
 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

  

 

 

A citologia na prática clínica em Medicina Veterinária 

 

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária  

 

 

Maria Madalena Lemos Carvalho 

 Orientadora: Professora Doutora Justina Maria Prada Oliveira 

Coorientadora: Professora Doutora Isabel Cristina Ribeiro Pires 

 

 

 

Julho, 2018



 

I 

 

 

 

Madalena Lemos 

  

A
 c

it
o
lo

g
ia

 n
a 

p
rá

ti
ca

 c
lí

n
ic

a 
em

 M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ár

ia
 

 

 

 

 

 

2018 

 

 



 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

  

 

 

A citologia na prática clínica em Medicina Veterinária 

 

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária  

 

 

Maria Madalena Lemos Carvalho 

 Orientadora: Professora Doutora Justina Maria Prada Oliveira 

Coorientadora: Professora Doutora Isabel Cristina Ribeiro Pires 

 

  

Composição do Júri:  

Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes 

Anabela Gouveia Alves 

Maria João Pires  

 

Vila Real, 2018



 

Declaração 

 

Nome: Maria Madalena Lemos Carvalho 

Telemóvel: 934504750 

Correio electrónico: madalena_mana@hotmail.com 

Designação do mestrado: Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

Título da dissertação: A citologia na prática clínica em Medicina Veterinária 

Orientadores: Professora Doutora Justina Maria Prada Oliveira 

 Professora Doutora Isabel Cristina Ribeiro Pires 

Ano de conclusão: 2018   

 

 

Declaro que a presente dissertação de mestrado foi desenvolvida por mim, tendo como 

base uma pesquisa científica e a colaboração das minhas orientadoras. Todo o conteúdo é 

original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto e na 

bibliografia final. Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em nenhuma outra 

instituição para obtenção de qualquer grau académico. 

 

 

Vila Real, julho de 2018 

 

___________________________________ 

(Maria Madalena Lemos Carvalho) 



 

I 

 

Agradecimentos 

Gostaria de agradecer a todos os que de alguma forma contribuíram para a realização 

deste relatório expressando a minha gratidão de forma particular: 

Ao meu filho, que é a minha vida, em ti fui buscar força e esperança neste caminho. 

Um agradecimento muito especial ao Pedro, por ser quem é, pelo apoio incondicional, 

pelo amor e carinho nesta etapa da vida. Sem ti nada disto teria sido possível. Não existem 

palavras para te agradecer. 

À minha mãe por ser inigualável, admiro-te e a ti te devo tudo o que sou. 

Ao meu irmão pelo apoio nos momentos mais difíceis. 

Aos meus sogros pelo apoio incondicional. 

Às minhas amigas do ICBAS, Inês e Raquel, pela amizade nestes anos de curso. 

Foram anos muito agradáveis na vossa presença. 

Aos amigos da UTAD, Carlos, Samanta, Maria, Inês, Barbara, Salomé e Estela pela 

amizade e por todos os momentos vividos ao longo deste curso. 

Às amigas de longa data, Marta e Malu, pela boa disposição e energia que me 

transmitiram ao longo desta etapa da minha vida. 

À equipa do Hospital Veterinário da UTAD, por todos os ensinamentos transmitidos 

durante o estágio. 

À professora Justina por ter aceitado orientar este trabalho, pelo seu apoio e pela 

disponibilidade em me ajudar.  

Às minhas colegas de trabalho, pela amizade e pelo esforço que tiveram que fazer na 

minha ausência. 

Aos meus animais, por completarem a minha felicidade, a minha vida, Duque, Rita, 

Bubas, Staffi e Berto. 



 

II 

 

À minha avó e a minha prima Raquel, que infelizmente não estão presentes, mas 

certamente estão orgulhosas. 

A todos os que me fizeram rir, chorar, sentir, viver e crescer, tanto a nível pessoal 

como profissional, 

Um muito Obrigada!  



 

III 

 

Resumo 

A citologia é um exame complementar largamente usado na prática clínica, por ser 

simples, não invasivo, económico, rápido e de elevada repetibilidade. É por isso uma técnica 

muito atrativa para os clínicos veterinários, que mesmo com poucos recursos podem 

estabelecer um diagnóstico e instituir um tratamento adequado em muitas situações. Esta 

técnica reduz a lista de diagnósticos diferenciais, uma vez que pode ser usada como exame 

complementar, para estadiamento oncológico, orientação e monitorização de tratamento e 

decisões cirúrgicas. 

O presente relatório de estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária tem como principal objetivo demonstrar como a citologia é importante na 

atividade da clínica de animais de companhia. 

Na primeira parte deste relatório é feita uma revisão bibliográfica sobre a citologia e 

são abordadas algumas técnicas aplicadas em citologia. 

 Na segunda parte deste relatório serão apresentados e discutidos cinco casos clínicos, 

que tive a oportunidade de acompanhar durante o meu periodo de estágio curricular, no 

Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real. Os casos clínicos são referentes a três cães com 

hematologia, dermatologia e patologia oncológica e a dois gatos com patologia oncológica e 

efusão cavitária, onde este exame é insubstituível e essencial. As técnicas citológicas 

utilizadas nos casos clínicos foram citologia aspirativa de agulha fina, citologia não aspirativa 

de agulha fina, citologia ecoguiada, citologia por aposição e citologia de fluidos.  

 

Palavras-chave: citologia, clínica de animais de companhia. 



 

IV 

 

Abstract 

Cytology is a complementary examination widely used in clinical practice, being 

simple, non-invasive, economical, fast and highly repeatable. It is therefore a very attractive 

technique for veterinary clinicians, who even with few resources can establish a diagnosis and 

institute an appropriate treatment in many situations. This technique reduces the list of 

differential diagnoses, since it can be used as a complementary examination for cancer 

staging, guidance and monitoring of treatment and surgical decisions. 

The present report of the curricular internship of the Integrated Masters in Veterinary 

Medicine has as main objective to demonstrate how the cytology is important in the activity 

of the companion animal clinic. 

In the first part of this report a bibliographic review on the cytology is made and some 

techniques applied in cytology are approached. 

In the second part of this report will be presented and discussed five clinical cases, 

which I had the opportunity to follow during my period of curricular internship, at the UTAD 

Veterinary Hospital in Vila Real. The clinical cases refer to three dogs with hematology, 

dermatology and oncological pathology, and two cats with oncologic pathology and cavitary 

effusion, where this examination is irreplaceable and essential. The cytological techniques 

used in the clinical cases were fine needle aspiration cytology, non-aspirating fine needle 

cytology, echogenic cytology, cytology by apposition and fluid cytology. 

 

Key words: cytology, small animal clinic.  
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Parte 1 – Revisão bibliográfica 

1. Introdução 

1.1. Análise Citológica – abordagem geral 

1.1.1. Contexto Histórico 

A citologia foi implementada e reconhecida nos princípios dos séculos XVIII e XIX. 

No entanto, o progresso e padronização deste ramo da patologia só foi completamente 

estabelecido nos últimos anos do século XX (Geisinger et. al., 2003). George Papanicolau, 

que deu origem ao famoso “exame de Papanicolau” (expressão vulgarmente usada para 

designar a citologia cervicovaginal) e à coloração de Papanicolau, foi um dos pioneiros na 

capacidade de emitir um diagnóstico através da observação de esfregaços de uma amostra 

celular, entre os períodos de 1917 a 1928 (Al-Abbadi, 2011). 

A citologia, no contexto da Medicina Veterinária, tornou-se uma entidade diagnóstica 

reconhecida em 1970, através de Victor Perman, que Raskin (2016) descreve como o “Avô da 

Citologia Veterinária.” Em 1974, Perman escreveu, juntamente com Riis e Alsacker, o livro 

de citologia veterinária intitulado “Cytology of the Dog and Cat”. 

Atualmente, o exame citológico é uma excelente ferramenta ao dispor dos clínicos 

veterinários e de grande valor em medicina veterinária. Esta técnica apresenta várias 

vantagens, como a versatilidade (interpretações de diferentes tipos de tecidos, lesões e 

processos patológicos), a rapidez e a simplicidade de execução, a baixa taxa de complicações 

secundárias, a boa tolerância por parte dos pacientes, o baixo grau de invasividade, a 

possibilidade de evitar anestesia em pacientes instáveis, fornecendo resultados rápidos e a 

baixo custo (Sharkey et. al., 2014). As suas principais limitações estão relacionadas com a 

possibilidade de resultados inconclusivos atribuídos a erros de colheita (falta de recolha de 

amostra da lesão), à escassa celularidade, à presença de artefactos nas amostras, ou até mesmo 

a dificuldade de interpretação dada à ausência de uma arquitetura celular (Christopher et. al., 

2008). 

Apesar do exame histopatológico ser considerada o “gold standard” para avaliação 

morfológica tecidual, esta técnica, normalmente mais dispendiosa, representa maior risco para 

o animal, mas, não deixa de ser necessária para emissão de um diagnóstico definitivo, quando 
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pela citologia não se o consegue. Apesar de tudo, serão sempre áreas complementares, pela 

eficácia da citologia e pela informação dada pela histopatologia (Sharkey e Wellman, 2011).  

1.2. Equipamento para recolha de amostras para análise citológica 

O equipamento para recolha de amostras deverá incluir seringas (de 3 a 20ml), agulhas 

de diferentes diâmetros (de 21 a 25G) e de 1,5” de comprimento, várias lâminas limpas, tubos 

de recolha EDTA, uma superfície plana onde se possam colocar todas as lâminas e lápis de 

carvão para identificação das amostras (Figura 1). As lâminas devem ser espalhadas numa 

superfície e limpas com um toalhete de papel antes de ser recolhida a amostra. Pode ainda ser 

utilizado um secador para acelerar o processamento, contudo é preferível que sequem ao ar 

(Peleteiro et. al., 2011).  

 

Figura 1 - Material necessário para realizar uma citologia com agulha fina: lápis de carvão, lâmina de vidro, 

seringas e agulhas. 

 

1.3. Técnicas de recolha e processamento de amostras citológicas 

  A recolha de amostras é geralmente simples, rápida e pouco invasiva. Está indicada a 

recolha de amostras na presença de efusões (torácicas, abdominais e pericárdicas), sedimentos 

urinários, lavagens vesicais, aspirados ou lavagens de próstata, linfadenopatia focal ou 

generalizada, doenças metastáticas, organomegalias (hepática, renal, esplénica), massas e 

lesões ulcerativas cutâneas e subcutâneas, lesão ocular (conjuntiva, vítreo ou aquoso), 

aspirados e lavagens do aparelho respiratório (nasal, traqueal, bronco alveolar e pulmonar), 
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massas intra-abdominais e massas detetadas em cirurgia (Meyer et. al., 2010; Meinkoth et. 

al., 2014). 

Antes da recolha, devem ser tomados devidos cuidados de limpeza da área a 

puncionar, semelhantes aos de uma vacinação para lesões cutâneas ou subcutâneas, e 

cuidados de assepsia cirúrgica para lesões intratorácicas ou intra-abdominais. Na presença de 

lesões ulceradas ou exsudativas deve ainda ter-se o cuidado adicional de limpar os tecidos 

com um toalhete de papel, uma vez que a presença de sangue ou plasma diminui a 

probabilidade de adesão celular ao vidro (Meinkoth et. al., 2014). Devem ainda ser 

consideradas recomendações específicas de acordo com a localização da lesão a puncionar ou 

suspeita do processo patológico em curso. Em recolhas de gânglios linfáticos na evidência de 

linfadenopatia generalizada, por exemplo, devem no mínimo ser recolhidas amostras de dois 

gânglios distintos (Cowell et. al., 2003), e devem ser evitadas áreas centrais de linfonodos 

muito aumentados, com risco de obter amostras não diagnósticas (centro com detritos 

necróticos) (Meyer et. al., 2010). A consistência e margens das lesões cutâneas ou 

subcutâneas devem ser definidas, estando consistências moles e firmes associadas a diferentes 

tipos de processos patológicos. Sempre que possível, deverão ser recolhidas amostras de áreas 

diferentes de lesões heterogéneas. Lesões quísticas com conteúdo líquido devem ser tratadas 

como análise de fluídos, inicialmente removendo-se todo o líquido e, idealmente aspirando 

uma parte sólida da lesão. Em lesões internas, a citologia é geralmente eficaz na avaliação de 

organomegalias (fígado, baço p.e.), e menos eficaz na presença de lesões focais (Meyer et. al., 

2010). Isto devido à possibilidade de ser uma lesão pouco exfoliativa, ou de punção do tecido 

peri-lesional, resultando em interpretações erróneas. Em tecidos vascularizados ou fluídos, 

pode ser colocado EDTA estéril na agulha e ponta da seringa, ou pode ser feita a recolha para 

um tubo de EDTA, para redução da formação de coágulos na amostra e preservação da 

morfologia celular no transporte para o laboratório (Rebar e Thompson, 2010; Meinkoth et. 

al., 2014). 

1.3.1. Citologia por Aspiração com Agulha Fina (CAAF).  

É a técnica mais amplamente utilizada. Após acoplar a agulha à seringa, a lesão é 

puncionada. Enquanto é aplicada pressão negativa devemos avançar e retrair a agulha em 

diferentes direções, passo que facilitará a exfoliação celular. Deveremos cessar a pressão 

negativa antes da retirada da agulha, para que não haja risco de espalhar o conteúdo citológico 
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no barril da seringa (Figura 3). Uma vez retirada a agulha é desacoplada da seringa, o êmbolo 

retraído, a seringa novamente acoplada à agulha e o material aspirado é expulso sobre uma 

lâmina. Com uma segunda lâmina, é feito o esfregaço através do deslizamento perpendicular 

de ambas as lâminas, num movimento único, e sem pressão. Em lesões pouco esfoliativas a 

pressão negativa deverá ser aplicada de forma pulsátil para maximizar a retirada de material 

(Meyer et. al., 2010; Meinkoth et. al., 2014). O uso de aspiração nem sempre é necessário 

para a recolha de uma amostra com significativa celularidade, podendo ser usada a técnica 

sem aspiração, que se baseia no princípio da capilaridade, em tecidos de morfologia mais 

frágil, como gânglios linfáticos, ou em tecidos altamente vasculares passivos de serem 

contaminados com demasiado sangue, como por exemplo fígado, baço, rim e tiróide (Cowell 

et. al., 2003; Meyer et. al., 2010). O conteúdo citológico é depositado no tubo da agulha à 

medida que esta realiza movimentos de “vaivém” entre 3-6 vezes, seguindo sempre o mesmo 

trajeto. Nesta técnica, muitos autores optam por não redirecionar a agulha em vários ângulos 

dentro da lesão pelo facto de permitir que, assim, as células sejam recolhidas por corte e 

pressão contra o tecido. É igualmente recomendado que se realize mais do que uma prova de 

recolha por este método para aumentar a probabilidade de obter mais material diagnóstico. 

Esta técnica é bastante semelhante a CAAF, mas tem vindo a ser preferida por muitos 

Médicos Veterinários, por ser rápida, de fácil execução, com menor contaminação sanguínea 

e permite ainda, ao clínico, uma melhor sensação tátil em relação à textura e consistência de 

massas (Meyer et. al., 2010) (Figura 2).   

Figura 2 - CAAF de nódulo cutâneo, do membro anterior esquerdo de um cão. Imagem gentilmente cedida pela 

professora Justina Oliveira. 
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1.3.2. Citologia Ecoguiada 

É uma técnica utilizada principalmente em lesões intratorácicas ou intra-abdominais. 

Esta técnica pode ser efetuada de duas maneiras, usando uma mão livre, o que geralmente 

requer maior experiência por parte do veterinário, ou com o auxílio de um guia fixo ao 

transdutor. Esta última torna mais fácil o acompanhamento da agulha, mas limita o 

movimento do transdutor. O gel de ecografia deve ser limpo pré-punção para evitar 

posteriores artefactos nas preparações, usando-se álcool ou água como meio de interface. As 

agulhas usadas para esta técnica devem, de preferência, ter um gauge maior para diminuir o 

risco de hemorragia, com a exceção de aspiração de fluídos com maior viscosidade (Meyer et. 

al., 2010). 

1.3.3. Citologias por Aposição ou Zaragatoa 

Estas técnicas são feitas principalmente em amostras cirúrgicas ou de lesões 

ulceradas/exsudativas (aposição), ou em lesões anatomicamente desafiantes (p.e. ouvido, 

cavidade nasal, canal vaginal). Após limpeza da área, é aplicada pressão com a lâmina limpa 

Figura 3 - Esquema ilustrativo de uma CAAF. Imagem gentilmente cedida pela professora Justina Oliveira. 
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sobre o tecido lesionado. Os problemas mais comummente associados a este tipo de análise 

são: ausência de limpeza da lesão (blotting), lesões pouco esfoliativas e baixa 

representatividade para processos extensos, uma vez que apenas é avaliada a parte superficial 

da lesão (Meyer et. al., 2010; Meinkoth et. al., 2014). 

1.3.4. Citologias de Fluidos 

A citologia de fluidos é em tudo semelhante à realização de um esfregaço sanguíneo, 

sendo utilizadas em lesões quísticas, lavagens ou efusões, com uma componente líquida. 

Existe ainda a possibilidade de centrifugação (citocentrifugação) na evidência de líquidos 

translúcidos ou com baixa contagem celular, e em fluídos evidentemente sanguinolentos pode 

ser feito um buffy-coat da amostra (Meyer et. al., 2010). 

1.4. Envio de amostras para o laboratório 

Quando o clínico desejar uma opinião especializada, deve enviar as lâminas para um 

laboratório. As preparações podem ser remetidas antes ou após a coloração. No entanto, é 

preferível enviar as lâminas por corar, de modo a que o citologista possa efectuar a coloração 

com que esteja mais familiarizado, ou possa mais facilmente usar colorações especiais que 

eventualmente venham a revelar-se necessárias. As preparações devem ser enviadas em 

recipientes resistentes, que previnam a quebra das lâminas. Existem diversas caixas de 

lâminas comerciais, com variáveis graus de resistência, as de cartão ou plástico transparentes 

são menos resistentes do que as de plástico opaco (Figura 4). Idealmente, as embalagens 

devem se colocadas em envelopes almofadados. As lâminas devem ser sempre acompanhadas 

de uma folha de requisição de análise, devidamente preenchida no que respeita aos dados do 

animal, da lesão, da clínica e do tutor. A comunicação com o laboratório é fundamental para 

que o diagnóstico citológico não fique comprometido. As lâminas devem sempre vir 

identificadas, principalmente se mais do que uma lesão tiver sido amostrada. Os líquidos 

devem se enviados em tubos de EDTA, se chegarem ao laboratório no próprio dia da colheita, 

ou em álcool a 50% na proporção de 1:1, se a amostra chegar no dia seguinte. 

Adicionalmente, no caso dos líquidos, é recomendado o envio de esfregaços obtidos 

diretamente da amostra total ou a partir do sedimento (concentrado por centrifugação) antes 

da fixação (Peleteiro et. al., 2011).     
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Figura 4 - Caixas para o transporte de lâminas. 

 

1.5. Interpretação Citológica  

Em Medicina Veterinária, o objetivo do exame citológico é a identificação de 

processos patológicos fazendo a diferenciação entre aqueles de origem inflamatória e os de 

características neoplásicas e nestes distinguir sempre que possível, os de carácter benigno dos 

malignos. Antes de qualquer interpretação, é feita uma revisão da história clínica do animal, 

seja ela existente ou não. É feita uma avaliação macroscópica da preparação e posteriormente 

procedesse à análise microscópica, avaliando a amostra em termos de qualidade e 

representatividade, com base em aspetos como o número de células intactas, os agregados 

celulares, os tipos celulares presentes e presença de contaminação hemática ou bacteriana 

(Sharkey e Wellman, 2011; Raskin, 2016). O clínico deve fornecer ao patologista 

informações consideradas essenciais à interpretação, como espécie animal e idade. A raça 

nem sempre é especificada, mas é recomendável uma vez que pode ser relevante na 

prevalência de certa patologia. Também é essencial que esteja especificado o método de 

recolha, já que diferentes métodos de recolha afetam a qualidade da amostra citológica, de 

acordo com o tecido/lesão avaliada (Cowell et. al., 2003; Sharkey et. al., 2007; Meyer et. al,. 

