular que estejam a causar esta situação clinica. O exame radiográfico  abdominal e a 

ecografia abdominal são meios de diagnóstico complementares que estão à disposição do 

Médico Veterinário. Apesar não serem suficientes individualmente para definir o diagnóstico 

definitivo de DII  são de utilidade na exclusão de outras causas extraintestinais e na obtenção 

de  mais dados clínicos relevantes. A radiografia simples permite avaliar a posição do intestino, 

o seu conteúdo e tamanho, não sendo no entanto o meio de diagnóstico mais eficaz para a 

avaliação da integridade da sua mucosa. Pode-se, ainda, realizar radiografia de contraste com 

bário, importante para observar o tempo de esvaziamento gástrico, presença de corpos estranhos 

e de invaginações. É necessário avaliar se o custo deste procedimento justifica a informação 

que se pode obter. (Gaschen, 2008; German, 2012)  

A ecografia apresenta mais valor de diagnóstico na avaliação de doença infiltrativa 

intestinal do que a radiografia. No exame ecográfico deve ser avaliada a distribuição da lesão 

(focal, multifocal ou difusa), a espessura e a estratificação da parede, a sua ecogenicidade, a 

ecogenicidade peri-intestinal, a presença de líquido livre e o envolvimento dos linfonodos 

mesentéricos. (Collins, 2013; Jergens & Simpson, 2012) As lesões presentes na DII são 

maioritariamente difusas, apesar de poderem ocorrer alterações focais ou segmentares. 
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Observa-se, frequentemente, aumento da espessura transmural da parede intestinal, 

preservando a estratificação. Em alguns casos perde-se a estratificação das camadas devido à 

ocorrência de úlceras, fibrose, edema e hemorragias. (Gaschen, 2008) 

Em humanos com DII a ecografia é sugerida como um bom meio para detetar inflamação 

e monitorizar alterações na atividade da doença durante o tratamento. (Ruess et al., 2000) Por 

outro lado num estudo realizado conclui que não há grande sensibilidade e especificidade na 

medição da espessura da parede do intestino para o diagnóstico, nem para a monitorizar a 

resposta ao tratamento. (Rudorf et al., 2005)  

Ocasionalmente, na presença de hipoproteinemia há um aumento muito notório da 

espessura da parede do intestino pela existência de edema. (Gaschen et al., 2008) Delaney e 

colaboradores (2003) consideram que a espessura normal de um cão é entre os 6mm no duodeno 

e 4-7mm no jejuno, valores acima do estabelecido por outro autor (2 – 3 mm). (Penninck et 

al.,2003) 

Como o espessamento da parede gástrica e intestinal são as alterações mais comuns nas 

inflamações e nas neoplasias intestinais, normalmente é necessária citologia e análise 

histopatológica dos segmentos afetados para a diferenciação entre ambas. (Gaschen, 2008; 

Penninck et al., 2003) 

 

1.5.3. Biopsia endoscópica ou cirúrgica  

 

A avaliação endoscópica desempenha um papel muito importante no diagnóstico e na 

monitorização de enteropatias crónicas. Quando a biopsia é indicada, a endoscopia é a primeira 

escolha. A endoscopia apresenta algumas vantagens em relação a outros métodos de obtenção 

de biopsia. A endoscopia gastrointestinal é uma técnica de diagnóstico útil, relativamente não-

invasiva e rápida. (German, 2001; Hall & German, 2008)  

A endoscopia não é condição obrigatória e primária na abordagem a animais com 

enteropatias crónicas, antes de avançar para a colheita de biopsias deve-se realizar corretamente 

um processo de eliminação de diagnósticos diferenciais e até ensaios terapêuticos (dieta e 

antibióticos). 

Por outro lado quando o animal apresenta perda de peso acentuada, má condição corporal, 

anorexia grave, hipoalbuminemia e a ecografia evidencia doença infiltrativa a endoscopia deve 

ser realizada antes do ensaio terapêutico. (Washabau et al., 2010) 
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A endoscopia permite visualizar diretamente alterações da mucosa (erosão, úlceras e 

linfangiectasia), selecionar os melhores locais de biopsia para avaliar a severidade e extensão 

da inflamação intestinal. O risco de perfuração e consequente peritonite é menor comparado 

com laparotomia. (Washabau et al., 2010) As limitações da endoscopia incluem amostras de 

tamanho pequeno, amostras fragmentadas e superficiais e dificuldade em aceder à porção média 

do jejuno e íleo. Em algumas situações é necessário proceder à colheita de amostras de biopsia 

de espessura total, mas pode ser contra indicado em animais em estado grave com 

hipoalbuminemia. (German, 2012) 

Em Medicina Humana existem critérios standard bem estabelecidos para caracterizar o 

grau de inflamação por endoscopia. Fazem parte dessa escala de medição os seguintes critérios: 

mucosa com eritema, granularidade aumentada, padrão vascular, hemorragia espontânea e lesão 

da mucosa (muco, fibrina, exsudado, erosões e úlcera).  

Em Medicina Veterinária o grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA 

produziu um inquérito para orientar os clínicos aquando da realização da endoscopia, 

descriminando os parâmetros a serem avaliados: se a mucosa se encontra 

hiperémica/vascularizada, edema, descoloração, friabilidade, textura, hemorragia, 

úlcera/erosão, dilatação lacteal e conteúdo (muco/bilis/comida). (Figura 1) (Slovak et al., 2014; 

Washabau et al., 2010) 

 

Figura 1 - Imagens endoscópicas representando uma mucosa normal (A) hiperémica (B) com aumento da 

granularidade (C) friável (D) com dilatação linfática (E) e erosão (F). (Adaptado de Slovak et al., 2014) 
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1.5.4. Histopatologia  

 

Para definir o diagnóstico de DII impõe-se colher amostras de biopsia e a sua posterior 

avaliação histopatológica que caracteriza a natureza e a gravidade das alterações dos tecidos 

representados, permitindo aos clínicos a prescrição da terapia adequada e a formulação de um 

prognóstico. (Day et al., 2008) 

Nas últimas duas décadas vários grupos de histopatologistas desenvolveram os seus 

próprios critérios de avaliação quanto à natureza e gravidade da inflamação da mucosa, bem 

como alterações morfológicas associadas, criando muita discordância entre estes. A avaliação 

da inflamação não se revela assim tão fácil, existe muita controvérsia sobre os critérios 

específicos para uniformizar a opinião e credibilizar a avaliação histológica. (Carrasco et al., 

2014; Day et al., 2008; Washabau et al., 2010) 

Se por um lado a endoscopia veio facilitar a obtenção de biopsias, por outro veio dificultar 

o trabalho dos histopatologistas, dado que a avaliação destas é subjetiva e difícil, pelo tamanho 

reduzido da amostra e pela presença de artefactos que condicionam a sua correta avaliação. 

(Allenspach et al., 2007e; Jergens, Evans et al., 2014) 

Dadas estas limitações o grupo para a estandardização gastrointestinal da WSAVA 

desenvolveu um sistema de classificação histológica com critérios padronizados para 

uniformizar os procedimentos dos histopatologistas e diminuir a variabilidade na interpretação 

das amostras por partes destes profissionais. No âmbito do projeto deve-se analisar as amostras 

de cada região anatómica (corpo do estômago, antro gástrico, duodeno e cólon) e observar 

alterações morfológicas, o infiltrado celular inflamatório predominante no epitélio e na lâmina 

própria. (Day et al., 2008) 

Jergens e colaboradores, em 2014, desenharam outro modelo de avaliação histopatológica 

na inflamação gastrointestinal no cão tendo por base o desenvolvido pelo grupo para a 

estandardização gastrointestinal da WSAVA, com a particularidade de ser mais simplificado e 

com mais aceitação entre os histopatologistas. Nesse modelo é adicionado o parâmetro 

“alterações das células caliciformes do cólon”, uma vez que há evidências de que a diminuição 

de células caliciformes possa ser uma causa de colite. (Jergens, Evans et al., 2014) 

Os parâmetros avaliados neste modelo de Jergens et al., 2014 são: 

− Parâmetros gástricos (linfócitos intraepiteliais, infiltrado da lâmina própria, 

fibrose da mucosa)  
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− Parâmetros do duodeno (atrofia das vilosidades, lesão epitelial, linfócitos 

intraepiteliais, alterações nas criptas e infiltrado da lâmina própria) 

− Parâmetros do cólon (lesão epitelial, dilatação das criptas, fibrose, infiltrado 

lâmina própria, depleção das células caliciformes)  

Ainda há algumas dúvidas sobre a utilidade clínica de amostras do íleo, pela dificuldade 

em aceder endoscopicamente às mesmas.  

Lesões que podemos encontrar na arquitetura incluem: nas vilosidades (atrofia, fusão, 

aumento da amplitude), criptas (necrose, hiperplasia, abcedação), epitélio (erosão, ulceração, 

linfócitos intraepiteliais) e na lâmina própria (fibrose, edema, hemorragia). (Hall & German, 

2008) 

Outro grande problema encontrados pelos histopatologistas é definir se estamos perante 

uma DII ou um linfoma, tarefa dificultada pelo uso da coloração rotineira hematoxilina-eosina. 

Assim, recentemente, considera-se importante adicionar novas técnicas, nomeadamente as de 

imunohistoquímica para o diagnóstico diferencial como por exemplo a avaliação da expressão 

de Ki67 (elevado em casos de linfoma). (Carrasco et al., 2014) 

 

1.6. Marcadores laboratoriais da doença inflamatória intestinal 

 

Até ao momento, vários marcadores biológicos foram descobertos e mostraram serem 

úteis na identificação e monitorização biológica da atividade da doença em humanos. A 

carência de ferramentas de monitorização da doença levou à procura de marcadores 

minimamente invasivos para ajudar no diagnóstico, prognóstico e monitorização. Tais 

marcadores podem ser encontrados no soro, tecidos ou presentes na urina e nas fezes com 

diferentes funções no organismo (proteínas séricas, proteínas de fase aguda e proteínas pró-

inflamatórias). (Collins, 2013; Wdowiak et al., 2013) 

Procurar marcadores fecais parece lógico, uma vez que o material fecal está em contato 

direto com a mucosa do intestino e tem a potencialidade de refletir a presença e grau de 

inflamação intestinal. Inclusive tem a vantagem de serem ferramentas simples, não-invasivas e 

rápidas. (Collins, 2013)  

Os marcadores biológicos devem apresentar alta sensibilidade e especificidade, baixo 

custo e permitir avaliar a gravidade da doença de forma dinâmica. Atualmente, não existem em 

Medicina Veterinária marcadores com estas características e os já estudados são extrapolados 

da Medicina Humana. (Collins, 2013; Wdowiak et al., 2013)  
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1.6.1. Proteína C-Reativa   

 

A proteína C-Reativa é uma proteína de fase aguda que vê aumentada a sua síntese pelo 

fígado em situações inflamatórias. Em Medicina Humana está provada a sua correlação com a 

atividade da doença e com a inflamação histológica, sendo de grande utilidade na prevenção de 

uma recidiva. (Collins, 2013) 

Jergens et al. (2003) relata uma concordância entre CIBDAI e proteína C-Reativa em 

animais que responderam positivamente ao tratamento, mas não com a avaliação histológica. 

