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“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the 

time to understand more, so that we may fear less.”  

 Marie Curie 
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Resumo 

O hipertiroidismo (HT) é a doença endócrina mais frequente em gatos geriátricos. As 

hormonas da tiróide têm um efeito marcado no sistema cardiovascular. O sopro cardíaco 

e o ritmo de galope são os sinais clínicos observados mais frequentemente em gatos 

com alterações cardíacas e surgem secundariamente à hipertrofia concêntrica do 

ventrículo esquerdo, podendo surgir sinais clínicos de insuficiência cardíaca em casos 

mais graves. O terminal N do péptido natriurético cerebral (NT-ProBNP) é um 

biomarcador utilizado para detetar e monitorizar este tipo de alterações cardíacas em 

gatos com doença cardíaca primária ou secundária. Assim, dada a associação que existe 

entre o HT e as alterações cardíacas descritas, neste trabalho avaliou-se o potencial do 

NT-ProBNP para detetar alterações cardíacas em gatos com HT. Além disso, avaliou-se 

também se o grau de elevação da concentração de NT-ProBNP se correlacionava com a 

gravidade das alterações cardíacas e com a concentração sérica de T4 total. 

Este trabalho foi realizado no Hospital Veterinário das Laranjeiras e foram incluídos 5 

gatos com HT. Em todos os gatos foi determinada a concentração sérica de T4 total e de 

NT-ProBNP, e efetuada uma ecocardiografia com ECG em simultâneo.  

Neste trabalho observou-se que a maioria dos gatos eram Europeus Comuns (n=3), 

apresentavam idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, eram maioritariamente do 

género feminino (n=3) e tinham pesos compreendidos entre os 2,6 kg e 4,42 kg. Todos 

os gatos tinham HT, com concentrações séricas de T4 total que variaram entre os 5,3 e 

21,2 µg/dl. A concentração sérica de NT-ProBNP foi superior a 100 pmol/L em todos 

os animais, valores compatíveis com a presença de doença cardíaca. Além disso, todos 

os animais tinham alterações ecocardiográficas estruturais ou hemodinâmicas, leves ou 

moderadas, nomeadamente hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo.  

 O NT-ProBNP parece ser um bom biomarcador na deteção de alterações cardíacas em 

animais com HT. Com a exceção de 2 gatos, 1 onde havia a suspeita de doença cardíaca 

primária e outro que pode ser considerado um outlier, o grau de elevação da 

concentração de NT-ProBNP parece estar associada com o grau de elevação da 

concentração sérica de T4 total, apesar de ser apenas uma tendência, uma vez que o 

número reduzido de animais incluídos neste trabalho não permite retirar conclusões com 

validade científica. 

Palavras-chave: hipertiroidismo, gato, biomarcador, NT-ProBNP 
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Abstract 

Hyperthyroidism (HT) is the most common endocrine disease in geriatric cats. Thyroid 

hormones have a marked effect on the cardiovascular system. Cardiac murmur and 

gallop rhythm are the most common clinical signs observed in cats with cardiac 

abnormalities and arise secondary to left ventricular concentric hypertrophy, and 

clinical signs of heart failure may appear in more severe cases. N-terminal cerebral 

natriuretic peptide (NT-ProBNP) is a biomarker used to detect and monitor this type of 

cardiac abnormality in cats with primary or secondary heart disease. Thus, given the 

association between HT and the cardiac changes described, this study evaluated the 

potential of NT-ProBNP to detect cardiac changes in cats with HT. In addition, it was 

also evaluated whether the degree of elevation of NT-ProBNP concentration correlated 

with the severity of cardiac changes and total serum T4 concentration. 

This study was carried out at the Laranjeiras Veterinary Hospital and 5 cats with HT 

were included. Serum total T4 and NT-ProBNP concentration were determined in all 

cats na echocardiography was performed simultaneously to the ECG. 

In this study it was observed that most cats were Common European (n = 3), aged 

between 13 and 18 years old, mostly female (n = 3) and weighed between 2.6 kg and 

4.42 kg. All cats had HT, with total T4 serum concentrations ranging from 5.3 to 21.2 

µg / dl. Serum NT-ProBNP concentration was greater than 100 pmol / L in all animals, 

values compatible with the presence of heart disease. In addition, all animals had mild 

or moderate structural or hemodynamic echocardiographic changes, notably concentric 

left ventricular hypertrophy. 

NT-ProBNP has been shown to be a good biomarker in detecting cardiac changes in HT 

animals. With the exception of 2 cats, 1 where primary heart disease was suspected and 

one that may be considered an outlier, the degree of elevation of NT-ProBNP 

concentration appears to be associated with the degree of elevation of total T4 serum 

concentration, although it is only a trend, since the small number of animals included in 

this study does not allow conclusions to be drawn with scientific validity. 

Keywords: cat, biomarker, hyperthyroidism, NT-ProBNP 
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Capitulo I-Estado da arte 

 

1.Hipertiroidismo no gato 

 

O hipertiroidismo (HT) ou tirotoxicose, é uma doença endócrina no gato, relativamente 

recente, que foi descrita pela primeira vez em 1979 (Peterson et al., 1979). Nos últimos 

anos a prevalência desta doença tem aumentado significativamente, sendo já 

considerada a doença endócrina mais frequente no gato geriátrico, tendo sido descritas 

prevalências, em estudos de diferentes países, superiores a 10% (Peterson, 2012). Há 

alguma evidência que este aumento da prevalência registada nos últimos anos não se 

deva apenas a uma maior consciencialização da existência da doença e do seu 

diagnóstico, mas que se trata realmente de uma doença nova, que a existir, era rara. Esta 

evidência baseia-se nos estudos histopatológicos da glândula tiróide do gato existentes 

antes da doença ser descrita pela primeira vez, que demonstram que as lesões 

histopatológicas neste órgão eram raras e dissociadas de sintomatologia clínica 

compatível com HT (Lucke, 1964; Leav et al., 1976; Mooney, 2002; Peterson e Ward, 

2007; Peterson, 2012). Este aumento na prevalência da doença levou também a um 

maior conhecimento e compreensão sobre a sua epidemiologia, histopatologia, 

etiologia, sinais clínicos, opções de diagnóstico e de tratamento, e do seu prognóstico 

(Carney et al., 2016). 

 

1.1-Achados histopatológicos 

 

A grande maioria das lesões encontradas na tiróide de gatos com HT são benignas, 

sendo em 95% a 98% dos casos uma hiperplasia adenomatosa ou um adenoma. Assim, 

as lesões malignas, como o carcinoma, são pouco frequentes, estando descritas 

prevalências inferiores a 2% (Gerber et al., 1994; Mooney, 2002; Gunn-Moore, 2005; 
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Peterson, 2012). Apesar disto, há alguma evidência que aponta para que estes 

carcinomas possam ser o resultado da evolução das lesões benignas, e não um processo 

tumoral independente (Hibbert et al., 2009), e que podem até estar associados a 

tratamentos farmacológicos (com metimazole) prolongados (Peterson e Broome, 2012). 

Pode não ser fácil distinguir estas lesões, no entanto, há alguns fatores determinantes de 

malignidade dos carcinomas, sendo eles a capacidade de produzir metástases que, neste 

caso, são encontradas principalmente no pulmão ou linfonodos regionais, podendo 

também ocorrer a invasão local dos tecidos (Hibbert et al., 2009).  

Estas lesões podem ser uni ou bilaterais, sendo que a maioria dos estudos aponta para 

prevalências de 30 % para as unilaterais e 70% para as bilaterais, sendo que em alguns 

estudos, a prevalência das bilaterais chega aos 90% (Naan et al., 2006). Os lóbulos 

aumentados normalmente contêm um ou mais nódulos bem definidos com diâmetros 

que variam entre valores inferiores a 1 mm e 3 cm (Peter et al., 1987). 

Estas lesões crescem de forma autónoma, não dependendo de nenhum fator extra 

tiroideu para crescer, tal como foi demonstrado em estudos em que este tecido foi 

transplantado em ratos com a TSH (Hormona Estimuladora da Tiroide) inibida 

farmacologicamente e continuou a crescer, mesmo num ambiente diferente do original. 

Este tecido transplantado, para além de continuar a crescer, manteve as mesmas 

características histológicas que tinha o tecido do dador (Peter et al., 1987). Parece, 

assim, que o crescimento está dependente da capacidade intrínseca de algumas células 

tiroideias, possivelmente desde o nascimento, ou seja, inicialmente a glândula já 

apresentava uma sobpopulação de células foliculares com alta capacidade de 

crescimento, que se dividem autonomamente, e quando em número suficiente, deixam 

de necessitar de TSH para o fazer (Peterson e Ward, 2007). 

Uma vez que estes tumores têm uma capacidade de produção hormonal autónoma, há 

um excesso de T4 e T3 circulantes, que leva a uma supressão da libertação de TSH, 

resultando na atrofia do tecido tiroideu normal, que rodeia o tecido tumoral (Gunn-

Moore, 2005; Kooistra, 2014). 

 

1.2.Patogenia e Fatores de Risco 

 

Apesar das lesões histopatológicas existentes no HT estarem bem descritas e 

caracterizadas, o mesmo não sucede com os factores que levam ao aparecimento da 
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doença (Peterson e Ward, 2007; Peterson, 2012; Kooistra, 2014; Peterson, 2014). São 

inúmeros os estudos realizados, em diferentes localizações do mundo, que tentam 

encontrar um fator determinante que leve ao desenvolvimento da doença, e que tente 

explicar o gradual aumento da prevalência da doença desde que foi descrita pela 

primeira vez em 1979 (Kass et al., 1999; Olczak et al., 2005; Peterson, 2012; McLean 

et al., 2014; Kooistra, 2014; Peterson, 2014; Stephens et al., 2014; Van Hoek et al., 

2014; Carney et al., 2016; McLean et al., 2016). 

A maioria das hipóteses apresentadas centram-se à volta de fatores genéticos, 

nutricionais e ambientais mas, apesar de toda a investigação realizada, ainda não foi 

possível encontrar um único fator causal da doença (Peterson e Ward, 2007; Carney et 

al., 2016). Na verdade, atualmente acredita-se que esta é uma doença com origem 

multifatorial, com uma grande associação de fatores a terem um possível papel na 

patogenia da doença sem se saber, no entanto, qual a importância relativa de cada um 

deles (Peterson e Ward, 2007; Carney et al., 2016).  

O estudo dos fatores de risco do HT é difícil pelo facto de ser uma doença progressiva 

que apenas afeta animais geriátricos. Isto faz com que estudos prospectivos que façam a 

ligação causa-efeito não sejam viáveis (Kass et al., 1999). Assim, os estudos existentes 

atualmente são retrospetivos onde se tentam encontrar fatores comuns em gatos com 

HT, sem ser possível demonstrar experimentalmente que são os verdadeiros causadores 

da doença (Kass et al., 1999; Olczak et al., 2005; Peterson, 2012; McLean et al., 2014; 

Kooistra, 2014; Peterson, 2014; Stephens et al., 2014; Van Hoek et al., 2014; Carney et 

al., 2016; McLean et al., 2016). 

Outra dificuldade é a diferença que a doença tem em termos de prevalência nos 

diferentes países do Mundo, assim como o facto de poucos países tentarem associar ao 

mesmo tempo a patogenia com a prevalência da doença. Esta variação geográfica é 

difícil de comprovar devido às diferentes metodologias de estudo utilizadas, no entanto, 

já existem alguns estudos que a demonstram (McLean et al, 2014; Carney et al., 2016). 

Uma vez que esta doença apresenta uma grande semelhança com o bócio nodular tóxico 

no Homem, como será descrito em seguida, muitos dos estudos tentam criar 

paralelismos entre as duas doenças e vários dos fatores são extrapolação do que está 

estudado e descrito em Medicina Humana e noutras espécies, necessitando ainda de 

comprovação científica em gatos (Peterson e Ward, 2007). 

O estudo da patogenia desta doença é de maior importância, pois apenas com este 

conhecimento é possível desenvolver as melhores estratégias de prevenção e utilizar o 
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gato como um modelo de estudo para algumas situações de HT no Homem (Peterson, 

2012; McLean et al, 2014; Peterson, 2014).  

1.2.1.Fatores Imunológicos 

 

A primeira teoria que surgiu para tentar explicar a génese do HT, devido à sua natureza 

bilateral, foi uma analogia com a doença de Graves no Homem (Peterson e Ward, 

2007). Esta é uma doença auto-imune, sendo a causa mais frequente de HT no Homem, 

onde se formam anticorpos, denominados imunoglobulinas estimuladoras da tiróide 

(TSI), que se ligam ao receptor da TSH e mimetizam a sua atividade, estimulando a 

produção das hormonas tiroideias e o crescimento generalizado de ambos os lóbulos da 

tiróide (Mooney, 2002; Peterson e Ward, 2007; McLean et al, 2014). Segundo Perterson 

e Ward (2007) um estudo realizado em 1988 parecia apoiar esta teoria, sugerindo que os 

auto anticorpos em gatos com HT não eram raros, no entanto, os estudos realizados 

posteriormente não só não conseguiram confirmar estes dados, como descobriram novas 

evidências contra uma teoria auto-imune.  

Um estudo onde foi medida a concentração de monofosfato cíclico de adenosina 

(AMPc) de células da tiróide de ratos incubadas com imunoglobulinas G (IgG) obtidas 

através do soro de gatos com HT, verificou que estes não estimulavam a produção de 

AMPc de uma forma superior ao soro de gatos sem HT. Uma vez que as TSIs 

estimulam a produção das hormonas tiroideias através do AMPc, a sua presença pode 

ser detetada pelo aumento do AMPc intracelular, o que não foi verificado neste caso. 

Este resultado contrasta com o que acontece em Medicina Humana em casos de doença 

de Graves, e sugere que o HT em gatos não resulta das TSIs circulantes (Peterson et al, 

1987). 

Outra evidência que contraria uma etiologia auto-imune é o estudo já mencionado neste 

trabalho, onde foi transplantado tecido tiroideu de gatos com HT em ratos, e onde este 

tecido continuou a crescer de forma autónoma. Se o HT tivesse origem nas TSIs, não 

continuaria a crescer num meio com ausência das mesmas. Os mesmos resultados foram 

obtidos em Medicina Humana, em que o tecido tiroideu de indivíduos com doença de 

Graves, quando transplantado, cessa de crescer, no entanto, o tecido tiroideu de 

indivíduos com bócio nodular tóxico, quando transplantado, continua a crescer. Esta é 

outra evidência que sugere que o HT é mais análogo do bócio nodular tóxico do que da 

doença de Graves (Peter et al., 1987). O mesmo sucede em células adenomatosas 
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colhidas de gatos com HT, quando cultivadas em meio livre de TSH, onde mantêm o 

seu crescimento (Peter et al., 1991). 

Num estudo mais recente, foram clonados os receptores da TSH felina e transferidos 

para uma linha de células renais embrionárias. Estas células foram tratadas com IgG de 

gatos com HT, para testar a possibilidade destes soros terem TSIs capazes de estimular 

o receptor da TSH. Mais uma vez, não ocorreu estimulação, sugerindo que esta não é a 

origem mais provável do HT (Nguyen et al., 2002). 

É importante referir que, para além das TSIs, estão descritas imunoglobulinas 

estimuladoras do crescimento da glândula tiróide (TGI), que também têm a capacidade 

de estimular o crescimento da glândula tiróide, mas não de estimular a produção 

hormonal (Brown et al., 1992). Concentrações elevadas de TGIs foram descritas no 

Homem em várias doenças associadas à glândula tiróide e também em gatos com HT, 

sendo o seu potencial papel na patogénese desta doença desconhecido (Brown et al., 

1992; Brown, 1995; Peterson e Ward, 2007). No entanto, é improvável que tenham um 

papel determinante, uma vez que a maioria da evidência científica existente aponta para 

que o crescimento da tiróide no HT seja autónomo e independente de qualquer factor 

externo à própria glândula (Peter et al., 1987; Carney et al., 2016).  

Todos estes estudos vêm contrariar a ideia inicial para explicar a etiologia do HT, 

demonstrando que é pouco provável que tenha uma origem em fatores estimuladores da 

tiróide circulantes, similarmente à doença de Graves no Homem. É, sim, mais provável, 

que factores intrínsecos e autónomos do tecido adenomatoso sejam responsáveis pela 

hipertrofia e hiperfuncionalidade resultantes, de forma semelhante ao bócio nodular 

tóxico no Homem (Peter et al., 1987; Mooney, 2002; Peterson e Ward, 2007; McLean 

et al, 2014; Peterson, 2014; Carney et al., 2016). 

1.2.2.Fatores Genéticos e Moleculares 

 

Para entender os princípios sobre os quais a investigação acerca dos fatores genéticos e 

moleculares se centra, é importante entender o mecanismo que leva à proliferação 

celular da tiróide e da produção hormonal. Normalmente esta produção é regulada pela 

TSH, que por sua vez é regulada pela TRH (Hormona Libertadora de Tirotropina) 

libertada pelo hipotálamo. A TSH interage com o seu receptor na superfície da célula o 

que activa um grupo de proteínas (Proteínas G), responsáveis pela concentração 

intracelular de AMPc. Qualquer uma destas etapas é susceptível de sofrer potenciais 
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mutações que resultariam em doença. Assim, mutações em cada um destes passos têm 

sido estudadas como potenciais causadoras do HT  (Peterson e Ward, 2007). 

As Proteínas G podem ser excitatórias (Gs), promovendo o aumento dos níveis de 

AMPc, ou inibitórias (Gi), promovendo o decréscimo dos níveis de AMPc. É a relação 

entre Gs e Gi existentes que determina qual a concentração de AMPc num determinado 

momento. Por exemplo, um aumento das Gs ou decréscimo das Gi poderia levar a um 

aumento do AMPc e consequentemente uma hiperfuncionalidade da glândula tiróide 

(Peterson e Ward, 2007). Estas alterações já foram demonstradas em alguns casos de 

bócio nodular tóxico no Homem, demonstrando que, pelo menos em alguns casos, 

podem ser as responsáveis pela doença (Selzer et al., 1993).  

Foram encontradas outras mutações no Homem com bócio nodular tóxico, nos genes 

que codificam a subunidade α das Gs. A proteína resultante não é regulada pelos 

sistemas reguladores normais, resultando num aumento das Gs em relação às Gi e 

consequente aumento do AMPc, com aumento da multiplicação e funcionalidade das 

células tiroideias, num mecanismo não responsivo ao mecanismo de retroacção negativo 

(Peterson e Ward, 2007; Liu et al., 2010). 