2010; Meinkoth et. al,. 2014). Primeiramente é feita uma observação numa objetiva de menor 
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ampliação (4/10x) para avaliação da distribuição celular na lâmina, e de seguida o detalhe 

celular com uma objetiva de maior ampliação (40/60x). 

1.6. Populações celulares e suas principais características 

  A identificação de uma população celular é inicialmente feita com base em 

características comparáveis à população progenitora: epitelial, mesenquimatosa ou 

redonda/hematopoiética (Tabela 1) (Figura 5 a 7). A falta de arquitetura celular pode ser um 

fator limitante da interpretação citológica, mas, na presença de um padrão (especialmente em 

células epiteliais), a categorização e classificação morfológica pode ser facilitada, e ainda 

permitir informações adicionais relacionadas com terapêutica e prognóstico. As características 

arquitetónicas dependem em parte de recolhas (p.e. agulhas com gauge muito alto) e 

esfregaços não traumáticos, mas também do tipo de lesão (número de células e da presença de 

matriz ou estroma) e em menor grau das preparações efetuadas (fixação e coloração) 

(Masserdotti, 2006; Raskin, 2016). 

 

Figura 5 – Aglomerado de células epiteliais. Nódulo perianal. Diff-quick, 400x. Imagem gentilmente cedida 

pela professora Justina Oliveira. 

 

 

. 
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Figura 6 - Células mesenquimatosas. Aspirado de lesão óssea. Diff quick 400x. Imagem gentilmente cedida pela 

professora Justina Oliveira. 

 

 

 

Figura 7 - Células redondas. CAAF de gânglio linfático. Diff quick 200x. Imagem gentilmente cedida pela 

professora Justina Oliveira. 
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Tabela 1 - Pincipais características citológicas das diferentes populações celulares (Masserdotti, 2006; Meinkoth 

et. al., 2014; Raskin, 2016). 

Tipo celular 

 

Características 

 

Celularidade Distribuição Tamanho e forma Arquitetura Outras 

Epitelial 
Moderada a 

elevada. 

Agregados 

de células 

coesivas. 

Depende do 

tecido: podem ser 

pequenas a 

grandes de 

morfologia colunar 

cubóide, poligonal, 

redonda. 

Geralmente com 

limites bem 

definidos. 

Pavimentosa, 

em colmeia, 

paliçada, 

acinar, 

trabecular ou 

papilar. 

O citoplasma 

pode ser 

abundante, 

com vacúolos 

de secreção ou 

diferenciação 

escamosa. 

Mesenquimatosa 
Variável: baixa 

a elevada. 

Agregados 

de células 

unidas por 

matriz ou 

isoladas. 

Fusiformes a 

estreladas. Podem 

ser arredondadas 

(tecido ósseo). 

Geralmente de 

limites pouco 

definidos. 

Arranjos 

ondulados ou 

perivasculares. 

Presença de 

matriz 

eosinofílica 

extracelular. 

Podem 

apresentar 

vacuolização. 

Redonda Elevada. 

Uniforme 

(células 

isoladas). 

Pequenas a 

médias, redondas, 

de limites bem 

definidos. 

Baixa 

preservação da 

arquitectura 

celular. 

Morfologia 

muito 

característica. 

1.7. Lesões inflamatórias e neoplásicas  

Em lesões inflamatórias, a população presente é normalmente mista, estando presentes 

neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, linfócitos e plasmócitos em números variáveis. A 

classificação da inflamação é feita de acordo com a predominância de um ou outro tipo 

celular, em neutrofílica, linfocítica-plasmocítica, granulomatosa, eosinofílica ou mista 

(Meinkoth et. al,. 2014; Raskin, 2016). 

Inflamações neutrofílicas (geralmente agudas) caracterizam-se por uma predominância 

de neutrófilos, podendo ser acompanhadas por números mais baixos de macrófagos, e estão 

associadas a infeções bacterianas, fúngicas ou a reações de corpo estranho, p.e. a pelos e 

queratina alojados no tecido subcutâneo. É importante o aspeto morfológico dos neutrófilos, 

já que um estado de degeneração (cariólise e cariorrexis) é fortemente indicativo da presença 

de um agente infecioso. Uma vez que pode haver contaminação bacteriana da amostra, 

devemos apenas considerar verdadeiros patogénicos, agentes que se encontrem fagocitados, 

uma vez que a fagocitose é um fenómeno que ocorre in vivo (Meinkoth et. al,. 2014; Raskin, 
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2016). Em certas espécies veterinárias (aves, coelhos, répteis) existem células inflamatórias 

equivalentes aos neutrófilos, mas com grânulos eosinofílicos citoplasmáticos, denominados 

de heterófilos. Nestas espécies torna-se difícil para alguém com pouca experiência, distingui-

los de eosinófilos. Derivados de monócitos circulantes, os macrófagos, células de morfologia 

variável, chegam aos tecidos inflamados em 2-3 horas, não sendo necessariamente 

indicadores de cronicidade, apesar de os seus números aumentarem com o decorrer do tempo. 

Uma vez nos tecidos, o seu citoplasma aumenta, podendo tornar-se vacuolizado e conter 

detritos celulares, bactérias, fungos, material estranho ou eritrócitos fagocitados (Meinkoth et. 

al., 2014). Podem ainda estar presentes em reações inflamatórias números variáveis de 

eosinófilos, geralmente associados a reações de hipersensibilidade, parasitismo, infeções 

víricas cutâneas em gatos, foliculite e furuncolose canina e infeções fúngicas (Raskin, 2016). 

A presença de fibroblastos é também comum em lesões inflamatórias. Estas não são células 

inflamatórias, mas respondem a lesão tecidular. Caracteristicamente são células de aspeto 

alongado, com moderado citoplasma e margens indistintas, encontrando-se com o núcleo 

aumentado, com um discreto nucléolo quando reativas. Nestes casos, e uma vez que estas 

células tendem a esfoliar pouco, devemos esperar pouco número de fibroblastos, tomando 

cuidado na interpretação de maiores números, ou na presença de grandes agregados celulares 

(Meinkoth et. al., 2014). 

Em reações inflamatórias linfocítica-plasmocíticas (geralmente crónicas) observam-se 

predominantemente linfócitos ou plasmócitos, aparecendo no local alguns dias após início da 

reação inflamatória. Este tipo de infiltrado está também associado com infeções virais, e 

reações autoimunes ou alérgicas. Os linfócitos maturos são células pequenas, com pouco 

citoplasma e cromatina homogénea densa, normalmente não apresentando nucléolos, mas 

podem ser vistos também menores números de linfócitos imaturos, médios a grandes (Cowell 

et. al., 2003; Raskin, 2016). Na presença de grande número de linfócitos imaturos pode 

levantar-se a suspeita de linfoma. No contexto de inflamação crónica, macrófagos podem 

estar presentes, apresentando multinucleação (p.e. reações de corpo estranho) e conformação 

epitelioide (Meinkoth et. al., 2014; Raskin, 2016), formando grupos de aspeto coesivo 

semelhantes a células epiteliais, mas ao contrário destas, não formam agregados celulares 

tridimensionais. 
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Ao contrário de lesões inflamatórias, lesões com populações celulares relativamente 

homogéneas, podem indicar tecido normal, hiperplasia ou neoplasia. Tecidos normais ou 

hiperplásicos são compostos principalmente por células diferenciadas com uniformidade 

celular, nuclear e nucleolar (Raskin, 2016). O diagnóstico de neoplasia é feito com base no 

número de células e sua distribuição na lâmina, e em características morfológicas gerais, 

nucleares ou citoplasmáticas, indicadoras ou não de malignidade, sendo suspeitas de 

neoplasia populações que apresentem pelo menos três destes critérios. Neoplasias benignas 

tendem a exibir uma população uniforme de células, com pouca variação morfológica e 

semelhantes às células progenitoras, enquanto neoplasias malignas se caracterizam por 

heterogenicidade celular denunciando falta de diferenciação celular. Para avaliação de 

malignidade, os critérios nucleares são normalmente mais fiáveis que os critérios gerais, e 

critérios citoplasmáticos são muito úteis na classificação do tipo celular presente. Em casos 

suspeitos de neoplasia deve ainda ser considerada a displasia reativa de certos tipos celulares, 

como células epiteliais escamosas, fibroblastos, células mesoteliais e células de transição 

(Rebar e Thompson, 2010; Meinkoth et. al., 2014; Raskin, 2016). 

Na presença de populações mistas, p.e. casos de neoplasia com uma forte resposta 

inflamatória associada, pode ser mais difícil a emissão de um diagnóstico definitivo. Na 

presença de uma população massiva de células inflamatórias, com raras células de outra 

linhagem, a resposta inflamatória é geralmente primária. Em lesões neoplásicas cutâneas ou 

subcutâneas, a ulceração pode produzir uma resposta inflamatória superficial, mas esta 

geralmente não se estende aos tecidos subjacentes, sendo importante a recolha de tecidos mais 

profundos (Raskin, 2016). 

1.8. Transmissão de Resultados  

Uma vez interpretada a amostra citológica, as observações do patologista são 

transmitidas ao clínico, através de um relatório escrito. O relatório deve conter para além dos 

dados administrativos (identificação do tutor, da clínica de origem e médico veterinário 

responsável, identificação do laboratório/departamento que emite o relatório), todos os dados 

clínicos inerentes ao animal, que assumem grande importância na interpretação do conteúdo 

citológico. Deve ainda ser registado o número e tipos de preparações observadas (p.e. 

esfregaços, citocentrifugação) bem como o tipo de coloração utilizada, e o uso ou não de 

aditivos (p.e. anticoagulantes, fixadores). Segue-se um processo descritivo que deve ser 
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completo e preciso, com recurso a uma terminologia definida e uso de vocabulário 

consistente, e suficientemente objetivo e sucinto para ser eficazmente assimilado pelo clínico. 

É elaborada uma conclusão ou secção de comentários, onde são incluídas as interpretações do 

patologista. Nesta parte incluem-se também possíveis diagnósticos diferenciais, prognóstico e 

recomendações para exames adicionais e/ou tratamentos. É importante ainda transmitir ao 

clínico o grau de confiança do patologista no diagnóstico obtido (p.e. “suspeito”, “provável”, 

“possível”) (Christopher e Hotz, 2004; Sharkey e Wellman, 2011). Deve ainda ser feita 

referência à qualidade das amostras ao clínico, informando-o no caso de esta não ser a 

desejada. Se assim for, devem também ser fornecidas medidas para melhorar a qualidade das 

amostras. Finalmente, o relatório deve ser assinado pelo patologista responsável. Poderá haver 

laboratórios com uma assinatura geral (p.e. Médico Veterinário) devido à rotatividade de 

pessoal, mas é desac onselhável em termos de rastreabilidade e eficácia (Sharkey e Wellman, 

2011). 
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Parte 2 – Casos clínicos 

Durante o meu estágio curricular realizado no HVUTAD, foram acompanhados vários 

casos clínicos e escolhi aqueles que apresentaram informação clínica mais detalhada e que 

foram mais directamente seguidos por mim. 

2. Apresentação dos casos clínicos 

2.1. Caso clínico número 1 – Hematologia 

2.1.1. Identificação do animal: 

Espécie: Canídeo  

Raça: Labrador  

Sexo: Macho  

Idade: 9 anos  

Data de nascimento: 06.11.2008 

Peso: 45,5 Kg  

2.1.2. Anamnese 

O tutor refere que o seu cão é um animal que vive no exterior, num terreno vedado, 

com protocolo vacinal atualizado e apenas desparasitado internamente de forma correta. A 

desparasitação externa foi efetuada com um spot-on há 2 meses atrás, não se lembrando do 

nome do produto. É alimentado duas vezes ao dia com alimento seco comercial e tem livre 

acesso a água. Os donos não alteraram a sua dieta. Nunca foi submetido a nenhuma 

intervenção cirúrgica e o seu histórico médico não apresenta outros problemas. Não estava 

sob qualquer medicação. Há cerca de 2 dias os tutores repararam que o seu cão está com 

hiporexia, prostração e com urina de cor vinho rosé. No presente dia da consulta, em 17 de 

fevereiro de 2018 apresentava anorexia.   

2.1.3. Exame físico 

O cão encontrava-se prostrado, com temperamento equilibrado e não era agressivo. O 

grau desidratação era de 5%, as mucosas estavam ictéricas, com um TRC<2 segundos. A 

frequência respiratória era de 24rpm e a frequência cardíaca era de 134bpm. Apresentava 

pulso femoral forte, bilateral, regular e simétrico. A temperatura retal era de 38,6ºC, possuía 

reflexo perineal, tónus anal adequado e não se visualizou muco, fezes, sangue ou formas 
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parasitárias macroscópicas no termómetro. Auscultação cardiopulmonar, palpação abdominal 

e dos gânglios linfáticos sem anomalias. 

 

2.1.4. Lista de problemas 

 Prostração, anorexia, hematúria e mucosas ictéricas.   

2.1.5. Diagnósticos diferenciais 

Tendo em conta a anamnese, o exame físico e os sinais clínicos encontrados 

considerou-se como possíveis diagnósticos diferenciais a infecção do trato urinário, a infecção 

por E. canis e/ou Rickettsia, Babesiose e doença hepática. 

2.1.6. Exames complementares de diagnóstico 

No dia da entrada foi-lhe recolhido sangue para análises. O hemograma apresenta uma 

anemia microcítica e hipocrómica, monocitose, eosinopenia e trombocitopenia (Tabela 2). Na 

bioquímica tinha aumento da ureia, do fósforo, da ALP e bilirrubina total, restantes 

parâmetros dentro dos valores de referência (Tabela 2). No ionograma apresentava 

hiponatrémia e hipoclorémia, encontrando-se o potássio dentro dos valores de referência 

(Tabela 2). 

Na citologia do esfregaço de sangue periférico observou-se a presença de piroplasmas 

intra-eritrocitários compatíveis com Babesia canis (Figura 8).  
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Figura 8 – Piroplasmas intra-eritrocitários compatíveis com Babesia canis. Coloração Diff Quick, 1000x. 

Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário da UTAD.  

Foi realizada análise de urina tipo II, colhida por cistocentese, onde se observou uma 

densidade de 1.022, pH 5, proteínas (2+), bilirrubina (2+), sangue/hemoglobina (4+). Não foi 

observado o sedimento urinário. 

No terceiro dia de internamento foi feita ecografia abdominal, onde se observou 

esplenomegalia com ecogenicidade heterogénea, difusa e marmoreada com reatividade, 

vesícula biliar distendida, fígado normodimensionado, sem reatividade peri-pancreática, 

apresentando dor abdominal cranial, sem líquido livre presente, gás no colón transverso que 

impede a visualização completa do pâncreas. Ambos os rins se apresentavam estruturalmente 

normais. Repetiu-se também o hemograma e bioquímica sem alterações significativas 

comparativamente ao dia de entrada (Tabela 2). No último dia de internamento despistou-se 

A. phagocytophilum/A. platys, E. canis/E. ewingii, B. burgdorferi e D. immitis, tudo num teste 

rápido designado de Snap 4 Dx Plus, que deu negativo. 

Não foram realizadas radiografias torácicas e abdominais por contenção de custos por 

parte do tutor. 
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Tabela 2 - Resultados do hemograma e análises bioquímicas do animal (Informações gentilmente cedidas pelo 

Hospital Veterinário da UTAD). 

Análise Parâmetro 
Valor de 

referência 

Resultado 

17.02.2018 

Resultado 

19.02.2018 

Resultado 

04.03.2018 

Hemograma 

Eritrócito (M/µL) 5.65-8.87 4 4.41 5.57 

Hematócrito (%) 37.3-61.7 22.4 27.4 35 

Hemoglobina 

(g/dL) 
13.1-20.5 8.9 9.7 12.1 

M.C.V. (fL) 61.6-73.5 56 62.1 62.8 

M.C.H. (pg) 22.2-25.9 22.3 22 21.7 

M.C.H.C. (g/dL) 32-37.9 39.7 35.4 34.6 

R.D.W. (%) 13.6-21.7 16.2 16.7 18.2 

Reticulócitos 

(K/µL) 
10-110 14 69.7 16.7 

Leucócitos (K/µL) 5.05-16.76 6.72 19.46 12.89 

Neutrófilos (K/µL) 2.95-11.64 3.79 10.37 9.71 

Linfócitos (K/µL) 1.05-5.10 1.29 5.38 1.44 

Monócitos (K/µL) 0.16-1.12 1.63 3.54 1.64 

Eosinófilos (K/µL) 0.06-1.23 0.01 0.17 0.09 

Basófilos (K/µL) 0-0.10 0 0 0.01 

Plaquetas (K/µL) 148-484 13 32 243 

Bioquímica 

Glucose (mg/dL) 70-143 116   

Creatinina (mg/dL) 0.5-1.8 1   

Ureia (mg/dL) 12.6-58.2 123 61.2  

Fósforo (mg/dL) 2.1-6.3 7.8 11.08  

Cálcio (mg/dL) 7.9-12 9.3   

Proteínas Totais 

(g/dL) 
5-7.5 5.3 4.6  

Albumina (g/dL) 2.2-3.5 2.2 1.88  

Globulinas (g/dL) 2.5-4.5 3.1 2.59  

ALT (U/L) 10-125 71   

ALP (U/L) 0-200 330 863  

GGT (U/L) 0-11 9   

Bilirrubina Total 

(mg/dL) 
0-0.41 13.2 12.68  

Colesterol (mg/dL) 110-320 284   

Amilase (U/L) 500-1500 1464   

Lipase (U/L) 200-1800 645   

Na (mmol/L) 144-160 136   

Na/K  29   

K (mmol/L) 3.5-5.8 4.7   

Cl (mmol/L) 109-122 101   

 

2.1.7. Diagnóstico 

Tendo em conta o resultado da citologia, dos exames complementares e a história 

clínica do animal concluiu-se que o diagnóstico mais provável seria de Babesiose canina. 

 



Discussão dos casos clínicos 

18 

 

2.1.8. Tratamento e evolução 

O cão esteve internado durante 4 dias, onde esteve a fluidos com uma solução de 

Ringer-Lactato a uma TM igual a 60ml/h e foi medida a PAM diariamente, que esteve sempre 

normal. Foi instituída a seguinte terapêutica: ampicilina 22mg/Kg IV, TID, no dia que deu 

entrada no hospital, assim como ranitidina 2mg/Kg, SC, BID, metadona 0,1mg/Kg, IM q6h e 

maropitant 0,1mg/Kg SC, SID. No dia seguinte manteve a terapia iniciada exceto a 

antibioterapia, em que a ampicilina foi substituída por doxiciclina 10mg/Kg, PO, SID e foi 

adicionada uma dose única de atropina 0,01mg/Kg, SC e diproprionato de imidocarb 

0,5ml/Kg, SC. No dia seguinte repetiu o hemograma que continuava a revelar anemia e 

trombocitopenia, na bioquímica observou-se aumento da ureia, ALP, bilirrubina total e 

fósforo; diminuição das proteínas totais e albumina (Tabela 2). Foi adicionado hidróxido de 

alumínio 24mg/Kg, PO, TID e foi desparasitado com um comprimido de fluralaner. 