McCann et al. (2007) não considerou que a proteína C-Reativa reflita a gravidade da doença 

apesar de estar aumentada em animais com DII. 

Este parâmetro, como não é um marcador específico de DII, a sua vantagem é poder ser 

usado como marcador de resposta individual ao tratamento. (Collins, 2013; Jergens et al., 2003; 

McCann et al., 2007) 

 

1.6.2. Anticorpos antineutrofílicos citoplasmáticos perinucleares  

 

Estudos recentes revelam que a determinação de autoanticorpos como os anticorpos 

antineutrofílicos citoplasmáticos perinucleares (perinuclear antineutrophilic cytoplasmic 

antibodies - pANCA) apresenta valor como marcador de diagnóstico de DII no cão. A sua 

identificação é feita com recurso a métodos de imunofluorescência. Em Medicina Humana o 

teste pANCA é usado como marcador da doença inflamatória intestinal, no entanto a sua 

identificação em pacientes com colite ulcerativa e doença de Crohn é muito diferente (50%-

80%, 10%, respetivamente), mostrando utilidade para diferenciar as duas formas. (Collins, 

2013; Luckschander et al., 2006)  

Luckschander et al. (2006) mostraram que a determinação de pANCA é útil na 

diferenciação de animais com doença inflamatória responsiva à alteração da alimentação e de 

animais que necessitam de córticos, sendo os animais que respondiam à modificação da dieta 

os que apresentavam valores aumentados. Também, Mancho et al. (2011) demonstraram que 

com este teste é possível diferenciar DII de outras doenças gastrointestinais, mas não de linfoma 

intestinal.  
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1.6.3. Calprotectina fecal e sérica  

 

A calprotectina fecal é um complexo proteico heterodimérico com atividade 

antimicrobiana que está ligada ao cálcio e ao zinco, sendo libertada por neutrófilos e 

macrófagos. Como esta proteína reflete o turnover fagocitário in vivo, representa um marcador 

sensível, mas não especifico que correlaciona o local e os sinais clínicos. Na doença de Crohn 

a medição de calprotectina sérica é usada para verificar se a doença está quiescente ou ativa, 

mostrando-se útil na monitorização clínica. (Collins, 2013)  

Em Medicina Veterinária a quantificação de calprotectina sérica e fecal por 

radioimunoensaio é descrita como uma técnica sensível, linear, precisa e com reprodutibilidade 

em cães com DII. (Heilmann et al., 2008) 

Grellet et al. (2013) verificou um aumento significativo da concentração de calprotectina 

fecal em animais com diarreia crónica em comparação com animais saudáveis, este aumento 

verificava-se com alguma significância em animais com CCECAI superior a 12, comparado 

com animais com score inferior. Neste estudo mostrou também correlação com a gravidade 

histológica. Com estes resultados Grellet et al. (2013) consideram a medição de calprotectina 

fecal útil em doença grave. 

O estudo realizado por Heilman et al. (2012) deixa algumas dúvidas acerca do valor da 

calprotectina como marcador na monitorização da DII, uma vez que a sua concentração não 

diminuiu após tratamento e melhoria dos sinais clínicos. Neste estudo verificou-se que quando 

os animais eram tratados com glucocorticoides e Metronidazol, ao contrário do que era 

esperado, a concentração de calprotectina aumentava. (Heilmann et al., 2012) 

 

1.6.4. S100A12 (Calgranulina C) 

 

A S100A12 é outra proteína ligada ao cálcio, semelhante à calprotectina, encontrado em 

neutrófilos e em pequenas quantidades em macrófagos e monócitos. Este marcador não 

apresenta grande valor, uma vez que o infiltrado inflamatório mais frequente em cães é o 

linfoplasmocitário e eosinofílico. (Collins, 2013; Wdowiak et al., 2013) 

O mesmo estudo realizado por Heilmann et al. (2012) para a Calprotectina foi repetido 

para a S100A12. Num estudo anterior esta equipa mostrou que S100A12 sérica estava 

aumentada em cães com DII. Recentemente, verificaram que a S100A12 fecal estava 
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aumentada em animais com DII, associado alterações no CIBDAI, à gravidade das lesões 

endoscópicas e com a gravidade histológica no cólon. (Heillmann et al., 2014)  

O aumento de S100A12 fecal em cães afetados sugere o envolvimento de células 

fagocitárias na fisiopatogenia da DII. Estes dados vêm reforçar o papel da ativação fagocitária 

na fisiopatologia da doença, e reforça o papel da imunidade inata na patogenia, pelo aumento 

de moléculas DAMP. (Collins, 2013) 

 

1.6.5. N-metilhistamina  

 

A N-metilhistamina (NMH) é um metabolito estável da histamina e é usado como 

marcador da desgranulação de mastócitos e da inflamação gastrointestinal. Os mastócitos 

participam em processos inflamatórios do intestino através da libertação de mediadores 

inflamatórios, como por exemplo a histamina. (Berghoff & Steiner, 2011) 

Foram documentados aumentos de NMH na urina de pacientes humanos com doença de 

Crohn e com colite ulcerativa, mostrando uma correlação com os índices de atividade da 

doença, a gravidade endoscópica e à proteína C-Reativa. (Winterkamp et al., 2012) O mesmo 

estudo foi realizado em cães e não revelou interesse como marcador da DII. (Collin, 2013; 

Berghoff & Steiner, 2011) 

Outros estudos revelaram um aumento de NMH fecal em cães da raça Lundehund 

Norueguês e Soft-Coated Wheaten Terrier. Com estas observações pensa-se que há uma 

atividade mais significativa de mastócitos em algumas síndromes do que em outros. Berghoff 

et al., (2014a) considera importante questionar a particularidade do Soft-Coated Wheaten 

Terrier em serem especialmente sensíveis a reações alimentares, o que pode levar a uma 

resposta exagerada pelos mastócitos.  

O mecanismo exato que conduz a variação da resposta de mastócitos no cão não é claro. 

(Berghoff et al., 2008b; Berghoff et al., 2010; Vaden et al., 2000)  

 

1.7.   Tratamento  

 

O tratamento de DII no cão é na maior parte das vezes empírico devido ao 

desconhecimento da etiopatogenia e ao fracasso de muitos ensaios terapêuticos. Ainda não se 

determinou quais os fármacos que permitem com sucesso a manutenção ou remissão da doença, 

por exemplo, em humanos, Thompson (1991) afirmou que a Sulfazalazina é um medicamento 
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mais eficaz na manutenção do que na indução da remissão em humanos. O tratamento de DII é 

um grande desafio para o clínico adicionando o fato da pressão colocada pela gestão de 

expectativas por parte dos proprietários. (Craven & Simpson, 2004; Malewska et al., 2011)  

Cada caso deve ser avaliado individualmente e de forma faseada, isto é, iniciar uma dieta 

de exclusão e de seguida tratamento farmacológico recorrendo a imunossupressores e 

antibióticos. Logicamente, que num animal que se encontre numa situação clinica grave esse 

sequenciamento não é possível, sendo necessário um tratamento combinado e agressivo. 

(German, 2012; German & Hall, 2008)  

Simpson e Jergens (2011) compilam várias opiniões e o sequenciamento do tratamento 

standard dever ser o seguinte: 

− Tratamento para Giardia e Helmintes, se ainda não realizado. Uma das 

opções é o Febendazol a 50mg/Kg a cada 24 horas por via oral (PO) durante 3 a 5 dias; 

(German 2012)  

− Suplementação com Cobalamina e Ácido fólico se estes apresentarem 

concentrações séricas diminuídas; 

− Modificação da dieta. Recurso a uma dieta hidrolisada ou dieta com 

restrição antigénica durante 2 semanas, se houver remissão dos sinais clínicos mantém-

se durante mais tempo. Ao fim de um tempo retoma-se à dieta anterior com objetivo de 

comprovar o diagnóstico de intolerância alimentar. Pode-se ainda realizar um teste de 

provocação com antigénios alimentares para perceber quais os substratos responsáveis 

pela intolerância;  

− Antibioterapia, por exemplo com Tilosina durante 2 semanas; se 

responder manter por 28 dias e depois descontinuar. Considerar transição para 

probióticos, apesar da falta de evidências que provem a capacidade destes manterem a 

remissão;  

−   Imunossupressão com glucocorticoides, por exemplo, Prednisolona oral 

2mg/Kg a cada 24h por 21 dias, 1 mg/Kg a cada 24h durante 21 dias, 0.5 mg/Kg cada 

24h durante 21 dias e 0.5 mg/Kg a cada 48h durante 14 dias. Os efeitos secundários 

associados ao corticosteroides surgem mais em animais de raça grande, justificado pelo 

fato de haver uma sobredosagem por considerar o peso corporal e não a área de 

superfície. Assim animais com peso superior a 31,5Kg o sugerido é substituir um 

corticosteroide por outro imunossupressor, como a Azatioprina 2mg/Kg a cada 24h 

durante 5 dias, depois 2mg/Kg dia-sim-dia-não, Prednisolona 2 mg/Kg a cada 24h 
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durante 10 dias, 1mg/Kg a cada 24h durante 10 dias, 0.5 mg/Kg cada 24h durante 10 

dias e 0.5 mg/Kg a cada 48h durante 10 dias; 

− Se a resposta for desfavorável, considerar outros imunossupressores 

(adicionar Azatioprina ou substituir por Ciclosporina, 5mg/Kg a cada 24h durante 10 

semanas; 

− Se a resposta for boa, descontinuar primeiro os imunossupressores e 

depois os antibióticos; 

Esta sequência apresentada anteriormente é indicada em casos ligeiros a moderados, 

quando o quadro clinico é grave, com índices de atividade da doença aumentados, 

histopatologia moderada a grave, e níveis de albumina <2g/L é necessário combinar a 

introdução da dieta com antibióticos (Tilosina) e imunossupressores (Prednisolona, 

Azatioprina). Na ausência de resposta a esta abordagem, introduzir a Ciclosporina, e a 

Prednisolona deve ser administrada por via parentérica. (Simpson & Jergens, 2011) 

É importante avaliar a resposta a cada um dos tratamentos, a abordagem por tentativas é 

trabalhosa, mas é a melhor forma de alcançar sucesso. É até sugerido ao proprietário que registe 

alterações pertinentes, como: alterações das fezes, da frequência de defeções e alterações de 

apetite. Com este trabalho mútuo entre o Médico Veterinário e o proprietário é possível 

perceber com maior rigor a situação clínica e que fatores têm mais influência na manutenção 

da doença. 