Outros estudos identificaram mutações nos genes que codificam o receptor da TSH. O 

receptor, nestes indivíduos, mantem-se ativo mesmo na ausência de ligando, resultando 

no aumento da activação de Gs e por conseguinte, de AMPc (Parma et al, 1995; 

Peterson e Ward, 2007; Peterson, 2014). 

Seguindo esta corrente de investigação em Medicina Humana, os investigadores em 

Medicina Veterinária têm-se centrado no estudo de mutações nos genes que codificam 

as proteínas G ou o receptor de TSH (Peterson, 2014). 

Assim, num estudo onde foi recolhido ácido desoxirribonucleico (ADN) de células dos 

nódulos hiperplásticos, foram encontradas 10 mutações diferentes no gene que codifica 

o receptor de TSH, em 28 dos 50 gatos estudados. Apesar desta descoberta, não foi 

ainda demonstrada uma associação destas mutações com um aumento da atividade e 

funcionalidade da glândula tiróide, sendo desconhecida a sua importância na patogénese 

da doença (Watson, 2005). 

Também foram demonstradas alterações na relação entre Gs e Gi em gatos 

hipertiroideus. Neste estudo a expressão de Gs não se encontrava alterada quando 

comparada com gatos eutiroideus, no entanto, verificou-se um decréscimo na expressão 

de Gi. Este estudo sugere que, tal como no bócio nodular tóxico no Homem, alterações 



7 
 

na expressão das proteínas G e consequentes alterações no AMPc intracelular, podem 

estar estar na origem do HT (Ward et al, 2010). 

Outro estudo, realizado por Peeters (2002), descreveu mutações em genes que 

codificam um dos subtipos da Gs em alguns gatos com HT, abrindo mais uma vez a 

possibilidade destas mutações estarem, pelo menos em alguns casos, na origem da 

doença. 

Outra teoria para explicar a origem desta doença baseia-se na expressão anormal de 

oncogenes, tendo sido descobertas alterações no oncogene c-ras. A importância e 

significado destas alterações no desencadear do HT ainda não estão compreendidos 

(Merrymanet et al., 1999; Peterson e Ward, 2007; Peterson, 2014).  

 

1.2.3.Idade 

 

O HT é uma doença que ocorre, maioritariamente em animais geriátricos. Assim, em 

concordância, todos os estudos epidemiológicos realizados, associam o aumento da 

idade do animal a um aumento do risco de desenvolver HT (Edinboro et al., 2004; 

Olczak et al., 2005; McLean et al., 2016). 

Nestes estudos a grande maioria (aproximadamente 95%) dos casos de HT, são 

diagnosticados em animais com mais de 10 ou 12 anos (Edinboro et al., 2004; 

Glickman, 2004; Olczak et al., 2005; Peterson, 2014; Stephens et al., 2014; McLean et 

al., 2016). 

Um destes estudos refere ainda que há um aumento do risco de desenvolver HT de 21% 

por cada ano de vida do animal (Edinboro et al., 2004). Contrariamente, outro estudo, 

apesar de concordar que a maioria dos animais são diagnosticados com mais de 10 anos 

de idade, descreve que gatos com 18 anos, não têm um risco acrescido quando 

comparados com gatos de 10 anos de idade (Crossley et al., 2017). 

Alguns destes estudos propõem que este aumento de risco se deve ao aumento de tempo 

de exposição aos factores de risco (Wakeling et al., 2009; Kooistra, 2014). 

 

1.2.4.Raça 

 

Ao contrário do que acontece na maioria das doenças, há uma predisposição em gatos 

sem raça pura para o desenvolvimento de HT e uma diminuição da predisposição em 
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gatos de raça pura (Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005; Wakeling et al., 2009; 

Stephens et al., 2014; McLean et al., 2016). 

Uma possível explicação poderá ser o facto de estas raças terem um tempo de vida 

menor do que os animais sem raça pura, e como tal têm menos tempo de desenvolver a 

doença ou que estas raças puras não possuam os genes que predispõem ao aparecimento 

da doença (Stephens et al., 2014). 

Das raças puras, as que parecem estar mais protegidas são o Siamês e o Himalaia (Kass 

et al., 1999; Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005; Wakeling et al., 2009), no 

entanto, também já foram descritas outras raças protegidas, como o Persa e o Birmanês 

(Stephens et al., 2014), o British Short Hair, o Abissinío e o Tonquinês (Crossley et al., 

2017). 

Esta diferença racial na predisposição para o desenvolvimento da doença é outro 

indicador que poderá estar presente, na origem da doença, um factor genético (Peterson 

e Ward, 2007), tal como o facto de um estudo ter concluído que gatos da mesma família 

de outros com HT, têm um risco acrescido de também o desenvolver (Kass et al., 1999). 

 

1.2.5.Género 

 

Têm sido realizados inúmeros estudos epidemiológicos e de factores de risco onde se 

avalia se há um género mais predisposto que outro para desenvolver HT. Os resultados 

destes estudos têm sido contraditórios, com alguns estudos a concluir que não existe 

qualquer diferença de risco entre géneros (Kass et al., 1999; Mooney, 2002; Wakeling 

et al., 2009; Stephens et al., 2014) e outros que indicam um risco acrescido das fêmeas 

(Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005; Crossley et al., 2017). 

É de referir que os estudos que apontam um risco acrescido das fêmeas estão em 

concordância com o que acontece em Medicina Humana em casos de bócio nodular 

tóxico (Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005). 
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1.2.6.Fatores Nutricionais 

 

1.2.6.1.Iodo 

 

Diversos estudos epidemiológicos encontraram uma clara associação entre a dieta e o 

HT. Assim, sendo o iodo um componente indispensável à formação das hormonas 

tiroideias, muito se tem estudado sobre a possibilidade do iodo estar implicado como 

causa de origem ou progressão desta doença (Peterson, 2012). 

O conteúdo de iodo nas dietas comerciais é muito variável, tanto entre marcas 

diferentes, como em rações da mesma marca, no entanto, ao longo dos últimos 30 anos 

(sensivelmente desde que se descreveu o HT pela primeira vez), tem-se observado uma 

diminuição dos teores em iodo das dietas (Peterson, 2012). Esta diminuição ocorreu 

devido a terem sido descritos teores de iodo muito superiores ao recomendado e da 

preocupação que este excesso pudesse estar na origem da doença. No entanto, 

continuam a ser observados teores muito variáveis, quer tão baixos que são 

indetectáveis, quer valores extremamente elevados (Edinboro et al., 2010). 

Alguns autores são da opinião que tanto grandes variações no teor de iodo na dieta de 

um gato ao longo da vida, como uma dieta com excesso de iodo ou uma alimentação 

prolongada com deficiência em iodo, possam estar a contribuir para o desenvolvimento 

de HT (Van Hoek et al., 2014). 

 

1.2.6.1.1.Deficiência em iodo na dieta 

 

Uma vez que o iodo é essencial para a síntese das hormonas tiroideias, quando ocorre 

uma deficiência prolongada do mesmo, a concentração das hormonas em circulação 

baixa. Isto leva a que, através do sistema de retroacção negativo, seja estimulada a 

produção de TSH pela hipófise. Um aumento prolongado da TSH circulante levará a 

hiperplasia da tiróide, sendo possível que no caso de esta estimulação ocorrer por tempo 

suficiente, as células tiroideias hiperplásicas ganhem autonomia e se transformem em 

adenomas, com capacidade funcional independente da TSH. Assim desenvolver-se-ia 

HT com supressão da produção de TSH (Wakeling et al., 2009; Peterson e Broome, 

2012; Van Hoek et al, 2014). 
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Alguns estudos parecem apoiar esta teoria. Por exemplo, um estudo realizado em 2004 

comparou a probabilidade de gatos alimentados com uma dieta sem suplementação com 

iodo desenvolverem HT, com gatos alimentados com uma dieta suplementada com iodo 

e concluiu que os gatos alimentados com uma dieta não suplementada tinham uma 

probabilidade superior a quatro vezes de desenvolverem HT (Edinboro et al., 2004). 

Noutro estudo, foi medida a quantidade de iodo excretada na urina de gatos com HT, e 

concluiu-se que era extremamente baixa. Após o tratamento médico do HT ou 

tiroidectomia, a concentração de iodo passou para valores considerados normais 

(Wakeling et al., 2009). 

 

1.2.6.1.2.Excesso de iodo na dieta 

 

Existem vários fatores que apoiam a teoria que o excesso de iodo na dieta poderá ser 

potenciador de HT (Edinboro et al., 2010; Van Hoek et al., 2014). 

Por exemplo, pensa-se que, tal como no Homem, a ingestão de uma grande quantidade 

de iodo leve a uma inibição da produção de T3 e T4 devido ao efeito Wolff–Chaikoff. 

Este é um mecanismo compensatório do organismo que atua de forma transitória, sendo 

que passadas 48 horas é reestabelecida a produção hormonal normal por um mecanismo 

de escape (Tarttelin et al., 1992; Braverman, 1994). Em casos de ingestão prolongada 

de dietas com alto teor em iodo ocorrem períodos intercalados de diminuição e excesso 

(pelo mecanismo de escape) de T4 e T3 que levam a uma estimulação descontinuada da 

TSH. Esta estimulação da TSH poderá levar à hipertrofia e hiperplasia da glândula 

tiróide, que eventualmente se tornaria autónoma (Kyle et al., 1994; Tarttelin e Ford, 

1994; Van Hoek et al., 2014). Ou seja, de uma forma geral, a concentração sanguínea de 

T4 responde de uma forma inversa à quantidade de iodo ingerido na dieta, no entanto, 

quando esta ingestão é prolongada, os mecanismos de compensação do organismo para 

manter a concentração de T4, podem estar na origem do HT (Tarttelin et al., 1992; Kyle 

et al., 1994; Edinboro et al., 2010). 

Outro fator que levou a pensar que o excesso de iodo poderia potenciar o HT foi a 

associação que foi encontrada entre esta doença e comidas enlatadas, especialmente as 

comidas com sabores a diferentes peixes (que muitas vezes têm um elevado teor em 

iodo) (Martin et al., 2000; Edinboro et al., 2004). 
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1.2.6.2.Isoflavonas de soja 

 

A soja é muitas vezes utilizada nas rações para gatos, até nas de alta qualidade, como 

fonte de proteína vegetal mais barata, contudo pode conter isoflavonas, como a 

daidzeína e a genisteína, que são conhecidas pelos seus efeitos negativos no eixo 

pituitária-tiróide em várias espécies de animais, incluindo no Homem (Ikeda et al., 

2000; Ikeda et al., 2001; Court e Freeman, 2002; Bell e Hendriks, 2006; Peterson, 

2012). 

Estes compostos podem atuar no eixo pituitária-tiróide por duas vias diferentes, 

inibindo a tiroperoxidase (TPO) ou inibindo a conversão de T4 em T3. Estes dois 

processos vão resultar numa diminuição da concentração de T4 e T3 o que vai estimular 

um aumento crónico da TSH, que se assume que possa causar hiperplasia da tiróide 

(Divi et al., 1997; De Souza dos Santos et al., 2011). 

Um estudo avaliou os efeitos das isoflavonas de soja em gatos. Este estudo dividiu gatos 

jovens e clinicamente saudáveis em dois grupos. Um dos grupos foi alimentado com 

uma dieta rica em isoflavonas de soja e o outro com uma dieta sem soja, durante 3 

meses intercalados. Os gatos alimentados com a dieta com soja apresentaram um 

aumento ligeiro, mas significativo, de T4 mas com os níveis de T3 inalterados, ou seja 

com o rácio T3/T4 diminuído (White et al., 2004).  

Existe um efeito sinérgico entre o excesso de isoflavonas de soja e a deficiência de iodo 

na dieta. Ou seja, há evidência que a deficiência em iodo aumenta os efeitos anti-

tiroideus das isoflavonas de soja, enquanto a suplementação com iodo tem um efeito 

protetor (Ikeda et al., 2000; Ikeda et al., 2001).  

Assim, pensa-se que a soja possa provocar uma hiperplasia da tiróide, com evolução 

para HT, mas apenas quando em conjunto com outros fatores de risco, como é o caso da 

deficiência em iodo (Doerge e Sheehan, 2002; Peterson, 2012).  

 

1.2.6.3.Selénio 

 

O selénio é um constituinte da enzima responsável pela conversão de T4 em T3, tendo 

assim uma acção importante no metabolismo da tiróide. Para além disso, é também um 

constituinte de várias enzimas que protegem a tiróide de lesões oxidativas (Duntas, 

2010; Fairweather-Tait et al., 2011). 
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Um estudo demonstrou que em gatos alimentados com uma dieta pobre em selénio, 

houve um aumento significativo da T4 e uma redução da concentração de T3. Pensa-se 

que a redução de T3 observada pela inibição da conversão de T4 seja responsável por 

um aumento da TSH, que pode levar a alterações hiperplásicas na tiróide (Yu et al., 

2002).  

Outro estudo comparou a concentração sanguínea e plasmática de selénio em gatos 

provenientes de regiões onde o HT era diagnosticado com frequência, com gatos 

provenientes de regiões onde o HT não era tão frequentemente diagnosticado. Apesar de 

não terem sido encontradas diferenças na concentração de selénio entre os gatos das 

diferentes regiões, nem entre hipertiroideus e eutiroideus, foi possível concluir que a 

concentração de selénio em gatos é cerca de 5 vezes maior do que nas outras espécies 

(rato e Homem) (Foster et al., 2001). 

O papel do selénio continua a ser pouco claro, mas pensa-se que tal como as isoflavonas 

de soja, tenha um efeito sinérgico com outros factores disruptores da tiroide (Peterson, 

2012; Van Hoek, 2014). 

 

1.2.6.4.Dieta húmida enlatada 

 

Todos os estudos epidemiológicos realizados identificaram um aumento do risco de 

desenvolver HT em gatos alimentados com comida húmida enlatada (Kass et al., 1999; 

Martin et al., 2000; Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005; Wakeling et al., 2009; 

McLean et al., 2016). Pensa-se que esta associação surja por estas latas conterem alguns 

compostos disruptores da tiróide, como por exemplo o bisfenol A (BPA), assunto que 

será abordado posteriormente neste trabalho, ou na diferença que existe na concentração 

de iodo entre as dietas húmidas ou secas (Edinboro et al., 2004; McLean et al., 2016). 

Para além disto, a maioria dos estudos realça que dentro das comidas enlatadas, as de 

abertura fácil parecem ter uma maior associação a gatos com HT (Edinboro et al., 

2004).  

Foram também encontradas associações entre o risco de desenvolver HT e sabores 

específicos da ração, como peixe ou fígado, tal como um risco aumentado em gatos que 

ingerem diferentes sabores (Martin et al., 2000). 
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1.2.7.Fatores Disruptores da Tiróide 

 

1.2.7.1.Bisfenol A  

 

Como foi mencionado anteriormente, o BPA é um composto amplamente utilizado nas 

latas utilizadas para alimentação animal, fazendo parte das resinas que revestem o seu 

interior. É também amplamente utilizado em enlatados para alimentação do Homem e 

em plásticos, sendo reconhecido como um problema químico global com efeitos 

negativos na saúde, onde se inclui a disfunção da tiróide (Vandenberg et al., 2009; 

Patrick, 2009; Boas et al., 2009; Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Meeker e Ferguson, 

2011). 

Pensa-se que durante o processamento e armazenamento dos enlatados, haja a migração 

destes compostos do revestimento interior das latas, contaminando o alimento, já 

havendo alguns estudos em animais de companhia que comprovam este processo (Kang 

e Kondo, 2002; Goodson et al., 2004; Koestel et al., 2017). 

Noutras espécies, já foi demonstrado que a exposição ao BPA, mesmo em pequenas 

quantidades, é suficiente para afectar negativamente a saúde (Welshons et al., 2006; 

Vandenberg et al., 2009). Para além disso, sabe-se que em algumas espécies a 

eliminação deste composto dá-se por via da glucuronidação hepática (Pottenger, 2000; 

Welshons et al., 2006; Vandenberg et al., 2009). Sendo que este processo metabólico é 

especialmente limitado no gato, esta espécie torna-se especialmente sensível a estes 

compostos (Nebbia, 2012). 

O BPA é um antagonista dos receptores das hormonas da tiróide, competindo 

directamente com a T3 (Moriyama et al., 2002). Ao ligar-se a estes receptores, pode 

estimular a produção de TSH que, mais uma vez, ao actuar de forma crónica e em 

conjunto com outros fatores de risco, pode culminar numa hiperplasia e 

hiperfuncionalidade autónoma da glândula tiróide (Peterson, 2012).  

 

1.2.7.2.Éteres difenílicos polibromados  

 

Os éteres difenílicos polibromados (PBDEs) são compostos retardadores de chama 

utilizados em inúmeros produtos e são também considerados um problema de poluição 

a nível mundial por se acumularem e contaminarem a comida e o ambiente. São 
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considerados compostos disruptores da tiróide devido à semelhança estrutural que têm 

com as hormonas tiroideias (Talsness, 2008). 

No Homem e noutras espécies animais, como em ratos, estes compostos têm uma clara 

acção sobre o metabolismo da tiróide, pensando-se que possam por isso desempenhar 

um papel na patogenia do HT em gatos (Zhou, 2001; Hallgren et al., 2001; Hallgren e 

Darnerud, 2002). Para além disso, um estudo indica que o metabolismo destes 

compostos no gato é realizado de forma muito mais lenta do que nas outras espécies, o 

que pode contribuir para o aumento da sua toxicidade (Norrgran et al., 2012). Outro 

dado curioso é o facto da grande produção em massa deste composto ter começado 

imediatamente antes de 1979, ano em que o HT foi descrito pela primeira vez (DeCarlo, 

1979; Peterson, 2012; Jones et al., 2019). 

Vários estudos, realizados em diferentes países, tentaram comparar a concentração 

sérica destes compostos entre gatos eutiroideus e gatos hipertioideus. Nenhum destes 

estudos encontrou uma diferença significativa entre os dois grupos de gatos, no entanto, 

descobriu-se que ambos os grupos apresentavam concentrações de PBDEs séricas muito 

superiores a adultos humanos daquelas regiões (cerca de 50 vezes maior) (Dye et al., 

2007; Kupryianchyk et al., 2009; Guo et al., 2011; Mensching et al., 2012). 