Aquando da alta, foi receitado doxiciclina até perfazer 21 dias consecutivos de 

tratamento e ranitidina. Foi marcada uma consulta de controlo após 14 dias para repetir o 

hemograma e o diproprionato de imidocarb. O Hemograma ainda apresentava diminuição dos 

eritrócitos, do hematócrito e da hemoglobina e aumento dos monócitos (Tabela 2). Apesar do 

hemograma ainda apresentar alterações, estas estão muito perto dos valores de referência 

(Tabela 2). Encontrava-se bem-disposto, com mucosas rosadas. Contudo estava mais magro, 

mas os donos não aceitaram fazer mais exames complementares. 

2.1.9. Prognóstico  

O prognóstico é favorável.  

2.1.10. Discussão do caso clínico 

A babesiose canina é uma doença infeciosa com importância em todo o mundo (Reddy 

et. al., 2016). Os parasitas do género Babesia spp. são protozoários intra-eritrocitários, 

principalmente transmitidos por carraças (família Ixodidae) e podem infetar uma grande 

variedade de animais domésticos e selvagens, assim como humanos (Solano-Gallego et. al., 

2016). As espécies têm sido identificadas com base no hospedeiro vertebrado e na dimensão 

do parasita, sendo a morfologia do protozoário dentro dos eritrócitos o fator que determina a 

taxonomia (Cardoso et. al., 2010; Birkenheur, 2013). A classificação é feita através da 
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avaliação microscópica de esfregaços sanguíneos e divide estes parasitas em duas formas: a 

pequena (1-3μm) e a grande (3-7μm) Babesia spp., tendo em conta a dimensão dos 

piroplasmas (Birkenheur, 2013). Graças às técnicas moleculares avançadas têm sido 

identificadas novas espécies e é provável que o número de espécies isoladas do sangue de cão 

e das carraças continue a aumentar (Birkenheur, 2013). Assume-se que a grande Babesia spp. 

inclui as espécies B. canis, B. rossi e B. vogeli e a pequena, as espécies B. gibsoni, B. 

conradae e B. microti-like (Solano-Gallego et. al., 2016). Contudo, as espécies que afetam 

cães variam com a região geográfica e estão em constante mudança devido ao movimento de 

animais infetados e dos vetores e à constante evolução da classificação dos parasitas por 

técnicas de diagnóstico mais modernas (Birkenheur 2013). A babesiose canina provocada por 

grandes piroplasmas é a mais frequente no nordeste de Portugal e tanto a B. canis como a B. 

vogeli foram recentemente identificadas em animais naturalmente infetados nesta área. 

Contudo, a B. canis é o principal agente etiológico da babesiose canina no norte de Portugal 

(Cardoso et. al., 2010). É transmitida sobretudo pela carraça Dermacentor reticulatus. Esta 

carraça tem um alcance geográfico que abrange toda a Europa, com preferência por ambientes 

húmidos e frios. As carraças adultas estão mais ativas durante os meses de inverno, 

principalmente de outubro a março (se a temperatura não for demasiado baixa) aumentando a 

incidência de infestação por esta espécie durante esta altura do ano (Cardoso et. al., 2010; 

Sollano-Gallego et. al., 2016). Há uma maior prevalência de infeção por B. canis em animais 

que habitam áreas rurais ou suburbanas adjacentes a campos e prados, que providenciam um 

habitat favorável a D. reticulatus (Birkenheur, 2013). A B. canis provoca sintomatologia 

moderada a severa, afeta primordialmente cães jovens e adultos, surge de forma aguda e o 

prognóstico é variável (bom a mau) (Sollano-Gallego et. al., 2016). A B. vogeli é transmitida 

pela carraça Rhipicephalus sanguineus, abundante na área Mediterrânea e habitando climas 

mais temperados, quentes e húmidos. (Birkenheuer, 2013, Sollano-Gallego et. al., 2016). Os 

animais infetados por B. vogeli apresentam um prognóstico favorável, o quadro clínico é leve 

a moderado e surge de forma aguda ou crónica em cachorros ou cães adultos 

imunossuprimidos (Sollano-Gallego et. al., 2016). A B. rossi é transmitida pela carraça 

Haemaphysalis elliptica, sobretudo durante os meses de verão. Uma vez que o quadro clínico 

é severo e apenas há casos descritos em África, é muito improvável que fosse o agente 

responsável neste caso. Uma vez era um cão adulto e saudável que habitava o norte de 

Portugal (unicamente no exterior da habitação), que foi infetado por Babesia spp. em 

fevereiro e desenvolveu um quadro clínico moderado que necessitou de hospitalização para 
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controlo dos sinais clínicos, podemos concluir que a espécie responsável mais provável terá 

sido B. canis.  

Apesar de as carraças serem a principal via de transmissão de babesiose, também pode 

ser transmitida por transfusão sanguínea, por via congénita transplacentária e por contacto 

direto entre indivíduos através de feridas (luta de cães), saliva ou ingestão de sangue, sendo B. 

gibsoni a principal espécie transmitida por estas vias (Birkennheuer, 2013; Reddy et. al., 

2016; Sollano-Gallego et. al., 2016). Apesar de não terem sido encontradas carraças aquando 

do exame físico, assume-se que esta é a via de transmissão mais provável, tendo em conta a 

anamnese e a história clínica.  

As manifestações clínicas em cães variam entre infeção subclínica a severa ou mesmo 

fatal (Cardoso et. al., 2010). A elevada variedade de sinais clínicos depende, em grande parte, 

da espécie que provoca a infeção e de outros fatores tais como a idade, estado imunitário do 

animal e presença de outra patologia ou infeção concomitante (Cardoso et. al., 2010; Sollano-

Gallego et. al., 2016). Contudo, os principais sinais que devem alertar para a presença de 

babesiose são febre, trombocitopenia, anemia hemolítica e esplenomegalia. A febre 

geralmente oscila em amplitude e pode estar ausente na apresentação inicial. Os animais 

também podem ter sinais menos específicos como letargia, anorexia, fraqueza, fraca condição 

geral, mucosas pálidas, icterícia, linfadenomegalia e hemoglobinúria ou bilirrubinúria 

(Birkenheuer, 2013; Sollano-Gallego et. al., 2016). Existem animais portadores com infeção 

crónica que apenas demonstram sinais clínicos quando surge alguma alteração do sistema 

imunitário por tratamento imunossupressor ou após esplenectomia (Sollano-Gallego et. al., 

2016).  

As anomalias laboratoriais mais frequentes em animais infetados por B. canis são 

anemia hemolítica e trombocitopenia (Eichenberger et. al., 2016). Assume-se que a Babesia 

spp. desencadeia um mecanismo de destruição citotóxica de eritrócitos circulantes mediada 

por anticorpos e que a anemia depende mais desta resposta imunitária do hospedeiro do que 

da destruição direta de eritrócitos pelos piroplasmas. A causa da trombocitopenia ainda não 

está bem definida, mas acredita-se que existem múltiplos mecanismos, sendo o sequestro de 

plaquetas no baço, a destruição imunomediada de plaquetas e o desenvolvimento de 

coagulação intravascular disseminada as causas mais prováveis (Reddy et. al., 2016). O 

número de plaquetas geralmente varia entre 20 a 90x109/l e a presença de petéquias ou 
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equimoses é incomum (Irwin, 2016; Solano-Gallego et. al., 2016). A urina de animais com 

infeção aguda é tipicamente de cor castanha a laranja escuro devido à hemoglobinúria e 

bilirrubinúria e o soro pode estar hemolisado e/ou ictérico (Irwin, 2016).   

Existem três métodos disponíveis para o diagnóstico de babesiose: identificação 

microscópica, testes serológicos e métodos moleculares (Birkenheuer, 2013). A avaliação 

microscópica é o método de diagnóstico mais fácil e acessível. Apesar de ser altamente 

específico para a identificação de organismos de Babesia spp., apresenta um limite de deteção 

de parasitas bastante baixo (parasitémia de 0,5%) e uma sensibilidade inferior aos métodos 

moleculares (Solano-Gallego et. al., 2016). Muitas espécies são indistinguíveis por 

observação microscópica, fazendo com que a identificação da espécie seja praticamente 

impossível (Birkenheuer, 2013). No entanto, é possível distinguir as duas formas de Babesia 

spp. (grande e pequena) e, em combinação com a história e os sinais clínicos, exame físico, 

altura do ano e localização geográfica, é possível deduzir a espécie mais provável 

(Birkenheuer, 2013; Solano-Gallego et. al., 2016). A observação de grandes Babesia spp. é 

facilitada se o sangue for colhido de capilares periféricos (orelhas ou unhas) pois os eritrócitos 

apresentam maior rigidez e demoram mais tempo a circular nos capilares (Birkenheuer, 2013; 

Irwin, 2016; Solano-Gallego et. al., 2016). Outra alternativa é procurar eritrócitos na camada 

imediatamente adjacente ao buffy-coat em tubo de hematócrito, pois estes são menos densos 

que os eritrócitos normais (Irwin, 2016). A observação microscópica de esfregaços de sangue 

deve ser sempre o primeiro método a ser realizado pois, quando positivo, permite o 

diagnóstico definitivo. Se o resultado for negativo ou se for necessário identificar a espécie 

deve-se realizar PCR a partir de amostras de sangue ou de baço (Birkenheuer, 2013; Irwin, 

2016; Solano-Gallego et. al., 2016). Devido à dificuldade em detetar parasitas por 

microscopia, o imunodiagnóstico por IFAT ou ELISA é útil na determinação e quantificação 

de títulos de anticorpos (Birkenheuer, 2013; Solano-Gallego et. al., 2016). Se o animal viver 

numa região geográfica onde é comum haver infeção por mais do que uma espécie de Babesia 

spp., devem ser obtidos títulos de anticorpos contra as várias espécies prováveis (Birkenheuer, 

2013). Contudo, é necessário ter em atenção a significativa reatividade cruzada que ocorre 

entre diferentes espécies, sendo elas de pequenas ou grandes dimensões. Um resultado 

positivo pode indicar exposição a Babesia spp. mas não permite distinguir se é atual ou se o 

animal foi exposto no passado, nem permite identificar a espécie com certeza. Por outro lado, 

é possível que um animal seja seronegativo e esteja infetado. Por estas razões, os testes 
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serológicos são pouco utilizados na prática clínica, ao contrário do PCR (Solano-Gallego et. 

al., 2016). No caso em estudo, a observação de piroplasmas intra-eritrocitários de grande 

Babesia spp. foi suficiente para fazer o diagnóstico de babesiose. Caso o resultado do 

esfregaço sanguíneo fosse negativo, teríamos que descartar a presença de coinfecção por 

outros parasitas (Rickettsia e Ehrlichia). Outra alternativa seria recorrer à análise por PCR 

pois este é o meio de diagnóstico mais sensível e específico. A presença de DNA do parasita 

em esfregaços de sangue não só indica que há uma infeção ativa, como também permite 

identificar a espécie em causa (Birkenheuer, 2013; Solano-Gallego et. al., 2016). Neste caso o 

PCR não foi realizado por ser um teste mais demorado e principalmente por ser dispendioso 

para o tutor. 

O tratamento de eleição para eliminar as grandes espécies de Babesia spp. é 

dipropionato de imidocarb. O protolocolo recomendado é duas administrações com intervalo 

de 14 dias, na dose de 5 a 6,6 mg/kg, IM ou SC (Birkenheuer, 2013). Alguns autores sugerem 

a administração de uma única dose 7,5 mg/kg (Birkenheuer 2013; Solano-Gallego et. al., 

2016). Os efeitos adversos mais comuns são dor no local da administração e sinais 

colinérgicos (anorexia, hipersalivação, epífora, dor abdominal, vómitos e diarreia) que 

frequentemente desaparecem em pouco tempo. Perante uma sobredosagem, o animal pode 

apresentar sinais de nefrotoxicidade. Os antibióticos como doxiciclina diminuem a severidade 

dos sinais clínicos e reduzem a morbilidade e mortalidade em infeções por B. canis e B. 

gibsoni, mas a sua administração isolada não é eficaz no tratamento de babesiose. A dose 

mais frequentemente usada é de 10 mg/kg/dia, PO (Solano-Gallego et. al., 2016). Quando a 

apresentação clínica é moderada a severa pode ser necessário tratamento de suporte a 

pacientes hospitalizados, e a terapia aplicada depende da sintomatologia e da espécie 

responsável pela infeção (Solano-Gallego et. al., 2016).   

O prognóstico depende da espécie, sendo mais provável que a resposta clínica seja 

melhor e mais rápida (24-48h) em infeções por grandes espécies do que por pequenas 

espécies de Babesia spp. (Solano-Gallego et. al., 2016). Assume-se que a grande Babesia spp. 

menos patogénica em cães adultos é B. vogeli e a espécie mais virulenta é B. rossi 

(Birkenheuer, 2013). Apesar de os cães infetados com B. canis geralmente recuperarem 

totalmente após o tratamento, o prognóstico é influenciado por vários fatores e os mecanismos 

de fisiopatologia primária da infeção ainda são pouco conhecidos (Eichenberger et. al., 2016). 

O prognóstico pode não estar diretamente relacionado com as manifestações clínicas ou com 
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o nível de parasitémia, que geralmente é sempre <1% (Eichenberger et. al., 2016; Irwin, 

2016). Em infeções por B. canis, um prognóstico mau e uma maior taxa de mortalidade estão 

associados com anemia moderada, trombocitopenia severa, leucopenia leve a moderada, 

hiperlactacidemia, hipertrigliceridemia, hiperfosfatemia e hipoproteinemia (Eichenberger et. 

al., 2016). Alguns animais podem ficar com infeção subclínica (persistentemente infetados), 

podendo recorrer quando imunossuprimidos ou após esplenectomia (Sollano-Gallego et. al., 

2016). A presença de co-infeção apresenta uma importância clínica relevante pois não só 

dificulta o diagnóstico como também exacerba os sinais clínicos, reduz a eficácia do 

tratamento e pode piorar o prognóstico (Solano-Gallego et. al., 2016). No norte de Portugal, o 

agente coinfetante mais prevalente é Leishmania infantum mas também é frequente haver 

infeção concomitante por Erlichia canis e Hepatozoon canis (Cardoso et. al., 2010). 
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2.2. Caso clínico número 2 – Dermatologia 

2.2.1. Identificação do animal: 

Espécie: Canídeo  

Raça: S.R.D.  

Sexo: Macho  

Idade: Adulto  

Peso: 18,1 Kg  

2.2.2. Anamnese 

O animal supra identificado foi recolhido das ruas de Vila Real e apresentava à 

consulta em 5 de fevereiro de 2018 lesões cutâneas e caquexia. Não temos informação sobre a 

sua história clínica, mas o mais provável é que não tenha o protocolo vacinal corretamente 

efetuado, nem desparasitações internas e externas atualizadas. Não se conhecem antecedentes 

médicos até à data da presente consulta. 

2.2.3. Exame físico 

O animal apresentava-se alerta e com temperamento equilibrado e não era agressivo. 

O grau de desidratação era de 6% e a sua condição corporal foi classificada de caquético. 

Apresentava aumento generalizado dos gânglios linfáticos palpáveis não sendo 

dolorosa a sua palpação. Exibia lesões cutâneas descamativas, crostosas na zona da cabeça e 

dorso, sem prurido e com ligeira alopécia periocular.  

As mucosas estavam rosa pálidas, com TRC igual a dois segundos na mucosa oral, 

com pulso femoral forte, bilateral e simétrico, com frequência respiratória de 32rpm e 

108bpm de frequência cardíaca. Não se verificaram anomalias na auscultação cardiopulmonar 

nem dor à palpação abdominal. A temperatura retal era de 38,5ºC. Zona envolvente do ânus 

sem alterações, com reflexo perineal normal, tónus anal adequado e sem muco, fezes, sangue 

ou formas parasitárias macroscópicas no termómetro. 

2.2.4. Lista de problemas 

Caquexia, desidratação, linfadenomegalia generalizada e lesões cutâneas. 
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2.2.5. Diagnósticos diferenciais  

Tendo em conta a anamnese, o exame físico e os sinais clínicos encontrados 

considerou-se como possíveis diagnósticos diferenciais a Leishmaniose, demodicose, sarna 

sarcótica, dermatofitose, pênfigos foliáceo, lúpus eritematoso sistémico, linfoma. 

2.2.6. Exames complementares de diagnóstico 

Realizaram-se análises sanguíneas, análise de urina tipo II, citologia do gânglio 

linfático e pesquisa de Ac anti-leishmania pelo teste Leiscan.  

No hemograma apresenta uma anemia microcítica normocrómica, leucocitose, 

neutrofilia e monocitose e eosinopenia (Tabela 3). Na bioquímica tinha aumento da AST e 

azotemia; os restantes parâmetros encontram-se dentro dos valores de referência (Tabela 3). 

Na análise de urina (colheita por cistocentese), a urina tinha aspeto amarelo pálido, 

com densidade 1.022, pH 6, proteínas (3+), glicose (1+), sangue/hemoglobina (4+) e na 

análise do sedimento presença de grande quantidade de detritos, eritrócitos (5 por campo de 

400x), espermatozóides, células epiteliais escamosas, gotículas de gordura e leucócitos (5 por 

campo de 400x), descartando assim infecção do trato urinário. 

Foi realizada uma citologia do gânglio linfático poplíteo por CAF, por ser um método 

simples, rápido, pouco traumático e dispensar anestesia. O resultado revelou a presença de 

formas amastigotas de Leishmania spp (Figura 9). Foi feita também pesquisa de Ac anti-

Leishmania pelo teste Leiscan Elisa, que deu positivo. O teste Snap 4 Dx Plus deu negativo. 
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Figura 9 - CAF de gânglio linfático com formas amastigotas de leishmania. Coloração Diff Quick, 400x. 

Imagem gentilmente cedida pela professora Justina Oliveira. 

No dia seguinte foi medido o cálcio que estava ligeiramente baixo, em contrapartida o 

fósforo e a glucose que estavam ambos ligeiramente altos. 

Radiografias torácicas e abdominais sem alterações relevantes. À ecografia abdominal 

apresentava enterite difusa, com esplenomegalia, linfadenomegalia dos gânglios mesentéricos 

e ilíacos. 

Teria sido importante ter medido a pressão arterial do animal. 
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Tabela 3 - Resultados do hemograma e análises bioquímicas do animal (Informações gentilmente cedidas 

pelo Hospital Veterinário da UTAD). 

Análise Parâmetro 
Valor de 

referência 

Resultado 

05.02.2018 

Resultado 

08.02.2018 

Resultado 

12.02.2018 

Resultado  

14.02.2018 

Hemograma 

Eritrócito 

(M/µL) 
5.65-8.87 4.68 4.26 5.21 

 

Hematócrito 

(%) 
37.3-61.7 27.7 23.6 29.3 

 

Hemoglobina 

(g/dL) 
13.1-20.5 9.1 8.3 10.1 

 

M.C.V. (fL) 61.6-73.5 59.2 55.4 56.2  

M.C.H. (pg) 22.2-25.9 19.4 19.5 19.4  

M.C.H.C. 