 

1.7.1.  Dieta 

 

O tratamento dietético é tão importante ou mais que o farmacológico, em muitos casos 

não é considerado no plano de tratamento e esta pode ser muitas vezes a razão pelo insucesso 

do tratamento da DII. É, assim, um componente chave para o sucesso do tratamento de DII. 

Este fato é suportado pelos resultados conseguidos a longo prazo apenas com modificação da 

dieta em enteropatias crónicas. (Allenspach et al., 2007e; Mandigers et al., 2010) Munster et 

al. (2006) acreditam que é possível manutenção da doença moderada (pontuação 4-5 CIBDAI) 

apenas com alteração da dieta. Qualquer que seja o tipo de dieta escolhida deve ser palatável e 

deve ser introduzida gradualmente, aumentando as quantidades ao longo de 4 a 7 dias. O ideal 

é realizar refeições pequenas e frequentes, quatro a cinco vezes por dia. (German, 2012)  

 Há duas abordagens principais na manutenção da dieta: mudança para uma dieta de 

elevada digestibilidade ou para uma dieta de exclusão. Na realidade, estas estratégias não 
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precisam ser exclusivas, porque a maioria das dietas de exclusão comerciais também são 

formuladas para apresentarem elevada digestibilidade. A elevada digestibilidade assegura que 

os componentes da dieta sejam melhor assimilados quando a função digestiva está 

comprometida. (German, 2012) 

Uma dieta de exclusão deverá ser considerada em todos os casos de inflamação intestinal 

inexplicada para excluir a possibilidade de uma reação adversa a alimentos provocada por uma 

reação a antigénios alimentares. (German, 2012; Malewska et al., 2011) A maioria dos 

proprietários está disposta a tentar primeiro este tratamento, dadas as preocupações com os 

efeitos secundários dos medicamentos imunossupressores, mas isso pode não ser viável em 

animais gravemente doentes. (German, 2012) 

As dietas de exclusão tradicionais têm como base possuir uma nova fonte proteica e única 

e que ainda não tenha feito parte do plano alimentar do animal. A grande limitação, atualmente, 

é que como há uma diversidade de rações de manutenção contendo diferentes proteínas, torna-

se difícil selecionar proteínas a que o animais ainda não tenham sido expostos, agravado pela 

alimentação caseira (sobras) e snacks que agravam o problema. (Mandigers et al., 2010) 

Ultimamente têm surgido alimentos com fontes proteicas hidrolisadas, existem vários 

estudos que referem a melhora de sinais clínicos em cães com DII. (Cave & Guilford, 2004) A 

hidrólise das proteínas consiste num tratamento enzimático da proteína clivando as ligações 

peptídicas, alterando a sua estrutura tridimensional. Este processamento diminui 

antigenicidade, impedindo o reconhecimento imunológico do doente já sensibilizado pela 

proteína na sua forma intacta. (Cave, 2006) A maioria dos alérgenos proteicos apresenta 

tamanho entre os 14 a 70 kD (quilo dalton), contudo, o peso molecular não é uma ferramenta 

suficientemente sensível para comparar as propriedades antigénicas de proteínas hidrolisadas. 

(German, 2012) Também, pelo aumento da sua digestibilidade é improvável que estes peptídeos 

interajam com o sistema imunitário, uma vez que já estão digeridos antes de contactar com a 

mucosa intestinal. (German & Zentek, 2006)  

O antigénio é definido como uma substância capaz de estimular a produção de anticorpos. 

O alérgeno é um antigénio capaz de desencadear e ligar a IgE induzindo a desgranulação dos 

mastócitos após a ligação da IgE na superfície da célula. Idealmente, a hidrólise proteica impede 

a desgranulação dos mastócitos que iria ocorrer em resposta à proteína intacta e permite que o 

paciente que possua hipersensibilidade não desenvolva os sintomas clínicos após ingerir a 

proteína hidrolisada. (Cave, 2006) 
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  Os animais com uma verdadeira alergia alimentar, especialmente do tipo I, beneficiam 

com dietas hidrolisadas, mas não é claro se tem vantagens em casos de intolerância alimentar 

não imunológica. Contudo, as dietas hidrolisadas são uma alternativa para os doentes que não 

obtém resposta com dietas de uma só fonte de proteica ou conteúdo limitado de antigénios. 

(German & Zentek, 2006) Quando avaliamos a eficácia de um tratamento com uma dieta 

hipoalergénica na DII devemos considerar que há outros fatores nutricionais que podem ser 

responsáveis pela melhora clinica para além da proteína hidrolisada. Outras variáveis a ter em 

conta são: a elevada digestibilidade, correção de deficiências em vitaminas e minerais, 

diminuição da razão dos ácidos gordos ómega-6 e ómega-3. (Cave, 2006) 

O glúten é reconhecido como um alérgeno alimentar comum, pela sua associação com a 

enteropatia sensível ao glúten no Setter irlandês. Como resultado, muitas das formulações da 

dieta evitam o uso de glúten, mas não há evidência de que as gliadinas do glúten sejam mais 

antigénicas do que outras proteínas. (German, 2012) 

A restrição em gordura era recomendada devido a preocupações sobre a má absorção, o 

que significa que os ácidos gordos não assimilados poderiam estar disponíveis para 

hidroxilação, estimulando, assim, a secreção de eletrólitos. No entanto, a necessidade de 

restrição de gordura recentemente tem sido contestada, porque pode exacerbar a perda de peso 

existente. Uma proporção ótima de ácidos gordos ómega-6 e ómega-3 é importante dada a sua 

ação moduladora da resposta inflamatória e sendo benéfica para a manutenção da remissão. 

(Malewska et al., 2011) 

A adição de glutamina na alimentação minimiza o risco de ocorrer atrofia das vilosidades 

e estimula a recuperação, isto por ser fonte de energia para os enterócitos e ainda regula os 

processos de desintoxicação hepática. (Elliott, 2006) 

É recomendado para animais com DII a integração de frutooligossacáridos (FOS), porque 

é uma substância nutricional para o microbiota intestinal saudável, bem como 

mananooligosacáridos (MOS). (Swanson et al., 2002) 

Depois do início do tratamento para DII, a inflamação é reduzida e a permeabilidade a 

antigénios alimentares está aumentada, isto justifica o facto de alguns animais terem uma reação 

de sensibilidade a nova fonte proteica. (Malewska et al., 2011) Quando há remissão dos sinais 

clínicos uma nova dieta deve ser introduzida seis semanas depois do início do tratamento para 

a inflamação. (German, 2012) 
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1.7.2. Vitaminas 

 

A má absorção de cobalamina é relativamente frequente na DII, especialmente, se as 

lesões se localizarem na porção mais distal do intestino delgado. A deficiência em cobalamina 

pode ter consequências metabólicas. Esta deficiência está associada a um mau prognóstico. 

(Allenspach K et al., 2007e)  

A administração de cobalamina por via oral é ineficaz, a melhor opção é a administração 

por via subcutânea (20 µg /kg a cada 7 dias durante 4 semanas e depois a cada 28 dias durante 

3 meses). Deve ser monitorizada a concentração de cobalamina sérica um mês após a última 

dose. A suplementação de cobalamina é descontinuada quando a concentração se encontrar 

acima do normal. (German, 2012) 

Menos frequentemente, em DII do intestino delgado pode conduzir a uma má absorção 

de ácido fólico, e a suplementação oral é facilmente conseguida com a administração de cerca 

de 1 mg de ácido fólico por dia.  

 

1.7.3. Antibióticos  

 

As bactérias podem desempenhar um papel importante na estimulação do sistema 

imunitário do trato gastrointestinal e limitar o número de bactérias é benéfico na manutenção 

da DII. Assim sendo, o uso de antibióticos em pacientes com DII é justificável, por um lado 

pelo seu potencial em tratar enteropatogénios não diagnosticados, para tratar sobrecrescimento 

bacteriano secundário e em parte pela importância que os antigénios bacterianos têm na 

patogenia da DII. (German & Hall 2008)  

No entanto, alguns autores advogam os benefícios do uso de antibióticos na DII. (Jergens 

& Crandell et al., 2010; Munster et al., 2006) Crave et al. (2003) reportam que o tratamento 

com Prednisolona, Sulfasalazina, Metronidazol ou Tilosina não está associado a um resultado 

favorável a longo prazo. O uso de várias combinações de fármacos não permite avaliar, 

individualmente, o contributo de cada um dos fármacos. (Jergens & Crandell et al., 2010) 

O Metronidazol é um dos antibióticos de eleição, pelas suas propriedades 

imunomoduladoras, inibindo a imunidade mediada por células e a adesão leucocitária 

endotelial. É o único antibiótico que tem pouco efeito em aeróbios gram-positivos e gram-

negativos, mas é eficaz contra bactérias anaeróbias (ex. Bacteroides, Fusobacterium, 

Clostridium, Peptococcus, and Peptostreptococcus). Ainda tem uma excelente ação contra 
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protozoários como Giardia lamblia, Entamoeba, Trichomonas). É usado em humanos em 

combinação com outros fármacos para o tratamento de Helicobacter pylori. Deve iniciar-se o 

tratamento com 10mg/Kg a cada 8 horas ou a cada 12h por via oral. Em muitos casos usa-se 

em associação com outros fármacos (Prednisolona e Azatioprina) para aumentar o tempo de 

imunossupressão desejado, permitindo a redução da doses dos fármacos associados e deste 

modo reduzir os efeitos secundários. (Garcia- Sancho et al., 2007) 

Outros autores preferem outros antibióticos, como Oxitetraciclina e Tilosina, que também 

apresentam efeito imunomodulador e apresentam alguma eficácia em DII. (German & Hall, 

2008) 

A Tilosina tem demonstrado um efeito positivo no tratamento de enteropatias crónicas, 

mas o seu modo de ação é desconhecido. (German & Hall, 2001)  

A Tilosina também possui propriedades imunológicas direta ou indiretamente e diminui 

a estimulação antigénica. Do ponto de vista de Westermack et al. (2005) o uso de Tilosina é 

uma boa opção de tratamento, pelos seus efeitos secundários reduzidos, e o seu baixo custo. A 

Tilosina é uma macrólido com ação contra anaeróbios gram-positivos facultativos e 

obrigatórios, ainda mostra alguma sensibilidade a algumas bactérias de gram-negativo. A 

Eschericia coli e a Salmonela spp. são resistentes à Tilosina. A dose pode variar de 6 a 16mg/Kg 

SID. (Westermack et al., 2005) 

 

1.7.4. Imunossupressores  

 

Dado que a doença inflamatória intestinal se deve à desregulação da imunidade da 

mucosa, a imunossupressão assume grande importância, embora só deva ser usada em último 

recurso. (Hall & German, 2008; Yuki et al., 2012) Os fármacos imunossupressores usados são 

Prednisolona, Azatioprina, Ciclosporina, Clorambucilo e Metotrexato. 