Adicionalmente descobriu-se que estes compostos se assemelhavam muito aos 

compostos que se encontram no pó das casas (Kupryianchyk et al., 2009; Guo et al., 

2011). Em concordância com este resultado, um estudo demonstrou que a concentração 

sérica deste composto era muito menor em gatos selvagens do que em gatos com tutores 

(mais expostos a estes pós) e que a concentração de PBDEs era significativamente 

maior no pó de casas de gatos com HT do que na casa de gatos sem a doença. Foi 

também encontrada uma correlação entre os níveis de PBDEs no pó com a concentração 

de T4 (Mensching et al., 2012). 

Devido a todas estas descobertas e dado que a concentração de PBDEs no pó e no 

ambiente é muito maior do que a concentração na comida, postula-se que esta seja a 

principal fonte de exposição, por exemplo, nas rotinas de higiene habituais nos gatos 

(grooming) (Dye et al., 2007; Guo et al., 2011; Mensching et al.,2012). 
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1.2.8.Caixa de areia 

 

Os estudos epidemiológicos realizados também encontraram uma associação entre o uso 

de caixa de areia e os gatos com HT, apesar de não ter sido encontrada uma relação 

causa-efeito (Kass et al., 1999; Wakeling et al., 2009). É provável que esta associação 

surja pelo facto de os gatos que usam a caixa de areia, normalmente vivam no interior 

das casas, com maiores cuidados de saúde e como tal têm uma maior esperança média 

de vida. Deste modo, têm maior possibilidade de desenvolver HT, pelo facto de esta 

doença ser praticamente exclusiva de animais geriátricos e por estarem durante mais 

tempo expostos a outros factores de risco. Não obstante, também é possível que esta 

associação seja devida a uma contaminação química das areias, com um composto 

disruptor da tiróide (Kass et al., 1999; Peterson e Ward, 2007; Peterson, 2012; McLean 

et al., 2014). 

 

1.2.9.Anti-parasitários tópicos 

 

Diversos estudos epidemiológicos identificaram que gatos que realizavam prevenção 

contra infestação de pulgas com produtos tópicos tinham um risco acrescido de 

desenvolver HT. Nenhum destes estudos conseguiu identificar um produto ou 

componentes específicos envolvidos (Kass et al., 1999; Olczak et al., 2005). 

 

1.2.10.Sazonalidade 

 

Um estudo realizado em 2005 refere que o HT é diagnosticado quase 2 vezes mais nos 

meses mais quentes do ano. O mesmo artigo refere que esta associação provavelmente 

não esta associada a uma verdadeira sazonalidade da doença, sendo mais provável que 

este aumento no diagnóstico resulte de alguns dos sinais clínicos da doença serem mais 

facilmente detetáveis no ambiente mais quente (poliúria, dispneia, intolerância ao calor) 

(Olczak et al., 2005). 
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1.2.11.Gatos indoor 

 

Vários estudos encontraram um risco acrescido da doença em gatos que vivem 

exclusivamente no interior. Provavelmente este risco acrescido resulta do facto de gatos 

que vivem no interior, geralmente terem melhores cuidados de saúde, viverem mais 

tempo e estarem mais expostos aos factores de risco. Também está descrito um aumento 

do risco em gatos que durmam no chão, estando esse facto provavelmente associado ao 

facto destes gatos terem uma intolerância ao calor e dificuldades em regular a sua 

temperatura corporal, procurando por isso, um ambiente mais fresco (Olczak et al., 

2005). 

 

1.2.12.Outros 

 

Para além dos fatores referidos anteriormente, existem outros contaminantes como 

pesticidas, herbicidas e metais pesados como o mercúrio, que podem contaminar o 

ambiente, a comida ou água de bebida dos gatos e causar um aumento da tiróide por 

inibirem a produção de T3 e T4 o que estimula de forma crónica a produção de TSH 

(Peterson, 2012). 

 

1.3.Apresentação clínica  

 

Como foi descrito anteriormente, o HT é uma doença metabólica com capacidade de 

afectar todos os sistemas corporais. Assim sendo, os sinais clínicos apresentados são 

muito variados e inespecíficos, não havendo nenhum sinal patognomónico da doença 

(Mooney e Peterson, 2012; Carney et al., 2016; Graves, 2016). Além disso, como a 

doença tem sido diagnosticada cada vez mais precocemente, os animais apresentam-se à 

consulta, muitas vezes, sem sintomatologia alguma ou com sintomatologia pouco 

exuberante (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014; Graves, 2016). Acresce 

ainda que, quando os animais apresentam sintomatologia, esta passa, por vezes, 

despercebida aos tutores que a interpretam como sinais normais do envelhecimento do 

animal ou até de melhorias na saúde (como no caso do aumento de apetite) (Feldman et 

al., 2014; Carney et al., 2016). Outra complicação que surge no diagnóstico desta 
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doença é o facto de estar muitas vezes associada a outras doenças concomitantes com 

sinais clínicos semelhantes (Carney et al., 2016). 

 

1.3.1.Aumento da Tiróide 

 

A tiróide não é normalmente palpável em gatos saudáveis (Mooney e Peterson, 2012). 

Na grande maioria dos gatos com HT (90%) é possível a palpação de um ou mais 

nódulos uni ou bilateralmente, na tiróide (Feldman et al., 2014). Para isto é necessário 

utilizar uma técnica de palpação correta, especialmente em gatos geriátricos para não se 

correr o risco destes nódulos passarem despercebidos (Peterson, 2013). Apesar de 

altamente sugestiva, a palpação de um ou mais nódulos não garante estar-se na presença 

de HT, podendo o nódulo detetado ser um linfonodo, um tumor na glândula paratiróide, 

mucocelos ou quistos (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014) . 

Nos casos em que se deteta um nódulo num gato eutiroideu, pode estar-se também na 

presença de uma hiperplasia da tiróide que ainda não se tornou funcional, podendo ou 

não, no futuro, adquirir funcionalidade autónoma e causar HT (Peterson, 2013; Graves, 

2016). 

Da mesma forma, a não palpação de um nódulo não garante que o gato não apresente 

HT, apesar de tornar o diagnóstico mais complicado (Peterson, 2013). A tiróide está 

normalmente adjacente à traqueia, mas apresenta uma fraca ligação aos tecidos 

adjacentes, sendo frequente que em casos do aumento de tamanho de algum dos lobos, 

este migre ventralmente. Assim, em casos onde não é possível a palpação da tiróide em 

gatos com HT, é importante ter em mente que esta pode ter migrado para a cavidade 

torácica (Mooney e Peterson, 2012; Peterson, 2013). Também é importante ter em 

consideração que tecido tiroideu ectópico pode estar na origem da doença (Mooney e 

Peterson, 2012). 

Assim, apesar da baixa especificidade, a palpação da tiróide é um meio de diagnóstico 

fácil de realizar, não invasivo, indolor e com alta sensibilidade (Peterson, 2013). 

Estão descritas duas técnicas distintas de palpação da tiróide: a clássica e a de 

Norsworthy. Este conhecimento é importante pois é frequente um nódulo passar 

despercebido com uma das técnicas e ser palpado com a outra (Peterson, 2013). Foi 

realizado um estudo de forma a comparar a eficácia de ambas as técnicas. Neste estudo, 

a técnica clássica pareceu ser ligeiramente mais confiável. No entanto, os Médicos 
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Veterinários envolvidos no estudo tinham mais experiência com esta técnica. Apesar 

disso, a técnica de Norsworthy apresentou uma eficácia semelhante, sendo 

subjectivamente melhor a identificar qual o lado afectado (Paepe et al., 2008). 

 

1.3.1.1.Técnica de palpação clássica 

 

Nesta técnica o gato deve estar sentado e com os membros torácicos contidos (Mooney 

e Peterson, 2012). O Médico Veterinário deve estender o pescoço do gato ligeiramente 

(evitar a hiperextensão de forma a não aprofundar os nódulos), inclinando a cabeça para 

trás. Os dedos polegar e indicador são colocados de cada lado da traqueia, devendo 

manter-se nos sulcos jugulares. O Médico Veterinário deve percorrer a traqueia, da 

laringe até ao manúbrio esternal. É muito importante que esta palpação seja gentil, pois 

uma pressão excessiva pode aprofundar os nódulos no tecido muscular o que dificulta a 

sua palpação. Um nódulo tiroideu normalmente é um nódulo móvel, subcutâneo, por 

vezes sendo perceptível apenas como uma sensação de ressaltar nos dedos (Mooney e 

Peterson, 2012; Peterson, 2013). 

 

1.3.1.2.Técnica Norsworthy 

 

Nesta técnica, o Médico Veterinário deve estar colocado caudalmente ao gato. A cabeça 

do gato é levantada e rodada 45º para a direita e para a esquerda, no sentido contrário ao 

lado que está a ser examinado. A ponta do dedo indicador ou do dedo médio deve ser 

colocada no sulco formado pela traqueia e o músculo esternotiroideu, no ponto mais 

proximal à laringe possível. De seguida deve-se percorrer o sulco com o dedo até à 

entrada do tórax. Se houver um aumento da tiróide dever-se-á sentir um ressalto 

característico no dedo (Norsworthy et al., 2002). 

 

1.3.2.Perda de peso 

 

A perda de peso é o sinal clínico mais frequente em gatos com HT, podendo afectar até 

cerca de 90% dos gatos com a doença (Feldman et al., 2014; Graves, 2016). 
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Esta perda de peso pode ocorrer apesar de haver um aumento do apetite e reflecte o 

aumento da taxa metabólica do animal que pode levar também a um aumento da 

temperatura corporal (Mooney e Peterson, 2012). 

A perda de peso ocorre normalmente durante meses a anos, culminando em fadiga, 

caquexia e emaciação quando não tratado. No entanto, hoje em dia é um sinal clínico 

menos evidente do que o que está classicamente descrito, pois a doença é diagnosticada 

cada vez mais precocemente (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014 ). 

É importante referir que a perda de peso não se deve apenas a perda da gordura 

corporal. Na verdade, na fase inicial da doença o tecido muscular é mais afectado do 

que a gordura, havendo inicialmente perda de músculo, com fraqueza muscular 

generalizada, e só depois perda de gordura (Peterson et al, 2016). 

 

1.3.3.Polifagia 

 

A polifagia é um dos sinais clínicos mais frequentes em gatos com HT e também reflete 

o aumento da taxa metabólica e das necessidades energéticas (Mooney e Peterson, 

2012; Feldman et al., 2014). 

É importante identificar a polifagia em casos de HT, pois a polifagia associada a perda 

de peso é uma combinação com menos diagnósticos diferenciais do que perda de peso 

associada a anorexia (Feldman et al., 2014). 

Raramente o aumento da ingestão de comida consegue compensar o aumento do gasto 

energético o que resulta num balanço energético negativo e um estado catabólico, 

especialmente das proteínas (perda de massa muscular) (Feldman et al., 2014). 

Apesar de classicamente a polifagia ser um sinal típico de HT em gatos, estão descritos 

casos em que existe uma anorexia intermitente, por vezes associada a doenças 

concomitantes (Mooney e Peterson, 2012). 

 

1.3.4.Poliúria/Polidipsia 

 

A poliúria/polidipsia ocorre em menos de 50% dos casos de HT e pode ser muito 

evidente (Mooney e Peterson, 2012). 
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Existem várias hipóteses para o mecanismo responsável por estes sinais clínicos, 

incluindo uma doença renal concomitante, expectável em animais geriátricos, 

diminuição da concentração dos solutos na medula renal devido ao aumento do fluxo 

sanguíneo, alterações electrolíticas ou uma polidipsia primária devido a uma disfunção 

hipotalâmica (Mooney e Peterson, 2012). 

A doença renal concomitante pode estar oculta, ou seja, devido ao aumento da taxa de 

filtração glomerular e à diminuição da densidade urinária que se verifica em gatos com 

HT, alguns dos parâmetros laboratoriais que permitem avaliar a função renal podem 

estar normais. Ao restaurar o estado eutiroideu é frequente descobrir-se que o animal 

tinha uma doença renal que estava oculta (Feldman et al., 2014). 

 

1.3.5.Alterações comportamentais/ Hiperactividade 

 

A hiperactividade é outro dos sinais clínicos frequentes em gatos com HT. Este sinal é 

evidente para os tutores como nervosismo, inquietação ou agressividade. A 

agressividade é mais evidente ao tentar conter o animal, podendo só ser notada aquando 

da ida à consulta (Mooney e Peterson, 2012). 

Também é possível existirem casos de tremores e apesar de raro, até de convulsões. A 

capacidade de tolerância ao stresse destes gatos está diminuída, e até eventos de stresse 

moderado podem causar dispneia, arritmias cardíacas e fraqueza extrema (Mooney e 

Peterson, 2012). 

É comum estes gatos sentirem a necessidade de se movimentarem constantemente, 

dormirem pouco e acordarem facilmente (Feldman et al., 2014). 

A razão que leva a estes comportamentos é multifactorial, no entanto pensa-se que parte 

se deve ao aumento da actividade adrenérgica pois há uma melhoria parcial destes sinais 

clínicos aquando do tratamento com antagonistas adrenérgicos (Feldman et al., 2014). 

 

1.3.6.Fraqueza e Letargia 

 

Alguns gatos com HT apresentam fraqueza, diminuição da actividade, fadiga e letargia. 

Muitos destes gatos evoluem da hiperatividade típica desta doença para um estado de 

fadiga e fraqueza crónica (Feldman et al., 2014). 
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A base bioquímica para o desenvolvimento destes sinais clínicos ainda não é clara, mas 

pensa-se que a hipocalemia e a deficiência em tiamina e/ou cobalamina possam 

contribuir para este processo. Alternativamente pode ser simplesmente devido à perda 

de peso e ao estado catabólico (Feldman et al., 2014). 

 

1.3.7.Sintomatologia Dermatológica 

 

É frequente gatos com HT apresentarem alterações dermatológicas que incluem o pêlo 

em mau estado devido à interrupção dos hábitos de higiene normais nesta espécie 

(grooming) ou zonas de alopécia, mais comuns em gatos de pelo comprido. Esta 

alopécia pode ser bilateral simétrica ou focal e nestes casos pensa-se que possa ser o 

resultado de grooming excessivo ou devido à intolerância ao calor que leva o animal a 

arrancar tufos de pêlo (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014). 

Também é possível existir um crescimento excessivo das unhas associado a uma maior 

fragilidade das mesmas (Mooney e Peterson, 2012). 

Todos estes sinais clínicos são também cada vez menos evidentes e frequentes na 

prática clínica (Mooney e Peterson, 2012). 

 

1.3.8.Sintomatologia Gastrointestinal 

 

A sintomatologia gastrointestinal é frequente em gatos com HT e pode ter diferentes 

apresentações. Os sinais clínicos mais frequentes são os já referidos, a polifagia e a 

perda de peso. Para além destes, também é relativamente frequente estes gatos 

apresentarem vómito (cerca de 50% dos casos), anorexia, diarreia com aumento do 

volume e frequência das fezes (Feldman et al., 2014). 

O vómito nestes casos parece resultar de uma acção directa das hormonas tiroideias no 

quimiorreceptor do centro do vómito ou por, simplesmente, estes gatos terem polifagia, 

comerem em excesso e sofregamente o que poderá causar distensão gástrica (Mooney e 

Peterson, 2012). 

A anorexia e a diarreia não são tão frequentes quanto o vómito e normalmente ocorrem 

em casos graves de HT ou quando há uma doença intestinal concomitante (Feldman et 

al., 2014). 
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Podem existir várias causas para a ocorrência da diarreia, incluindo a hipermotilidade 

do tracto gastrointestinal (Feldman et al., 2014). Em casos de esteatorreia esta deve-se 

ao aumento da quantidade de gordura ingerida devido à polifagia, ao rápido 

esvaziamento gástrico e trânsito intestinal, e à diminuição da secreção da tripsina 

pancreática (Mooney e Peterson, 2012).  

 

1.3.9.Sintomatologia Respiratória 

 

Alguns gatos com HT apresentam sintomatologia respiratória, especialmente quando 

sujeitos a situações de stresse, como quando são contidos ou transportados, apesar de 

esta também poder estar presente em repouso (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et 

al., 2014). 

A sintomatologia inclui respirar de boca aberta, taquipneia e dispneia, e podem ocorrer 

devido a doença cardíaca concomitante, fraqueza dos músculos respiratórios, aumento 

da resistência das vias aéreas e intolerância ao calor (Mooney e Peterson, 2012; 

Feldman et al., 2014). 

 

1.3.10.Efeitos Cardiovasculares do Hipertiroidismo 

 

O HT está associado a diversas alterações cardiovasculares, sendo estas frequentes e, 

muitas vezes, as mais significativas no exame inicial realizado (Mooney e Peterson, 

2012). 

O sinal clínico mais frequentemente encontrado nestes casos é a taquicardia (em cerca 

de 50% dos gatos), sendo também possível encontrar um choque précordial aumentado, 

sopros sistólicos, ritmo de galope (devido ao rápido enchimento ventricular) ou diversas 

arritmias (Feldman et al., 2014). 

Apesar da taquicardia ser muito frequente em gatos com HT, por vezes, pode ser difícil 

distinguir se esta se deve à doença endócrina, ou se resulta simplesmente de stresse, 

hipovolémia ou de uma alteração cardíaca primária (Feldman et al., 2014). Quando é 

causada pelo HT, a taquicardia resulta tanto de um aumento no tónus simpático como de 

um decréscimo no tónus parassimpático (Klein e Ojamaa, 2001). 
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Os sopros são normalmente de intensidade I a III/VI e variam de intensidade consoante 

a frequência cardíaca. Devem-se, fundamentalmente, a obstrução dinâmica do trato de 

saída do ventrículo esquerdo (LVOTo) ou direito (RVOTo) (Connolly et al.,2005). 

Apesar de ser uma situação cada vez mais rara, é possível ocorrer insuficiência cardíaca 

congestiva, com edema pulmonar ou derrame pleural, tosse, dispneia, diminuição da 

intensidade dos sons cardíacos, ascite, entre outros (Feldman et al., 2014). 

Estas alterações resultam dos efeitos directos da T3 no músculo cardíaco, dos efeitos 

indirectos mediados pela interacção da T3 com o sistema nervoso adrenérgico e pela 

remodelação cardíaca que resulta da compensação do coração às alterações na perfusão 

periférica (Mooney e Peterson, 2012).  