(g/dL) 
32-37.9 32.9 35.2 34.5 

 

R.D.W. (%) 13.6-21.7 17.2 17 16.9  

Reticulócitos 

(K/µL) 
10-110 19.2 6 10.4 

 

Leucócitos 

(K/µL) 

5.05-

16.76 
17.09 17.56 10.28 

 

Neutrófilos 

(K/µL) 

2.95-

11.64 
13.81 14.36 7.72 

 

Linfócitos 

(K/µL) 
1.05-5.10 1.94 1.60 1.58 

 

Monócitos 

(K/µL) 
0.16-1.12 1.30 1.35 0.61 

 

Eosinófilos 

(K/µL) 
0.06-1.23 0.03 0.02 0.36 

 

Basófilos 

(K/µL) 
0-0.10 0.01 0.23 0.01 

 

Plaquetas 

(K/µL) 
148-484 287 356 382 

 

Bioquímica 

Glucose 

(mg/dL) 
80-100 

110.1 

(06.02.2018) 
   

Creatinina 

(mg/dL) 
0.62-1.64 2.53 2.47 2.57 3.07 

Ureia 

(mg/dL) 
12.6-58.2 188.3 155 83.7 86.1 

Fósforo 

(mg/dL) 
2.1-6.3 

12.63 
(06.02.2018) 

12.53 10.64 11.02 

Cálcio 

(mg/dL) 

8.98-

11.82 
8.41 

(06.02.2018) 
8.19 7.86 8.32 

Proteínas 

Totais (g/dL) 
5.2-8.2 6.8 6.2 6.2 5.4 

Globulinas 

(g/dL) 
 4.95    

Albumina 

(g/dL) 
2.2-3.5 2.35 

2.25 

(07.02.2018) 
2.03 1.84 

AST (U/L) 10-50 62    

ALT (U/L) 0-130 18 10 15 13 

ALP (U/L) 0-200 44 32 31 27 

Na (mmol/L) 145-158 152.36 135.93 153.12 156.38 

K (mmol/L) 3.6-5.8 4.58 3.43 3.9 4.13 

Cl (mmol/L) 105-122 108.45 100.19 104.60 108.08 
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2.2.7. Diagnóstico 

Tendo em conta o resultado da citologia, dos exames complementares e a história 

clínica do animal obteve-se o diagnóstico definitivo de Leishmaniose.  

2.2.8. Tratamento e evolução 

O animal esteve internado durante 11 dias e esteve a fluidos com uma solução de 

Ringer-Lactato, a 1,5 vezes a TM, para corrigir a desidratação e foi suplementado com 

potássio (não deve ultrapassar os 0.5 mEq/Kg/h) e dextrose (até concentrações finais de 2.5%- 

5%), devido à hipocalémia e à hipoglicemia respetivamente. Foi instituída a seguinte 

terapêutica: ranitidina 2mg/Kg, IV, BID, hidróxido de alumínio 24mg/Kg, PO, BID, 

alopurinol 10mg/Kg PO BID (no mínimo 6 meses, para posterior avaliação), sucralfato (uma 

saqueta, 30 minutos antes das refeições), PO, TID e metronidazol 10mg/Kg IV, BID, assim 

como maropitant 1mg/Kg, SC, SID uma vez que apresentou um vómito durante o 

internamento.  

Foi visualizado o parasita Thelazia no olho direito e procedeu-se à desparasitação 

interna com milbemicina oxima e praziquantel e externa com imidaclopride e permetrina. 

No terceiro dia de internamento foram realizadas novas análises sanguíneas que 

revelaram a presença de azotemia e hiperfosfatémia, e hipocalcémia, hipocalemia e 

hiponatrémia (Tabela 3). O hemograma continuava a revelar anemia microcítica 

normocrómica e leucocitose com origem neutrofílica e monocitose moderada, o que indicava 

uma causa infeciosa/inflamatória (Tabela 3). 

No segundo dia de internamento o animal apresentava alterações neurológicas como 

nistagmos horizontais rotacionais e mioclonias dos músculos mastigadores. Foi feito PCR 

para esgana. Os sinais neurológicos de esgana canina têm uma progressão imprevisível e 

podem ser incompatíveis com a qualidade de vida do animal. Foi mantido em isolamento, de 

modo a evitar a transmissão por secreções, exsudados respiratórios e aerossóis a outros 

animais. O fator chave na prevenção da esgana canina é a vacinação. Como se tratava de um 

animal de rua, este não estaria vacinado. Após recebimento da análise e confirmação da 

suspeita de Esgana, o animal foi eutanasiado. 
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2.2.9. Prognóstico 

O prognóstico de um animal com leishmaniose varia em função da situação clínico-

patológica e por isso não é igual para todos os animais com a doença. O pior prognóstico 

acontece nos cães que desenvolvem insuficiência renal desde o início. O animal ao ter 

leishmaniose e apresentar sinais neurológicos provenientes de esgana, que se podem agravar 

progressivamente, culminando em prostração, na incapacidade de se manter em estação e por 

fim a sua eutanásia, foi-lhe atribuído mau prognóstico.  

2.2.10. Discussão do caso clínico 

A leishmaniose é uma infeção causada por um protozoário (leishmania spp.) com 

potencial zoonótico. A doença afeta maioritariamente cães, sendo estes considerados os 

maiores reservatórios de Leishmania. Contudo a doença pode afetar várias espécies como 

humanos, gatos e outros mamíferos (Miller et. al., 2013; Nelson e Couto, 2014). É uma 

doença de distribuição mundial, sendo endémica no sul do Mediterrâneo, Portugal, América 

latina, e no sul da Ásia (Miller et. al., 2013; Sabaté et. al., 2014). Existem variados subtipos 

do parasita que são responsáveis por causar leishmaniose, sendo que nestas regiões endémicas 

o subtipo responsável é o Leishmania infantum. Este parasita requer dois hospedeiros 

sucessivos, sendo necessário um hospedeiro vertebrado e um mosquito (Phlebotomus spp) 

para poder completar o seu ciclo de vida. Em cada hospedeiro o parasita apresenta um estado 

morfológico diferente. A infeção é transmitida maioritariamente pela picada de um mosquito 

fêmea infetado, cuja atividade está aumentada nos períodos mais quentes (maio a outubro) 

(Miller et. al., 2013). Quando este mosquito fêmea se alimenta de sangue inocula a forma 

promastigota da Leishmania no hospedeiro vertebrado. Estas formas flageladas vão ser 

fagocitadas pelos macrófagos transformando-se em amastigotas que se vão multiplicar por 

divisão binária simples. Os macrófagos infetados vão ser destruídos, disseminando formas 

amastigotas por todo o organismo. Para além da picada do mosquito foram descritas outras 

vias de transmissão como lutas, transfusões sanguíneas, troca de agulhas, transmissão vertical 

e acasalamento (Nelson e Couto, 2014). Parece haver maior predisposição para animais com 

menos de 3 anos e entre os 8 e os 10 anos que vivem no exterior, mais expostos ao vetor 

(Miller et. al., 2013). O período de incubação é muito variável (semanas a anos) e muitos 

animais permanecem assintomáticos durante longos períodos (Miller et. al., 2013; Nelson e 

Couto, 2014). Os sinais clínicos associados à leishmaniose são muito variados, acabando os 
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animais afetados por desenvolver sintomas cutâneos e viscerais (Noli e Saridomichelakis, 

2014). As lesões da pele são o motivo mais comum para a consulta veterinária, podendo ser a 

única manifestação clínica na admissão do animal. Os sinais dermatológicos ocorrem em 80% 

dos casos com envolvimento visceral, caracterizando-se principalmente pelo aparecimento de 

uma dermatite exfoliativa (Miller et. al., 2013; Sabaté et. al., 2014). Esta pode ocorrer de 

forma generalizada, mas, é frequentemente mais pronunciada na cabeça, pavilhão auricular e 

extremidades (Miller et. al., 2013; Nelson e Couto, 2014). Paralelamente pode ainda surgir 

hiperqueratose nasodigital com ou sem hipotricose, alopécia (principalmente na zona 

periocular), dermatite ulcerativa, onicogrifose, paroníquia, dermatite pustular estéril, 

despigmentação nasal com erosão ou ulceração e dermatite nodular (Miller et. al., 2013; Noli 

e Saridomichelakis, 2014). As infeções bacterianas secundárias podem ocorrer e devem ser 

prevenidas. Os sinais sistémicos são variados e variam de acordo com a estirpe causadora de 

infeção, a carga infeciosa, a espécie do vetor e a resposta imune do individuo e da população 

em que está inserido (Miller et. al., 2013; Noli e Saridomichelakis, 2014; Passos et. al., 2014). 

É comum a perda de peso e caquexia, atrofia muscular, febre intermitente, poliartrite, 

linfadenopatia, hepatomegalia, queratoconjuntivite, rinite, epistaxis, uveíte, entre outros. 

Adicionalmente sinais como PU e PD são comuns devido à falha renal progressiva, acabando 

a maior parte dos cães afetados por sofrer eutanásia devido à insuficiência renal grave (Miller 

et. al., 2013; Nelson e Couto, 2014). O animal apresentava sinais clínicos relacionados com 

lesões cutâneas, com descamação generalizada, alopécia na zona peri ocular e lesões crostosas 

na cabeça, perda de peso e linfadenomegalia. A resistência ou suscetibilidade para o 

desenvolvimento da doença está relacionada com a condição imunológica do animal. A 

resistência ao aparecimento de sinais clínicos está associada à resposta imune mediada por 

células CD4+Th1 protetoras, enquanto o desenvolvimento de sintomatologia está associado a 

uma elevada resposta imune mediada por células CD4+Th2, com redução do número de 

células CD21+, CD5+, CD4+ e CD8+. A IL-2 e o TNF-α desempenham um papel protetor, mas 

quando há infecção, os níveis séricos de imunoglobulinas anti-leishmania (IgG, IgA, IgM) e a 

deposição de imunocomplexos aumenta, predispondo ao aparecimento de doença renal 

(Miller et. al., 2013; Sabaté et. al., 2014; Passos et. al., 2014). 

Atualmente, apenas a linfoadenopatia periférica e a presença de dermatite exfoliativa 

são consistentemente encontradas em 50% dos indivíduos infetados. As análises de rotina 

podem aumentar a suspeita de infeção em animais aparentemente saudáveis, sendo os achados 
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mais comuns a hiperglobulinémia, hipoalbuminémia, proteinúria, aumento da atividade de 

enzimas hepáticas, anemia, trombocitopénia, azotémia, linfopénia e leucocitose (Nelson e 

Couto, 2014; Passos et. al., 2014). Quando a leishmaniose faz parte de uma lista de 

diagnósticos diferenciais deve-se esclarecer a suspeita utilizando várias técnicas que permitem 

a demonstração da infeção (cultura, citologia, histopatologia, imunohistoquímica, 

imunofluorescência direta e técnicas moleculares - PCR) ou a deteção da presença de 

anticorpos específicos contra a Leishmania spp. (ELISA, IFAT, testes rápidos) (Miller et. al., 

2013; Passos et. al., 2014). A cultura é uma técnica limitada e demorada, não sendo 

considerada para uso clínico. A citologia é um método fácil, rápido, barato, muito específico e 

pouco invasivo que permite detetar a presença de amastigotas dentro dos macrófagos. As 

amostras podem ser recolhidas de pápulas, nódulos ou lesões ulcerativas da pele, medula 

óssea, linfonodos, baço ou da camada leuco-plaquetária do sangue periférico (Miller et. al., 

2013; Passos et. al., 2014). As colorações de rotina ou de Giemsa podem ser utilizadas para 

visualizar lesões associadas à infeção por leishmaniose e amastigotas de Leishmania (Miller 

et. al., 2013; Passos et. al., 2014). Técnicas de imunohistoquimica e imunofluorencência 

facilitam a identificação do organismo, podendo ainda recorrer-se a técnicas moleculares 

como o PCR, nested PCR e real time PCR para o diagnóstico de leishmaniose (Miller et. al., 

2013; Passos et. al., 2014). Estes métodos podem dar origem a resultados falsos negativos, 

mas em condições ótimas permitem a identificação rápida do DNA do parasita a partir de 

diversos tecidos ou fluidos corporais (Miller et. al., 2013; Passos et. al., 2014). Um resultado 

positivo significa que o protozoário está presente, mas não que seja essa a causa da 

sintomatologia observada. Assim, recomenda-se a realização de um PCR quando a suspeita é 

elevada, mas outros métodos foram ineficazes na sua deteção, ou para monitorização da 

resposta à terapia (real time PCR). A demonstração de anticorpos específicos através de 

serologia pode ser feita por ELISA, IFAT (quantitativos) ou utilizando testes rápidos 

(qualitativos) durante a consulta. O tempo necessário para ser possível detetar anticorpos 

contra a leishmania varia de 1 a 22 meses (média de 5 meses) (Miller et. al., 2013). A 

sensibilidade e especificidade destes testes são elevadas, apesar de ocorrerem alguns falsos 

positivos, particularmente de cães provenientes de zonas endémicas para o Trypanossoma 

spp. (Nelson e Couto, 2014; Passos et. al., 2014). Neste caso clínico, perante a suspeita de 

leishmaniose foi realizado um teste quantitativo. A realização de testes quantitativos permite a 

obtenção de dados mais precisos no que diz respeito ao grau de infeção e permite a 

monitorização da resposta à terapia. 
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A leishmaniose é considerada uma doença incurável nos cães, apesar de ser possível 

controlar a sintomatologia e induzir a remissão clínica da doença, ocorrendo frequentemente 

recidivas. (Miller et. al., 2013; Nelson e Couto, 2014; Passos et. al., 2014). Assim, os 

objetivos do tratamento são diminuir o número de parasitas, tratar os danos por eles causados 

e aumentar a resposta imunitária do hospedeiro contra o parasita (Miller et. al., 2013; Passos 

et. al., 2014; Hnilica et. al., 2017). Os tutores que recusam o tratamento desta doença são 

obrigados a autorizar a eutanásia do animal (Decreto-Lei nº314/2003 de 17 de dezembro) 

(Hnilica et. al., 2017). No tratamento da leishmaniose podem ser utilizados diversos fármacos 

leishmanicidas, leishmaniostáticos, antimicrobianos e imunoestimulantes. Como as recidivas 

são frequentes, é comum o uso de leishmanicidas (durante um período de tempo curto) 

associado a leishmaniostáticos (durante períodos de tempo mais prolongados). O alopurinol é 

um agente leishmaniostático que inibe a síntese de proteínas quando incorporado no RNA do 

parasita (Passos et. al., 2014). Pode ser usado em combinação com leishmanicidas (como o 

antimoniato de meglumina ou a miltefosina) ou isoladamente durante longos períodos de 

tempo (meses a anos) após a cura clínica (Miller et. al., 2013; Passos et. al., 2014). É um 

fármaco bem tolerado que está associado a tempos de remissão mais prolongados quando 

combinado com o antimoniato de meglumina, pelo que só deve ser retirado se a recuperação 

clínica for total com normalização clinico-patológica e os níveis de anticorpos forem 

negativos (Miller et. al., 2013; Passos et. al., 2014). O antimoniato de meglumina é um 

fármaco leishmanicida de 1ª linha no tratamento da leishmaniose, podendo ser utilizado na 

dose de 100mg/kg, SC, SID durante 3 a 4 semanas ou 40–75 mg/kg SC, BID durante 4 a 6 

semanas em combinação com alopurinol (10–15 mg/kg PO, BID) que se mantém por 6 a 12 

meses (Miller et. al., 2013; Passos et. al., 2014). Os efeitos secundários relacionados com a 

administração de antimoniato de meglumina incluem dor no local de injeção, vómitos e 

diarreia, formação de cristais ou cálculos de xantina e nefrotoxicidade (Miller et. al., 2013; 

Passos et. al., 2014). O tratamento com este fármaco permite uma redução da carga 

parasitária, aumenta a resposta de anticorpos IgG específicos e aumenta as respostas celulares 

imunes ao parasita (Miller et. al., 2013). Alternativamente pode ser administrada miltefosina 

(2mg/kg PO, SID durante 4 semanas) combinada com alopurinol, como explicado 

anteriormente. A miltefosina é um antineoplásico com capacidade para perturbar as vias de 

sinalização e a síntese da membrana celular de promastigotas e amastigotas de várias espécies 

de Leishmania spp, in vitro e in vivo, causando a sua eliminação (Passos et. al., 2014). Para 

além disso estimula a atividade das células T e macrófagos e produz espécies reativas de 
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oxigénio e nitrogénio, com capacidade parasiticida. Pode causar vómitos, mas a sua baixa 

nefrotoxicidade faz com que seja utilizada em detrimento do antimoniato de meglumina se 

existir dano renal (Passos et. al., 2014). A aminosina é um antibiótico aminoglicosídeo com 

ação contra protozoários (5mg/kg SC, SID durante 3 semanas) utilizado em associação com o 

antimoniato de meglumina (60mg/kg via IM, BID durante 4 semanas), estando a sua 

utilização relacionada com dano renal e vestibular (Miller et. al., 2013). A marbofloxacina é 

outro antibiótico (fluoroquinolona de 3ª geração, 2,75mg/kg PO, SID durante 28 dias) com 

ação leishmanicida direta via TNF-α e indireta pela geração de monóxido de azoto (Miller et. 

al., 2013; Passos et. al., 2014). Diminui de forma significativa a carga parasitária, ocorrendo 

recidivas 6 a 9 meses após o final do tratamento. Não é conhecido o efeito do uso de 

alopurinol em conjunto com a marbofloxacina, devendo o seu uso ser considerado apenas 

quando a utilização dos outros fármacos referidos não é possível (Nelson e Couto, 2014; 

Passos et. al., 2014). Alternativamente podem ainda ser usados no tratamento da leishmaniose 

a anfotericina B, metronidazol, cetoconazol, espiromicina, entre outros (Miller et. al., 2013).   

A monitorização do animal é essencial para evitar recidivas e controlar a doença. Está 

aconselhado realizar um exame físico completo e análises de rotina que incluem hemograma, 

perfil bioquímico (creatinina, ureia, fosfatase alcalina, ALT, glicose, albuminas, globulinas, 

proteínas plasmáticas totais) e análise de urina após o primeiro mês de tratamento. Depois 

durante o primeiro ano, as monitorizações ocorrem de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Existindo 

recuperação clínica, estes exames e a quantificação serológica dos anticorpos devem ser 

repetidos de 6 em 6 meses ou anualmente (Hnilica et. al., 2017). 

Mais recentemente foi incluído no arsenal terapêutico contra a leishmaniose a 

domperidona, classicamente utilizada como pro-cinético e anti-emético. Sendo um 

antagonista dos recetores D2 da dopamina é também utilizada para estimular a produção de 

serotonina, que por sua vez aumenta a secreção de prolactina. (Nelson e Couto, 2014; Noli e 

Saridomichelakis, 2014; Passos et. al., 2014). A prolactina é uma hormona neuro-endócrina 

produzida pela glândula pituitária com uma função bem documentada na produção de leite, 

mas também exerce um papel excitatório sobre o sistema imune. Uma elevação dos níveis de 

prolactina vai conduzir a um aumento das células CD4+Th1 com libertação de IL-2, IL-12, 

INF-γ e TNF-α, seguindo-se a ativação de macrófagos e células natural killer (NK) e uma 

diminuição das células CD4+Th2 (Sabaté et. al., 2014; Nelson e Couto, 2014; Passos et. al., 

2014). Através do efeito excitatório que exerce sobre as células Th1 a domperidona ajuda no 
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controle da doença e reduz os sinais clínicos e o título de anticorpos, particularmente nos 

estadios iniciais da doença (Sabaté et. al., 2014). Em cães saudáveis e seronegativos a 

administração repetida de domperidona induz um aumento da ativação de células fagocíticas 

polimorfonucleares envolvidas na resposta inata como neutrófilos e macrófagos. Assim, a 

domperidona pode ser útil tanto no controle de sinais clínicos como na prevenção da 

leishmaniose, podendo ser administrada isoladamente ou em conjunto com outros fármacos 

(Sabaté et. al., 2014). Num estudo em que foi utilizada a domperidona e a furazolina 

(derivado do nitrofurano com efeitos antiprotozoários e antibacterianos) no tratamento de 

leishmaniose cutânea, foi possível demonstrar que esta combinação é eficaz no 

desenvolvimento da epitelialização e cura de lesões cutâneas (Passos et. al., 2014). Existe no 

mercado um produto à base de domperidona que, quando usado na dose de 0,5mg/kg BID PO 

durante 30 dias consecutivos a cada 4 meses, é eficaz para o tratamento e a prevenção de 

leishmaniose (Sabaté et. al., 2014; Passos et. al., 2014). A necessidade de repetição a cada 4 

meses está relacionada com o seu efeito transitório na estimulação da imunidade inata, sendo 

recomendada a administração nos períodos de maior atividade do vetor. Estudos realizados 

com o uso de domperidona demonstraram a existência de taxas elevadas de prevenção, sendo 

o risco de desenvolvimento de doença 7 vezes inferior em cães tratados. Estes resultados são 

consideravelmente melhores quando comparados com o uso de algumas vacinas em que o 

risco apenas diminui cerca de 4 vezes. Mesmo nos casos em que há falha na prevenção, 

resultando em infeção, o título dos anticorpos contra a Leishmania foi mais baixo do que os 

encontrados nos animais do grupo controlo. Para além desta ação preventiva, a domperidona 

controla ainda a progressão da doença em animais infetados (Sabaté et. al., 2014). Após o 

diagnóstico de Leishmania, foi instituído ao animal a terapêutica com alopurinol. A 

administração adicional de um antibiótico foi realizada para prevenir a ocorrência de infeções 

secundárias. Sendo a leishmaniose uma zoonose transmitida essencialmente através do vetor, 

considerada incurável na espécie canina, várias medidas devem ser adotadas para a prevenção 

da infeção. Para tal, devem ser evitados os passeios com cães no exterior nas horas de maior 

atividade do vetor (início da manhã e final da tarde), instalar redes mosquiteiras nos canis e 

manter os animais sob o efeito de inseticidas repelentes como a deltametrina ou outros 

piretróides. Em zonas endémicas os cães devem ser vacinados, podendo também ser utilizada 

a domperidona para a prevenção da leishmaniose (Miller et al., 2013; Sabaté et. al., 2014). 