Em Medicina Humana os fármacos usados são os glucocorticoides e as tiopurinas 

(Azatioprina, 6–mercaptopurine). (Travis et al., 2003) 

  

1.7.4.1. Corticosteroides  

 

Os corticosteroides são frequentemente usados no tratamento de DII em cães. (Allenspach 

et al., 2006b) Vários estudos mostraram o seu benefício como tratamento único ou quando 

combinado. (Garcia- Sancho et al., 2007; Jergens et al., 2003; Jergens, Crandell et al., 2010) 
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O efeito antinflamatório dos corticosteroides na DII suspeita-se que é devido à sua ação 

nos linfócitos infiltrados na mucosa. Os corticosteroides ligam-se a recetores intracelulares nos 

linfócitos T. O complexo formado é transportado para o núcleo onde vai regular a transcrição 

de moléculas alvo, como inibidor kappa B α que se liga e inibe o fator nuclear sequestrando-o 

no citoplasma. O fator Kappa B é um potente anti-apoptoico e fator de transcrição, que está 

aumentado em humanos com DII. (Allenspach et al., 2006b; Farell, 2003; Scheinman et al., 

1995) 

A Prednisolona é o corticosteroide mais usado, a dose inicial é 1 – 2 mg/Kg PO cada 12h, 

durante 2 a 4 semanas, e depois começa-se a fazer o desmame, diminuindo a dose lentamente 

ao longo de um mês. Em muitos dos casos só se consegue diminuir até cada 48h, poucos são os 

casos em que estes podem ser retirados completamente. Em casos muito graves, situações de 

má absorção, deve ser administrada por via parenteral e depois retoma a via oral quando os 

sinais clínicos melhorarem. Em casos em que não se observam melhoras com a Prednisolona 

mesmo com o aumento da dosagem devemos voltar a confirmar o diagnóstico e assegurar que 

não estamos perante uma neoplasia (linfoma). (German, 2012; Hall & German, 2008) 

No entanto, sabe-se que é possível surgir uma resistência aos corticosteroides, pela 

indução do gene de resistência a múltiplos fármacos e a expressão da glicoproteína P. 

(Allenspach et al., 2006b)  

Um estudo recente em cães sugere que a pontuação do CIBDAI diminui após o tratamento 

bem-sucedido com corticosteroides, embora não existam grandes alterações histológicas. Isto 

apoia ainda mais a suposição de que a condição é controlada em vez de curada com esta terapia. 

(German, Hall & Day, 2001) 

Em alguns cães, doses altas de glucocorticoides convencionais não são toleradas. Os 

efeitos secundários mais frequentes são hiperadrenocorticismo iatrogénico (poliúria, polidipsia, 

polifagia, abdómen com aparência de barril), alterações de comportamento, respiração 

ofegante. A longo prazo podem provocar hepatopatia vacuolar, atrofia muscular, rutura de 

ligamentos, infeção do trato urinário, pioderma e desenvolvimento de diabetes. Estes efeitos 

afetam negativamente a qualidade de vida dos animais. (Dye et al., 2013; German & Hall, 2012) 

Contudo, esta situação é reversível se reduzirmos a dose de Prednisolona, mas o problema 

é que em muitos animais estes sinais recidivam. (German & Hall, 2008) Nestas circunstâncias, 

as opções incluem a adição de um novo fármaco com efeito "steroid-sparing", ou utilizando um 

novo esteroide com menos efeitos colaterais. A Budesónida é um glucocorticoide quinze vezes 

mais potente que a Prednisolona, com reduzida absorção sistémica e elevada ação local, 
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apresentando menor supressão do eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal. (Malewska et al., 2011; 

Stroup et al., 2006) Cerca de 90% é metabolizada no fígado na primeira passagem, e tem uma 

boa distribuição pela mucosa por ser bastante solúvel. Penetra dentro das células onde é 

convertido num éster altamente lipofílico sendo gradualmente hidrolisado libertando 

Budesónida na sua forma ativa, que permite uma ação antinflamatória local prolongada. A 

forma ativa da Budesónida apresenta elevada afinidade para os recetores glucocorticoides 

locais. (Dye et al., 2013; Malewska et al., 2011) Em medicina humana o uso de Budesónida 

mostrou resultados positivos na manutenção da remissão de IBD humana. (Dye et al., 2013; 

German, 2012) A dose ótima no cão ainda não foi determinada, embora, a dose sugerida seja 

de 1 a 3 mg / m2 q24h PO. (German, 2012) Mais trabalhos são necessários para os clínicos se 

sentirem seguros na sua utilização. (Jergens, 2012) 

 

1.7.4.2. Azatioprina 

 

A Azatioprina a 2 mg/Kg PO q24h é usada em combinação com Prednisolona/Prednisona 

quando a resposta a corticosteroides é fraca e os efeitos secundários são marcados. É um anti 

metabólito da purina que tem um efeito maior na imunossupressão por via da apoptose de 

linfócitos T. (Fogle  & Bisset., 2007) Contudo, a Azatioprina só começa a ter ação a partir das 

três semanas de utilização e há risco de mielossupressão, sendo a monitorização hematológica 

importante. (German & Hall, 2012)  

A Azatioprina também pode provocar hepatotoxicidade, quando administrada a cães de 

forma crónica, provocando necrose focal hepática e aumento da atividade das trasnsaminases. 

(Wallisch & Trepanier, 2015) 

 

1.7.4.3.  Ciclosporina  

 

Alguns cães são refratários ao tratamento com corticosteroides e a Ciclosporina é uma 

das opções à disposição do Médico Veterinário. O tratamento com Ciclosporina em humanos 

mostrou-se eficaz em casos refratários. (Allenspach et al., 2006c) 

A Ciclosporina inibe a produção de IL-2 e diminui a vida útil induzindo apoptose de 

linfócitos T helper (linfócitos CD4+). (Malewska et al., 2011) Acredita-se que o efeito 

antinflamatório da Ciclosporina em humanos com DII se deve à supressão de linfócitos T 

ativados na mucosa. (Allenspach et al., 2006c) A ação supressora depende da formação de um 
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complexo heterodimérico com seu recetor citoplasmático, a ciclofilina. A ciclofilina é uma 

peptil-propil-isomerase que se liga e inibe a atividade da fosfatase da calcineurina, resultando 

na inibição da expressão de genes de proteínas nucleares envolvidas na ativação celular e 

formação do linfócito T citotóxico. (Germand & Hall, 2012)  

Allenspach, Rufenacht e colaboradores (2006c) mostraram no seu estudo que se consegue 

uma remissão completa ou parcial apenas com o tratamento isolado de Ciclosporina com uma 

dose de 5mg/kg PO q24h durante 10 semanas. Durante este estudo verificou-se uma melhoria 

dos sinais clínicos e diminuição do número de linfócitos T da mucosa.  

Há uma variação marcada na absorção e no metabolismo da Ciclosporina em cães, no 

entanto, já existe uma formulação em microemulsão (Atopica®) que veio melhorar as 

propriedades farmacocinéticas simplificando a monitorização da terapêutica e o ajuste da dose. 

(House et al., 2006) É metabolizada no fígado pelo sistema enzimático do citocromo P450, 

ocorrendo algumas interações com outros fármacos, pelo que é necessário ter cuidado com o 

uso concomitante de outros medicamentos. Está descrito o uso concomitante de Cetoconazol 

com objetivo de reduzir o metabolismo da Ciclosporina, aumentar os seus níveis séricos e 

permitir diminuir os custos do tratamento, particularmente, em animais de grande porte 

(Mouatt, 2002; Whitley & Day, 2011) 

A Ciclosporina é geralmente bem tolerada em cães, mas alguns efeitos adversos foram 

reportados, sobretudo nas primeiras semanas de tratamento (vómito, ulceração, hiperplasia 

gengival e alopecia). A administração de Ciclosporina em cápsulas com a comida reduz esses 

efeitos secundários. (Allenspach et al., 2006c) Além disso, devido ao efeito imunossupressor 

marcado os animais devem estar protegidos e ter o protocolo vacinal atualizado. (German & 

Hall, 2012) 

 

 

1.7.4.4. Outros imunossupressores  

 

Outras drogas imunossupressoras incluem o Metotrexato, a Ciclofosfamida e o 

Tacrolimus. O Metotrexato é eficaz no tratamento da doença de Crohn, mas esta não é usada 

em Medicina Veterinária. (German & Hall, 2012) Há um caso descrito por Yuki et al. (2006), 

de um cão com 9 anos que foi diagnosticado DII grave com hipoproteinemia, linfangiectasia e 

como não houve resposta à combinação de Prednisolona com Ciclosporina e recorreu-se à 

utilização de Metotrexato.  
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A Ciclofosfamida tem poucas vantagens em relação à Azatioprina e raramente é usada. 

Outro fármaco sobre a eficácia do qual no tratamento de DII ainda não há muitas evidências 

científicas é o Tacrolimus. O Tacrolimus é um macrólido imunossupressor, produto da 

fermentação do Streptomyces tsukubaensis. É um potente inibidor da transcrição de genes que 

ativam citocinas como a IL-2, TNF- α e IFN-γ e os linfócitos T. (Ogata et al., 2006; Yuki et al., 

2012) Em Medicina Humana este fármaco assume importância na imunossupressão de 

transplantes. 

 Até ao momento só foi descrito um caso do uso de Tacrolimus na manutenção de DII. 