O aumento do débito cardíaco resulta da taquicardia, da fracção de ejecção (EF), 

aumento do volume sanguíneo e diminuição da resistência vascular. O efeito 

vasodilatador que a T3 exerce directamente no músculo liso resulta na diminuição da 

resistência vascular periférica o que por sua vez leva à ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) e aumento do volume sanguíneo. Para além disto, a 

T3 também actua de forma a aumentar a contractilidade do miocárdio. Como já referido 

anteriormente, o aumento da taxa metabólica em gatos com HT faz aumentar o consumo 

de oxigénio pelos tecidos periféricos o que também faz aumentar o débito cardíaco. 

Assim, de forma a tentar compensar todas estas alterações, dá-se a remodelação 

cardíaca com hipertrofia e dilatação (Klein e Ojamaa, 2001; Connolly et al., 2005; 

Feldman et al., 2014). 

Assim, alguns gatos com HT desenvolvem cardiomiopatia hipertrófica secundária, que 

pode progredir para insuficiência cardíaca (Liu et al., 1984). Alguns estudos tentaram 

caracterizar as alterações ecográficas no coração destes gatos. O mais típico nestas 

situações é haver uma hipertrofia da parede livre do ventrículo esquerdo e do septo 

interventricular. Para além destas, podem ser encontradas outras alterações como 

aumento da fracção de encurtamento (FS), o que sugere um aumento da contractilidade 

do miocárdio, e aumento da relação átrio esquerdo/aorta (LA/Ao), o que indica um 

aumento das dimensões do átrio esquerdo (Liu et al., 1984; Bond et al., 1988; 

Weichselbaum et al., 2005). 

Na maioria dos casos, as alterações cardiovasculares, assim como as alterações 

ecográficas, são reversíveis após o restabelecimento do estado eutiroideu. Em 

concordância com esta afirmação cerca de 50% dos gatos com HT, têm níveis de 

troponina I detectáveis e aumento do terminal N do péptido natriurético cerebral (NT-
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ProBNP), que são biomarcadores cardíacos, com redução após terapia e 

restabelecimento do estado eutiroideu (Bond et al., 1988; Connolly et al., 2005; 

Weichselbaum et al., 2005; Sangster et al., 2014). 

No entanto, apesar de na maioria dos casos as alterações cardiovasculares serem 

reversíveis, em alguns casos pode haver um agravamento das alterações, o que indica 

uma possível doença cardíaca primária concomitante (Weichselbaum et al., 2005). 

Deste modo, quando o Médico Veterinário suspeita ou detecta doença cardíaca num 

animal com HT é importante primeiro corrigir o HT e atingir um estado eutiroideu, para 

conseguir avaliar correctamente a presença ou ausência de doença concomitante 

(Carney et al., 2016). 

 

1.3.11.Hipertensão arterial 

 

A hipertensão arterial é outro sinal clínico importante em gatos com HT e normalmente 

é leve a moderada. É difícil avaliar se a hipertensão detectada se deve realmente ao HT 

ou se é consequência do stresse da consulta ou “white coat effect” (a capacidade de 

gatos com HT lidarem com o stresse está diminuída), ou de doenças concomitantes 

como a doença renal crónica (DRC) (Mooney e Peterson, 2012). Desta forma, para além 

das medições de pressão arterial é importante realizar outros exames, que nos permitem 

detetar lesões causadas pela hipertensão (lesões de órgão-alvo-TOD). Um destes 

exames é o exame ao fundo do olho, uma vez que as retinopatias e coroidopatias estão 

entre as primeiras lesões causados pela hipertensão arterial (Acierno et al., 2018). 

Antes de realizar uma terapia anti-hipertensora é necessário avaliar o grau de 

hipertensão presente e o risco de desenvolver TOD. A presença de TOD é indicativa da 

necessidade de começar uma terapia anti-hipertensora. Outros órgãos afectados pela 

TOD são o rim (função renal é difícil de avaliar em gatos com HT), o coração e o 

cérebro (Acierno et al., 2018). O risco de desenvolvimento de TOD, consoante os 

diferentes graus de hipertensão é exposto na Tabela 1. 
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Tabela 1. Risco do desenvolvimento de TOD (adaptado de Acierno et al., 2018) 

Classificação Risco de TOD PAS (mmHg) 

Normotenso  Mínimo <140 mm Hg 

Prehipertenso Leve 140-159 mm Hg 

Hipertenso Moderado 159-179 mm Hg 

Gravemente hipertenso Elevado ≥180 mm Hg 

 

TOD=lesões de orgãos-alvo; PAS=pressão arterial sistólica 

 

Alguns autores pensam que a razão para a hipertensão arterial em gatos com HT 

normalmente ser leve, mesmo com o aumento do débito cardíaco, é o facto de também 

haver uma diminuição na resistência vascular periférica que contrabalança o efeito do 

débito cardíaco (Mooney e Peterson, 2012). Apesar de ter sido proposto que a ativação 

do SRAA em gatos com HT pudesse estar na origem ou a contribuir para a hipertensão 

arterial, um estudo realizado em 2013 não encontrou relação entre os dois fatores 

(Williams et al., 2013). Também existem casos em que a hipertensão arterial se 

desenvolve após o restabelecimento do estado eutiroideu, possivelmente pela elevação 

na resistência vascular periférica ou pela deterioração da função renal (Mooney e 

Peterson, 2012; Williams et al., 2013). 

 

1.4.Diagnóstico 

 

Como já foi referido anteriormente, nenhum dos sinais clínicos é exclusivo ou 

patognomónico de HT. Para além disso, sendo esta uma doença de gatos geriátricos é 

frequente haver outras doenças concomitantes, típicas de gatos nesta faixa etária. Assim, 

dado que várias destas doenças podem partilhar sinais clínicos semelhantes ou mesmo 

idênticos, é importante fazer uma lista de diagnósticos diferenciais e uma estratégia de 

diagnóstico que tente descartar ou confirmar cada uma destas doenças (Mooney e 

Peterson, 2012; Carney et al., 2016).  



26 
 

Dado a grande variedade de sinais clínicos e a grande quantidade de sistemas afectados 

em gatos com HT, a lista de diagnósticos diferenciais é também diversa. Assim, 

podemos incluir as doenças endócrinas (a diabetes mellitus e a insipidus, o 

hiperadrenocorticismo e a acromegália), as doenças cardíacas (cardiomiopatia 

hipertrófica), as doenças renais (DRC), as doenças gastrointestinais (a síndrome de má 

absorção intestinal, a doença inflamatória intestinal, a insuficiência pancreática 

exócrina, ou a neoplasia intestinal, como linfoma), as doenças hepáticas (inflamatória 

ou neoplásica) e as doenças respiratórias (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 

2014; Carney et al., 2016). 

 

1.4.1.Hemograma 

 

As alterações no hemograma em gatos com HT são frequentes, no entanto são pouco 

específicas e de utilidade limitada (Mooney e Peterson, 2012). 

Cerca de metade dos gatos com esta doença podem ter uma eritrocitose ligeira a 

moderada e cerca de 20% apresenta macrocitose (Broussard et al., 1995). Isto pode ser 

explicado pela acção directa das hormonas tiroideias na medula óssea, através da 

estimulação β-adrenérgica e pelo maior consumo de oxigénio pelos tecidos em gatos 

com HT, o que estimula a produção de eritropoietina (Klein e Ojamaa, 2001; Mooney e 

Peterson, 2012). Contrariamente e apesar de ser mais raro, também é possível encontrar 

anemia nestes gatos. É também frequente encontrar corpos de Heinz (Feldman et al., 

2014). 

Outra alteração frequente nestes gatos é um leucograma de stresse, caracterizado por 

neutrofilia associada a linfopenia e eosinopenia (Broussard et al., 1995; Mooney e 

Peterson, 2012; Feldman et al., 2014). 

Para além disto é possível encontrar um aumento do tamanho das plaquetas (Feldman et 

al., 2014). 
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1.4.2.Bioquímica sérica 

 

1.4.2.1.Enzimas hepáticas 

 

As alterações nas enzimas hepáticas são usuais em gatos com HT, estando presentes em 

cerca de 90% dos casos (Berent et al., 2007). A elevação destas enzimas está 

relacionada com a concentração das hormonas tiroideias. Na maioria dos casos a 

elevação é leve a moderada, mas pode ser grave em casos agudos. Se a elevação das 

enzimas for muito elevada, num caso de HT leve, deve suspeitar-se de uma doença 

concomitante (Berent et al., 2007; Mooney e Peterson, 2012). 

As alterações mais frequentemente descritas são o aumento na actividade sérica da 

alanina aminotranferase (ALT), da aspartato aminotranferase (AST), da fosfatase 

alcalina (FA) e da lactato desidrogenase (Berent et al., 2007; Mooney e Peterson, 2012). 

Foram propostas como causas para estes aumentos a desnutrição, a insuficiência 

cardíaca congestiva, a hipoxia hepática, as infecções ou a toxicidade directa das 

hormonas tiroideias sobre o fígado. No entanto, os exames de função hepática, a 

avaliação ecográfica e a avaliação histopatológica encontram-se normais ou com 

alterações ligeiras e inespecíficas (Mooney e Peterson, 2012). 

 

1.4.2.2.Ureia e Creatinina 

 

O HT e a DRC são duas doenças que afectam os gatos geriátricos, podendo o mesmo 

gato apresentar as duas condições simultaneamente. Uma vez que ambas as doenças 

alteram as concentrações de ureia e creatinina, a sua avaliação e interpretação pode ser 

um desafio (Vaske et al., 2015). 

Vários fatores, alguns dos quais já discutidos anteriormente, podem explicar as 

alterações na função renal que se verifica durante o HT. O aumento da T3 tem um efeito 

directo sobre os genes que codificam a expressão de renina (Hauger-Klevene et al., 

1972; Vaske et al., 2015). Além disso, causa um aumento do relaxamento do músculo 

liso e diminuição da resistência vascular periférica, o que leva a uma diminuição do 

volume de sangue arterial efectivo (Theilen e Wilson, 1967; Ojamaa et al., 1996; Klein 

e Ojamaa, 2001; Cai et al., 2015; Vaske et al., 2015). Adicionalmente, estando o HT 

possivelmente associado a um aumento da resposta dos receptores β-adrenérgicos, pode 
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haver uma maior estimulação do SRAA pelo sistema nervoso simpático (Hauger-

Klevene et al., 1972). Estes três fatores vão levar à activação do SRAA que tenta repor 

o volume de sangue através da retenção de água e sódio e leva a um aumento da pré-

carga cardíaca, que em conjunto com a diminuição da resistência vascular periférica, 

leva a um aumento do débito cardíaco (Vaske et al., 2015). Todos estes factores levam a 

um aumento do fluxo sanguíneo renal (RBF) e da taxa de filtração glomerular (GFR) 

(Vaske et al., 2015), fazendo com que a concentração de creatinina no sangue diminua. 

Para além disso, a perda de massa muscular verificada em gatos com HT é outro fator 

que faz diminuir a concentração de creatinina no sangue (Vaske et al. , 2015). 

Uma vez que a creatinina é utilizada para a deteção de DRC, o facto de estar diminuída 

em gatos com HT pode mascarar uma doença renal oculta. Adicionalmente, a GFR é 

considerada o gold standart para avaliar a função excretora renal e uma vez que está 

aumentada em gatos com HT, pode apresentar-se dentro dos valores normais, mesmo 

em gatos com doença renal concomitante. Estes dois factores fazem com que seja quase 

impossível avaliar correctamente a função renal antes de se atingir um estado eutiroideu 

(Vaske et al., 2015). Está descrito que entre 15% a 49% dos gatos que não 

apresentavam azotemia antes do tratamento, tornam-se azotémicos após o tratamento 

(Williams et al., 2010; Feldman et al., 2014). 

Apesar do que foi referido anteriormente, até 20% dos gatos com HT podem apresentar 

azotemia ligeira a moderada (Peterson, 2014).  

É de interesse referir que outro biomarcador de função renal, a dimetilarginina simétrica 

(SDMA), parece estar aumentado em gatos com HT, mas são necessários mais estudos 

para avaliar o efeito desta doença sobre este biomarcador (Covey et al., 2019). 

 

1.4.2.3. Fosfato e Cálcio 

 

Os gatos com HT também podem ter o seu metabolismo ósseo aumentado. Estão 

descritas algumas alterações bioquímicas como o aumento da concentração de fósforo 

(em 35 a 45% dos gatos), a diminuição da concentração de cálcio ionizado (apesar do 

cálcio total estar normal), o aumento da concentração da hormona da paratiróide (PTH), 

o aumento da actividade da isoenzima óssea da FA e o aumento da osteocalcina e do 

calcitriol (Archer e Taylor, 1996; Williams et al., 2012). Mais uma vez, estas alterações 
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tendem a normalizar após tratamento e restabelecimento do estado eutiroideu (Williams 

et al., 2012). 

As causas para estas alterações em gatos com HT, que resultam num aumento do 

metabolismo ósseo, assim como das suas consequências clínicas ainda não estão bem 

esclarecidas (Feldman et al., 2014) 

 

1.4.2.4.Glucose e Frutosamina 

 

A maioria dos gatos com HT tem os níveis de glucose normais, no entanto, uma vez que 

estes gatos têm uma capacidade de lidar com o stresse diminuída, por vezes há 

aumentos agudos dos níveis de glucose em resposta ao stresse (pensa-se que esta 

hiperglicemia se deva a uma libertação aguda de epinefrina) (Feldman et al., 2014). 

Outra doença típica em gatos geriátricos é a diabetes mellitus, como tal, é frequente 

estas duas doenças ocorrerem concomitantemente e com sinais clínicos comuns a ambas 

as doenças, devendo suspeitar-se que tal ocorra em gatos hipertiroideus com 

hiperglicemias persistentes. Nestes casos, é importante ter em mente que, dado o estado 

hipermetabólico que o HT provoca, há um catabolismo acelerado de insulina e a dose 

terapêutica terá de ser ajustada (Mooney e Peterson, 2012). 

Para além disso, a concentração de frutosamina em gatos com HT está diminuída, uma 

vez que a frutosamina sérica está ligada a proteínas (albumina) e o catabolismo proteico 

está aumentado nesta doença, o que dificulta a sua interpretação e utilidade diagnóstica 

(Graham et al., 1999). 

 

1.4.3.Análise de urina 

 

De uma forma geral, a análise de urina de gatos com HT não tem alterações muito 

significativas, mas há casos onde estas podem ocorrer. A maior utilidade deste exame é 

fornecer informação que pode ajudar a descartar ou confirmar outros diagnósticos 

diferenciais ou doenças concomitantes (Mooney e Peterson, 2012). 

Uma das alterações encontradas é a diminuição da densidade urinária (USG), por vezes 

associada a DRC concomitante ou à poliúria/polidipsia presentes nesta doença. No 

entanto, estes resultados são bastante variáveis (Van Hoek et al., 2009; Feldman et al., 

2014). 
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A proteinúria também é frequente (75 a 80% dos casos) desaparecendo usualmente após 

o tratamento, apesar de estar associada a uma menor esperança de vida (Berent et al., 

2007; Van Hoek et al., 2009; Williams et al., 2010). Os mecanismos propostos para a 

ocorrência de proteinúria em casos de HT são DRC concomitante, a hipertensão arterial 

e a hiperfiltração glomerular, as mudanças no transporte tubular das proteínas e as 

alterações na estrutura da barreira glomerular (Van Hoek et al., 2009; Feldman et al., 

2014).  

O HT está associado a um aumento do risco de infecções urinárias, que ocorrem muitas 

vezes na ausência de sinais clínicos (ocorrem em cerca de 12% dos gatos). As causas 

que levam a esta associação ainda não são conhecidas, no entanto, torna-se importante 

incluir a análise de urina como exame complementar de diagnóstico em gatos com HT 

(Mayer-Roenne et al., 2007). 

 

1.4.4.Imagiologia 

 

1.4.4.1.Radiografia torácica 

 

A radiografia torácica é um exame que deveria ser rotineiramente efectuado em gatos 

com suspeita de HT para descartar alterações cardíacas e/ou doenças concomitantes 

como a neoplasia pulmonar ou torácica. Apesar disso, este exame torna-se 

especialmente importante em casos em que se detecta no exame físico dispneia, 

taquipneia, diminuição da intensidade dos sons cardíacos, taquicardia, arritmias ou 

sopros cardíacos (Feldman et al., 2014).  

As alterações radiográficas mais frequentes em gatos com HT são a cardiomegalia 

(cerca de 50% dos casos) ou sinais de insuficiência cardíaca congestiva como o edema 

pulmonar ou o derrame pleural, sendo que a percentagem de gatos que apresenta estes 

sinais clínicos, tem tendencialmente diminuído (Fox et al., 1999; Mooney e Peterson, 

2012). 

 

1.4.4.2.Ecocardiografia 

 

Como já foi descrito anteriormente, alguns gatos com HT desenvolvem cardiomiopatia 

hipertrófica secundária, que pode progredir para insuficiência cardíaca (Liu et al., 
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1984). Alguns estudos tentaram caracterizar as alterações ecográficas no coração destes 

gatos. O mais típico nestas situações é haver uma hipertrofia concêntrica da parede livre 

do ventrículo esquerdo e do septo interventricular. Pode considerar-se que há uma 

hipertrofia quando o diâmetro da parede livre ou do septo interventricular é superior a 

5,5 mm ou a 6 mm, dependendo do autor, quando medida no final da diástole 

(Bonagura, 2000; Fuentes, 2010; Häggström et al., 2015; Luis Fuentes e Wilkie, 2017). 

Além destas alterações, podem ser encontradas outras como o aumento da FS, que 

sugere um aumento da contractilidade do miocárdio, e aumento da relação LA/Ao, que 

indica um aumento das dimensões internas do átrio esquerdo (Liu et al., 1984; Bond et 

al., 1988; Weichselbaum et al., 2005).  

A FS, é utilizada para avaliar a função sistólica e está aumentada em casos de 

hipertrofia do ventrículo esquerdo. Esta medição é geralmente obtida em modo-M, no 

eixo curto, e em gatos o intervalo de referência é de 30 a 50 % (Fuentes, 2010). 

A avaliação da relação LA/Ao é importante, pois permite avaliar as dimensões do átrio 

esquerdo, que é importante para avaliar o grau de remodelação e evolução/gravidade da 

doença. Além disso, se o átrio esquerdo estiver aumentado, é importante avaliar o risco 

de desenvolvimento de tromboembolismo (Spalla et al., 2015). Em gatos considera-se 

que há uma dilatação do átrio esquerdo quando a relação LA/Ao é superior a 1,5 

(Fuentes, 2010). 