Uma medida adicional para evitar a propagação da doença é testar regularmente (por PCR) os 
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animais incluídos em programas de dadores de sangue, devendo estes ser excluídos do 

programa no caso de serem positivos (Miller et al., 2013).  

A esgana, causada por um Morbilivirus, da família Paramyxoviridae, é uma doença 

comum, muito contagiosa e frequentemente fatal (Nelson e Couto, 2014; WSAVA, 2015). O 

vírus da esgana canina tem vários viriões com envelope, que contêm as glicoproteínas F e H, 

e o seu RNA codifica outras proteínas, como a proteína L, P, N e M (Greene e Vandevelde, 

2012). Existem várias estirpes diferentes, onde as proteínas referidas influenciam vários 

fatores como a virulência, patogenicidade, capacidade de afeção do sistema nervoso central e 

progressão da doença (Nelson e Couto, 2014; WSAVA, 2015).  

O principal hospedeiro deste vírus é o cão, embora a infeção tenha sido detetada em 

outras espécies (Nelson e Couto, 2014). A doença é mais prevalente em cachorros entre os 3 e 

os 6 meses de idade, sem existência de predisposição racial (Greene e Vandevelde, 2012; 

Nelson e Couto, 2014). Após a infeção, a excreção do vírus ocorre através de tecidos 

corporais e secreções, exsudados respiratórios e aerossóis, e pode surgir desde o 7º dia pós-

infeção e até cerca de 60 a 90 dias. O vírus pode ser excretado e transmitido sem que existam 

sinais clínicos e a transmissão também pode ocorrer por via transplacentária. Quando a 

infeção se dá por aerossóis, situação mais frequente, o vírus entra pelo trato respiratório e, 

após replicação nos linfonodos mais próximos, é disseminado através das circulações linfática 

e sanguínea, já no interior de macrófagos (Greene e Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 

2014).  

Os sinais clínicos geralmente aparecem cerca de 2-3 semanas após a infeção, período 

em que os animais permanecem imunossuprimidos e, portanto, suscetíveis a infeções 

bacterianas secundárias (WSAVA, 2015). O grau de manifestação clínica pode variar 

consoante a estirpe do vírus, as condições ambientais, a idade do hospedeiro e a resposta 

imune à infeção. Os cães com uma boa resposta imune e com uma elevada quantidade de 

anticorpos podem não chegar a desenvolver sinais clínicos. Pelo contrário, os cães com fraca 

resposta imune permitem a disseminação do vírus para os vários tecidos do organismo e o 

desenvolvimento de doença multissistémica grave (Greene e Vandevelde, 2012; Nelson e 

Couto, 2014; Liu et al., 2016).  

O desenvolvimento de broncopneumonia e de enterite bacteriana secundárias é 

extremamente comum em cachorros, aumentando a gravidade da doença (Greene e 

Vandevelde, 2012). Assim, os cachorros podem manifestar pirexia, anorexia, exsudados nasal 
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e ocular, tosse, vómitos diarreia, com ou sem sangue, e sinais neurológicos (Greene e 

Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 2014).   

A maioria dos cães infetados desenvolve também sinais neurológicos, geralmente de 

uma forma mais tardia. Os sinais neurológicos mais comuns são a hiperestesia, convulsões, 

mioclonia dos músculos mastigadores (“chewing gum signal”), paresia e sinais cerebelares e 

vestibulares (Greene e Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 2014). Os sinais neurológicos 

podem, no entanto, aparecer como sinal único da doença (Nelson e Couto, 2014), o que se 

verificou neste caso clínico. A desmielinização pode ocorrer de forma aguda ou crónica, 

sendo este fenómeno causado pela inflamação no sistema nervoso central. Esta inflamação 

pode ser mediada por células ou pelos anticorpos contra o vírus da esgana canina, 

nomeadamente os anticorpos IgG específicos contra a glicoproteína H do vírus (Greene e 

Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 2014). Os sinais neurológicos são considerados um fator 

de mau prognóstico, uma vez que têm uma progressão imprevisível e podem ser 

incompatíveis com a qualidade de vida do animal (Nelson e Couto, 2014). Os sinais 

neurológicos agravaram-se progressivamente, culminando em prostração, na incapacidade de 

se manter em estação e, por fim, na sua eutanásia. Podem também ocorrer outros sinais, como 

hipoplasia do esmalte, quando a infeção ocorre antes do desenvolvimento da dentição 

definitiva, neurite do nervo ótico, dermatite e hiperqueratose das almofadas plantares e nariz 

(Greene e Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 2014). Uma vez que a progressão desta doença 

tem um carácter difícil de prever, assume-se que o animal não deve ser eutanasiado a não ser 

que apresente sinais neurológicos incompatíveis com a vida (Greene e Vandevelde, 2012; 

Nelson e Couto, 2014).   

O diagnóstico é geralmente feito através da combinação dos sinais clínicos e análises 

laboratoriais. As alterações hematológicas mais comuns são a leucopenia e a trombocitopenia 

moderada. A leucopenia pode ser explicada pelo dano causado nas células linfóides durante 

multiplicação viral inicial (Greene e Vandevelde, 2012). Contudo, podem ser encontrados 

leucogramas normais ou com valores superiores aos valores de referência quando há infeção 

bacteriana secundária associada (Nelson e Couto, 2014). Nas radiografias torácicas é 

frequente verificar-se a presença de um padrão intersticial no início da doença ou um padrão 

bronco-intersticial quando há pneumonia por infeção bacteriana secundária vida (Greene e 

Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 2014).   

A maioria dos animais com sinais neurológicos apresenta alterações no líquido 

cefalorraquidiano sugestivas de esgana, como pleocitose mononuclear e aumento da 
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concentração de proteínas. Porém, estes resultados não são específicos e podemos encontrar 

alterações semelhantes em animais com outras doenças, como encefalomielite não-

inflamatória vida (Nelson e Couto, 2014).   

O aumento das IgGs e IgMs séricas é consistente com uma infeção aguda ou com 

vacinação recente, porém também não confirma a doença vida (Nelson e Couto, 2014).   

O diagnóstico definitivo de esgana canina requer a demonstração de inclusões víricas 

por citologia, imunofluorescência direta de amostras citológicas ou histopatológicas, 

isolamento do vírus ou deteção das partículas virais por PCR. Para a visualização de inclusões 

víricas aconselham-se amostras de buffy-coats ou citologias da medula óssea. Para PCR, as 

amostras podem ser retiradas das mucosas orais e conjuntivais, secreções respiratórias, 

sangue, urina ou líquido cefalorraquidiano, preferencialmente entre os 5º e 21º dias pós-

infeção vida (Nelson e Couto, 2014).   

 Caso existam sinais clínicos consistentes com a doença, um resultado positivo de 

reverse transcription PCR (RT-PCR) é considerado um resultado fidedigno vida (Greene e 

Vandevelde, 2012).   

. Todavia, os pontos fracos destes exames são a vacinação recente com vacinas vivas 

atenuadas e as infeções subclínicas, pela possibilidade de resultarem em falsos positivos vida 

(Nelson e Couto, 2014).   

No presente caso clínico realizou-se a técnica RT-PCR em sangue em EDTA, cujo 

resultado deu positivo. Os resultados de RT-PCR podem ser positivos 2 dias após a vacinação 

e por uma duração de tempo indefinida, sem que haja infeção por uma estirpe natural vida 

(Greene e Vandevelde, 2012). Em casos de vacinação recente dever-se-á utilizar uma técnica 

de PCR que seja capaz de distinguir a origem da infecção (Greene e Vandevelde, 2012). Para 

essa distinção existe uma técnica quantitativa de RT-PCR para o vírus da esgana canina: a 

amostra deverá consistir numa zaragatoa das secreções ou mucosas respiratórias do animal, 

uma vez que apenas existem valores de referência para amostras desta natureza. Através da 

contagem das partículas virais existentes na zaragatoa, a origem da infeção é classificada 

como “estirpe vacinal”, “indeterminado” ou “estirpe natural”. Uma amostra com origem 

vacinal terá valores de partículas virais significativamente baixas quando comparada com uma 

amostra de estirpes naturais, geralmente muito mais agressivas (Leutenegger, 2011). Numa 

vacina recombinante, rCDV, a sequência que seria detetada pelo PCR foi modificada para que 

não se obtenham falsos positivos (Leutenegger, 2011).  
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A medição de anticorpos séricos é o método de eleição para avaliar a proteção do 

animal contra uma futura infeção, sendo a concentração de anticorpos proporcional à proteção 

existente (WSAVA, 2015). Estes anticorpos são específicos para a proteína H e F do vírus da 

esgana e aparecem cerca de 10 dias após a infeção. Os anticorpos permanecem para o resto da 

vida de um animal que, recuperado da doença, mantém proteção para a mesma (Greene e 

Vandevelde, 2012; WSAVA, 2015). Já as IgMs, específicas para as proteínas N e P do vírus 

são utilizadas pelo teste de ELISA e podem permanecer até 3 meses após a recuperação do 

animal (Greene e Vandevelde, 2012).  

O tratamento da esgana canina é essencialmente sintomático, com o objetivo de 

reduzir a mortalidade causada pela doença (Greene e Vandevelde, 2012; Nelson e Couto, 

2014; Liu et al., 2016). Os cachorros com doenças do trato respiratório devem ser mantidos 

em ambientes limpos e quentes, sem grandes alterações de temperatura, e as suas secreções 

oculares e nasais devem ser limpas regularmente. As pneumonias devem ser tratadas com 

antibióticos e, como tratamentos adicionais, com a técnica de coupage e nebulizações para 

aliviar os sinais clínicos (Leutenegger, 2011; Nelson e Couto, 2014). A antibioterapia deverá 

ser escolhida ou confirmada através de uma cultura e antibiograma das secreções recolhidas 

através de uma lavagem broncoalveolar (Greene e Vandevelde, 2012). A antibioterapia inicial 

empírica poderá basear-se na administração de ampicilina, tetraciclinas e cloranfenicol. No 

entanto, em animais tão jovens como os doentes por esgana canina deve evitar-se a 

administração de tetraciclinas devido ao risco de causar deficiências na dentição (Greene e 

Vandevelde, 2012).  

Atualmente, existem dois compostos antivirais com eficácia in vitro comprovada, a 

ribavirina e o EICAR (Greene e Vandevelde, 2012). Outra possibilidade no tratamento da 

esgana canina é a administração de anticorpos heterólogos em cachorros infetados. Esta 

aplicação tem por base a premissa de que animais com maiores títulos de anticorpos 

desenvolvem sinais clínicos menos graves e que os anticorpos são capazes de bloquear a 

entrada de viriões nas células e de promover a citotoxicidade mediada por células. A 

administração de anticorpos heterogéneos demonstrou uma melhor taxa de sobrevivência e 

menor registo de sinais neurológicos nos animais tratados, pelo que poderá ser uma nova 

ferramenta no combate à esgana canina no futuro (Liu et al., 2016).  

O vírus da esgana canina apenas sobrevive 1 hora à temperatura corporal e 3 horas a 

uma temperatura de 20ºC. Sendo suscetível à maior parte dos desinfetantes utilizados, como 

as amónias quaternárias, fenóis, soluções formalinas diluídas, clorofórmio e éter, dever-se-á 
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proceder à desinfeção e quarentena da área de doenças infeciosas e os animais infetados 

deverão ser mantidos em isolamento, de modo a evitar transmissão por aerossóis (Nelson e 

Couto, 2014).  

O fator chave na prevenção da esgana canina continua a ser a vacinação. A vacina para 

a esgana canina é considerada uma vacina core, pelo que todos os cachorros devem ser 

vacinados para este vírus, com intervalo de 2-4 semanas, entre a 6º e 16º semanas de idade, 

com o último reforço entre as 14º e 16º semanas (Greene e Vandevelde, 2012; WSAVA, 

2015). Seis meses ou um ano após este protocolo, os cães deverão voltar a ser vacinados. As 

vacinações antes das 6 semanas correm o risco de ser ineficazes devido à influência dos 

anticorpos maternos, pelo que apenas devem ser realizadas vacinas licenciadas para esse 

efeito (WSAVA, 2015). Esta doença já foi descrita em animais vacinados, em associação a 

imunossupressão do hospedeiro, a infeção prévia à vacinação, anticorpos maternais que 

inviabilizaram a vacina ou a uma vacinação incorrecta (Nelson e Couto, 2014). Embora se 

estime que a proteção vacinal com uma vacina viva atenuada seja de 9 anos, cães com plano 

vacinal “em dia” devem receber imunização trianual, sob risco de desenvolverem a doença 

em situações de imunossupressão, stresse ou contacto com animais infetados após este 

período (Greene e Vandevelde, 2012; WSAVA, 2015). A duração da imunização após 

recuperação da doença é tida como para o resto da vida dos animais (WSAVA, 2015). 
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2.3. Caso clínico número 3 – Oncologia 

2.3.1. Identificação do animal: 

Espécie: Canídeo  

Raça: S.R.D.  

Sexo: Fêmea castrada 

Idade: 12 anos  

Data de nascimento: 30.06.2006 

Peso: 10,6 Kg  

2.3.2. Anamnese 

O animal supra identificado veio à consulta no dia 13 de março de 2018 porque a sua 

tutora encontrou um pequeno nódulo no abdómen. Vive num apartamento com acesso ao 

exterior público onde contactava com outros cães. É alimentada com alimento seco comercial, 

tendo sempre água à sua disposição. 

Tem doença degenerativa em ambos os cotovelos e uma hérnia umbilical. Não toma 

nenhuma medicação e não tem antecedentes médico-cirúrgicos relevantes para além da 

ovariohisterectomia eletiva. Não tem acesso a lixo e a tóxicos, nem tem por hábito roer ou 

comer ervas e objetos.    

2.3.3. Exame físico 

O animal tem um temperamento equilibrado e atitude normal. O grau de desidratação 

era de 5% e a sua condição corporal foi classificada de normal. As mucosas estavam rosadas, 

húmidas e brilhantes, com um TRC inferior a 2 segundos na mucosa oral. A temperatura 

rectal era de 38,1ºC. Zona envolvente do ânus sem alterações. Os movimentos respiratórios 

eram normais e o pulso femoral era forte simétrico e bilateral. A auscultação cardiopulmonar 

não revelou alterações. Também não se verificaram anomalias à palpação abdominal e na 

palpação dos gânglios linfáticos. Foi identificado um nódulo entre as glândulas mamárias.  

2.3.4. Lista de problemas 

Nódulo cutâneo entre as glândulas mamárias abdominais craneais.  
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2.3.5. Diagnósticos diferenciais  

Tendo em conta a anamnese, o exame físico e os sinais clínicos encontrados 

considerou-se como possíveis diagnósticos diferenciais lipoma, granuloma, abcesso, quisto 

dérmico, neoplasia cutânea. 

2.3.6. Exames complementares de diagnóstico 

Foi feita uma CAAF do nódulo cuja análise revelou ser um mastocitoma cutâneo 

(Figura 10). Procedeu-se à colheita de sangue para realizar análises sanguíneas (hemograma e 

bioquímica) e o estudo da coagulação (PT e aPTT) onde todos os parâmetros estavam dentro 

dos valores de referência, exceto a bioquímica que apresenta hiponatrémia e hipoclorémia 

(Tabela 4). 

 

Figura 10 - CAAF de nódulo cutâneo mostrando células redondas, com citoplasma granular. Diff Quick, 200x. 

Imagem gentilmente cedida pela professora Justina Oliveira. 
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Tabela 4 - Resultados do hemograma e análises bioquímicas do animal (Informações gentilmente cedidas pelo 

Hospital Veterinário da UTAD). 

Análise Parâmetro 
Valor de 

referência 

Resultado 

06.02.2018 

Hemograma 

Eritrócito 

(M/µL) 
5.65-8.87 8.82 

Hematócrito 

(%) 
37.3-61.7 59.5 

Hemoglobina 

(g/dL) 
13.1-20.5 21.1 

M.C.V. (fL) 61.6-73.5 67.5 

M.C.H. (pg) 22.2-25.9 23.9 

M.C.H.C. 

(g/dL) 
32-37.9 35.5 

R.D.W. (%) 13.6-21.7 18.9 

Reticulócitos 

(K/µL) 
10-110 59.1 

Leucócitos 

(K/µL) 
5.05-16.76 7,23 

Neutrófilos 

(K/µL) 
2.95-11.64 5.18 

Linfócitos 

(K/µL) 
1.05-5.10 1.49 

Monócitos 

(K/µL) 
0.16-1.12 0.40 

Eosinófilos 

(K/µL) 
0.06-1.23 0.12 

Basófilos 

(K/µL) 
0-0.10 0.04 

Plaquetas 

(K/µL) 
148-484 361 

Bioquímica 

Creatinina 

(mg/dL) 
0.62-1.64 0.79 

Ureia (mg/dL) 12.6-58.2 24.1 

Fósforo 

(mg/dL) 
2.1-6.3 2.59 

Cálcio (mg/dL) 8.98-11.82 10.19 

AST (U/L) 10-50 29 

Proteínas 

Totais (g/dL) 
5.2-8.2 6.2 

Albumina 

(g/dL) 
2.2-3.5 3.56 

ALT (U/L) 0-130 47 

ALP (U/L) 0-200 83 

Na (mmol/L) 145-158 140.53 

K (mmol/L) 3.6-5.8 3.67 

Cl (mmol/L) 105-122 104.55 

  

2.3.7. Diagnóstico 

Tendo em conta o resultado da citologia, dos exames complementares e a história 

clínica do animal obteve-se o diagnóstico definitivo de Mastocitoma cutâneo canino. 
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2.3.8. Tratamento e evolução 

O tratamento deve ser baseado na presença ou ausência de fatores negativos de 

prognóstico, tais como o grau e o estadiamento, se a remoção cirúrgica é possível e se a 

terapia local é suficiente ou se é necessário efetuar quimioterapia sistémica. 

Foram realizadas radiografias torácicas e abdominais, ecografia abdominal e CAAF de 

fígado, baço e medula óssea, bem como análises sanguíneas e análise de urina, com o objetivo 

de ser feito o estadiamento, que revelaram ausência de doença. Para a realização das CAAF o 

animal foi sedado com fentanil (3µg/Kg), diazepam (0,2µg/Kg) e propofol.  

Foi realizada cirurgia com boas margens cirúrgicas laterais e em profundidade, 

incluindo a parede abdominal e a remoção da glândula mamária número 3 do lado direito. 