Neste caso, um cão de raça Caniche de 2 anos, apenas melhorava com elevadas doses de 

Prednisolona, e piorava cada vez que se reduzia a dose. Foram combinados Ciclosporina, 

Metotrexato e Clorambucilo, não se observando nenhuma resposta clínica. Foi possível obter 

uma boa resposta quando o Tacrolimus foi introduzido (0,13 mg/Kg PO q12h), e após 112 dias 

observou-se uma completa remissão o que permitiu retirar a Prednisolona. Até aos 800 dias de 

tratamento com Tacrolimus não foi observado qualquer efeito secundário. (Yuki et al., 2012) 

 

1.7.5. Antinflamatórios não corticosteroides 

 

Derivados do ácido 5-aminosalicilico (5 – ASA ou Mesalazina) exercem um efeito 

bacteriostático, antinflamatório e imunossupressor devido à supressão de leucotrienos, 

prostaglandinas e citocinas. Inibem a migração de células inflamatórias e a produção de 

imunoglobulinas pelos linfócitos B. Impedem a adesão e a função de neutrófilos e macrófagos, 

e auxiliam na eliminação de espécies reativas de oxigénio. (Cipolla et al., 2002; Malewska et 

al., 2011)  

A molécula de Mesalazina livre quando administrada por via oral é rapidamente 

absorvida no estômago e no duodeno. Quando as porções mais distais no intestino estão mais 

comprometidas, recorrem-se a fármacos de liberação controlada com o objetivo de exercer o 

seu efeito no local inflamado. Assim, com este objetivo, vários fármacos foram criados e têm 

sido utilizados no tratamento da doença inflamatória intestinal – Sulfassalazina, Olsalazina e 

Balsalazida. (Myers et al., 1987) 

A Sulfassalazina é uma sulfonamida entérica que consiste na união, por uma ligação Azo, 

entre a sulfapiridina e o ácido 5-aminosalicilico. No intestino grosso, a Sulfasalazina é dividida 

pelas bactérias, libertando sulfapiridina e salicilato. O salicilato tem efeito antinflamatório na 

mucosa intestinal. A absorção de sulfapiridina e salicilato é mínima, permitindo que a maioria 

atinja o cólon. A dose para o cão é de 12,5mg/Kg a cada 6 horas PO durante 14 dias, seguida 
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por 12,5mg/Kg BID durante 28 dias e 10mg/Kg SID durante 14 dias. Alguns doentes requerem 

doses mais elevadas e frequentes. A sua administração deve ser feita com comida para evitar o 

vómito. A resposta ao tratamento é variável, pode haver melhoria clinica dentro de poucos dias 

ou apenas 4 semanas depois do início do tratamento. Alguns clínicos sugerem a combinação 

com Prednisolona ou Azatioprina se não se verificar melhorias na primeira semana. Durante o 

tratamento deve-se realizar Teste de Schirmer, porque um dos efeitos secundários deste fármaco 

é a queratoconjuntivite seca. (Gaschen & Allenspach, 2012) 

A Olsalazina como não contém a molécula sulfapiridina, responsável pelos efeitos 

secundários, surge como alternativa à Sulfasalazina. A Olsalazina é composta por duas 

moléculas de ácido 5-aminosalicilico, que é clivada por bactérias do cólon, sendo reduzida a 

sua absorção no intestino delgado. (Malewska et al., 2011)  

 

1.7.6. Novas perspetivas – Terapia biológica  

 

O Micofenolato de mofetil tem sido usado para tratar DII humana, mas apresenta uma 

eficácia variável. O objetivo das investigações atuais é o de encontrar uma nova geração de 

fármacos, conhecida como terapia biológica. (Malewska et al., 2011) 

Os objetivos da terapia biológica são reduzir a inflamação, aumentar a citocinas 

antinflamatórias, neutralizar citocinas pró-inflamatórias e inibir neutrófilos de adesão. 

(Malewska et al., 2001; Sanchez-Munoz et al., 2008) Deste modo, os agentes biológicos visam 

um bloqueio imunitário orientado para o problema, evitando a imunossupressão geral do 

organismo. Reconhecendo as IL implicadas na fisiopatologia podemos direcionar o tratamento, 

exemplos de agentes biológicos utilizados em Medicina Humana são: anticorpos do recetor IL-

2 (Daclizumab, Basiliximab), anticorpo recetor IL-6 (Atlizumab, Tocilizumab) e anticorpos dos 

recetores IL-12, IL-17 e IL-23. (Sandborn & Targan, 2002; Kurtovic & Segal, 2004). Outras 

interleucinas antinflamatórias estão a ser estudadas. Em Medicina Humana, atualmente, estão 

obter-se bons resultados em tratamentos com imunossupressores que afetem o TNF-α 

(Talidomida, Oxipentafilina, anticorpo monoclonal anti TNF-α) na DII, mas estudos clínicos 

em cães onde se utilizaram estes compostos em cães tiveram resultados insatisfatórios. (German 

et al., 2003) 

O uso de Talidomida no tratamento de DII no cão seria interessante, uma vez que que a 

citocinas como IL-2 e TNF- α assumem importância na patogenia da doença, e o mecanismo 

de ação daquela é, precisamente a inibição da expressão destas. (German et al., 2003) 
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1.7.7. Prebióticos e Probióticos  

 

A inclusão de prebióticos e probióticos na alimentação apresenta benefícios em animais 

com DII, pela sua ação de modificadores da microbiota intestinal.  

Um probiótico é definido como um medicamento constituído por microorganismos vivos 

que em quantidade certa provoca benefícios para além daqueles que a nutrição base fornece. 

Assim devem ser incluídos no tratamento se a dieta de modificação sozinha não produzir 

resultados satisfatórios. (German, 2003) A interação entre bactérias do género Lactobacillus 

spp, Enterococcus spp e Bifidobacterium spp e o GALT resulta em alterações no balanço de 

citocinas pró-inflamatórias e antinflamatórias (Malewska et al., 2011). Os probióticos 

diminuem os níveis de IL-6 pró-inflamatória e estimulam o aumento de IL-10 antinflamatória. 

Devido à expressão de alterações inflamatórias noutros órgãos, tais como fígado ou pele, 

que acompanham a DII, a utilização de probióticos pode levar a uma melhoria da condição do 

animal. Os probióticos suprimem o desenvolvimento de bactérias patogénicas e modulam a 

resposta imune do GALT estimulando a atividade fagocitária inata ou a resposta imune 

especifica com a produção de IgA. 

Os prebióticos são carbohidratos não digeríveis que estimulam seletivamente o 

crescimento e atividade metabólica de certas bactérias criando uma microbiota saudável. Os 

prebióticos usados com maior frequência são: a lactose, a inulina, os frutooligossacáridos (FOS) 

e os mananooligosacáridos (MOS). (German 2003) Os FOS originam fermentação bacteriana 

no cólon de ácidos gordos de cadeia curta diminuindo o pH intestinal, estimulando a 

proliferação de colonócitos por estímulo da vascularização da mucosa e por lhe servirem de 

alimento preferencial. O objetivo do MOS, com origem na parede celular das leveduras, é 

impedir a adesão e colonização de bactérias patogénicas. (German & Zentek, 2006)  
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1.8. Prognóstico   

 

Craven et al. (2004) refere que a resposta ao tratamento é variável, justificando com o seu 

estudo no qual 26% cães com DII entram em possível remissão e 13% foram eutanasiados por 

serem refratários. Este fato é fundamentado por se tratar de uma doença com uma grande 

variedade de sinais clínicos que progridem de forma muito incerta, com casos que se resolvem 

de forma espontânea e outros que reaparecem de forma cíclica. (McCann et al., 2007) 

A resposta inicial ao tratamento foi identificada como um fator de prognóstico na enterite 

linfoplasmocitária. (Ohno, 2006) É durante os primeiros 60 dias de tratamento que observamos 

uma melhoria significativa dos sinais clínicos. Na generalidade, os Médicos Veterinários 

dependem, predominantemente, da gravidade dos sinais clínicos para monitorizar a doença, 

enquanto em Medicina Humana já há vários anos que são usados marcadores da inflamação 

mais objetivos combinando dados clínicos (perda de peso, consistência das fezes) e 

laboratoriais (albumina sérica, taxa de sedimentação eritrocitária, proteínas de fase aguda). 

(Collins, 2013) 

A aplicação dos índices de atividade da DII serve para obter informação acerca da 

gravidade clínica, mas não é capaz de prever a resposta clinica nem o prognóstico. O CCECAI, 

segundo Allenspach et al. (2007e), parece um melhor indicador de pior prognóstico, com uma 

sensibilidade de 91% e especificidade de 83%.   

Vários estudos estão em concordância acerca da não correlação entre as lesões 

histológicas e o mau prognóstico. Allenspach et al. (2007e) avaliaram a evolução em 70 animais 

com enteropatias crónicas, este estudo não mostrou associação entre a classificação histológica 

e a resposta ao tratamento, mostrando resultados semelhantes aos realizados pelo Craven et al. 

Noutro estudo realizado por Allenspach (2006c) os autores mostram que a contagem de 

linfócitos na mucosa de cães com DII tratados com sucesso com Ciclosporina não se alterou.  

A presença de hipoalbuminemia está fortemente associada a um mau prognóstico. 

(Craven et al., 2004) Animais que apresentem hipoalbuminemia e DII grave devem iniciar um 

tratamento igualmente agressivo. (Collins, 2013) 

A proteína C-reativa é considerada um marcador biológico útil em doentes humanos com 

DII. (McCann et al., 2007) No entanto, em Medicina Veterinária os estudos ainda não se 

mostram concordantes em relação à utilidade deste marcador. (Allenspach et al., 2007e)  

Frequentemente observa-se casos que parecem estar controlados com Prednisolona até a 

um certo momento, sem que se preveja, há um regredir da situação clinica com retorno dos 
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sinais clínicos. Vários estudos demonstram que esta situação se deve a uma resistência aos 

corticosteroides. Por este fato, em casos refratários obtém-se resposta positiva com 

Ciclosporina e Tacrolimus, bloqueadores da glicoproteína-P. (Allenspach et al., 2006b; Yuki et 

al., 2012) 

O grande desafio para os gastroenterologistas é usar marcadores biológicos para analisar 

com objetividade a progressão natural da doença e prever o seu desenvolvimento, bem como a 

resposta ao tratamento. Nos últimos 5 a 10 anos estão a ser desenvolvidos estudos e esforços 

para obter parâmetros laboratoriais minimamente invasivos, com boa relação custo-benefício, 

para detetar a doença, e monitorizar o tratamento. Seria excelente que estes pudessem 

determinar com precisão o nível de inflamação, de forma a instituir o tratamento adequado e 

que os mesmos pudessem ser repetidos após um certo período de tempo. (Collins, 2013) 
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Capítulo II – Objetivos 
 

Este trabalho tem como propósito verificar fatores clínico-patológicos que possam 

revelar-se úteis para distinguir casos que respondem à dieta como tratamento único daqueles 

que necessitam de imunossupressores. Com isto pretende-se sublinhar a importância de uma 

abordagem terapêutica standard com acompanhamento e registo rigoroso da sua resposta.  

É também objetivo deste trabalho descrever aspetos clínicos, avaliar a resposta ao 

tratamento e verificar se existe alguma associação entre o CIBDAI, tipo histológico, gravidade 

histológica e concentração de albumina sérica evidenciando o seu potencial como indicadores 

de prognóstico.  