Também é possível observar cardiomiopatia dilatada secundária ao HT, apesar de ser 

mais raro, estando esta alteração associada muitas vezes a sinais de insuficiência 

cardíaca congestiva. Em termos ecográficos, nestes gatos, é frequente encontrar uma 

diminuição da contractilidade cardíaca, e hipertrofia ventricular excêntrica (Mooney e 

Peterson, 2012). 

Estas alterações ecocardiográficas, na maioria dos casos, são reversíveis após o 

restabelecimento do estado eutiroideu (Sangster et al., 2014). Quando isto não ocorre, o 

Médico Veterinário deve suspeitar que as alterações cardiacas observadas podem ser 

causadas por uma doença primária concomitante (Carney et al., 2016). 

1.4.4.3.Ecografia Cervical 

 

A ecografia cervical é um exame não invasivo, que não necessita de sedação/anestesia 

(na maioria dos casos) e que é utilizado para avaliar a glândula tiróide e estimar o seu 

volume. Para além disso, é muito mais barato e apresenta uma disponibilidade muito 
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maior do que o outro meio de diagnóstico de imagem da glândula tiróide (ver mais à 

frente cintigrafia) (Feldman et al., 2014). Um estudo encontrou uma correlação entre o 

volume da tiróide e a concentração de T4 sérica. O mesmo estudo verificou uma boa 

correlação da ecografia com a cintigrafia na capacidade de identificar se a doença é uni 

ou bilateral, na maioria dos casos, apesar de alguns dos lóbulos não detetados por 

ecografia, serem hiperfuncionais na cintigrafia (Wisner et al., 1994). 

As glândulas de gatos com HT podem apresentar, de forma geral, um formato anormal, 

um aumento de tamanho e volume, maior irregularidade, aparente lobulação, menor 

contraste com os tecidos envolventes, menor ecogenicidade, maior heterogeneidade e 

maior vascularização. Adicionalmente é frequente encontrar quistos anecogénicos 

nestas glândulas, que podem ser únicos, múltiplos ou irregulares (Wisner et al., 1994; 

Barberet et al., 2010). 

Apesar das suas vantagens, este exame depende em grande parte da experiência do 

operador e não pode substituir a cintigrafia como gold standart para avaliação da 

glândula tiróide, nem na identificação de tecido ectópico (Wisner et al., 1994; Feldman 

et al., 2014). 

 

1.4.5.Eletrocardiografia  

 

Como já foi descrito, o HT tem inúmeros efeitos no sistema cardiovascular, que também 

se traduzem em alterações na eletrocardiografia (ECG). Estas alterações são cada vez 

menos frequentemente descritas e quando ocorrem, raramente necessitam de terapêutica 

específica, normalizando após o tratamento do HT (Feldman et al., 2014). 

As alterações do ECG mais descritas são a taquicardia sinusal (aproximadamente 60% 

dos casos) e um aumento da amplitude da onda R na derivação II, que pode indicar 

aumento das dimensões do ventrículo esquerdo (30 a 50% dos casos). Para além destas 

alterações também estão descritos aumentos do intervalo QRS, diminuição do intervalo 

Q-T, alterações na condução intraventricular e diversas arritmias onde se incluem 

bloqueios atrioventriculares, complexos prematuros atriais ou ventriculares e bloqueios 

dos ramos de His esquerdo e direito (Broussard et al, 1995; Fox, Peterson, e Broussard, 

1999; Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014). 
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1.4.6.Testes de diagnóstico definitivos 

 

O diagnóstico definitivo de HT é feito através da demonstração do aumento da 

concentração das hormonas tiroideias circulantes ou pelo aumento de captação de 

radioisótopos pela tiróide (Mooney e Peterson, 2012). 

 

1.4.6.1.Medição da concentração de T4 total  

 

Este é o teste de diagnóstico mais utilizado na prática clínica, sendo que cerca de 91% 

dos gatos com HT apresentam a concentração de T4 total (T4t) elevada. Este teste para 

além de ser relativamente barato e estar facilmente disponível, tem uma especificidade e 

sensibilidades muito elevadas o que o torna o gold standart para diagnóstico de HT 

(Peterson et al., 2001; Mooney e Peterson, 2012; Peterson, 2013). 

Apesar disto, seja qual for o método laboratorial usado, é sempre possível existirem 

falsos negativos ou falsos positivos, sendo importante integrar a história clínica, os 

sinais clínicos, exame físico e outros exames laboratoriais na interpretação dos 

resultados. Desta forma, sempre que surjam dados discordantes, deve repetir-se a 

análise usando uma metodologia diferente, se possível. Assim, um resultado negativo 

num gato com sinais clínicos e testes laboratoriais típicos de HT, não deve descartar HT 

como diagnóstico. Da mesma forma, um valor elevado num animal sem sintomatologia 

ou análises laboratoriais compatíveis com HT, não deve permitir assumir de imediato o 

diagnóstico de HT (Peterson et al., 2001; Mooney e Peterson, 2012; Peterson, 2013). 

É normal haver flutuações nas concentrações de T4t em gatos com HT. Em casos onde 

já foi detectada uma concentração alta, este facto não tem muito significado clínico, 

pois apesar do valor flutuar, tem tendência a manter-se acima dos valores de referência. 

Isto é sobretudo um problema em gatos cuja doença ainda está numa fase inicial ou com 

HT leve, onde estas flutuações podem baixar os níveis de T4t, num dado momento, 

abaixo dos valores de referência (Peterson, 1987; Mooney e Peterson, 2012).  

Também é possível que doenças não tiroideias diminuam de forma significativa o valor 

de T4t para perto do limite inferior do intervalo de referência ou que baixem os valores 

de T4t em gatos com HT para baixo do limite superior do intervalo de referência 

(Peterson, 2001). Desta forma, 20% dos gatos com HT com os valores de T4t abaixo 

dos valores de referência têm uma doença não tiroideia concomitante identificada 
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(Mooney e Peterson, 2012). Quando estes valores em gatos com HT diagnosticado são 

muito baixos, podemos suspeitar de doença concomitante grave, que neste caso, vai ser 

o determinante de prognóstico, uma vez que a gravidade da doença concomitante está 

directamente relacionada com o grau de supressão da concentração de T4t. Estas 

doenças podem incluir DRC, diabetes mellitus, neoplasia, distúrbios gastrointestinais, 

doença hepática, cardiomiopatia hipertrófica, doença respiratória, doença neurológica 

ou outras (Peterson et al., 2001; Tomsa et al., 2001; Wakeling et al., 2008; Mooney e 

Peterson, 2012). 

Em casos em que a doença ainda está na fase inicial, ou em casos leves, as 

concentrações de T4t vão eventualmente subir acima do limite de referência, na maioria 

dos casos entre 3 a 6 semanas, mas em alguns só passado mais tempo. Nestes casos 

pode ser justificável esperar pelo aparecimento de mais sinais clínicos. Também é 

possível que seja necessário tratar uma doença não tiroideia concomitante, para que os 

valores subam acima do valor de referência (Mooney e Peterson, 2012). 

 

1.4.6.2.Medição da concentração da T4 livre 

 

A concentração de T4 livre (T4f) e de T4t estão altamente correlacionadas no HT, mas 

de uma forma geral, a concentração de T4f encontra-se persistentemente mais 

aumentada. Assim, a concentração de T4f está elevada em 95% dos casos de gatos com 

HT com doença ligeira ou com doença concomitante, que têm a T4t dentro do intervalo 

de referência (Peterson, 2001; Peterson, 2013). Além disso, a medição da T4f é mais 

sensível e como mede apenas a fracção de T4 que não está ligada a proteínas (cerca de 

1% e a única fracção que exerce efeitos nas células), está em teoria, menos susceptível 

de ser afectada por factores não tiroideus (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 

2014). 

Esta técnica apresenta várias desvantagens, que fazem com que não seja utilizada como 

primeira escolha. Apresenta uma menor especificidade do que a medição de T4t, 

estando elevada em cerca de 20% dos gatos eutiroideus com outras doenças, 

apresentando por isso mais falsos positivos (Peterson et al., 2001; Wakeling et al., 

2008). Além disso, uma vez que a T4f está aumentada em todos os casos em que a T4t 

também está, quando o valor de T4t está elevado, a obtenção da concentração de T4f 
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não acrescenta qualquer valor diagnóstico. Outra desvantagem é o preço desta análise 

que é mais elevado do que a de T4t (Peterson et al., 2001; Mooney e Peterson, 2012). 

Assim, pode estimar-se que uma concentração de T4t no limite superior do intervalo de 

referência com uma concentração de T4f alta, é compatível com HT. Por outro lado, 

uma concentração de T4t baixa com uma concentração de T4f alta é compatível com 

uma doença não tiroideia (Mooney e Peterson, 2012; Peterson, 2013). 

Uma vez que o preço desta análise é mais elevado e que necessita de ser interpretado em 

conjunto com a T4t para ter utilidade clínica, na prática realiza-se primeiro a análise de 

T4t e nos casos em que há dúvidas, realiza-se a análise de T4f (Mooney e Peterson, 

2012). 

 

1.4.6.3.Medição da concentração de T3 total  

 

De uma forma geral, a medição da concentração de T3 total (T3t) não é muito utilizada, 

nem se pensa que ofereça vantagens em relação à medição da concentração de T4t. Em 

concordância com esta afirmação, estudos demonstraram que mais de 30% dos gatos 

com HT, tinham a concentração de T3t dentro dos limites de referência (Peterson et al., 

2001; Mooney e Peterson, 2012; Peterson, 2013).  

 

1.4.6.4.Medição da concentração sérica de TSH 

 

Este teste é amplamente utilizado em Medicina Humana, no entanto, não existe ainda 

nenhum teste específico para determinar a TSH no gato. Desta forma, os estudos que 

existem e que avaliam a utilidade desta análise em gatos foram realizados com a análise 

de TSH canina (Mooney e Peterson, 2012; Peterson, 2013).  

De forma a diagnosticar HT, a concentração de TSH deve ser indetectável ou muito 

baixa (Peterson, 2013). Desta forma, já foram realizados estudos que demonstram que 

concentrações indetectáveis de TSH em gatos eutiroides estão associadas a um risco 

acrescido desse gato ser diagnosticado com HT no futuro (Wakeling et al., 2011). No 

entanto, cerca de um terço de todos os gatos estudados tinham TSH indetectável, e 

apenas metade desses desenvolveram HT (Wakeling et al., 2011; Peterson et al., 2015). 

Para além destes, outros estudos demonstraram que gatos eutiroides também podem ter 

concentrações indetectáveis de TSH (Wakeling et al.,2008). Isto ocorre porque o teste 
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que está actualmente disponível não consegue medir concentrações tão baixas de TSH, 

ou seja, não tem a especificidade adequada para distinguir gatos eutiroideus de gatos 

hipertiroideus. Por outras palavras, apesar de ser expectável que gatos com HT tenham 

concentrações mais baixas que os eutiroideus, a análise não consegue detectar valores 

tão baixos, não conseguindo por isso diferenciar um caso de outro (Mooney e Peterson, 

2012; Peterson, 2013). É, assim, um teste altamente sensível, mas muito pouco 

especifico para detectar HT (Peterson et al., 2015). 

Assim, até serem desenvolvidas metodologias específicas para gatos, com uma maior 

sensibilidade, que permita diferenciar valores baixos de TSH de valores baixos-normais, 

este teste não deve ser utilizado isoladamente para diagnosticar HT (Mooney e Peterson, 

2012; Peterson, 2013; Peterson et al., 2015). 

 

 

1.4.6.6.Cintigrafia 

 

A cintigrafia é um procedimento médico que permite visualizar a anatomia da glândula 

tiróide dando, ao mesmo tempo, uma percepção visual da sua funcionalidade. Esta 

técnica baseia-se em detectar a captação de um radioisótopo pela glândula tiróide e 

quando disponível é o gold standart para o diagnóstico de HT (Peterson, 2013). 

Num gato normal avalia-se o estado funcional da tiróide comparando-a com o brilho da 

glândula salivar que deve ser uma proporção de 1:1. Isto é facilmente visualizável a 

olho nu, no entanto esta relação pode ser calculada, assim como a percentagem de 

captação de iodo pela tiróide e ambos estes parâmetros estão altamente correlacionados 

com as concentrações de hormonas tiroideias circulantes, e consequentemente do estado 

metabólico do animal, tornando-se num método muito sensível para o diagnóstico de 

HT (Daniel et al., 2002; Peterson et al., 2015). Inclusivamente, este exame permite 

diagnosticar HT antes das análises sanguíneas revelarem alterações e pode excluir o 

diagnóstico de HT em gatos que tiveram um falso positivo nas análises sanguíneas. 

Assim, este exame é útil para diagnosticar gatos suspeitos de terem HT, mas com 

concentrações de T4 normais e para confirmar ou excluir o diagnóstico em casos de um 

exame de T4 elevado isolado (falso-positivo), especialmente em casos onde não é 

possível palpar um nódulo na tiróide (Peterson, 2013). 
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Outras vantagens deste exame incluem conseguir identificar se o processo é unilateral 

ou bilateral, conseguir detectar tecido ectópico, aumentar a suspeita de carcinoma, ao 

detetar sinais de malignidade e detectar metástases (Broome, 2006; Harvey et al., 2009; 

Peterson et al., 2015). Por estas razões, torna-se útil antes da realização do tratamento 

cirúrgico, para além de ser útil na determinação da dose para o tratamento com iodo 

radioactivo (Harvey et al., 2009). 

Apesar de ser o melhor método para avaliar a função da tiróide, muitos poucos Médicos 

Veterinários têm acesso a este exame, pelo seu preço elevado e instalações e licenças 

próprias para efectuar imagiologia nuclear (Peterson, 2013; Peterson, 2015). Outra 

desvantagem desta técnica é o facto de a terapia farmacológica para HT poder alterar as 

imagens durante duas semanas após a retirada do medicamento e causar erros na 

distinção de doença uni ou bilateral (Nieckarz e Daniel, 2001; Fischetti et al., 2005). 

Adicionalmente está descrito que o protocolo utilizado para sedação/anestesia também 

pode alterar o resultado do exame, ao alterar o rácio de brilho tiróide:glândula salivar 

(Schaafsma et al., 2006). 

 

1.5.Tratamento 

 

Existem 4 modalidades terapêuticas atualmente utilizadas para tratar gatos com HT. 

Cada uma destas apresenta vantagens e desvantagens em relação às outras e a escolha 

sobre qual utilizar deve ser personalizada para cada caso. Estas quatro opções podem 

dividir-se em definitivas ou curativas e em não definitivas ou não curativas. Dentro das 

definitivas incluem-se o tratamento com iodo radioactivo e o tratamento cirúrgico 

(tiroidectomia), enquanto que as não definitivas são o tratamento dietético com restrição 

de iodo e o tratamento farmacológico (Feldman et al., 2014; Graves, 2016; Carney et 

al., 2016). 

A escolha do tratamento depende muitas vezes da experiência do Médico Veterinário, 

da idade do gato, das comorbilidades, do custo do tratamento e da disponibilidade do 

tratamento. Os objectivos são reestabelecer o estado tiroideu e limitar os efeitos 

secundários como o hipotiroidismo iatrogénico (Carney et al., 2016).  
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1.5.1.Tratamento com iodo radioactivo 

 

Esta é opção terapêutica é considerada a 1ª escolha pela maioria dos especialistas 

mundiais e oferece inúmeras vantagens. É um tratamento definitivo e curativo, com 

potencial para eliminar o tecido hiperfuncional num único tratamento, atua sobre o 

tecido ectópico, não é necessária anestesia, na maioria dos casos e os efeitos 

secundários são mínimos (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014; Carney et 

al., 2016).  

É indicado que os animais que sejam submetidos a este tratamento estejam estáveis, 

com tratamento farmacológico prévio com metimazole, com possíveis doenças 

concomitantes controladas, para melhores resultados e pelo risco que advém do 

isolamento do animal após o tratamento (Carney et al., 2016). 

Este tratamento baseia-se na administração de um radioisótopo, habitualmente o 

iodo131, que é incorporado na glândula tiróide. A radiação emitida por este 

radioisótopo é responsável pela destruição selectiva das células foliculares funcionais. 

Assim, como atua apenas nessas células, não ocorrem lesões nas estruturas adjacentes 

(podem ocorrer lesões mínimas), o que inclui as glândulas paratiróides, não havendo o 

risco de hipoparatiroidismo (Feldman et al., 2014; Carney et al., 2016).  

As principais limitações para o uso desta opção terapêutica são a exigência de 

instalações e licenças próprias, que não estão acessíveis para muitos Médicos 

Veterinários e o tempo de isolamento em que o gato tem de ficar após o tratamento, que 

pode variar desde 3 dias a 4 semanas (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014; 

Carney et al., 2016). 

Como já foi referido, esta é a opção terapêutica de eleição, quando disponível, 

apresentando uma taxa de sucesso após uma única administração superior a 95% e 

reduzindo a concentração de T4 para os valores de referência num espaço de 4 a 12 

semanas, na maioria dos casos, apesar da resolução clínica poder ocorrer apenas 

passados vários meses (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014; Carney et al., 

2016; Lucy et al., 2017; Vagney et al., 2017). Normalmente os casos em que uma dose 

não é suficiente, são os casos mais graves, com concentrações de T4 mais altas, 

sintomatologia clínica mais exuberante ou casos de carcinoma, que necessitam de uma 

dose muito maior por não captarem tão bem o iodo (Carney et al., 2016). Os casos em 

que não está presente um carcinoma, costumam responder favoravelmente a uma 

segunda dose (Carney et al., 2016; Lucy et al., 2017). 
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Estes gatos que recebem uma maior dose de iodo131 correm um risco maior de sofrer 

hipotiroidismo iatrogénico e de necessitarem de suplementação hormonal (Lucy et al., 

2017; Vagney et al., 2017). Utilizando as doses convencionais é raro que o 

hipotiroidismo seja permanente, embora seja frequente haver um período de 

hipotiroidismo transiente, que afecta até 75% dos gatos (Lucy et al., 2017). 

1.5.2.Tratamento cirúrgico 

 

A tiroidectomia é outra opção terapêutica muito utilizada em todo o mundo, 

potencialmente curativa. Existem várias técnicas cirúrgicas descritas, incluindo excisão 

uni ou bilateral, bilateral faseada e usando técnicas intra ou extracapsulares (Padgett, 

2002). Antes da realização desta técnica deve proceder-se à estabilização do animal com 

tratamento farmacológico para o HT e tratamento específico para as restantes 

comorbilidades (Feldman et al., 2014). 