Aguarda-se resultado da histopatologia. O animal teve alta no dia seguinte à cirurgia com a 

prescrição de ranitidina ¼ comprimido, PO, BID, meloxicam 0,1mg/Kg PO, SID, mais 4 dias 

consecutivos e amoxicilina e ácido clavulânico 500mg, meio comprimido, PO, BID, 5 dias 

consecutivos. 

2.3.9. Prognóstico 

Como não foram encontradas metástases nas radiografias e nas CAAF´s, o prognóstico 

é bom.  

2.3.10. Discussão do caso clínico 

O mastocitoma é a neoplasia cutânea mais frequente no cão (16 a 21%), a idade média 

do diagnóstico é de 9 anos e não há predisposição sexual (Blackwood et. al., 2012; London e 

Thamm, 2013; Kiupel et. al., 2016). Apesar da maioria dos cães afetados não terem raça 

definida, existem raças que apresentam maior incidência, tais como Boxer, Boston Terrier, 

Pug, Labrador e Golden Retrievers, entre outras. Apesar da maior predisposição racial sugerir 

que há causas genéticas envolvidas na patogénese do mastocitoma, assume-se que a etiologia 

é desconhecida (Blackwood et. al., 2012; London e Thamm, 2013). 

A forma de apresentação mais comum é uma massa solitária com localização cutânea 

dérmica ou subcutânea (Blackwood et. al., 2012; London e Thamm, 2013). Uma pequena 

parte dos mastocitomas pode localizar-se nas superfícies mucosas como a cavidade oral e, 
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mais raramente, surgir na forma disseminada ou sistémica. Em relação aos mastocitomas 

cutâneos, aproximadamente 50% localizam-se no tronco e região perineal, 40% localizam-se 

nos membros e 10% localizam-se no pescoço e cabeça (London e Thamm, 2013). 

O aspeto macroscópico não é característico, podendo assumir morfologia variada, 

semelhante a outras neoplasias ou mesmo lesões inflamatórias, sendo por isso, conhecido 

como “o grande imitador” (Peleteiro et. al., 2011). De modo geral, existem duas formas de 

mastocitoma cutâneo. A forma bem diferenciada caracteriza-se pela presença de pequenas 

massas solitárias, alopécicas e de crescimento lento que geralmente permanecem inalteradas 

durante meses. A forma pouco diferenciada caracteriza-se pela presença de lesões pruríticas 

de maiores dimensões, geralmente ulceradas, de crescimento rápido e com pequenas massas 

satélite adjacentes. Os tecidos envolventes podem encontrar-se inflamados e edematosos e 

pode haver linfadenopatia local ou organomegalia abdominal (Blackwood et. al., 2012; 

London e Thamm, 2013). Além disso, existem sinais clínicos que podem prever a natureza 

agressiva do mastocitoma como o rápido crescimento, inflamação local, limites pouco 

definidos, ulceração, nódulos satélite e sinais paraneoplásicos. Quando os mastocitomas são 

bem delimitados e se mantêm localizados durante meses a anos sem alterações significativas, 

são geralmente de comportamento biológico benigno (Blackwood et. al., 2012). 

Os sinais clínicos sistémicos estão intimamente associados com a libertação de 

histamina, heparina e outras aminas vasoativas dos grânulos citoplasmáticos dos mastócitos. 

A manipulação mecânica da massa resulta ocasionalmente na desgranulação dos mastócitos e 

consequente eritema e edema dos tecidos envolventes. Este fenómeno é chamado de Sinal de 

Darier e pode ocorrer de modo espontâneo, fazendo com que a massa aumente e diminua de 

tamanho (London e Thamm, 2013). Além disso, localmente estas substâncias também 

provocam ulceração, cicatrização lenta e coagulação anormal (Blackwood et. al., 2012). Os 

efeitos sistémicos mais comuns são gastrointestinais devido ao aumento da secreção de ácido 

clorídrico, hipermotilidade e risco de ulceração gástrica. Com menor frequência, a libertação 

maciça de histamina pode provocar uma reação anafilática aguda (Blackwood et. al., 2012). 

Como o animal não demonstrava sinais sistémicos para neoplásicos, assume-se que o 

mastocitoma apresentava uma menor malignidade tumoral.  

A CAAF da massa é o método de diagnóstico preferido na abordagem inicial de 

mastocitoma cutâneo, uma vez que fornece o diagnóstico correto em aproximadamente 95% 
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dos casos (Kiupel et. al., 2016). No exame citológico observam-se mastócitos com quantidade 

variável de granulações intra-citoplasmáticas consoante o grau de diferenciação. Nos tumores 

bem diferenciados os mastócitos são fortemente granulares e o pleomorfismo é normalmente 

baixo. À medida que as células vão perdendo diferenciação, aumenta o grau de malignidade 

da neoplasia, a quantidade de granulações vai diminuindo e o grau de atipia vai aumentando, 

chegando mesmo a observar-se células de grande dimensão (Peleteiro et. al., 2011). Após 

biópsia incisional ou excisional deve ser sempre realizada a análise histopatológica para se 

obter um grau histológico que permite orientar o tratamento e o prognóstico (London e 

Thamm, 2013). O sistema de gradação histológica de Patnaik et. al, (1984) baseia-se na 

divisão dos mastocitomas em três graus. O grau I é bem diferenciado e o grau III é pouco 

diferenciado. O grau II apresenta características intermédias, permitindo que haja 

subjetividade entre patologistas (moderadamente diferenciado). Devido à imprevisibilidade 

do seu comportamento o seu valor clínico é limitado e não permite prever o risco de 

metastização (Blackwood et. al., 2012). Surgiu mais recentemente o sistema de gradação 

binominal (baixo e alto grau) de Kiupel et. al., que além de melhorar o nível de concordância 

entre patologistas também permite obter informação mais assertiva sobre o prognóstico, 

principalmente associado à mortalidade e ao risco de metástases (Kiupel et. al., 2016). O 

diagnóstico de um mastocitoma de alto grau baseia-se na presença de pelo menos um dos 

seguintes critérios: pelo menos 7 figuras de mitose em 10 hpf; pelo menos 3 células 

multinucleadas (com 3 ou mais núcleos) em 10 hpf; pelo menos 3 núcleos bizarros em 10 hpf; 

cariomegalia (diâmetro nuclear de pelo menos 10% das células neoplásicas varia pelo menos 

duas vezes na dimensão) e anisocariose. O diagnóstico de um mastocitoma de baixo grau 

baseia-se na ausência de todos estes critérios. Atualmente, este é o sistema mais utilizado 

entre patologistas (Blackwood et. al., 2012; Kiupel et. al., 2016; Camus et. al., 2016). Apesar 

de não prever o comportamento de todos os mastocitomas, o grau histológico é o fator de 

prognóstico disponível mais consistente e assertivo (London e Thamm, 2013). Segundo 

Kiupel et al., o tempo de sobrevida um animal com mastocitoma de alto grau é inferior a 4 

meses, por oposição a mais de 2 anos para mastocitoma de baixo grau. No entanto, qualquer 

conclusão deve ser tirada combinando o grau histológico com o estadiamento clínico e fatores 

adicionais de prognóstico (Kiupel et. al., 2016). Existem vários marcadores de proliferação 

celular que se relacionam com a sobrevivência, probabilidade de metastização e de 

recorrência em cães com mastocitoma cutâneo, sendo a proteína Ki67, o índice mitótico, os 

AgNOR e o PCNA os mais estudados (Blackwood et. al., 2012; London e Thamm, 2013; 
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Kiupel et. al., 2016). Um alto índice mitótico é indicador de mau prognóstico, ainda que 

existam mastocitoma biologicamente agressivos (cerca de 30%) que apresentam baixo índice 

mitótico. O recetor tirosina quinase KIT (codificado pelo gene c-Kit) tem um papel central na 

sobrevivência, proliferação, diferenciação e migração dos mastócitos. Em 15 a 40% dos 

mastocitoma há uma desregulação deste recetor que se deve frequentemente a mutações no 

gene c-kit. Esta desregulação está associada a um aumento da proliferação celular e a um pior 

prognóstico pois há maior risco de metastização, de recorrência local e de proliferação 

tumoral (Blackwood et. al., 2012).  

Após obtenção do diagnóstico citológico é importante definir o estadio clínico da 

neoplasia (Blackwood et. al., 2012; London e Thamm, 2013). A taxa de metastização para 

tumores indiferenciados varia de 55% a 96%, e a maioria dos cães com esta forma de 

mastocitoma morrem dentro de 1 ano por causa da doença. A maioria dissemina 

primariamente para os gânglios linfáticos locais e depois para o baço e fígado. É infrequente 

haver metastização pulmonar. No caso de haver disseminação sistémica, podem ser 

observados mastócitos neoplásicos na medula óssea e sangue periférico (London e Thamm, 

2013). Por esta razão, quando o mastocitoma é de alto grau, deve ser realizado um 

estadiamento completo seguido de tratamento sistémico. No mínimo, deve-se realizar 

citologia do gânglio linfático regional e ecografia abdominal (Kiupel et. al., 2016). O 

estadiamento completo inclui análises sanguíneas (hemograma e bioquímica), esfregaço 

sanguíneo, citologia dos gânglios linfáticos regionais, ecografia abdominal com análise 

citológica de baço e fígado, radiografias torácicas e citologia de medula óssea. Quando o 

mastocitoma apresenta sinais de agressividade, a ecografia abdominal é considerada um 

exame importante e a presença de fatores de prognóstico desfavoráveis é justificação 

suficiente para se proceder à citologia de fígado e de baço, mesmo que estes se encontrem 

ecograficamente normais. As radiografias torácicas raramente apresentam metástases 

pulmonares (London e Thamm, 2013). Neste caso, seria relevante fazer citologia do gânglio 

regional. Este exame não se realizou devido à incerteza da zona de drenagem linfática da 

massa e porque os gânglios linfáticos não eram palpáveis.  

O tratamento escolhido é baseado na presença ou ausência de fatores de prognóstico 

negativos e no estadio clínico da neoplasia. Quando os tumores estão localizados na pele em 

áreas passíveis de larga excisão, a cirurgia deve ser o tratamento de eleição (London e 

Thamm, 2013). O mastocitoma em estudo não apresentava ulceração, eritema ou prurido e era 
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uma massa cutânea com limites bem definidos e acesso cirúrgico facilitado. Existem vários 

fatores que apontam para um pior prognóstico tais como o rápido crescimento, presença de 

massas satélite e o facto de ocorrer recorrência local, o que não se verificou neste caso clínico. 

Como o grau histológico apenas foi fornecido após a cirurgia, esta teve por base a avaliação 

citológica. Perante a ausência de sinais sistémicos e de evidência de metástases, procedeu-se à 

remoção da massa segundo a bibliografia mais recente: os mastocitoma que apresentam sinais 

de malignidade na citologia devem ser removidos com uma margem lateral de pelo menos 3 

cm e um plano fascial na margem profunda (correspondendo, neste caso, aos músculos 

abdominais (Kiupel et. al., 2016). Os mastocitomas pouco diferenciados ou metastáticos vão, 

na maioria das vezes, progredir e causar a morte do animal na ausência de terapia pós 

cirúrgica. A taxa de sobrevivência de cães com mastocitoma de alto risco após cirurgia sem 

tratamento sistémico é 15% aos 7 meses, 6% aos 4 anos e o tempo médio de sobrevivência é 

de 13 semanas (Thamm et. al., 2006). Nestes casos deve ser realizada quimioterapia para 

atrasar ou prevenir a ocorrência de mestástases e aumentar o intervalo livre de doença e o 

tempo de sobrevivência (Blackwood et. al., 2012). O tratamento de primeira-linha consiste 

em vimblastina e prednisolona. A vimblastina (2 mg/m2 IV) deve ser administrada uma vez 

por semana durante 4 semanas consecutivas e depois a cada 2 semanas durante mais 4 ciclos. 

Durante a primeira semana devem ser administrados 2 mg/kg PO SID de prednisolona. 

Seguidamente a dose deve ser diminuída para 1 mg/kg PO SID durante duas semanas e depois 

mantém-se a dose, mas deve-se reduzir a frequência de administração (Blackwood et. al., 

2012). Uma vez que a vimblastina pode provocar irritação tecidual perivascular severa, é 

particularmente importante garantir que o cateter é colocado de modo correto. Além disso, 

como é um agente mielossupressor, deve ser sempre realizado um hemograma antes de cada 

administração (Blackwood et. al., 2012). Alternativamente, surgiram mais recentemente 

fármacos inibidores de tirosina quinase (fosfato de toceranib e mesilato de masitinib) que 

inibem a sinalização do recetor KIT sendo mais eficazes quando há mutação no gene c-kit 

(London e Thamm, 2013). Ambos os medicamentos são bastante eficazes contra 

mastocitomas que apresentam mutação do c-kit, embora alguns tumores sem a mutação 

também possam responder (London e Thamm, 2013). Estes medicamentos são indicados para 

o tratamento de mastocitomas de grau II e III não excisionáveis (Smrkovski et. al., 2013). 

A presença de sinais sistémicos como anorexia, vómitos, melena, eritema e edema, 

associados com a desgranulação dos mastócitos, têm um prognóstico mais reservado. A 
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ulceração tumoral local, eritema e prurido também se relacionam com um pior prognóstico. 

Além disso, a realização de terapia adjuvante apropriada na primeira apresentação do 

mastocitoma do que apenas na recorrência aumenta a probabilidade de o paciente viver mais 

tempo (Blackwood et. al., 2012).   

De modo geral, o animal encontra-se bem, não teve recorrência local nem apareceram 

novos nódulos compatíveis com mastocitoma. 
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2.4. Caso clínico número 4 – Doenças infeciosas 

2.4.1. Identificação do animal: 

Espécie: Felídeo  

Raça: E.C.  

Sexo: Fêmea  

Idade: 1 ano  

Data de nascimento: 01.04.2017 

Peso: 2,7 Kg  

2.4.2. Anamnese 

O animal supra identificado deu entrada no hospital no dia 20 abril de 2018 com 

história de prostração, anorexia e aumento do perímetro abdominal. 

Este animal foi retirado da rua em setembro de 2017. Desde então convive com mais 

gatos numa família de acolhimento, come alimento seco comercial e tem livre acesso a água. 

O seu plano vacinal e de desparasitações externas não está corretamente atualizado e apenas é 

desparasitada internamente com regularidade.  

2.4.3. Exame físico 

À palpação abdominal, manifestava um abdómen distendido, com prova de ondulação 

positiva e algum desconforto. O grau de desidratação apresentava-se entre 7 a 8%. A sua 

temperatura retal é de 40ºC. Zona envolvente do ânus sem alterações. A auscultação 

cardiopulmonar não revela anomalias e a frequência cardíaca é de 200bpm. O seu pulso é 

forte, bilateral e simétrico. As mucosas estão rosadas e o TRC<2 segundos na mucosa oral. 

Não estava sob qualquer medicação.   

2.4.4. Lista de problemas 

Abdómen distendido, prova de ondulação positiva, prostração, anorexia, desidratação 

e febre.  
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2.4.5. Diagnósticos diferenciais 

Tendo em conta a anamnese, o exame físico e os sinais clínicos encontrados 

considerou-se como possíveis diagnósticos diferenciais a peritonite, pancreatite, 

colangiohepatite, colecistite, insuficiência cardíaca direita, torção ou intussusceção intestinal, 

PIF, neoplasia.  

2.4.6. Exames complementares de diagnóstico 

Realizou-se uma ecografia abdominal onde se observando a presença de ascite. 

Realizou-se CAAF e procedeu-se ao envio de líquido ascítico para análise. Procedeu-se à 

execução do teste Rivalta que deu positivo (formação de um coágulo definido, fazendo 

lembrar uma medusa), muito sugestivo de infeção por PIF (Figura 11). O líquido ascítico 

macroscopicamente era de cor amarelo-palha e viscoso (Figura 12). Em termos microscópicos 

caracterizava-se por um infiltrado de neutrófilos não degenerados, macrófagos, e 

ocasionalmente pequenos linfócitos e plasmócitos. Revelou também uma concentração de 

proteína de 4,8 g/dl. O líquido foi classificado como um exsudado não sético (Figura 13). 

 

Figura 11 - Teste Rivalta positivo. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário da UTAD. 
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Figura 12 - Liquido ascítico. Imagem gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário da UTAD. 

 

 

Figura 13 - Citocentrifugação de líquido ascítico, mostrando uma população de neutrófilos e macrófagos, 

sem agentes infeciosos apreciáveis. Diff Quick, 400x. Imagem gentilmente cedida pela professora Justina 

Oliveira. 

 

No 4º dia a febre manteve-se e realizaram-se análises sanguíneas tendo-se verificado 

no hemograma um aumento da hemoglobina, eosinopenia e trombocitopénia (Tabela 5). Na 

bioquímica observou-se diminuição da ureia, da creatinina e da fosfatase alcalina e aumento 

das globulinas e da bilirrubina total (Tabela 5). No ionograma o potássio estava dentro dos 

valores de referência, apresentando hiponatrémia e hipoclorémia (Tabela 5). 

Fez-se recolha de sangue para a realização de um teste FIV/FeLV que resultou 

negativo. 
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Tabela 5 - Resultados do hemograma e análises bioquímicas do animal (Informações gentilmente cedidas pelo 

Hospital Veterinário da UTAD). 

Análise Parâmetro 
Valor de 

referência 

Resultado 

23.04.2018 

Hemograma 

Eritrócito (M/µL) 6.54-12.20 11.84 

Hematócrito (%) 30.3-52.3 50.9 

Hemoglobina 

(g/dL) 
9.8-16.2 16.3 

M.C.V. (fL) 35.9-53.1 43 

M.C.H. (pg) 11.8-17.3 13.8 

M.C.H.C. (g/dL) 28.1-35.8 32 

R.D.W. (%) 15-27 26 

Reticulócitos 

(K/µL) 
3-50 8.3 

Leucócitos (K/µL) 2.87-17.02 7.77 

Neutrófilos (K/µL) 1.48-10.29 4.92 

Linfócitos (K/µL) 0.92-6.88 2.59 

Monócitos (K/µL) 0.05-0.67 0.24 

Eosinófilos (K/µL) 0.17-1.57 0.01 

Basófilos (K/µL) 0.01-0.26 0.01 

Plaquetas (K/µL) 151-600 39 

Bioquímica 

Glucose (mg/dL) 74-159 120 

Creatinina (mg/dL) 0.8-2.4 0.3 

BUN (mg/dL) 16-36 11 

BUN/CREA  43 

Fósforo (mg/dL) 3.1-7.5 7.0 

Cálcio (mg/dL) 7.8-11.3 8.3 

Proteínas Totais 

(g/dL) 
5.7-8.9 8.4 

Albumina (g/dL) 2.2-4.0 2.2 

Globulinas (g/dL) 2.8-5.1 6.2 

ALT (U/L) 12-130 55 

ALKP (U/L) 14-111 <10 

GGT (U/L) 0-4 0 

Bilirrubina Total 

(mg/dL) 
0-0.9 2.9 

Colesterol (mg/dL) 65-225 141 

Amilase (U/L) 500-1500 1180 

Lipase (U/L) 100-1400 1028 

Na (mmol/L) 150-165 129 

Na/K  28 

K (mmol/L) 3.5-5.8 4.6 

Cl (mmol/L) 112-129 92 

 

2.4.7. Diagnóstico  

Tendo em conta o resultado da citologia, dos exames complementares e a história 

clínica do animal concluiu-se como diagnóstico presuntivo PIF. 
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2.4.8. Tratamento e evolução 

O animal foi internado para iniciar tratamento de suporte, onde esteve a fluidos com 

uma solução de Ringer-Lactato, a 1,5 vezes a TM, para corrigir a desidratação. Foi instituída a 

seguinte terapêutica: ranitidina 2mg/Kg, IV, BID, ampicilina 22mg/Kg, IV, TID, 

metronidazol 10mg/Kg, IV, BID e lepicortinolo 1mg/Kg, PO, BID. O animal apresentou 

melhorias dos sinais clínicos apenas nas primeiras 24 horas após tratamento e por motivos de 

contenção de custos não foram realizados mais exames complementares e foi realizada a 

eutanásia no quarto dia de internamento.   