 

Objetivos específicos:  

 

− Verificar a concordância do CIBDAI com a gravidade histopatológica; 

 

−  Verificar se concentrações séricas diminuídas de albumina estão relacionadas com uma 

maior gravidade histológica; 

 

−  Verificar se a classificação elevada do CIBDAI está associada a concentrações séricas 

de albumina mais baixas; 

 

− Verificar se a idade, a gravidade histológica, o CIBDAI e a concentração de albumina 

são indicadores de prognóstico; 

 

− Observar qual a influência destes fatores na resposta à primeira linha de tratamento 

(mudança da dieta) e à necessidade de recurso à terapia imunossupressora 

(corticosteroides). 
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Capítulo III – Materiais e Métodos 
 

No presente estudo foram avaliados 21 cães com doença inflamatória intestinal idiopática 

diagnosticados nos hospitais onde realizei estágio curricular: Hospital Veterinário das 

Laranjeiras, Hospital Veterinário do Restelo e Hospital Veterinário de Canis (Espanha) desde 

Janeiro de 2013 a Junho de 2015. Todos os animais diagnosticados com DII foram analisados 

retrospetivamente quanto à apresentação clínica, alterações evidenciadas no hemograma ou na 

bioquímica sérica, avaliação histológica e resposta ao tratamento.  

Os critérios de inclusão deste estudo foram a evidência histológica de doença 

inflamatória, sinais clínicos compatíveis com DII, exclusão de outras doenças com 

sintomatologia gastrointestinal, tais como insuficiência pancreática exócrina, agentes 

infeciosos, endoparasitas e neoplasias. Os animais em relação aos quais se desconhecia a 

existência ou ausência de parasitas internos foram tratados com Febendazol. Foram excluídos 

os animais que careciam de informação útil para a sua integração no estudo. 

Todos os animais foram pontuados segundo o sistema de classificação CIBDAI (Jergens 

et al., 2003), o qual é baseado em seis parâmetros (Tabela 1): atitude/atividade, apetite, vómito, 

consistência das fezes, frequência de defecação e perda de peso. Todos os parâmetros foram 

pontuados consoante a informação fornecida pelos donos quando da anamnese da primeira 

consulta. Após a classificação de cada parâmetro, procedeu-se à soma das pontuações, obtendo-

se a gravidade clínica da doença: clinicamente insignificante (0 – 3), ligeiro (4-5), moderado 

(6-8) e grave (superior a 9). 

Quanto à resposta ao tratamento os animais foram avaliados como “controlados”, 

“intermitentes” e “não-controlados”. Não foi usado o termo remissão, dado o pouco tempo de 

follow-up e devido ao facto de por não se realizar outra biopsia pós-tratamento não conhecermos 

objetivamente o verdadeiro estado.  

A análise de dados foi realizada com recurso ao programa SPSS versão 22 (IBM 

Corporation, 2003). 

Em primeiro lugar foi realizado um conjunto de análises com vista à caracterização da 

amostra. Para tal foram calculadas médias (M), desvios padrão (DP), frequências absolutas (n) 

e relativas (%). (Pestana & Gageiro, 2008) Foi ainda verificado e cumprido o pressuposto de 

normalidade das distribuições nas variáveis quantitativas com uso do teste Shpiro-Wilk, 

indicado para amostras de dimensão inferior a 50 e ainda o pressuposto de homogeneidade de 

variâncias. (Maroco, 2003) 
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A determinação de concordância entre o índice de atividade da doença (CIBDAI) e a 

gravidade histológica foi realizada com recurso ao teste de qui-quadrado e ao cálculo do 

coeficiente Kappa, utilizado para medir a fiabilidade inter-observações. (Maroco, 2003) 

A comparação dos níveis séricos de albumina pelo grau de gravidade histológica foi 

realizada com o teste ANOVA, complementado com um teste de múltiplas comparações de 

Tukey para apurar as diferenças entre os três grupos histológicos. O Teste-T foi utilizado para 

comparar os níveis de albumina com o índice de atividade da doença (CIBDAI). 

Por fim foram implementados três modelos logísticos com o objetivo de calcular o risco, 

Odds Ratio (OR) de falha na primeira linha de tratamento associado à idade, concentração de 

albumina, gravidade histológica e CIBDAI. 

O nível de significância considerado para rejeição da hipótese nula (H0) foi 10%, 

indicado para amostras de reduzida dimensão. (Maroco, 2003) 
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Capítulo IV – Resultados 
 

4.1. Caracterização da amostra  

 

Os cães integrados neste estudo constituem um grupo heterogéneo formado por cães de 

diferentes raças, de várias idades (5,98 ± 3,47), constituído maioritariamente por machos 

(76,2%). Em relação à distribuição por raças, os cães sem raça definida (4) foram os mais 

frequentes, seguido da raça West Highland White Terrier (2), Bulldog-Francês (2), Yorkshire 

Terrier (2), Rottweiler (2), Caniche (2), Pastor Belga, Leão da Rodésia, Pinscher, Boieiro de 

Berna, Shi-Tzu, Fila de São Miguel e Golden Retriever.  

 

 

 

Tabela 4 - Caracterização da amostra em função das raças presentes no estudo. 

Descrição da amostra 

Raça 

                                                                                                                                                                                  

Boieiro de Berna 

 

1 4,76% 

Bulldog-Francês   2 9,52% 

Caniche 2 4,76% 

Fila de São Miguel  1 4,76% 

Golden Retriever 1 4,76% 

Leão da Rodésia 1 4,76% 

Pastor Belga 1 4,76% 

Pinscher 1 4,76% 

Podengo 1 4,76% 

Rotweiller 2 9,52% 

Shit-tzu 1 4,76% 

Sem raça definida 4 19,05% 

West Highland White Terrier 2 9,52% 

Yorkshire Terrier 2 9,52% 

Sexo  
Fêmea  

 

5 23,8% 

Macho  16 76,2% 

Idade 

  Média   5,97 

 Mediana  5 

  Desvio Padrão   3,47 
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4.2. Grupo de animais estudados 

 

Sendo o tratamento da DII sequencial os 21 animais foram divididos em três grupos 

consoante o tipo de tratamento: responsivo à dieta (FR), recurso a corticosteroides e outros 

imunossupressores (ST) e isoladamente um caso de resposta antibiótica (AR). 

Desta forma 5 cães conseguiram controlar a situação clínica apenas com recurso a dieta 

de exclusão, outros 15 conseguiram diminuir a gravidade da situação clínica apenas com 

recurso aos imunossupressores.  

O grupo de animais que conseguiu manter a situação clínica controlada apenas com dieta 

hidrolisada apresenta uma média de idade de 4,3 anos. No entanto só um dos animais era 

considerado mais velho, 10 anos, e curiosamente um caso que se mantém com sintomatologia 

de forma intermitente. As raças representadas no grupo FR são: Pastor Belga, Rottweiler, 

Caniche e dois Bulldog-Francês. Neste grupo fazem parte três fêmeas e dois machos.  

Em 15 animais houve necessidade em recorrer a imunossupressores para diminuir a 

sintomatologia. A idade média dos animais que necessitaram de imunossupressores é de 6,6 

anos. As raças incluídas neste grupo são: Sem raça definida (4), West Highland White Terrier 

(2), Yorkshire Terrier (2), Leão da Rodésia (1), Rottweiler (1), Podengo (1), Fila de São Miguel 

(1), Boieiro (1), Shi Tzu (1), Golden Retriever (1). Todos os indivíduos deste grupo são do sexo 

masculino.  

O caso isolado de resposta à utilização de antibiótico, neste caso a Tilosina corresponde 

a um cão de 5 anos do sexo masculino.  
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4.3. Índice de Atividade Clínica da Doença Inflamatória Intestinal (CIBDAI) e Sinais 

Clínicos 

 

Os sinais clínicos mais frequentes foram o vómito (16) e a diarreia (16). Outros sinais 

clínicos presentes foram anorexia (12), perda de peso muito evidente (4), hematemese (3), fezes 

moles (3), hematoquesia (1), melena (4), dor abdominal (4), muco nas fezes (7), picacismo (2) 

e prostração (4). A duração média dos sinais clínicos descritos pelos proprietários antes do 

diagnóstico é de 11, 93 meses, variando entre as 4 semanas e os 5 anos. (Gráfico 1) 

Quanto ao CIBDAI podemos verificar que não se observa nenhum animal classificado 

com um índice insignificante (0 -3) nem ligeiro (4 -5). Oito (38,1 %) animais foram 

classificados com um índice moderado e treze (61,9 %) com índice grave. As pontuações 

obtidas no grupo ST foram mais elevadas, apresentando uma média de 9,73 e no grupo FR 8,8.  

 

 

 

Gráfico 1 Duração em meses dos sinais clínicos até ao diagnóstico. 
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4.4. Análises laboratoriais   

 

As alterações observáveis no hemograma foram: anemia (3), policitemia (6), leucopenia 

(2), leucocitose (2), neutrofilia (2), basofilia (2), linfopenia (2), monocitopenia (4), 

trombocitose (5), trombocitopenia (1). Nenhum dos animais apresentava eosinofilia, mesmo os 

animais com enterite eosinofílica.  

Nos parâmetros bioquímicos observou-se aumento ligeiro da ALT (1), ligeiro aumento 

da fosfatase alcalina (4), aumento da ureia (1), hiperglicemia ligeira (4), hipoproteinemia (5), 

hipoglobulinemia (1) e hipoalbuminemia (12). Apenas foi realizado ionograma a oito animais, 

observou-se hipocalcemia em cinco animais, e um animal com hipofosfatemia e hipocalemia. 

Dos cinco animais com hipocalcemia, quatro apresentavam hipoalbuminemia. 

 

 

Tabela 5 - Alterações analíticas presentes na amostra. 

Alterações analíticas  n (%) Média Unidades Valores de referência  

Anemia 3 (14,29) 25,28 % 37 - 55 

Policitemia 6 (28,57) 62,6 % 37 - 55 

Leucopenia 2 (9,52) 4,655 K/µl 5,50 - 16,90 

Leucocitose 2 (9,52) 19,1 K/µl 5,50 - 16,90 

Neutrofilia 2 (9,52) 8,645 K/µl 2,00 - 12,00 

Basofilia 2 (9,52) 0,16 K/µl 0 - 0,10 

Linfopenia 2 (9,52) 0,695 K/µl 0,50 - 4,90 

Monocitopenia  2 (9,52) 0,225 K/µl 0,30 - 2,00 

Trombocitopenia 1 (4,76) 116 K/µl 175 - 500 

Trombocitose 5 (21,8) 597,4 K/µl 175 - 500 

Hipoproteinemia 5 (21,8) 3,76 g/dL 4,7 - 8,2 

Hipoglobulinemia 1 (4,76) 1,9 g/dL 2,3 - 5,2 

Hipoalbuminemia 12(57,14) 1,675 g/dL 2,2 - 4,4 

Aumento da ureia 1 (4,76) 30 mg/dl 7 -25 

Aumento da ALT 1 (4,76) 158 U/L 10 - 118 

Aumento da FAS 4 (19,05) 193,25 U/L 20 - 150 

Hipocalcemia 5 (62,5) 7,05 mg/dl 8,6 - 11,8 

Hipofosfatemia  1 (12,5) 1,18 mg/dl 2,9 - 6,6 

Hipocalemia 1(12,5) 3 mg/dl  3,7 - 5,8 
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4.5. Histologia 

 

No que respeita ao tipo de infiltrado, o mais frequente foi o linfoplasmocitário presente 

em dezoito animais e em apenas três foi observado um infiltrado eosinofílico.  