Apesar de potencialmente curativa, e de ter uma alta taxa de sucesso, esta opção 

também está associada a alguns riscos. O próprio procedimento cirúrgico e a anestesia 

estão associados a possível morbilidade e mortalidade. Um dos riscos mais frequentes é 

o da hipocalcemia associado à excisão acidental das glândulas paratiróides, que pode ser 

transitória ou permanente. A hipocalcemia também pode ocorrer em casos em que as 

glândulas paratiróides são preservadas, sendo que neste caso, é tendencialmente leve e 

transiente, não necessitando de tratamento. Outras complicações pós-cirúrgicas que 

podem ocorrer são a síndrome de Horner, paralisia do nervo laríngeo recorrente e 

recorrência do HT (Padgett, 2002; Naan et al., 2006; Feldman et al., 2014; Carney et 

al., 2016).  

Podem ser necessárias várias cirurgias, se o cirurgião não conseguir remover todo o 

tecido afectado. As técnicas imagiológicas pré-cirúrgicas minimizam este risco e 

identificam possíveis tecidos tiroideus ectópicos, que o cirurgião não conseguiria retirar 

de outra forma (dependendo da localização, podem ser inoperáveis) (Naan et al., 2006; 

Carney et al., 2016). 

O maior risco desta cirurgia é o facto de, ao ser definitiva, poder levar a um 

hipotiroidismo iatrogénico permanente, obrigando o animal a suplementação hormonal 

para o resto da vida (Birchard, 2006; Feldman et al., 2014; Carney et al., 2016).  

Apesar de todos estes riscos, é uma técnica associada a uma grande taxa de sucesso 

(mais de 90%), com uma taxa de recidivas de cerca de 5%, sendo que estes resultados 
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dependem muito da experiencia do cirurgião (Naan et al., 2006; Carney et al., 2016). É 

expectável que o estado eutiroideu seja restabelecido entre 24 e 48 horas após a cirurgia, 

devido à semi-vida curta das hormonas tiroideias (Carney et al., 2016). Em casos de 

cirurgia unilateral é frequente ocorrer hipotiroidismo transitório durante 1 a 3 meses 

(Feldman et al., 2014; Carney et al., 2016). Outra vantagem desta técnica é a 

possibilidade de realizar histopatologia em casos de suspeita de carcinoma (Mooney e 

Peterson, 2012). 

 

1.5.3.Tratamento dietético  

 

O princípio deste tratamento baseia-se no facto de ser necessário iodo exógeno, obtido 

pela dieta, para a formação das hormonas tiroideias. Assim, foi desenvolvida uma dieta 

específica para o tratamento desta doença (Hill’s Prescription Diet y/d Feline), com uma 

grande restrição do conteúdo em iodo (Feldman et al., 2014; Carney et al., 2016). 

Algumas das desvantagens desta opção terapêutica incluem o facto de não ser curativa, 

não atuando directamente no tecido hiperfuncional, ser pouco palatável para cerca de 

12% dos gatos, ser difícil de implementar em casas com vários gatos e em gatos que 

vivam no exterior, não poder ser implementada em gatos que precisem de outras dietas 

específicas para outras doenças concomitantes ou em gatos que tomem medicação ou 

complementos contendo iodo (Van der Kooij et al., 2013; Feldman et al., 2014; Carney 

et al., 2016). Mais uma vez é um investimento ao longo de toda a vida do animal, sendo 

que para ser eficaz o gato não pode comer absolutamente mais nada que não a dieta 

(Feldman et al., 2014; Hui et al., 2015). A dieta comercial que está actualmente 

disponível tem uma concentração de iodo mais baixa do que os requisitos mínimos para 

gatos adultos, estabelecidos pela National Resarch Council (NRC), e apesar de num 

estudos efetuado onde se utilizou uma restrição de iodo ainda maior, nenhum gato ter 

demonstrado sinais de insuficiência, os efeitos desta restrição a longo prazo ainda não 

estão estudados (Wedekind et al., 2009). 
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1.5.4.Terapia Farmacológica 

 

Esta modalidade terapêutica é muito utilizada em todo mundo, e como referido, 

apresenta vantagens e desvantagens. É uma terapia não curativa mas que pode ser 

utilizada eficazmente para controlo a longo prazo do HT, é barata a curto prazo, 

facilmente disponível e cujos sinais clínicos, incluindo o hipotiroidismo iatrogénico, são 

reversíveis (Daminet et al., 2013; Carney et al., 2016). Para além de ser utilizada como 

terapia a longo prazo, é muitas vezes utilizada para a estabilização de gatos com HT 

antes de efectuar um tratamento definitivo (Trepanier, 2007; Feldman et al., 2014). No 

entanto, é uma terapia que exige medicação para toda a vida do animal, é uma despesa a 

longo prazo, exige um gato e um tutor cooperantes e como estes fármacos são 

potencialmente teratogénicos para o Homem, os tutores devem evitar a sua exposição 

(Daminet et al., 2013). 

Atualmente existem dois princípios activos utilizados para o controlo do HT: o 

carbimazole e o seu metabolito metimazole (o mais utilizado) (Daminet et al., 2013). O 

metimazole actua ao inibir a TPO de forma reversível e assim inibir a formação das 

hormonas tiroideias (Daminet et al., 2013). 

Para além da administração por via oral (PO) também está disponível uma preparação 

tópica de aplicação transdérmica, ideal para gatos que não toleram a preparação oral. Os 

efeitos adversos resultantes da administração do metimazole são relativamente raros e a 

ocorrerem, o mais usual é ocorrem nas primeiras 4 a 6 semanas após o início do 

tratamento, não parecendo haver um efeito dose-dependente. Os efeitos secundários 

mais típicos são a hepatopatia, alterações hematológicas (leucopenia, anemia, e 

trombocitopenia), podendo ocorrer também alterações gastrointestinais, letargia e 

prurido facial (Peterson et al., 1988). Apesar do metimazole ser eficaz em manter a 

concentração de T4 normal, este não atua na origem da doença, o que significa que o 

tecido adenomatoso continua hiperfuncional e a crescer. Para além disso, dado que esta 

terapia não atua na origem da doença, não deve ser a única terapia utilizada nos casos de 

carcinoma. Alguns investigadores acreditam que uma terapia farmacológica prolongada 

pode favorecer o aparecimento de tecido maligno (Peterson e Broome, 2012; Peterson et 

al., 2015). Em alguns casos, a dose terapêutica pode precisar de ser progressivamente 

aumentada até não se conseguir controlar a doença, ou pela dose ser demasiado elevada 

ou pelo gato se tornar refractário à medicação, sendo necessário explorar outras opções 
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terapêuticas (Peterson et al., 2015). Ainda assim, a maioria dos gatos pode ter a doença 

controlada durante toda a vida apenas com esta medicação (Carney et al., 2016).  

O resumo das vantagens e desvantagens de cada opção terapêutica é apresentado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Vantagens de desvantagens das diferentes opções terapêuticas (adaptado de Carney et al., 

2016) 

Tratamento Vantagens Desvantagens 

Farmacológico  Eficácia maior que 95% 

 Não necessita de 

hospitalização 

 Investimento a longo prazo 

 Reversível 

 Medicação diária para toda a vida 

 Monitorizações frequentes 

 Reacções adversas possíveis 

 Tumor continua a crescer e pode 

tornar-se maligno 

Cirúrgico  Potencialmente curativo 

 Eficácia maior que 90% se ambas as 

glândulas forem removidas 

 Efeitos em 1-2 dias 

 Recaídas pouco frequentes na técnica 

bilateral 

 Não necessita de equipamento especial 

 Maioria dos cirurgiões pode fazer 

 Necessita de anestesia 

geral, num doente com 

risco cardiovascular 

 Risco de 

hipoparatiroidismo 

transitório ou permanente 

 Hospitalização 

 Irreversível 

 Necessita de 

estabilização pré-

cirúrgica da doença 

 Investimento inicial 

Dietético  Apenas com a dieta é possível controlar 

a doença (sem administrações) 

 Menos stressante para o gato 

 Eficácia acima dos 82% 

 Seguro em gatos com IRC 

 Investimento a longo 

prazo 

 Única comida que o 

animal pode ingerir para 

que o tratamento tenha 

sucesso 

 Pouco palatável 

Iodo Radioactivo  Eficaz em mais de 95% dos casos 

 Actua em tecido ectópico 

 Mais eficaz em carcinomas 

 Percentagem de recaídas baixa 

 Procedimento simples 

 Efeitos adversos raros 

 Pouca monitorização após o tratamento 

 Tratamento de eleição 

 Licenças e instalações 

especiais 

 Longa hospitalização em 

isolamento (sem visitas) 

 Não reversível 

 Após alta, recolha das 

fezes, gato estritamente 

em casa e contacto 

reduzido durante duas 

semanas 

 Investimento inicial 
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1.6.Prognóstico 

 

Apesar de alguns estudos mais antigos indicarem tempos de sobrevivência mais curtos, 

os estudos mais recentes apontam para um tempo de sobrevivência que vai até aos 5,3 

anos em gatos com HT bem controlado, com um prognóstico excelente. De forma geral, 

a maior mortalidade e morbilidade resulta das doenças concomitantes, e não do HT em 

si. Esta maior esperança e qualidade de vida que estes gatos têm atualmente resulta de 

uma maior consciencialização, diagnóstico mais precoce e técnicas de diagnóstico e 

tratamento mais disponíveis (Carney et al., 2016). 

Apesar dos casos de gatos com carcinomas apresentarem um pior prognóstico, também 

nestes casos a mortalidade está muitas vezes associada a outras doenças concomitantes 

(Carney et al., 2016). 

 

2.Péptidos Natriuréticos  

 

Existem vários péptidos natriuréticos (NPs) descobertos, no entanto, os três principais 

são o péptido natriurético atrial (ANP), o primeiro a ser descoberto em 1981, o péptido 

natriurético cerebral (BNP) e o péptido natriurético tipo-C (CNP). Estes péptidos são 

atualmente alvo de estudo tanto em Medicina Humana como em Medicina Veterinária, 

pelo seu potencial como biomarcadores de stresse cardíaco e até como opções 

terapêuticas (Hall, 2004; Omland e Hagve, 2009; Oyama, 2015; de Lima e Ferreira, 

2017). Destes três, os mais estudados são o ANP e o BNP. Os NPs exercem ações 

principalmente no tecido cardíaco, renal, vascular e no sistema nervoso central, 

regulando a pressão e o volume sanguíneo, através da sua acção diurética, natriurética e 

vasodilatadora (Abassi et al., 2004; Omland e Hagve, 2009; de Lima e Ferreira, 2017). 

Estes efeitos são mediados pela ligação dos NPs a receptores de membrana específicos, 

localizados nestes tecidos, tendo sido identificados pelo menos três tipos diferentes de 

receptores, com afinidades variáveis para cada tipo de péptido (Abassi et al., 2004; 

Omland e Hagve, 2009). 

Apesar de serem codificados por genes diferentes, estes NPs apresentam grandes 

semelhanças na sua estrutura química, na sua regulação e degradação e até na sua acção 

(Hall, 2005). Apresentam, no entanto, algumas diferenças importantes entre si, sendo 
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que o BNP e os seus derivados parecem ser os péptidos com maior potencial como 

biomarcadores (de Lima e Ferreira, 2017). 

 

2.1.BNP /NT-ProBNP 

 

Como foi referido anteriormente, este biomarcador apresenta o maior potencial e tem 

sido o mais estudado, quer em Medicina Humana como em Medicina Veterinária 

(Abassi et al., 2004; Hall, 2005; Omland e Hagve, 2009; Oyama, 2015; de Lima e 

Ferreira, 2017). 

 

2.1.1.Estrutura 

 

O gene que codifica o BNP localiza-se no cromossoma 1, e codifica uma pré-

prohormona que é clivada dando origem a uma prohormona, denominada proBNP. Esta 

prohormona é, por sua vez, posteriormente clivada em duas, por duas enzimas 

proteolíticas, a furina e a corina, dando origem ao BNP, a porção biologicamente activa, 

e ao NT-ProBNP, a porção biologicamente inactiva. Atualmente não é claro se esta 

clivagem ocorre durante o processo de excreção do péptido ou se apenas durante a 

circulação, ou se em ambas as situações (Hall, 2004; Hall, 2005; Omland e Hagve, 

2009; Connolly, 2010; Oyama, 2015; de Lima e Ferreira, 2017). 

 

2.1.2.Secreção 

 

A maior fonte de BNP são os cardiomióctios, no entanto, também os fibroblastos têm a 

capacidade de produção e secreção destes péptidos (Hall, 2004; Hall, 2005; Omland e 

Hagve, 2009). 

Os estímulos mais importantes para a excreção de BNP e NT-ProBNP são o estiramento 

dos cardiomiócitos e a sobrecarga de pressão, pensando-se que o aumento das 

concentrações do BNP e NT-ProBNP está directamente relacionado com a quantidade 

de stresse cardiaco (Hall, 2004; Hall, 2005; Oyama, 2015). Uma vez que o stresse do 

miocárdio é uma componente importante de muitas doenças cardíacas, propôs-se que 

estes péptidos fossem bons biomarcadores, específicos de stresse do miocárdio. Outros 
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fatores que estimulam a secreção de BNP são a secreção de outras hormonas 

(catecolaminas, angiotensina II, endotelina), isquémia/hipoxia e citoquinas inflamatórias 

(Hall, 2005; Omland e Hagve, 2009). 

O armazenamento e secreção constituem uma das principais diferenças entre o ANP e o 

BNP. O ANP é armazenado em grandes quantidades em grânulos dos miócitos do átrio, 

para estarem disponíveis em grande quantidade aquando do stresse atrial, sendo a 

ativação do gene que codifica a sua produção é relativamente lenta. Por outro lado, o 

BNP está armazenado em pequenas quantidades, no entanto a activação do gene que 

codifica a sua produção é feita de forma mais rápida (Hall, 2004; Hall, 2005; Omland e 

Hagve, 2009). 

No organismo normal, os átrios são a maior fonte de ambos os péptidos, no entanto, em 

situações de stresse crónico do miocárdio o organismo adapta-se, começando a produzir 

mais BNP, maioritariamente no ventrículo (Hall, 2004; Hall, 2005). As principais 

diferenças da produção e do armazenam do ANP e do BNP estão resumidas na Tabela3. 

 

Tabela 3. Diferenças na produção e armazenamento entre o ANP e o BNP (adaptado de Hall, 2004) 

Característica ANP BNP 

Localização Atrial Atrial e Ventricular 

Armazenamento atrial Grande quantidade Pequena quantidade 

Secreção basal ++ + 

Transcrição em resposta 

ao stresse 

Lenta Rápida 

Aumento relativo em 

insuficiência cardíaca 

+ +++ 

ANP=péptido natriurético atrial; BNP=péptido natriurético cerebral 

 

2.1.3.Efeitos fisiológicos 

 

De uma forma geral, os efeitos principais do BNP, tal como do ANP, são a diurese, a 

natriurese, a vasodilatação, a inibição da excreção da renina e da aldosterona, e a 

inibição do crescimento vascular e dos miócitos (Hall, 2004; de Lima e Ferreira, 2017). 

Muitos dos efeitos dos NPs parecem contrariar e efectivamente tentar compensar os 

efeitos do SRAA que é activado em muitas doenças cardíacas (Oyama, 2015; de Lima e 

Ferreira, 2017). 
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O BNP e o ANP produzem diversos efeitos cardiovasculares ao provocar uma 

vasodilatação arterial e venosa, diminuem a resistência vascular periférica e diminuem a 

pressão arterial. Adicionalmente têm um efeito directo na modulação da contractilidade 

cardíaca. Outros efeitos cardiovasculares incluem a inibição do crescimento e da 

proliferação dos cardiomiócitos e dos fibroblastos, a inibição da secreção da matriz 

extracelular e o efeito inibitório que têm sobre a angiotensina II (AII), o que resulta num 

efeito anti-fibrótico e preventivo da remodelação cardíaca (Omland e Hagve, 2009). 

Os efeitos mais característicos dos NPs são a diurese e natriurese que provocam a nível 

renal. Estes devem-se, em parte, aos efeitos directos que os NPs têm que resultam num 

antagonismo à retenção de água e sódio causada pela AII nos túbulos contornados 

proximais, inibição da retenção de água provocada pela vasopressina nos túbulos 

colectores corticais, e da retenção de sódio nos túbulos colectores medulares (Omland e 

Hagve, 2009). 

Para além destes efeitos cardiovasculares e renais, os NPs também produzem alterações 

neuroendócrinas e no sistema imunitário. Nestes incluem-se a inibição do SRAA 

através da inibição directa da secreção de renina e da inibição directa e indirecta da 

produção de aldosterona. Produzem também uma inibição da produção de 

catecolaminas e de endotelina, inibição da secreção de vasopressina, que contribui para 

inibição da sede. Para além destes efeitos, os NPs apresentam uma forte ação anti-

inflamatória (Omland & Hagve, 2009). 

 

2.1.4.Eliminação 

 

Os NPs são eliminados através de dois mecanismos distintos, ao ligar-se aos seus 

receptores ou através de peptidases proteolíticas, sendo a mais estudada a endopeptídase 

neutra (NEP) (Hall, 2004; Hall, 2005; Omland e Hagve, 2009). O BNP parece ser mais 

resistente à acção da NEP quando comparado com o ANP e, por sua vez, o NT-ProBNP 

apresenta maior estabilidade e uma semi-vida mais longa (cerca de 120 minutos) do que 

o BNP (cerca de 21 minutos), apesar de serem produzidos numa proporção de 1:1. Por 

esta razão a maioria dos estudos baseia-se na determinação das concentrações do NT-

ProBNP em detrimento do BNP (Hall, 2004; Hall, 2005; Omland e Hagve, 2009; 

Oyama, 2015; de Lima e Ferreira, 2017). 
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A principal via de eliminação é renal, no entanto o pulmão e o fígado também 

contribuem neste processo (de Lima e Ferreira, 2017). 

 

2.1.5-Utilidade clínica  

 

A maioria dos estudos relacionados com os NPs, exploram o seu potencial como 

biomarcadores de doença cardíaca. Um biomarcador é um elemento bioquímico que 

pode ser medido para avaliar a progressão de uma doença ou os resultados do seu 

tratamento. Um bom biomarcador deve ser específico do órgão a ser estudado, deve ser 

excretado em proporção à gravidade da doença, deve fornecer informação relativa ao 

diagnóstico, prognóstico, resposta ao tratamento e deve estar facilmente e rapidamente 

disponível (Connolly, 2010; Oyama, 2015; de Lima e Ferreira, 2017). 