2.4.9. Prognóstico 

A Peritonite Infeciosa Felina é, até à data, uma doença fatal alguns dias ou meses após 

o início dos sinais clínicos, e, portanto, o prognóstico é mau para todos os animais e a 

eutanásia deve ser considerada, tal como aconteceu neste caso. O objetivo terapêutico é 

reduzir a sintomatologia causada pela inflamação imunomediada, que é alcançado através do 

uso de corticosteroides e tratamento de suporte. Ainda não existe uma vacina efetiva e apesar 

de vários medicamentos terem sido já testados, os resultados são contraditórios na 

bibliografia, principalmente devido à falta de grupos de controlo e diagnóstico prévio ao 

tratamento. Várias medidas são propostas para a prevenção de PIF, o que devido à natureza e 

dispersão do vírus, se pode revelar uma tarefa bastante difícil. 

2.4.10. Discussão do caso clínico 

Os coronavírus felinos (FCoV) são vírus RNA bastante comuns, muito contagiosos e 

com grande capacidade de recombinação (Addie et. al., 2012; Addie, 2012). Estes vírus 

conseguem sobreviver até 7 semanas em ambientes secos, mas são inativados pelos 

detergentes e desinfetantes mais comuns (Addie et. al., 2009). A infeção ocorre normalmente 

em ambientes com muitos gatos (principalmente se indoor), estando mais suscetíveis das 5-6 

semanas (quando os anticorpos maternos deixam de atuar), aos 2 anos de idade e depois dos 

10 anos (Addie D. D., 2012; Nelson e Couto, 2014). A maioria dos animais infetados 

permanece saudável ou desenvolve uma enterite transitória com sinais gastrointestinais 

ligeiros e apenas uma minoria (1-3%) desenvolve PIF, uma doença imunomediada fatal, como 

neste caso clínico. O seu desenvolvimento depende da virulência da estirpe de FCoV e se 

houve exposição prévia, da presença de infeções concomitantes (p.e. leucemia felina, infeções 
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respiratórias) e da imunidade do animal, embora este também se torne suscetível se sujeito a 

fatores de stresse, visto que há diminuição da imunidade (Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014; 

Pedersen, 2014). Uma hipótese avançada considera que a PIF poderia ser prevenida se 

ocorresse uma forte resposta imunitária mediada por células, enquanto uma resposta 

predominantemente humoral iria resultar em PIF. Em relação à predisposição racial, não está 

provado que haja raças mais suscetíveis (Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014).  

Por norma, os vírus começam a ser excretados nas fezes 2 dias após a infeção e até 2-3 

meses depois, embora isto não aconteça em todos os gatos que desenvolvem PIF (≤75%) 

(Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014). Alguns gatos (13%) ficam persistentemente infetados e 

excretam sempre a mesma estirpe de FCoV, funcionando como reservatórios e raramente 

desenvolvem PIF (Addie, 2012). Assim, a transmissão ocorre pela via fecal-oral, sendo as 

caixas de areia a principal fonte (Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014). Ao longo do tempo 

surgiram duas teorias para explicar a patogénese da PIF. Por um lado, a existência de dois 

FCoV com o mesmo grau de patogenicidade nos gatos e que circulavam independentemente, 

mas esta teoria não explicava a baixa ocorrência de PIF. Por outro, a existência de FCoV 

mutados que surgem em certos gatos durante picos de replicação. Esta teoria é apoiada pelo 

facto da expressão funcional de uma das proteínas não estruturais (gene 3c) ser crucial para a 

replicação de FCoV no intestino, mas dispensável para a replicação sistémica da estirpe 

mutada responsável por PIF. O gene 3c está mutado em mais de 70% das estirpes que causam 

PIF, mas não em todas, indicando que esta mutação não é a única causa de PIF (Addie et. al., 

2012). Foi também demonstrada a presença de FCoV dentro de monócitos (mais tarde 

macrófagos) aderidos à parede de vasos sanguíneos e a extravasar. Os macrófagos infetados 

libertam interleucinas e fator de necrose tumoral que vão estimular a libertação de proteínas 

de fase aguda (p.e. AGP) e linfócitos B, contribuindo para a resposta inflamatória (Addie, 

2012).  

O quadro clínico de PIF é muito variável. O período de incubação pode ser de meses 

ou anos e a doença desenvolver-se após comprometimento do sistema imunitário (Addie, 

2012). Os sinais inespecíficos mais comuns são febre intermitente, refratária à antibioterapia, 

letargia, anorexia e perda de peso. Os sinais mais específicos dependem dos órgãos afetados, 

mas é comum ocorrer icterícia, diarreia, também dispneia e, por vezes, lesões cutâneas 

(pápulas não pruríticas) (Addie et. al., 2019; Nelson e Couto, 2014). Geralmente, a PIF 

divide-se em duas formas: a forma húmida (efusiva) e a forma seca (não efusiva). Na forma 
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húmida há libertação de fluido rico em proteínas na cavidade peritoneal e espaços pleural, 

pericárdico e/ou subcapsular renal, devido à vasculite, com consequente polisserosite. Os 

principais sinais são ascite e distensão abdominal significativa, como verificado neste caso 

clínico (Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014). Na forma seca formam-se lesões pio 

granulomatosas nos rins, omento, intestino (cólon ou junção ileocecocólica), fígado, olhos 

(uveíte anterior e coriorretinite), cérebro (sinais neurológicos como ataxia, nistagmos e 

convulsões), entre outros, podendo os únicos sinais apresentados pelo animal serem febre, 

anorexia e letargia (Addie et. al., 2019; Nelson e Couto, 2014). Contudo, ambas podem estar 

presentes uma vez que divergem do mesmo processo base – vasculite piogranulomatosa 

(Nelson e Couto, 2014).  

O diagnóstico ante morte de PIF é difícil, devendo começar-se sempre por realizar 

análises sanguíneas. O achado característico é linfopenia mas também é comum anemia não 

regenerativa, hiperproteinémia por hiperglobulinémia, com ou sem hipo-albuminémia, rácio 

albumina globulinas baixo e leucocitose neutrofílica (Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014; 

Pedersen, 2014). Um aumento na AGP (>1500μg/mL) também é indicativo quando associado 

a outros sinais (Addie et. al., 2009; Pedersen, 2014). Na forma húmida é comum ocorrer 

hiperbilirrubinemia e bilirrubinúria, normalmente não associadas a aumento das enzimas 

hepáticas (Addie, 2012; Pedersen, 2014). Consoante os órgãos e o grau com que estão 

afetados, a ureia, a creatinina e as enzimas hepáticas podem estar aumentadas (Addie, 2012; 

Nelson e Couto, 2014).  

A imagiologia, principalmente a ecografia abdominal, permite confirmar a presença de 

ascite e linfadenomegalia, além de ser útil na colheita de líquido para análise (Addie, 2012; 

Nelson e Couto, 2014; Pedersen, 2014). Este líquido por norma é amarelo-palha, viscoso, 

transparente ou ligeiramente turvo, do tipo transudado modificado ou exsudado, com alto teor 

em proteínas (>3,5g/dL, maioritariamente imunoglobulinas, uma vez que a relação albumina: 

globulina é inferior a 0,8) e elevada celularidade (>5000 células/µl, principalmente neutrófilos 

e macrófagos) (Addie, 2012; Pedersen, 2014). O mais característico destas efusões é o fundo 

eosinofílico granular, que corresponde a imunoglobulinas. O diagnóstico definitivo é difícil, 

mas o uso da efusão é preferível a outras amostras para a realização de serologia ou do PCR. 

Pode ainda realizar-se o teste de Rivalta (valor preditivo positivo de 86% e valor preditivo 

negativo de 96% para PIF) que consiste em misturar 7-8mL de água destilada com uma gota 

de ácido acético, depositando-se posteriormente uma gota do líquido ascítico à superfície: se a 
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gota desaparecer e a solução se mantiver límpida, o resultado é negativo; se a gota mantiver a 

sua forma, se se mantiver à superfície ou se flutuar, o teste é positivo (exsudado). O teste 

Rivalta é um método simples e barato que não requer equipamento especial de laboratório e 

pode ser realizado na prática, pois quando positivo é muito sugestivo de infeção por PIF. Foi 

inventado pelo pesquisador italiano Rivalta por volta de 1900 para diferenciar entre 

transudatos e exsudatos em pacientes humanos. Não apenas o alto teor de proteína, mas altas 

concentrações de fibrinogénio e mediadores inflamatórios levam a uma reação positiva. Os 

componentes em efusões que levam a um teste positivo de Rivalta permanecem 

desconhecidos, mas a positividade não está simplesmente relacionada à alta concentração 

total de proteína (Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014).  

É importante referir que nem sempre é possível classificar as efusões de acordo com 

os critérios tradicionais, e deve ter-se presente que estes processos não são estáticos no tempo. 

Dependendo da fase em que se observa o líquido pode encontrar-se um transudado, 

transudado modificado ou um exsudado para uma mesma situação (Addie, 2012). 

Em casos de PIF com sinais neurológicos preconiza-se também a análise de líquido 

cefalorraquidiano, apresentando muitas vezes elevados níveis proteicos (50-350mg/dL) e 

pleocitose (100-10.000 células/mL, predominantemente neutrófilos, linfócitos e macrófagos) 

(Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014). Um outro exame é a deteção de anticorpos contra 

FCoV mas a sua interpretação deve ser cuidadosa pois um resultado positivo não é 

diagnóstico de PIF, uma vez que muitos gatos saudáveis ou com outras doenças são 

seropositivos e muitos com PIF são seronegativos ou têm títulos baixos. Ainda assim, títulos 

elevados relacionam-se com maior probabilidade de PIF ou excreção viral (Addie, 2012; 

Nelson e Couto, 2014). Também está disponível real time PCR para deteção de FCoV no 

sangue e a sua interpretação deve ser cuidadosa pela mesma razão, embora se torne útil em 

gatos seronegativos cujo quadro clínico faça suspeitar de PIF (Addie et. al., 2009; Addie, 

2012). Contudo, acaba por ser mais utilizado para deteção de FCoV em fezes e quantificação 

da excreção viral quando se está a tentar eliminar FCoV de um ambiente com muitos gatos 

(Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014; Pedersen, 2014). Num estudo recente analisou-se um 

método que combina real time nPCR e sequenciação, detetando mutações em duas posições 

previamente descritas no gene S de FCoV. Concluiu-se que um resultado positivo é altamente 

sugestivo de PIF (especificidade de 100% para RT-nPCR) mas não se conseguiu provar que 

as mutações apenas ocorrem em gatos com PIF; um resultado negativo não pode ser usado 

para excluir PIF (Felten et. al., 2015). Um outro estudo avaliou a presença de FCoV em 
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amostras de fluidos, que podia ser usada para diagnóstico de PIF, concluindo que um 

resultado positivo era altamente sugestivo de PIF (85% de sensibilidade e 100% de 

especificidade). Dos gatos com resultados positivos, 65% tinha alterações em aminoácidos 

previamente associadas a disseminação sistémica ou virulência de FCoV (Longstaff et. al., 

2015). Por fim, para deteção de antigénios de FCoV em macrófagos pode realizar-se 

imunofluorescência direta ou imunohistoquímica em amostras de fluidos ou órgãos afetados, 

respetivamente, sendo considerado por muitos autores o teste de eleição no diagnóstico 

definitivo de PIF, apesar de haver casos de PIF com resultados negativos (Addie et. al., 2009; 

Addie, 2012). Porém, o European Advisory Board on Cat Diseases considera o real time PCR 

em fluidos o melhor método de confirmação de PIF. Além disso, a imunofluorescência apenas 

tem 71,4% de especificidade (Mõstl et. al., 2015; Felten et. al., 2015). Ainda assim, neste 

caso clínico, teria sido interessante realizar também estes exames para se obter um 

diagnóstico definitivo, visto que se recolheram amostras de líquido ascítico. Sendo assim, na 

prática clínica, o diagnóstico de PIF é muitas vezes presuntivo, baseando-se na história, 

quadro clínico, análises sanguíneas e/ou de fluidos e histopatologia (Addie, 2012).  

O objetivo do tratamento é a supressão da resposta imunitária e inflamatória que se 

geram contra FCoV (Addie et. al., 2012; Addie, 2012; Nelson e Couto, 2014). Os 

glucocorticoides são usados em doses baixas (p.e. prednisolona, 1-2 mg/Kg PO, SID, com 

ajuste da dose a cada 10-14 dias consoante o estado clínico) (Addie, 2012; Nelson e Couto, 

2014). A antibioterapia é essencial em casos de infeções bacterianas secundárias. Pode ainda 

adicionar-se ácido acetilsalicílico (10 mg/Kg PO, q48-72h) e talidomida (50-100 mg, SID, à 

noite) pelas suas propriedades anti-inflamatórias, sendo o segundo uma alternativa aos 

glucocorticoides na supressão da resposta imunitária humoral (Addie, 2012; Nelson e Couto, 

2014). No caso da forma húmida deve drenar-se o líquido acumulado e administrar-se 

localmente dexametasona e interferão ómega felino, com propriedades antivíricas e anti-

inflamatórias, apesar dos seus benefícios ainda serem questionáveis. No caso da forma seca 

também se pode administrar interferão ómega felino (50.000 U/gato PO, SID) até se obterem 

valores normais de AGP, globulinas, HTC, contagem de linfócitos e sinais clínicos (Addie, 

2012). O poliprenil imunoestimulante (3mg/Kg PO, 2-3 vezes/semana) foi usado 

recentemente com sucesso em 3 gatos com a forma seca da doença, tendo prolongando o 

tempo de sobrevida (Addie, 2012; Mõstl et. al., 2015). Alternativamente ao interferão felino 

pode usar-se o interferão-α humano em altas doses (10 U/Kg), embora haja produção de 
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anticorpos ao fim de algumas semanas, deixando o tratamento de funcionar. A nutrição é 

também um aspeto muito importante, devendo fornecer-se uma fonte de ómega 3 (p.e. 

salmão, sardinhas) (Addie, 2012). A resposta ao tratamento pode ser avaliada monitorizando 

determinados parâmetros, tais como HTC, rácio ALB:globulinas, AGP, contagem de 

linfócitos e peso corporal. Por outro lado, o título de anticorpos só se deve avaliar 

mensalmente ou com maiores intervalos (Addie, 2012). Em termos de prevenção, além da 

aplicação de medidas de higiene e separação de animais infetados, existe uma vacina, de 

administração intranasal (não disponível em Portugal), cuja eficácia e segurança são 

discutíveis, pois pode não ser eficaz em gatos sero-positivos que já tenham sido expostos ao 

FCoV. Ainda assim, gatos com algumas semanas de idade podem beneficiar se não tiverem 

sido expostos ao vírus, devendo administrar-se 2 doses com intervalo de 3 semanas a partir 

das 16 semanas de idade (Addie et. al., 2009; Addie, 2012). A maioria dos gatos com PIF 

acaba por morrer ou ser eutanasiado, dias a meses após o diagnóstico, tendo a forma húmida 

pior prognóstico, tal como ocorreu no presente caso clínico (Nelson e Couto, 2014). 
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2.5. Caso clínico número 5 - Oncologia 

2.5.1. Identificação do animal: 

Espécie: Felídeo  

Raça: E.C.  

Sexo: Macho, castrado  

Idade: 8 anos 

Data de nascimento: 09.09.2010 

Peso: 2,3 Kg  

2.5.2. Anamnese 

O animal supra identificado veio à consulta no dia 2 de abril de 2018 por apresentar 

PD/PU, polifagia e perda de peso brusca. O animal coabita com mais três gatos em casa e 

uma cadela. A sua alimentação consistia num alimento seco comercial e tem água sempre à 

sua disposição. Encontra-se vacinado e desparasitado internamente e externamente. O seu 

peso numa anterior consulta era de 4,3Kg. Seus antecedentes cirúrgicos relevantes para além 

da orquiectomia eletiva, foi a remoção de tecido fibrótico que impedia a exteriorização do 

pénis, com 3 anos de idade. 

2.5.3. Exame físico 

O animal estava alerta, não é agressivo e tinha uma atitude normal. A sua condição 

corporal era magro (3/9), a tender para caquético. O grau de desidratação apresentava-se entre 

6-8% e as suas mucosas estavam rosadas e secas, com TRC igual a 2 segundos. Apresentava 

uma frequência respiratória de 24rpm. O pulso femoral era forte, bilateral e simétrico. A 

avaliação dos gânglios palpáveis não detetou alterações. À auscultação cardiopulmonar não 

revela nenhuma anomalia e a frequência cardíaca era de 204bpm. A sua temperatura retal 

estava normal (38ºC), o reflexo anal também e aquando da remoção do termómetro, o mesmo 

não apresentava sangue, muco ou parasitas. O animal não apresentava vómitos nem diarreia. 

2.5.4. Lista de problemas 

Perda de peso brusca, desidratação, condição corporal magro, PD e PU. 

2.5.5. Diagnósticos diferenciais  
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Tendo em conta a anamnese, o exame físico e os sinais clínicos encontrados 

considerou-se como possíveis diagnósticos diferenciais a PIF, doença renal, hipertiroidismo, 

linfoma. 

2.5.6. Exames complementares de diagnóstico 

Realizou-se uma ecografia abdominal que permitiu visualizar renomegalia marcada 

bilateralmente, com arquitetura alterada, hiperecogenecidade cortical, com perda da 

diferenciação corticomedular. Apresenta halo hipoecogénico subcapsular no rim esquerdo. 

Presença de grande quantidade de gás no trato digestivo, que prejudicou muito o exame. 

Linfonodos hepáticos aumentados. Presença de pequena quantidade de líquido livre, não 

sendo possível de colheita. Bexiga com sedimento. Os restantes órgãos apresentavam-se com 

uma ecogenicidade, tamanho e contornos normais. Foi realizada citologia não aspirativa de 

agulha fina do rim, baço e fígado, revelando células neoplásicas linfóides apenas no rim com 

resultado de linfoma renal bilateral (Figura 14).  

 

 Figura 14 - CAF de rim: população neoplásica de linfócitos. Diff Quick, 400x. Imagem gentilmente cedida pela 

professora Justina Oliveira. 

 

O hemograma apresentava anemia macrocítica normocrómica, linfocitose, eosinopenia 

e trombocitopenia, com presença de agregados plaquetários visualizados no esfregaço 

sanguíneo (Tabela 6). A bioquímica revelou a presença de azotemia, hiperfosfatémia, 
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aumento da bilirrubina total, do colesterol e da amílase, os restantes parâmetros sem 

alterações (Tabela 6). No ionograma apresentava hipernatrémia e hiperclorémia, encontrando-

se o potássio dentro dos valores de referência (Tabela 6). 

Também foi realizada análise de urina tipo II, colhida por cistocentese, onde se 

observou uma urina amarela, com densidade de 1.018, pH 5, proteínas (2+), 

sangue/hemoglobina (3+) e leucócitos (3+). Não foi observado o sedimento urinário. 

O teste FIV/FeLV deu negativo para ambas as doenças e a T4 deu <0,5ug/dL 

(referência: 0,8-4ug/dL), descartando hipertiroidismo felino. 

As radiografias torácicas não apresentavam alterações e nas abdominais havia perda 

de definição, não visualizando os órgãos com clareza. 
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Tabela 6 - Resultados do hemograma e análises bioquímicas do animal (Informações gentilmente cedidas pelo 

Hospital Veterinário da UTAD).  