Quanto à gravidade observa-se grau ligeiro em cinco animais, moderado em dez e grave 

em seis animais. Os animais com infiltrado eosinofílico conseguiram alcançar uma resposta 

positiva ao tratamento. Podemos verificar no Gráfico 2 a classificação da gravidade da doença 

em relação à histopatologia e à gravidade clínica obtida segundo o CIBDAI.     

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Distribuição da amostra em função da gravidade histológica e CIBDAI, respetivamente. 
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4.6. Concentração sérica de albumina 

  

Os valores de referência considerados para albumina foram: 2,2 a 4,4 g/dL. Observou-se 

hipoalbuminemia em onze cães. Dos animais com hipoalbuminemia, sete apresentavam valores 

abaixo de 2g/dL. No Gráfico 3 podemos observar a distribuição dos valores da concentração da 

albumina sérica em cada um dos grupos de resposta ao tratamento (FR, ST e AT). É de notar 

que os cães que apresentaram hipoalbuminemia grave (<1,5g/dL) necessitaram de 

imunossupressores (ST). 

 

 

 

 

       

Gráfico 3 Distribuição da amostra em relação à concentração de albumina sérica. 

 

 

4.7. Tratamento e resposta ao tratamento 

 

Até ao diagnóstico todos os animais receberam um tratamento sintomático: antieméticos, 

protetores gástricos, prócinéticos e antibióticos. O Metronidazol foi o antibiótico prescrito em 

todos os animais, em seis foi adicionada a Tilosina. Em alguns animais combinaram-se outros 

antibióticos com Metronidazol (Marbofloxacina, Amoxicilina-Ácido Clavulânico). Todos os 

animais fizeram uma mudança de dieta, três para dieta gastrointestinal e 18 para hipoalergénica. 

Verificou-se que quinze animais necessitaram de corticosteroides, dos quais 2 recorreram a 

outros imunossupressores, Azatioprina e Ciclosporina. 
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Quanto a resposta ao tratamento os cães foram classificados como “controlado”, “não-

controlado” e “intermitente” (Gráfico 4). Os animais classificados como “controlado” são 

aqueles que não voltaram a ter nenhum sinal gastrointestinal depois do tratamento sequencial; 

“intermitentes” que após um período sem sinais clínicos têm uma recaída, em alguns casos 

associada a situações de stresse ou alteração da dieta. Os animais onde não se conseguiu manter 

a situação clinica estável com a medicação e que apresentavam com elevada frequência sinais 

clínicos foram classificados como “não-controlados”. 

Morreram dois cães, um cão foi eutanasiado devido à incapacidade de obter resposta com 

corticosteroides e outros imunossupressores e outro após conseguir controlar a situação clínica, 

morreu com um glomerulite proliferativa e necrose tubular. No grupo FR, quatro animais foram 

classificados como controlado e um como intermitente. No grupo ST seis animais não foi 

conseguida uma resposta positiva ao tratamento, curiosamente deste cinco apresentavam 

hipoalbuminemia na altura do diagnóstico. Neste grupo em quatro animais conseguiu-se 

controlar os sinais clínicos com a Prednisolona. Destes quatro animais, três apresentavam um 

infiltrado eosinofílico e eram são animais jovens. Três animais do grupo ST melhoraram 

significativamente, mas após um período de tempo apresentaram uma recidiva. Por último um 

dos animais melhorou drasticamente a sua condição clinica depois da mudança para a Tilosina.  

 

Gráfico 4 Resposta ao tratamento em cada um dos grupos (FR, ST E AT). 
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4.8. Medir a concordância do índice de atividade da doença (CIBDAI) com a gravidade 

histológica 

 

O índice de atividade da doença (CIBDAI) revelou baixa concordância com o diagnóstico 

de gravidade histológica (Tabela 1). Apenas 20% dos doentes classificados com gravidade 

moderada no CIBDAI obtiveram a mesma classificação ao nível da gravidade histológica. Este 

valor sobe para 50% no índice grave. Não foi encontrada concordância no nível ligeiro. O teste 

χ2 não encontrou relação entre as duas classificações (p= 0.25). 

De um total de 20 doentes, apenas 5 (24%) apresentam diagnóstico concordante. O 

coeficiente de concordância (k) aproximou-se deste valor tendo obtido um índice de 

concordância de k= 0.23, considerado baixo (Maroco, 2003). 

 

 

Tabela 6 - Concordância de diagnósticos. 

 CIBDAI 

Gravidade histológica Moderada Grave 

  Ligeira 3 (60%) 2 (40%) 

  Moderada 2 (20%) 8 (80%) 

  Grave 3 (50%) 3 (50%) 

Concordância (%) 5/21= 24% 

χ2 (1 gl) χ2= 2,77; p= 0,25 

Coeficiente de concordância (k) k= 0,23 

 

 

4.9. Verificar se concentrações séricas de albumina baixas estão relacionadas com uma 

maior gravidade histológica 

 

Ao comparar as concentrações séricas de albumina pelos níveis de gravidade histológica foram 

encontrados resultados estatisticamente significativos (F(20, 2)= 9.20, p<0.01). O teste de 

múltiplas comparações de Tukey mostrou que a classificação grave se distingue dos níveis 

ligeiro (p<0.01) ou moderado (p<0.05). Os resultados da Tabela 2 mostram que a concentração 

de albumina é mais baixa na classificação histológica grave (M= 1.42, DP= 0.45). 
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Tabela 7 - Comparação da concentração de albumina pela gravidade histológica. 

 Gravidade histológica M (DP)  

 Ligeira (n= 5) Moderada (n= 10) Grave (n= 6) ANOVA 

Concentração de albumina 2,67 (0,38) 2,23 (0,57) 1,42 (0,45) F(20, 2)= 9,20** 

**p<0.01 

 

4.10.  Verificar se os índices de atividade de doença (CIBDAI) mais altos estão 

associados a concentrações séricas de albumina mais baixas 

 

As concentrações séricas de albumina não diferem de forma estatisticamente significativa 

(t(19)= 0.06, ns) entre os animais classificados com CIBDAI moderado (M= 2.09, DP= 0.60) ou 

grave (M= 2.10, DP= 0.69). Os resultados apontam assim para concentrações séricas de 

albumina muito próximas entre as duas classificações CIBDAI. 

 

 

 

 

Tabela 8 - Comparação da concentração de albumina pelo CIBDAI. 

 CIBDAI M (DP)  

 Moderada (n= 8) Grave (n= 13) t-teste 

Concentração de albumina 2.09 (0.69) 2.10 (0.69) t(19)= 0.06 (ns) 

ns= não significativo 
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4.11. Verificar se a idade, gravidade histológica, índice de atividade da doença (CIBDAI) 

e a concentração de albumina são indicadores de prognóstico, observando qual a 

influência destes fatores na resposta a primeira linha de tratamento (mudança da 

dieta) e a necessidade de recurso à terapia imunossupressora (corticosteroides) 

 

O último objetivo deste estudo tinha como propósito medir o risco de falha na resposta à 

primeira linha de tratamento (mudança da dieta) associado a um conjunto de variáveis. 

A Tabela 4 mostra que foi encontrado um resultado marginalmente significativo na 

classificação CIBDAI (p= 0.08). Os cães classificados com CIBDAI grave têm cerca de oito 

vezes (OR= 8.17) mais probabilidade de não responder ao tratamento de primeira linha. Embora 

não tenham sido encontrados resultados significativos nas outras variáveis de prognóstico, os 

resultados sugerem: uma tendência para um risco crescente ao nível da escala de gravidade 

histológica, moderada (OR= 1.71) e grave (OR= 8.00); uma tendência de risco crescente ao 

nível da idade, com 24% de risco acrescido por cada ano de idade (OR= 1.24) e ainda um efeito 

protetor do aumento da concentração de albumina (OR= 0.26). 

 

 

Tabela 9 - Regressões logísticas univariadas para o risco de falha na resposta à primeira linha de 

tratamento. 

Variáveis  OR (IC 95%) p-valor 

Gravidade histológica    

  Ligeira  1 1 

  Moderada  1.71 (0.13 – 22.51) p= 0.68 

  Grave  8.00 (0.50 – 127.90) p= 0.14 

CIBDAI    

  Moderada  1 1 

  Grave  8.17 p= 0.08* 

Idade  1.24 (0.88 - 1.75) p= 0.22 

Albumina  0.26 (0.11 – 1.82) p= 0.26 

*p<0.10 
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Capítulo V – Discussão 
 

O propósito deste estudo retrospetivo foi descrever aspetos da realidade clínica como 

fatores que possam revelar-se importantes para auxiliar o Médico Veterinário a ponderar a 

melhor abordagem terapêutica e propor marcadores da doença que possam ser úteis para prever 

a resposta ao tratamento (doença responsiva à dieta ou a corticosteroides). Este estudo tem 

algumas limitações, por ter sido realizado em três hospitais diferentes o que acarreta uma 

variância entre as metodologias individuais de cada clínico. Acresce que tendo um carácter 

retrospetivo muita informação não está registada.  

O tratamento de DII em cães é em grande parte empírico devido à fraca compreensão da 

etiopatogenia e à falta de ensaios terapêuticos, adaptando muitas vezes o tratamento usado em 

Medicina Humana. A eficácia e alguns dos fármacos usados em humana não está comprovada 

em cães e não há uma descriminação sobre os fármacos a utilizar para a indução ou para manter 

a remissão. (Craven & Simpon et al., 2004) 

A doença inflamatória intestinal idiopática é caracterizada por uma desordem 

gastrointestinal de origem desconhecida, considerando-se como fatores iniciais um defeito na 

barreira epitelial e na tolerância da mucosa, associado com desequilíbrios no microbiota.    