O NP mais utilizado actualmente em Medicina Veterinária é o NT-ProBNP, com vários 

estudos a demonstrarem concentrações elevadas em diversas doenças cardíacas (Hsu et 

al., 2009; Singh et al., 2010; Fox et al., 2011; Sangster et al., 2014; Parzeniecka-

Jaworska et al., 2016; Harris et al., 2017). Em gatos utiliza-se, principalmente, para 

diferenciar a dispneia de origem cardíaca da dispneia de origem não cardíaca e pela 

possibilidade de detectar cardiomiopatia hipertrófica oculta (Fox et al., 2009; Fox et al., 

2011; Oyama, 2015; de Lima w Ferreira, 2017; Ward et al., 2018). 

Como já foi referido, uma das maiores utilidades do NT-ProBNP é conseguir, em 

situações de urgência, distinguir dispneia ou tosse de origem cardíaca, de origem não 

cardíaca (Connolly, 2010). Esta distinção muitas vezes não é possível apenas com base 

no exame físico ou história clínica, necessitando de meios complementares de 

diagnóstico. Uma vez que estes meios, como a radiografia (Raio-x) ou a ecocardiografia 

não estão disponíveis em situações de urgência ou o gato pode não estar clinicamente 

estável para os realizar, torna-se imperativo ter um meio de diagnóstico acessível e 

rápido, de forma a instituir a melhor terapêutica para cada situação (Oyama, 2015; de 

Lima e Ferreira, 2017). Assim, estudos demonstraram que o NT-ProBNP é um 

biomarcador específico e sensível (perto de 90% em ambos os parâmetros) para 

distinguir a etiologia desta apresentação clínica, apresentando concentrações 

aumentadas quando a causa é a insuficiência cardíaca congestiva, causada por diferentes 

tipos de cardiomiopatias, comparativamente às concentrações quando a causa não é 

origem cardíaca (Fox et al., 2009; de Lima e Ferreira, 2017; Ward et al., 2018). Num 



48 
 

dos estudos a sensibilidade para diagnosticar a causa da dispneia foi de 69% quando o 

NT-ProBNP não era utilizado, tendo aumentado para 87% ao adicionar esta medição 

(Singletary et al., 2012). Outro estudo demonstrou que o diagnóstico também pode ser 

realizado medindo a concentração de NT-ProBNP no líquido recolhido do derrame 

pleural (Wurtinger et al., 2017). 

Muitos estudos já foram realizados com o objectivo de avaliar as concentrações do NT-

ProBNP em gatos com diferentes cardiomiopatias, com diferentes gravidades e com 

diferentes resultados (Connolly, 2010). Vários destes estudos demonstraram a elevação 

do NT-ProBNP e a sua consequente capacidade para detectar cardiomiopatias no seu 

estadio inicial, sem sintomatologia clínica e com alterações ecocardiográficas mínimas. 

Assim, demonstrou-se a capacidade do NT-ProBNP em diferenciar gatos saudáveis de 

gatos com cardiomiopatias assintomáticas ou ligeiras e ainda diferenciar 

cardiomiopatias graves com uma sensibilidade para detectar cardiomiopatias ocultas 

entre 86% e 100% e uma especificidade entre 89% e 100% (Fox et al., 2011; Harris et 

al., 2017). Por outro lado, vários outros estudos tiveram resultados discordantes. Nestes 

estudos, a concentração de NT-ProBNP ou de ProANP apenas se apresentou elevada em 

gatos com insuficiência cardíaca congestiva ou com cardiomiopatias graves, não 

apresentando diferenças entre os gatos saudáveis e os gatos com cardiomiopatias leves 

(Hsu et al., 2009; Singh et al., 2010; Sangster et al., 2014; Parzeniecka-Jaworska et al., 

2016). Em Medicina Humana demonstrou-se que alguns fármacos utilizados no 

tratamento de insuficiência cardíaca como os diuréticos e os vasodilatadores causam 

uma redução na concentração de NT-ProBNP e de BNP (Omland e Hagve, 2009). 

Apesar da sua grande utilidade nestas situações, há outras doenças e outros fatores que 

podem influenciar a concentração de NT-ProBNP e que influenciam a sua interpretação 

clínica. Estes fatores incluem a função renal, a pressão arterial, o género, a obesidade, a 

hipertensão pulmonar, a idade, a embolia pulmonar, o hiperadrenocorticismo, a 

septicémia e o HT (Omland  Hagve, 2009; Connolly, 2010; Sangster et al., 2014; 

Oyama, 2015). 

Estudos realizados no Homem demonstram que as concentrações de NT-ProBNP 

aumentam com a idade, são mais elevadas em mulheres e diminuem em casos de 

obesidade (Omland e Hagve, 2009). 

Vários estudos no Homem e em cães demonstraram que as concentrações do NT-

ProBNP aumentam com a diminuição da GFR e de excreção de creatinina. Em gatos, 

um estudo demonstrou que gatos com DRC grave, mas normotensos apresentavam 
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concentrações de NT-ProBNP elevadas, apesar do mesmo não suceder em gatos com 

DRC leve a moderada (Lalor et al., 2009). Estes resultados são expectáveis uma vez que 

o rim é a principal via de eliminação dos NPs (Connolly et al., 2005). Para além disso, 

também já foi demonstrado que a concentração de NT-ProBNP pode ser medida na 

urina (Omland e Hagve, 2009). 

O mesmo estudo, realizado por Lalor et al. (2009) demonstrou que em gatos com DRC 

hipertensos a concentração de NT-ProBNP era significativamente mais elevada quando 

comparada com gatos saudáveis e com gatos com DRC normotensos. Em gatos onde o 

tratamento anti-hipertensor resultou numa normalização da pressão arterial, a 

concentração de NT-ProBNP baixou significativamente. Assim este péptido demonstra 

algum potencial para biomarcador de hipertensão, ou da sua resposta ao tratamento 

(Connolly, 2010; Bijsmans et al., 2017). 

Vários estudos, no Homem e em gatos demonstraram que o HT também influencia a 

concentração de NT-ProBNP (Manuchehri et al., 2006; Pakuła et al., 2011; Sangster et 

al., 2014). Como já foi descrito anteriormente, em gatos com HT, há uma diminuição da 

resistência vascular periférica, o enchimento arterial efectivo baixa, o que leva à 

libertação de renina e activação do SRAA, por si só um possível estímulo para a 

produção e libertação de NPs. Além disso, há um aumento da retenção de sódio, 

aumentando o volume plasmático. Isto em conjunto com a libertação de eritropoietina 

leva a um aumento da pré-carga e do débito cardíaco, outros estímulos à produção e 

libertação de NPs (Vaske et al., 2015). Em concordância, estudos em Medicina Humana 

mostram uma diminuição da concentração de NT-ProBNP após o tratamento de HT e 

restabelecimento do estado eutiroideu (Manuchehrim et al., 2006). Outro estudo 

demonstrou claramente que doentes com HT, mas sem alterações cardíacas confirmadas 

com ecocardiografia, apresentavam concentrações de NT-ProBNP elevadas, até em 

casos de HT subclínico (Pakuła et al., 2011). Em Medicina Veterinária um estudo 

comprovou que a concentração de NT-ProBNP estava aumentada em gatos com HT 

comparado com gatos saudáveis, no entanto, este estudo não encontrou diferenças 

significativas entre gatos com HT e gatos com cardiomiopatia hipertrófica primária 

(Sangster et al., 2014). São, no entanto, necessários mais estudos para avaliar a utilidade 

deste biomarcador em gatos com HT. 

É importante ter em conta que apesar da utilidade do NT-ProBNP como biomarcador e 

como indicação de diagnóstico, tratamento e prognóstico, os testes não têm uma 

especificidade e sensibilidades de 100%, havendo muitos fatores que afetam a sua 
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concentração, muitos deles ainda não compreendidos. Assim, devemos utilizar este teste 

em conjunto com a história clínica, exame físico e outros exames complementares, para 

conseguir aproveitar todo o seu potencial e realizar uma interpretação correcta 

(Connolly, 2010; Oyama, 2015; Harris et al., 2017; de Lima e Ferreira, 2017).  
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Capitulo II- Componente Prática 

 

1.Introdução  

 

O HT é a endocrinopatia mais frequente em gatos geriátricos. As hormonas da tiróide 

têm um efeito marcado no sistema cardiovascular, sendo frequente observar-se 

hipertrofia concêntrica do miocárdio com um aumento da contractilidade e disfunção 

diastólica. O biomarcador cardíaco NT-ProBNP é utilizado para detetar e monitorizar 

este tipo de alterações cardíacas em gatos com doença cardíaca primária ou secundária. 

Assim, dada a associação entre o HT e as alterações cardíacas descritas, neste trabalho 

pretendeu-se avaliar o potencial do NT-ProBNP para detetar alterações cardíacas em 

gatos com HT. Além disso, avaliou-se também se o grau de elevação da concentração 

de NT-ProBNP se correlacionava com a gravidade das alterações cardíacas e com a 

concentração sérica de T4 total. 

 

1.1.Animais  

 

Os gatos incluídos neste trabalho compareceram à consulta no Hospital Veterinário das 

Laranjeiras, em Lisboa, durante um período de aproximadamente 6 meses, de 27 de 

Agosto de 2018 até 22 de Fevereiro de 2019. Todos os tutores assinaram um 

consentimento informado, aceitando a participação do seu animal neste trabalho (Anexo 

1). Neste estudo, participaram 5 gatos diagnosticados com HT. A todos os animais foi 

realizado um hemograma, alguns parâmetros bioquímicos (ALT e creatinina), foi 

determinada a concentração sérica de T4t e NT-ProBNP e efetuada uma ecocardiografia 

com ECG em simultâneo. A recolha de sangue foi realizada através de punção da veia 

jugular ou da veia femoral. Também se obteve o rácio proteína/creatinina na urina 

(UPC), obtida por cistocentese, em 3 gatos. A medição da pressão arterial foi realizada 

nos cinco animais, mas apenas foi possível obter valores fiáveis em 4 dos gatos.  

No conjunto de gatos que participou neste estudo, três já tinham o diagnóstico prévio de 

HT no momento em que se apresentaram à consulta, tendo realizado terapia 

farmacológica com metimazole encontrando-se, no entanto, hipertiroideus apesar do 

tratamento. 
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1.1.1.Critérios de inclusão 

 

Todos os animais incluídos neste trabalho tiveram de cumprir 3 critérios de inclusão: ter 

um diagnóstico de HT e estar num estado hipertiroideu no momento da consulta; 

realizar uma avaliação ecocardiográfica; e realizar a medição da concentração sérica de 

NT-ProBNP.  

 

1.2.Diagnóstico de Hipertiroidismo 

 

O diagnóstico definitivo de HT foi obtido mediante a medição da concentração sérica de 

T4t, realizada num laboratório externo ao hospital (VETinLAB), sendo que um dos 

animais realizou a análise num laboratório diferente, sendo os controlos posteriores no 

mesmo laboratório que os restantes. Neste laboratório, o intervalo de referência 

utilizado é de 0,6-3,9 µg/dL, considerando-se que o gato é hipertiroideu se tiver uma 

concentração igual ou superior a 4 µg/dL. A decisão que levou à recolha de sangue 

baseou-se na sinalização/fatores de risco (idade), ou seja, como parte do exame de 

rotina a animais geriátricos, na palpação da glândula tiróide e/ou com base na presença 

de sinais clínicos compatíveis. Num dos animais foi realizada a ecografia cervical onde 

se observou um aumento unilateral (direito) das dimensões da glândula tiróide, que se 

apresentava moderadamente heterogénea, mas sem a presença de nódulos ou quistos 

observáveis.  

 

1.3 .Medição do NT-ProBNP 

 

A recolha de sangue para a determinação da concentração sérica de NT-ProBNP 

ocorreu simultaneamente à recolha de sangue para medição de T4t, não tendo sido 

necessário em nenhum dos animais uma punção adicional ao que seria necessário para o 

diagnóstico ou monitorização de HT. Após a recolha do sangue este foi colocado num 

tubo seco e imediatamente centrifugado a 3000 rotações por minuto, durante 10 

minutos. O soro colocado num tubo eppendorf que foi imediatamente congelado a uma 

temperatura de -15ºC. Os tubos permaneceram congelados durante um período máximo 

de 5 meses, tempo que o laboratório de análises clínicas indicou para a manutenção de 
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estabilidade da amostra. A amostra foi posteriormente recolhida por este laboratório 

externo (Inno - Serviços Especializados Em Veterinária, Lda) que efectuou a análise da 

mesma, utilizando a técnica enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). A 

interpretação dos resultados foi feita com base nas indicações do laboratório e com a 

restante informação clínica de cada animal. O laboratório que realizou a análise 

considera que quando as concentrações de NT-ProBNP são inferiores a 100 pmol/L a 

doença cardíaca clinicamente significativa é pouco provável e quando são superiores a 

100 pmol/L a doença cardíaca é provável. 

 

1.4.Ecocardiografia 

 

A ecocardiografia foi realizada seguindo os procedimentos padronizados (Fuentes, 

2010), não tendo sido realizada em todos os animais pelo mesmo cardiologista 

veterinário. Simultaneamente a este exame foi realizado o ECG. 

1.5.Medição da pressão arterial 

 

A medição da pressão arterial foi obtida em 4 dos animais com suspeita de HT, tendo 

sido realizada imediatamente após a consulta inicial. O gato foi levado para uma sala 

vazia e escura, tendo tido entre 5 a 10 minutos para se ambientar à sala. A medição, 

obtida pelo método oscilométrico, foi realizada na artéria caudal, tendo sido realizadas 5 

medições em cada animal e registados os valores da pressão arterial sistólica, diastólica 

e média. Os valores da pressão arterial final foram obtidos através da média das 5 

medições. Num dos animais, a sua situação clínica não permitiu obter valores fiáveis de 

pressão arterial. 
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2.Resultados 

 

2.1.Caracterização da amostra 

 

Neste trabalho foram incluídos 5 gatos adultos, sendo que 3 eram fêmeas (60%) e 2 

eram machos (40%). Destes 5 gatos, 4 eram castrados (80%) e apenas 1, uma fêmea, era 

inteira (20%). O animal mais novo deste estudo tinha 13 anos, enquanto o mais velho 

tinha 18 anos, sendo que tanto a média como a mediana foram de 15 anos.  

Os gatos deste estudo eram de várias raças, 1 Bosques da Noruega (20%), 1 Persa 

(20%) e 3 Europeus Comuns (60%). 

O peso dos animais variou entre 2,6 kg e 4,42 kg, sendo que a média de pesos foi de 

3,62 kg.  

Os dados relativos à caracterização da amostra encontram-se ilustrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Caracterização da amostra 

Animal Sexo Estado 

Reprodutivo 

Idade 

(anos) 

 

Raça Peso 

(kg) 

N1 Macho Castrado 13 Bosques da Noruega 4,42 

N2 Fêmea Castrada 15 Europeu Comum 3,7 

N3 Fêmea Castrada 14 Persa 3,2 

N4 Macho Castrado 18 Europeu Comum 4,18 

N5 Fêmea Inteiro 15 Europeu Comum 2,6 

N=número do animal 

 

2.2.Dados da anamnese e do exame físico 

 

Dos animais que participaram neste estudo, 2 tinham história de comer comida húmida, 

exclusivamente ou em conjunto com comida seca (40%). Dois dos animais comiam em 

exclusivo comida seca (40%), sendo que num dos animais não foi apurado na anamnese 

o tipo de dieta habitual (20%).  

Todos os gatos apresentavam sintomatologia clínica compatível com HT no momento 

do diagnóstico, sendo que o sinal clínico mais frequente foi a perda de peso (80% dos 

animais), sendo que alguns animais também apresentavam vómito (60%), taquicardia 
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(20%), polidipsia (20%), poliúria (20%), polifagia (20%) e aumento da agressividade 

(20%). Para além destes sinais clínicos, um dos animais (20%) apresentava um sopro de 

cardíaco grau III/VI, apresentando também um nódulo cervical palpável, unilateral 

direito. Estes dados estão expostos na tabela 5. 

 

 

        Tabela 5. Sinais clínicos presentes nos gatos deste estudo. 

Sinal clínico Número total de 

animais 

Percentagem de 

animais (%) 

Perda de peso 4 (N1; N3; N4; N5) 80 

Vómito 3 (N1; N3; N5) 60 

Taquicardia 1 (N1) 20 

Polidipsia 1 (N2) 20 

Poliúria 1 (N2) 20 

Polifagia 1 (N5) 20 

Aumento da 

agressividade 

1 (N1) 20 

Sopro cardíaco 1 (N1) 20 

Nódulo cervical 1 (N1) 20 

        N - número do animal 

 

 

2.3.Hemograma, bioquímica sérica e concentração da T4t e do NT-ProBNP 

 

Como foi referido anteriormente, todos os animais que foram incluídos neste trabalho 

realizaram análises sanguíneas que incluíram o hemograma e a medição da 

concentração de ALT e creatinina. Nenhum dos animais do estudo apresentava 

alterações consideradas significativas no hemograma (tabela 6). Em relação à atividade 

sérica de ALT, 4 dos animais apresentavam uma elevação leve ou moderada (80%) e 1 

dos animais uma atividade sérica considerada normal (20%) (tabela 6). Todos os 

animais apresentavam a concentração sérica de creatinina dentro do intervalo de 

referência (tabela 6).  

Além disso, 3 dos animais realizaram medição do rácio de proteína/creatinina na urina 

(UPC). Destes, 1 foi considerado não proteinúrico (UPC<0,4) e 2 foram considerados 
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proteinúricos (UPC>0,4), de acordo com a classificação da International Renal Interest 

Society (2019) (tabela 6). 

Os 5 gatos estavam hipertiroideus, com concentrações séricas de T4t entre 5,3 e 21,2 

µg/dL e todos apresentaram concentrações de NT-ProBNP superiores a 100 pmol/L, 

resultado compatível com doença cardíaca provável (tabela 6). 

 

Tabela 6. Análises realizadas nos 5 gatos do estudo. 