Análise Parâmetro 
Valor de 

referência 

Resultado 

02.04.2018 

Resultado 

04.04.2018 

Resultado 

06.04.2018 

Hemograma 

Eritrócito (M/µL) 6.54-12.20 4.71 4.51  

Hematócrito (%) 30.3-52.3 25.6 23.2  

Hemoglobina 

(g/dL) 
9.8-16.2 7.4 6.8  

M.C.V. (fL) 35.9-53.1 54.4 51.4  

M.C.H. (pg) 11.8-17.3 15.7 15.1  

M.C.H.C. (g/dL) 28.1-35.8 28.9 29.3  

R.D.W. (%) 15-27 24.1 24.2  

Reticulócitos 

(K/µL) 
3-50 9.9 11.3  

Leucócitos (K/µL) 2.87-17.02 16.6 12.75  

Neutrófilos (K/µL) 1.48-10.29 3.87 1.74  

Linfócitos (K/µL) 0.92-6.88 12.26 10.66  

Monócitos (K/µL) 0.05-0.67 0.45 0.27  

Eosinófilos (K/µL) 0.17-1.57 0.01 0.05  

Basófilos (K/µL) 0.01-0.26 0.01 0.03  

Plaquetas (K/µL) 151-600 26 100  

Bioquímica 

Creatinina (mg/dL) 0.84-2.04  3.56 3.41 

Ureia (mg/dL) 30-60  216.5 172 

Fósforo (mg/dL) 3-7  8.87 7.75 

Cálcio (mg/dL) 8.94-11  9.12 8.57 

Proteínas Totais 

(g/dL) 
5.7-8.9 6.4  5.8 

Albumina (g/dL) 2.5-3.9  2.72 2.41 

ALT (U/L) 10-75  70 119 

ALP (U/L) 0-90  18 18 

GGT (U/L) 0-2  0.12  

Amilase (U/L) 500-1500 1180   

Lipase (U/L) 100-1400 1028   

Na (mmol/L) 150-165 129 165.44 160 

Na/K  28  36 

K (mmol/L) 3.7-5.8 4.6 4.68 4.4 

Cl (mmol/L) 112-129 92 126.84 118 

 

2.5.7. Diagnóstico 

Tendo em conta o resultado da citologia, dos exames complementares e a história 

clínica do animal obteve-se o diagnóstico definitivo de Linfoma renal bilateral.   

2.5.8. Tratamento e evolução 

O animal esteve internado durante 6 dias, onde esteve a fluidos com uma solução de 

Ringer-Lactato a uma TM igual a 6ml/h. Foi instituída a seguinte terapêutica: ampicilina 

22mg/Kg IV, TID, ranitidina 2mg/Kg, SC, BID e hidróxido de alumínio 24mg/Kg, PO, TID. 
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Nos dias seguintes manteve a terapia iniciada. Ao terceiro dia de internamento repetiram-se as 

análises sanguíneas que continuava a revelar anemia e trombocitopenia, assim como azotemia 

e hiperfosfatémia (Tabela 6). As proteínas totais eram de 6,4g/dL e o µHT é de 22,6%. 

Realizou-se o estudo da coagulação (PT e aPTT) para se proceder a citologia aspirativa de 

agulha fina do rim, baço e fígado. Os resultados estavam dentro dos valores normais. Foi 

também realizado o rácio proteína creatinina na urina que deu 3,91. 

No quarto dia de internamento repetiu-se a bioquímica que continuava com azotemia e 

hiperfosfatemia, apresentando agora hipoalbuminemia, hipocalcemia e aumento da ALT 

parâmetros que estavam normais nas análises anteriores (Tabela 6). O ionograma estava 

normal e o µHT estava a diminuir tendo agora o valor de 17,5% e proteínas totais 5,8g/dL 

(Tabela 6). O animal foi alimentado com alimento húmido e seco comercial renal, manteve 

sempre o apetite e aumentou de peso para 2,600Kg. 

O animal faleceu no sexto dia de internamento com morte súbita, dois dias após o 

diagnóstico.   

2.5.9. Prognóstico 

O prognóstico depende de vários fatores como o diagnóstico precoce de linfoma, a 

localização, a resposta ao tratamento, a condição corporal aquando do diagnóstico e a 

ausência de infeções retrovirais (FIV/FeLV). O prognóstico era reservado. 

2.5.10. Discussão do caso clínico 

Os linfomas são patologias neoplásicas com origem nas células hematopoiéticas, 

surgindo primariamente em tecidos linfoides como linfonodos, baço e medula óssea. É das 

neoplasias mais comuns nos animais de companhia e podem ter diferentes graus de 

malignidade (Withrow et. al., 2013). 

A idade dos gatos com linfoma parece ter uma distribuição bimodal, apresentando um 

pico por volta dos 2 anos e um outro pico entre os 10-12 anos. Os linfomas podem ser 

classificados quanto à sua localização anatómica, critérios histológicos e características 

imunofenotípicas. Anatomicamente, nos gatos, o linfoma pode ter quatro classificações: 

multicêntrico, com presença de linfadenopatia generalizada, envolvimento hepático, esplénico 

ou da medula óssea, ou combinação de ambos; mediastínico, caraterizado por linfadenopatia 



Discussão dos casos clínicos 

64 

 

mediastínica, com ou sem infiltração na medula óssea; alimentar/intestinal, caraterizado pela 

infiltração solitária, difusa ou mutifocal do trato gastrointestinal de linfócitos neoplásicos, 

com ou sem envolvimento dos linfonodos mesentéricos, incluindo envolvimento do fígado; e 

extranodal, que acomete qualquer órgão ou tecido, sendo mais comuns as formas, ocular, 

renal, nasal, sistema nervoso central e cutânea (Vail et. al., 2013; Withrow et. al., 2013, 

Nelson e Couto, 2014). 

A forma multicêntrica é a mais comum no cão e a alimentar/intestinal é a mais 

prevalente no gato (cerca de 70%). O linfoma intestinal é mais frequente em gatos idosos e 

FeLV negativos, tendo a sua incidência aumentado nos últimos 15 anos. As formas 

mediastínica e multicêntrica continuam a ocorrer em gatos jovens FeLV positivos (Moore, 

2013; Vail et. al., 2013; Nelson e Couto, 2014). 

Os gatos com linfoma renal têm uma idade média de 7,5 anos e a maioria dos animais 

é FeLV-negativa. Os casos de linfoma renal são normalmente de células B e representam 

cerca de 5% de todos os linfomas. O linfoma renal é a segunda localização extra nodal mais 

frequente no gato, (sendo a primeira o linfoma nasal) podendo ser primário ou associado ao 

linfoma intestinal (Vail et. al., 2013). É incomum ter linfoma renal sem envolvimento de 

outros órgãos ou sistemas (Moore, 2013). A extensão para o sistema nervoso central é uma 

sequela comum e ocorre em 40 a 50% dos gatos tratados para o linfoma, sendo recomendada 

a adição de citosina arabinósido para que a quimioterapia penetre na barreira hemato-

encefálica, prevenindo ou reduzindo, teoricamente, as metástases neste local (Vail et. al., 

2013). Também tem sido relatado que gatos com linfoma no sistema nervoso central 

frequentemente têm envolvimento renal, por isso é difícil saber se a associação é 

unidirecional ou simplesmente reflete a heterogeneidade do linfoma extranodal em gatos (Vail 

et. al., 2013). 

A sua etiologia é multifatorial estando dependente de fatores genéticos (raça orientais, 

principalmente a siamesa), moleculares (anormalidades cromossómicas), ambientais 

(exposição ao fumo do tabaco), imunológicos (inflamação crónica intestinal, infeção gástrica 

por Helicobacter spp.), infeciosos (infeção por FIV e FeLV) e modificação da dieta (Withrow 

et. al., 2013, Nelson e Couto, 2014). 

A epidemiologia e as características do linfoma felino sofreram grande alteração a 

partir das décadas de 80 e 90 do século XX, época durante a qual se desenvolveram testes 
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diagnósticos para FeLV, se eliminaram muitos gatos seropositivos e se começou a 

implementar a vacinação anti-FeLV. A partir desta altura, a incidência de linfomas FeLV 

dependentes diminuiu com a redução da população felina seropositiva, mas a incidência de 

linfomas em gatos aumentou, principalmente devido à crescente incidência do linfoma 

digestivo (particularmente o intestinal), cuja associação ao FeLV é fraca. Enquanto o FeLV 

tem uma influência direta na oncogénese, pensa-se que o FIV predispõe ao desenvolvimento 

de linfoma indiretamente pela imunossupressão (Vail et. al., 2013).  

Clinicamente, os animais com linfoma têm tendência para apresentarem vários 

linfonodos afetados, incluindo internos (Withrow et. al., 2013). O linfoma renal é, 

frequentemente bilateral, provocando renomegalia e, mais de metade dos gatos com esta 

patologia têm sinais consistentes com insuficiência renal, (devido à infiltração cortical por 

células de linfoma) incluindo PU e PD, perda de peso, anorexia e depressão (Vail et. al., 

2013). A PU e a PD podem também estar relacionadas com síndrome para neoplásico. 

Independentemente da localização anatómica, os animais podem apresentar vómito, diarreia, 

anorexia, perda de peso, frequentemente associados ao linfoma intestinal e renal. Pode ainda 

existir infiltração da medula óssea originando anemia não regenerativa (em cerca de 50% dos 

casos de gatos com linfoma) e leucemia. O tempo entre o reconhecimento do tutor dos sinais 

iniciais e a apresentação ao veterinário é geralmente de apenas 2 a 6 semanas (Moore, 2013). 

Se os animais forem tratados prontamente e se obtiverem uma remissão completa com o 

tratamento, ocorre a recuperação funcional do córtex renal (Moore, 2013). 

Cerca de 70-75% dos casos de linfomas felinos são diagnosticados citologicamente, 

não havendo necessidade de recorrer a técnicas mais invasivas e dispendiosas (Nelson e 

Couto, 2014). Normalmente a maioria das células linfoides são grandes (duas vezes maiores 

do que os eritrócitos ou maiores que os neutrófilos) e podem ter nucléolos bem visíveis ou 

indistintos com cromatina fina e citoplasma basófilo (Withrow et. al., 2013). 

O linfoma renal pode ser detetado via exame físico (renomegalia bilateral), radiografia 

(renomegália) e ecografia abdominal (renomegália, espessamento subcapsular hipoecoico, 

hiperecogenecidade cortical difusa). A punção ecoguiada do córtex renal permite regra geral, 

o diagnóstico da doença (Vail et. al., 2013). À citologia pode ser detetado elevado número de 

linfócitos neoplásicos monomórficos de grande dimensão. No entanto, o linfoma de células 
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pequenas pode ser difícil de distinguir da inflamação linfocítica, tornando-se necessário o 

recurso à histopatologia (Twomey, 2005). 

Perante uma suspeita de linfoma deve ser realizado um exame físico detalhado e 

vários exames complementares como um hemograma completo, que avalia maioritariamente a 

existência de anemia, usualmente normocítica, normocrómica, leucocitose, neutrofilia, 

monocitose, eosinofilia e trombocitopenia, um perfil bioquímico abrangente de avaliação 

renal e hepática, indicia o estado geral do animal e pode sugerir a localização da lesão 

tumoral. A elevação das enzimas hepáticas e azotemia pode ocorrer se houver envolvimento 

hepático ou renal, respetivamente. A elevação da ureia e creatinina pode ser sugestiva de 

linfoma renal e a hipoglicemia já foi reportada em gatos com linfoma, devendo prestar-se 

especial atenção nas situações de hipoproteinémia, hipoglicemia, hipoalbuminémia, 

hipercalcémia. A hipercalcémia é rara em gatos, sendo uma síndrome para neoplásica que se 

pode manifestar por PU/PD. Deve ser realizada análise de urina, pesquisa de infeção por FIV 

e FeLV e em gatos com mais de seis anos de idade, incluir a análise da hormona T4, para 

descartar possível hipertiroidismo, um dos diagnósticos diferenciais de linfoma intestinal. O 

teste FIV/FeLV também deve ser realizado, pois o resultado pode influenciar o prognóstico, 

contudo tem uma importância baixa porque a maioria dos gatos com linfoma tem FeLV 

negativo (Moore, 2013). Para a obtenção de um diagnóstico definitivo, devem ser utilizadas 

técnicas de imagiologia tais como ecografia abdominal, assim como avaliações 

citopatológicas e ou histopatológicas dos linfonodos linfáticos ou dos órgãos afetados via 

CAAF ou biópsia cirúrgica, ou mesmo cirurgia exploratória. Neste caso clínico, a ecografia 

permitiu evidenciar alterações de ecogenecidade do rim, compatível com linfoma renal e foi 

feita citologia ecoguiada que permitiu chegar ao diagnóstico definitivo. Após obtenção de um 

diagnóstico definitivo é possível fazer um estadiamento da doença e antecipar o prognóstico, 

sendo normalmente necessário recorrer a aspirados de medula óssea em situações de anemia 

não regenerativa, leucopénia e atipia celular (Twomey, 2005; Vail et al., 2013). O 

estadiamento da doença pode ser feito com base no sistema definido pela WHO que 

estabelece a classificação de estadios I a V e os subclassifica em a) e b). Este sistema 

incorpora a morfologia das células neoplásicas (grandes, pequenas, blásticas ou clivadas), o 

padrão histológico (folicular ou difuso), o imunofenótipo (células B ou células T), bem como 

informações clínicas e de sobrevivência para classificar o linfoma mais claramente em 

subtipos, com diferenças clínicas em comportamento e prognóstico (Moore, 2013; Valli et. 
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al., 2013). Contudo, esta classificação não apresenta grande valor prognóstico nos gatos 

devido à existência de uma grande variabilidade de locais anatómicos, tornando-se difícil 

estabelecer uma classificação e um correto prognóstico (Vail et. al., 2013). Assim, o 

prognóstico é normalmente realizado com base nas condições de estado geral do animal, no 

estado viral em que se encontra, alterações hematológicas ou bioquímicas severas que o 

animal apresente e a resposta ao tratamento (Moore, 2013; Withrow et. al., 2013). 

Tabela 7 - Estadiamento clínico de acordo com a OMS para o Linfoma das espécies domésticas (Vail et. el., 

2013). 

ESTADIO 

I Envolvimento de um único linfonodo ou tecido linfóide associado a um órgão (exclui a medula óssea) 

II Envolvimento de múltiplos linfonodos numa determinada região 

III Envolvimento ganglionar generalizado 

IV Estadio 3 e envolvimento hepático e/ou esplénico 

V Estadio 4 e manifestações no sangue e envolvimento da medula óssea e/ou outros órgãos 

Cada Estadio é Subclassificado em: 

A Sem sinais sistémicos 

B Com sinais sistémicos 

Uma vez que a avaliação do fator de prognóstico requer o tratamento do animal, este 

não deve ser usado para aconselhar os donos com a terapia mais adequada para o seu animal 

(Moore, 2013). Por norma os linfomas de células T apresentam pior prognóstico do que os 

linfomas de células B, assim como a concentração sérica elevada do lactato desidrogenase 

(Moore, 2013). Neste caso clínico não se procedeu avaliação do lactato desidrogenase nem à 

imunofenotipagem do linfoma pois faleceu pouco tempo depois da obtenção do diagnóstico 

por citologia.  

O tratamento de linfoma é efetuado com recurso a agentes citostáticos em conjunto 

com fármacos imunomodeladores. Verifica-se normalmente uma melhoria significativa dos 

sinais clínicos e da qualidade de vida do animal. A radioterapia e a cirurgia podem ser usadas 

em associação à terapêutica quimioterápica (Nelson e Couto, 2014). Para além da 
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quimioterapia é importante um bom apoio nutricional, podendo ainda ser necessária a 

administração de fluidoterapia IV, antibióticos, antieméticos e suplementos vitamínicos, pois 

estes animais normalmente apresentam uma condição corporal baixa, inapetência e anorexia 

(Vail et. al., 2013). Antes do tratamento devem ser realizadas análises sanguíneas para 

verificar o estado geral do animal (Moore, 2013; Withrow et. al., 2013). Se os valores de 

neutrófilos forem <1,5x109/L não se deve efetuar o tratamento e as análises devem ser 

repetidas após 5 a 7 dias. Assim que os valores normalizem (>1,5x109/L) pode realizar-se o 

tratamento (Vail et. al., 2013). A quimioterapia combinada com um regime contendo 

doxorrubicina representa o padrão atual de tratamento e é geralmente recomendada como base 

de tratamento para gatos com qualquer forma de linfoma. Entretanto, a presença de 

insuficiência renal subjacente precisa ser levada em consideração na seleção de protocolos de 

tratamento, uma vez que a doxorrubicina é uma potencial toxina renal em gatos (Moore, 

2013). Por este motivo a doxorrubicina não foi recomendada. 

Taylor et. al. (2009) encontraram que 15 de 24 (62,5%) gatos com linfoma renal obtiveram 

resposta clínica completa com quimioterapia por uma média de 7 meses. Não houve diferença 

nos resultados se um paciente recebeu terapia com vincristina, ciclofosfamida e prednisolona, 

ou a mesma terapia com doxorrubicina, mas as toxicidades não foram cuidadosamente 

avaliadas. Este é um resultado muito semelhante ao observado em um grupo de 28 gatos 

tratados com uma combinação de vincristina, L-asparaginase, prednisona, ciclofosfamida e 

metotrexato, com mais 75% de resposta clínica em 61% dos pacientes por uma média de 4 

meses (Mooney et. al., 1987). A escolha do protocolo a utilizar depende de vários fatores 

como a facilidade de implementação, a preferência do veterinário e do tutor do animal, o 

custo e o nível de conforto do animal (Vail et. al., 2013). É importante os animais serem 

seguidos atentamente ao logo de todo o tratamento, sendo realizados controlos analíticos e 

exames físicos, de forma a supervisionar a evolução do animal. Os tutores devem ser 

alertados para a importância de, em casa, monitorizarem o apetite, nível de atividade, tamanho 

dos gânglios linfáticos e a temperatura corporal. Muitos casos tratados com sucesso acabam 

por ter recidivas, aparecendo novas células tumorais normalmente mais resistentes aos 

fármacos quimioterápicos, sendo necessário fazer uma reindução, usando o mesmo protocolo 

que foi usado inicialmente (Moore, 2013). Apesar de ocorrer resposta ao tratamento, a 

duração do período de remissão é normalmente menor do que na primeira resposta (Nelson e 

Couto, 2014). Quando ocorre nova recidiva recorrer-se aos protocolos de resgate. Sem 
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tratamento, a maioria dos animais morre entre 3 a 6 semanas após o diagnóstico (Vail et. al., 

2013; Withrow et. al., 2013). 
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3. Conclusão 

Apesar das limitações que a análise citológica apresenta, a simplicidade da execução 

técnica e as vantagens de um diagnóstico emitido o mais precocemente possível, justificam o 

crescente interesse que os clínicos lhe vêm prestando. 

A citologia foi um excelente meio complementar de diagnóstico para alcançar os 

diagnósticos dos casos clínicos apresentados. 

A possibilidade de efetuar colheitas citológicas ecoguiadas contribui para uma maior 

utilização da citologia como método diagnóstico. Além disso, tornou possível que 

praticamente lesão ou massa (palpável ou visualizável por métodos imagiológicos) possa ser 

alvo de colheita de uma amostra citológica. 

No nosso contexto socioeconómico nacional, onde questões financeiras limitam a 

utilização de testes complementares adicionais ou face à necessidade de tratamentos 

dispendiosos, a citologia pode ser a única base para decisões médicas importantes, 

especialmente no caso de sofrimento ou declínio da qualidade de vida do animal. O facto de, 

com base na análise citológica, podermos apresentar aos proprietários a hipótese de eutanásia 

dos seus animais, é um aspeto único e exclusivo da medicina veterinária. 
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