Como não se conhece a etiologia da doença, muitos especialistas começam a valorizar a 

abordagem terapêutica para clarificar quais os fármacos que têm mais efeito em cada caso, se 

a dieta, os antibióticos, os imunossupressores ou uma combinação destes. A resposta clinica à 

modificação da dieta ou aos antibióticos em alguns cães conduziu alguns autores a 

considerarem estas situações como “enteropatias responsivas a dieta” e “diarreia responsiva a 

antibióticos”, refletindo a importância de fatores da dieta e da disbiose na patogenia da doença 

em alguns cães. Alguns gastroenterologistas começam a reservar o termo DII idiopático só para 

os casos em que os ensaios terapêuticos com antibióticos e dieta falharam, e se requer a 

utilização de imunossupressores. (Walker et al., 2013) 

Neste trabalho verificou-se conformidade com a bibliografia no que diz respeito à 

caracterização epidemiológica. A forma mais frequente de DII em cães é a linfoplasmocitária, 

seguido da eosinofílica. A enterite eosinofílica é reconhecida por apresentar pior prognóstico, 

no entanto esse fato não foi observável nos casos estudados, no entanto só foram estudados três 

casos. (Hall & Simpson, 2000) Estes casos não eram acompanhados com eosinofilia como é 

descrito na bibliografia. (Kleinschimidt et al., 2007) É de notar, que os proprietários dos animais 
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que apresentavam infiltrado eosinofilico referiam que os animais tinham prurido e problemas 

dermatológicos.   

A idade média dos animais que respondem só com a dieta hipoalergénica é de 4.3 anos, 

que é significativamente mais baixa em animais que necessitam de corticosteroides e outros 

imunossupressores, 6.6 anos. Estas conclusões são consistentes com os resultados do estudo de 

Allenspach et al. (2007e).  

A análise da intensidade dos sinais clínicos é uma parte importante no estabelecimento 

do diagnóstico. A apresentação clínica mais frequente foi aquela onde surgiu o vómito e a 

diarreia acompanhados com anorexia e perda de peso. 

O CIBDAI é um sistema de classificação para avaliar alterações dinâmicas que reflitam 

o curso da DII. No estudo de Jergens et al. (2003) verificaram que o aumento do CIBDAI é 

acompanhado com alterações na concentração das proteínas de fase aguda da inflamação, 

sugerindo a existência de doença inflamatória ativa. Com este dado, Jergens et al. (2003) 

concluíram que CIBDAI representa uma ferramenta útil na monitorização do curso da doença, 

diminuindo a necessidade da mensurar outros marcadores de inflamação. Neste contexto, seria 

de esperar que o CIBDAI refletisse também a gravidade histológica, no qual a diminuição do 

CIBDAI refletisse uma diminuição da inflamação intestinal. Não se encontrou relação entre as 

duas classificações (p=0.25). Vários autores também não encontraram valores satisfatórios na 

correlação entre estas duas variáveis, Allenspach et al. (2007e) e McCann et al. (2007).  

A variação de resultados pode dever-se ao facto das amostras terem sido avaliadas por 

três laboratórios diferentes o que pode enviesar os resultados e explicar as variações existentes. 

A avaliação histológica é largamente determinada pelo método de colheita, número de 

amostras, localização e experiência do histopatologista. Por estes motivos a observação das 

biopsias devia ser apenas realizada por especialistas em doença inflamatória intestinal. (Day et 

al., 2008; Rychlik et al., 2012)  

Contudo, o índice de atividade CIBDAI não deixa de ter interesse, uma vez que permite 

uma avaliação mais objetiva dos sinais clínicos. (Rychlik et al., 2012) Allenspach et al. (2007e) 

sugeriu um novo sistema de classificação que inclui a concentração sérica de albumina e a 

avaliação da presença de prurido e ascite – CCECAI - como um índice mais preciso para 

indicador de prognóstico.   

Verificou-se, também que os sinais clínicos dos animais do grupo FR são de menor 

intensidade traduzindo-se num CIBDAI menor. Detetou-se que muitos animais apresentavam 

sinais clínicos gastrointestinais há muito tempo. Este facto é justificado por estes hospitais 
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serem centros de referência, e muitos animais já tinham uma longa história clínica noutras 

clinicas.  

Em todos os animais a modificação da dieta foi essencial e alguns animais quando 

retomaram à dieta anterior apresentaram uma recaída. Apesar de alguns autores considerarem 

que os casos que respondem apenas à dieta não são uma verdadeira DII idiopática, em muitos 

estudos o tratamento das enteropatias que respondem a corticosteroides incluiu alteração da 

dieta. O recurso a dietas com proteína hidrolisada já é reconhecido como uma estratégia de 

tratamento em enteropatias crónicas, por diminuir a probabilidade de estimular o sistema imune 

devido a estas serem constituídas por polipéptidos de baixo peso molecular. (Cave, 2006)  

Walker et al. (2013) referem que o tratamento dietético está associado com a recuperação 

dos enterócitos e da bordadura de escova, considerando que a chave para a remissão da doença 

é a recuperação de lesões ultraestruturais, sendo avaliação histológica da arquitetura tão 

importante quanto a avaliação da inflamação da lâmina própria.  

Verificou-se que há uma grande dificuldade em controlar a doença, visto que 73 % dos 

animais do grupo continuam com a doença ativa. Este fato mostra a importância de um novo 

empenho para realizar estudos e outros ensaios terapêuticos para permitir a manutenção da 

doença, com objetivo de melhorar a qualidade de vida do animal.  

Allenspach et al. (2006b) mostram evidências que os animais que deixam de responder 

aos corticosteroides apresentam valores elevados de glicoproteína-P, e estes têm de ser tratados 

agressivamente, com drogas como Azatioprina ou Ciclosporina. A glicoproteína-P é uma 

proteína transmembranária que realiza o efluxo de drogas para dentro das células. (Allenspach 

et al., 2006b) É assim importante encontrar meios como, imunomarcação para glicoproteína-P, 

para identificar animais que têm elevada probabilidade de não responder à Prednisolona. 

Neste grupo não se verificou hipoalbuminemia, apenas dois animais apresentavam a 

albumina no limite, 2.2 e 2.3 g/dL, curiosamente, estes animais pertencem a mesma raça, o 

Bulldog-Francês. Apesar de não se ter medido a concentração de α1- PI, a hipoalbuminemia 

resulta da perda intestinal, uma vez que não havia alterações no rácio urinário 

proteína/creatinina, e foram excluídas doenças hepáticas. As enteropatias com perda de proteína 

caracterizam-se por uma síndrome caracterizado pela perda não seletiva de proteínas para o 

lúmen, consequência do aumento da permeabilidade secundária a lesões celulares provocadas 

pela inflamação crónica do intestino delgado ou pela alteração da drenagem linfática. (Yuki et 

al., 2005; Washabau et al., 2013). Observou-se que as classificações histológicas graves 

estavam associadas e concentrações mais baixas de albumina. Este mesmo fato foi encontrado 
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no estudo de Rossi et al. (2015), que refere hipoalbuminemia em animais com lesões acentuadas 

histologicamente, particularmente naqueles com alterações na altura e largura das vilosidades 

e dilatação lacteal. Este fato revela a importância da alteração da barreira intestinal como fator 

importante da patogenia da DII. Observou-se que há um efeito protetor na presença de níveis 

de albumina normais (OR= 0.26). Neste estudo os valores de albumina apresentavam uma 

média de 2,1 g/dL. Observou-se que nos animais com valores inferiores 2 g/dL não foi possível 

controlar a doença. Este fato vai ao encontro de outros estudos em que a presença de 

hipoalbuminemia está associada a um pior prognóstico. (Allenspach et al., 2007e; Craven et 

al., 2004; Nakashima et al., 2015) É de notar que existem raças reconhecidas como predispostas 

para a presença de hipoalbuminemia grave tais como: Yorkshire, Golden Retriever, Shi-tzu. 

Este fato revela a importância de valorizar a raça como fator de risco para enteropatias com 

perda de proteína. 

Manifestações extraintestinais da DII são frequentemente observadas em humanos, mas 

estão pouco documentadas em Medicina Veterinária. (Ridgway, 2001) Em Medicina Humana, 

alterações hematológicas na DII e modificações no metabolismo do ferro apresentam grande 

interesse, porque estão associadas a frequentes complicações que reduzem a qualidade de vida, 

e piorarem os sinais clínicos como fraqueza, náusea e interferindo com a resposta inflamatória. 

(Gasche, 2004; Marchetti, 2010) A deficiência em ferro está associada a perda de sangue a nível 

intestinal e à má absorção. O metabolismo do ferro é mediado por varias citocinas tais como 

IL-1, IL-6, IFN-y e TNF- Α. Estas citocinas estão presentes na DII com redução da libertação 

de ferro pelos macrófagos para a transferrina. (Oldenburg, 2001) 

Craven (2004) reportou que 12% dos cães apresentavam anemia ligeira, neste trabalho 

observamos três casos de anemia. Esta anemia, frequentemente, microcítica está associada à 

diminuição de ferro pela perda de sangue crónica a nível intestinal. (Craven et al., 2004) 

No presente estudo, 28,57% apresentavam trombocitose, outros trabalhos também 

mostraram esta ocorrência (Craven, 2004; Marchetti, 2010) Trombocitose pode ocorrer em DII 

e provavelmente representa uma resposta inflamatória não-especifica. Em humanos o aumento 

de plaquetas é reconhecido como marcador de DII, como níveis elevados de trombopoietina.e 

A deficiência em ferro pode ser uma causa da trombocitose reativa, é necessário continuar a 

investigar. Ridgway (2001) e outros autores reportaram trombocitopenia, neste trabalho só se 

observou num animal.  
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Capítulo VI - Conclusão 
 

De acordo com a análise da amostra estudada e com o já discutido no decorrer desta 

dissertação de mestrado podemos concluir os seguintes pontos:  

− A doença inflamatória intestinal é uma doença desafiante para o Médico 

Veterinário devido a dificuldade em conseguir o seu controlo pela sua natureza 

cíclica, caracterizada por períodos de latência seguida de sucessivas recidivas. 

− Acomete animais de diferentes raças, com idade média de 6 anos. 

− Os sinais clínicos mais representados são o vómito, a diarreia e a anorexia. O 

tempo decorrido entre apresentação dos primeiros sinais clínicos até ao 

diagnóstico, nesta amostra, é de aproximadamente 12 meses.  

− O infiltrado inflamatório mais prevalente foi o linfoplasmocitário. 

− Animais mais jovens tendem a responder favoravelmente apenas com a mudança 

da dieta, enquanto que nos animais mais velhos e com concentrações séricas de 

albumina baixas há necessidade de recorrer a imunossupressores para controlar a 

sintomatologia. 

−  O índice de atividade clínica da doença Inflamatória Intestinal (CIBDAI) revelou 

baixa concordância com a gravidade histológica. 

− As baixas concentrações séricas de albumina estão relacionadas com uma maior 

gravidade histológica. 

− Embora não tenha sido encontrados resultados significativos nas diferentes 

variáveis (idade, gravidade histológica, CIBDAI e a concentração sérica de 

albumina), parece que a necessidade de introduzir imunossupressores aumenta 

com a idade, com o aumento da gravidade histológica, diminuição da 

concentração de albumina sérica e com os índices de CIBDAI elevados.  
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