Animal ALT (U/L) 

(20-100) 

Creatinina 

(mg/dL) 

(0,3-2,1) 

UPC 

(<0,4) 

T4t 

(µg/dL) 

(0,6-3,9) 

NT-ProBNP 

(pmol/L) 

(<100) 

N1 167  1,4 0,94 9,7 635 

N2 329 1,4 0,19 5,3 110 

N3 115 1,2 - 8,1 447 

N4 235 1,2 1,54 21,2 118 

N5 80 1,8 - 10,8 >1500 

N - número do animal; ALT- alanina aminotransferase; UPC- rácio proteína/creatinina na urina; T4t - 

tiroxina total; NT-ProBNP- terminal N do péptido natriurético cerebral 

 

2.4.Ecocardiografia 

 

Todos os animais apresentaram na ecocardiografia alguma alteração estrutural ou 

hemodinâmica. Todos os animais apresentaram hipertrofia do ventrículo esquerdo em 

diástole moderada ou borderline, simétrica em 4 dos animais e assimétrica em um dos 

animais, que apresentava hipertrofia do septo interventricular. Nenhum dos animais 

apresentava movimento sistólico anterior da valva mitral (SAM), apesar de um 

apresentar sinais LVOTo. Apenas um dos animais apresentou alteração da SF, que se 

encontrava reduzida, indicando uma disfunção sistólica e apenas 1 dos animais 

apresentava aumento ligeiro do átrio esquerdo (LA/Ao= 1,7, quando o limite superior é 

1,6). O animal com SF reduzida, apresentou também uma diminuição da relação da 

onda E com a onda A na válvula mitral (A/E), o que pode indicar dificuldade no 

relaxamento do miocárdio. Este gato teve um diagnóstico provável de cardiomiopatia 

restritiva, apesar de cardiomiopatia hipertrófica em estadio final e miocardite não 

poderem ser descartadas. Todos os outros animais tinham um fenótipo compatível com 

cardiomiopatia hipertrófica, que pode ser primária ou secundária. 

As alterações ecocardiográficas mais importantes, estão expostas na tabela 7 
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Tabela 7. Principais alterações ecocardiográficas encontradas nos 5 gatos do estudo. 

Animal Espessura da 

parede do 

ventrículo 

esquerdo em 

diástole (mm) 

(<6mm) 

Tipo de hipertrofia SAM SF 

(%) 

(30-

50) 

LA/Ao 

(<1,5) 

E/A 

(<1) 

LVOTo 

N1 > 6 Hipertrofia ventricular 

esquerda moderada 

simétrica 

Ausente 45 1,4 1,2 Ausente 

N2 > 6 Hipertrofia ventricular 

esquerda moderada 

simétrica 

Ausente 41 1,3 1,2 Ausente 

N3 5,89 Hipertrofia ventricular 

esquerda ligeira 

simétrica 

Ausente - 1,7 - Presente 

N4 > 6 Hipertrofia ventricular 

esquerda moderada 

assimétrica (septo 

interventricular) 

Ausente 33 1,3 1,4 Ausente 

N5 5,3  

Dimensão diastólica 

do ventrículo esquerdo 

no limite superior 

Ausente 23 1,4 <1 Ausente 

SAM - movimento sistólico anterior da valva mitral; SF - fração de encurtamento; LA/Ao - relação do 

átrio esquerdo com a aorta; E/A- relação da onda E com a onda A; LVOTo - obstrução do trato de saída 

do ventrículo esquerdo 

 

2.5.ECG 

 

O ECG foi realizado nos 5 animais do estudo, aquando do exame ecocardiográfico, 

sendo que apenas se registaram alterações num deles, que apresentou diversos 

complexos prematuros ventriculares (VPC). 

 

2.6.Medição da pressão arterial 

 

Dos 4 animais cuja pressão arterial foi avaliada, 1 foi considerado normotenso, 2 foram 

considerados hipertensos e 1 foi considerado gravemente hipertenso, segundo as 

guidelines publicadas em 2018 pela American College of Veterinary Internal Medicine 

(Acierno et al., 2018) (tabela 8). 
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Tabela 8. Resultados da pressão arterial e da sua classificação em 4 dos gatos do estudo. 

Animal Pressão arterial (mmHg) 

(PAS/PAM/PAD) 

Classificação 

N1 187/124/108 Gravemente hipertenso 

N2 135/105/100 Normotenso 

N3 171/124/106 Hipertenso 

N4 176/113/92 Hipertenso 

N - número do animal; PAS- pressão arterial sistólica; PAM- pressão arterial média; PAD -pressão 

arterial diastólica 

 

 

2.7.Doenças concomitantes 

 

Todos os animais do estudo tinham uma ou mais doenças concomitantes. Assim, 3 dos 

animais tinham doença periodontal moderada a grave (60%), 2 tinham litíase piélica 

(40%), 1 tinha quilotórax (20%), 1 tinha otite provocada por Otodectes cynotis (20%) e 

outro tinha realizado uma cirurgia de excisão de 1 quisto na nuca, após a qual 

desenvolveu dispneia (20%). Estas alterações estão descritas na tabela 9. 

 

Tabela 9. Doenças concomitantes presentes nos animais que participaram neste estudo. 

Animal Doenças concomitantes 

N1 Doença periodontal, litíase piélica 

N2 Doença periodontal 

N3 Cirurgia de excisão de quisto, dispneia 

N4 Doença periodontal, litíase piélica 

N5 Quilotórax, Otite (otodectes cynotis) 

          N - número do animal 

 

2.8. Alterações ecocardiográficas versus concentração sérica de NT-ProBNP 

 

Como já foi referido anteriormente, todos os animais apresentaram alterações estruturais 

no coração. Apenas 1 dos animais apresentou aumento das dimensões do átrio esquerdo 

e todos apresentaram hipertrofia ventricular esquerda, à excepção de 1, cuja dimensão 

diastólica estava no limite superior. Esta hipertrofia foi moderada em 3 dos animais e 

ligeira num e simétrica em 3 dos animais e assimétrica noutro. Dos 5 gatos, apenas 1 
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apresentou disfunção sistólica. Todos os gatos, apresentaram concentrações de NT-

ProBNP superiores a 100 pmol/L, resultado compatível com doença cardíaca provável 

Tabela 10. Alterações ecocardiográficas versus concentração sérica de NT-ProBNP 

Animal Alterações 

estruturais 

Disfunção 

sistólica 

NT-

ProBNP 

(pmol/L) 

(<100) 

N1 Hipertrofia ventricular 

esquerda moderada 

simétrica 

ausente 635 

N2 Hipertrofia ventricular 

esquerda moderada 

simétrica 

ausente 110 

N3 Hipertrofia ventricular 

esquerda ligeira 

simétrica e aumento 

ligeiro das dimensões 

do átrio esquerdo 

- 447 

N4 Hipertrofia ventricular 

esquerda moderada 

assimétrica (septo 

interventricular) 

ausente 118 

N5  

Dimensão diastólica 

do ventrículo esquerdo 

no limite superior 

presente >1500 

N - número do animal ; NT-ProBNP- terminal N do péptido natriurético cerebral 

 

2.9- Concentração sérica de T4 versus concentração sérica de NT-ProBNP 

 

No momento da recolha de sangue onde foi medido o NT-ProBNP os 5 gatos estavam 

hipertiroideus, com concentrações séricas de T4t a variar entre 5,3 e 21,2 ug/dL e todos 

apresentaram concentrações de NT-ProBNP superiores a 100 pmol/L, resultado 

compatível com doença cardíaca provável. A relação entre a concentração de T4 e NT-

ProBNP em cada animal presente no estudo está exposta na tabela 11.  

 

Tabela 11. Concentração sérica de T4 versus concentração sérica de NT-ProBNP. 

Animal T4t (ug/dL) 

(0,6-3,9) 

NT-ProBNP (pmol/L) 

(<100) 

N1 9,7 635 

N2 5,3 110 
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N3 8,1 447 

N4 21,2 118 

N5 10,8 >1500 

T4t - tiroxina total; NT-ProBNP- terminal N do péptido natriurético cerebral 

 

3.Discusão  

 

O HT é uma doença multissistémica que influencia ou é influenciada por quase todos os 

sistemas do organismo (Mooney e Peterson, 2012; Carney et al., 2016; Graves, 2016). 

O NT-ProBNP também é influenciado por diversos fatores para além do HT e da 

doença cardíaca (Omland e Hagve, 2009; Connolly, 2010; Sangster et al., 2014; Oyama, 

2015). Deste modo, entender estes processos e as suas interligações torna-se 

fundamental para a correta interpretação dos resultados deste trabalho. 

Todos os animais que participaram neste trabalho eram considerados geriátricos, com 

uma média de idades de 15 anos, o que vai de encontro ao descrito em todos os estudos 

epidemiológicos que apontam a idade com um dos grandes fatores de risco para o 

desenvolvimento de HT (Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005; Wakeling et al., 

2009; Stephens et al., 2014; McLean et al., 2016; Crossley et al., 2017).  

Os estudos epidemiológicos apontam uma maior predisposição ao desenvolvimento de 

HT em gatos Europeus Comuns, o que contrasta com o que acontece com a maioria das 

doenças em animais de companhia, sendo que algumas raças puras apresentaram uma 

menor predisposição ao desenvolvimento desta doença (Edinboro et al., 2004; Olczak et 

al., 2005; Wakeling et al., 2009; Stephens et al., 2014; McLean et al., 2016; Crossley et 

al., 2017). Neste trabalho, 60% (n=3) dos gatos são Europeus Comuns e estão presentes 

dois animais das raças consideradas mais protegidas (40%), 1 Bosques da Noruega e 1 

Persa, no entanto, com uma amostra tão pequena não é possível tirar qualquer 

conclusão, sendo provável que ao aumentar a amostra o número de animais da raça 

Europeu Comum aumente, diminuindo a percentagem de gatos de raça pura. 

Neste trabalho, houve uma diferença na representação dos géneros, uma vez que 60% 

(n=3) dos animais foram fêmeas e 40% (n=2) foram machos o que vai de encontro ao 

que outros estudos descrevem, onde foi encontrado um aumento do risco de 

desenvolvimento de HT associado às fêmeas, o que está em concordância com o que 

ocorre em Medicina Humana (Edinboro et al., 2004; Olczak et al., 2005; Crossley et al., 
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2017). No entanto, como foi referido anteriormente, alguns estudos descrevem que 

nenhum dos géneros está associado ao aumento do risco de desenvolvimento de HT 

(Kass et al., 1999; Wakeling et al. 2009; Stephens et al., 2014). Mais uma vez, seria 

necessário um número maior de animais para avaliar o papel do género como fator de 

risco para o desenvolvimento de HT nesta população.  

Apesar de terem sido registados os pesos de todos os animais do estudo, com uma 

média de 3,5 kg, teria sido de maior relevância na avaliação destes animais o registo da 

condição corporal o que não foi feito em nenhum dos animais (Peterson et al. , 2016). 

Dos animais em que foi possível apurar o tipo de dieta realizada antes do diagnóstico de 

HT, 50% (n=2) tinha história de comer dieta húmida, um fator de risco descrito em 

diversos estudos epidemiológicos realizados. Muitos destes artigos referem sabores ou 

proteínas específicas em associação ao HT, pelo que teria sido interessante obter esse 

dado neste estudo (Martin et al., 2000). Para além disso, apenas as dietas húmidas 

enlatadas parecem estar associadas a um aumento do risco de desenvolvimento de HT, 

especialmente as de abertura fácil. Pensa-se que este facto se deva a compostos 

disruptores da tiróide que são muitas vezes incorporados nas latas, quer no seu fabrico, 

como no seu armazenamento, como é o caso do BPA (Edinboro C. H et al., 2004; 

Olczak et al., 2005; Wakeling et al., 2009; McLean et al., 2016). Neste estudo não foi 

possível apurar se a dieta húmida fornecida era proveniente deste tipo de embalagem ou 

se era fornecida, por exemplo, em saquetas, que não parecem estar associadas a um 

aumento do risco. 

Neste estudo apenas foi palpado 1 nódulo cervical num dos animais, o que não está de 

acordo com a bibliografia, que refere que um ou mais nódulos deviam ser palpados em 

praticamente todos os animais com HT, uma vez que todos os animais deviam ter na 

génese da doença um tecido tiroideu hipertrófico e hiperfuncional, correspondente a um 

nódulo (Peterson, 2013; Feldman et al., 2014). Existem várias possibilidades para 

explicar este resultado. A inexperiência do Médico Veterinário responsável pode ser um 

fator prejudicial à deteção de nódulos tiroideus se estes forem de pequenas dimensões. 

Além disso, o Médico Veterinário utilizou apenas uma técnica de palpação das duas 

existentes (técnica clássica e técnica de Norsworthy), sendo que alguns dos nódulos que 

não são palpáveis com uma das técnicas, são palpados ao usar a outra técnica. Outra 

explicação é que os casos em que não foi palpado um nódulo, fossem casos de tecido 

ectópico que não é detetável sem meios auxiliares de diagnóstico como a cintigrafia 

(Peterson, 2013). 
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Está descrito que cada vez menos animais apresentam uma sintomatologia óbvia 

associada ao HT, devido ao diagnóstico mais precoce da doença (Mooney e Peterson, 

2012; Feldman et al., 2014; Graves, 2016). Neste estudo, todos os animais tinham 

algum sinal clínico que pode estar associado ao HT, sendo que, no entanto e de forma 

geral, os sinais clínicos não foram muito exuberantes e cada animal apresentava poucos 

sinais clínicos, indo de encontro à bibliografia.  

O sinal clínico mais frequente neste trabalho foi a perda de peso (80%), o que está de 

acordo com a bibliografia que reporta que mais de 90% dos animais com HT 

apresentam este sinal clínico, refletindo o aumento da taxa metabólica (Feldman et al., 

2014; Graves, 2016). Contudo, não houve um registo se esta perda estava relacionada 

com a perda de massa gorda ou de massa muscular, sendo que em casos de HT, 

inicialmente está descrito que a maior perda de peso se deve a uma perda de tecido 

muscular (Peterson et al., 2016). 

É importante referir que, neste estudo, vários gatos tinham doenças concomitantes que 

podem ser responsáveis pelo aparecimento deste sinal clínico de forma independente ou 

sinérgica ao HT, nomeadamente a doença periodontal. Um dos gatos tinha realizado 

recentemente (menos de 1 semana) uma cirurgia, sendo natural que tenha ocorrido 

perda de peso de forma aguda, tal como no caso do gato que teve um quilotórax, não 

explicando, contundo, a perda de peso prolongada. 

Outros sinais clínicos que estão descritos como serem frequentes e típicos na 

bibliografia são a polifagia, a polidipsia e a poliúria, mas neste estudo estes sinais foram 

relativamente pouco frequentes (Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014). Isto 

pode ser explicado pelo número reduzido de animais que entraram no estudo. Para além 

disso, muitos tutores vêm a polifagia como uma melhoria da saúde do animal não a 

identificando como sinal clínico. Da mesma forma, a poliúria e polidipsia podem não 

ser facilmente identificadas, especialmente em casas com vários gatos. 

Apenas um dos gatos demonstrou uma alteração comportamental, compatível com a 

diminuição da tolerância ao stresse, típica nesta doença, apresentando um aumento da 

agressividade, até para com os tutores (Mooney e Peterson, 2012).  

Os resultados deste trabalho no que diz respeito às análises sanguíneas realizadas vão de 

encontro ao que está descrito nos artigos mais recentes sobre o tema, sendo o expetável 

em gatos com HT. Apesar de estarem descritas alterações no hemograma, e até serem 

frequentes, de uma forma geral estas não são muito expressivas, nem têm um grande 

significado clínico. A alteração mais expectável neste caso seria um leucograma de 
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stresse, caracterizado por neutrofilia associada a linfopenia e eosinopenia, que refletiria 

o estado de maior intolerância ao stresse nos animais com esta doença (Broussard et al., 

1995; Mooney e Peterson, 2012; Feldman et al., 2014). Neste estudo verificou-se um 

aumento ligeiro a moderado da ALT em 4 dos animais, o que está de acordo com o que 

está descrito na bibliografia que refere que até 90% dos gatos com HT têm alterações 

das enzimas hepáticas (Berent et al., 2007). O fato de todos os animais deste estudo 

apresentarem uma concentração de creatinina sérica dentro do intervalo de referência 

também não é surpreendente, e não pode ser utilizado para descartar DRC, uma vez que 

o aumento da GFR e da RBF, assim como a diminuição da massa muscular típicas do 

HT, levam com que haja uma diminuição da concentração de creatinina no sangue, ao 

haver um aumento da excreção da mesma (Vaske et al., 2015). Nos animais onde foi 

realizado o rácio UPC, verificou-se que 66,6% (n=2) dos animais tinham proteinúria; a 

bibliografia refere a presença de proteinúria em 75 a 80% dos casos (Berent et al., 2007; 

Van Hoek et al., 2009; Williams et al., 2010). A avaliação da origem da alteração deste 

parâmetro é difícil, uma vez que várias das doenças concomitantes frequentes em gatos 

com HT também podem levar a esta elevação, principalmente a DRC e infeções 

urinárias (Mayer-Roenne et al., 2007). De facto, dos animais que apresentaram o rácio 

UPC aumentado, 1 tinha concomitantemente litíase piélica e o outro tinha história de 

infeções urinárias, sendo que também realizou uma urocultura que, nesse momento, 

estava negativa.  

Como já foi mencionado anteriormente, as hormonas tiroideias têm uma grande 

influência na ação cardiovascular, sendo frequente que no HT ocorram diversas 

alterações neste sistema (Klein e Ojamaa, 2001; Connolly et al., 2005; Feldman et al., 

2014). Neste trabalho, 1 dos animais apresentou taquicardia persistente, um sopro 

cardíaco de grau III/VI e ainda VPCs detetados no ECG. Curiosamente, este animal, 

para além de apresentar a sintomatologia cardiovascular mais exuberante, apresentou o 

segundo valor de concentração de NT-ProBNP mais elevado, sendo que o animal que 

apresentou a concentração mais elevada deste estudo, tinha doenças concomitantes que 

podem afetar a concentração deste biomarcador. É importante referir que 3 dos animais 

que participaram neste estudo já tinham realizado tratamento farmacológico ou dietético 

para o tratamento do HT, apesar de todos estarem hipertiroideus no momento do estudo. 

Uma vez que a bibliografia descreve a possível regressão de algumas das alterações 

cardíacas após o tratamento do HT, é difícil avaliar se este facto influenciou os 

resultados deste estudo (Bond et al., 1988; Connolly et al., 2005; Weichselbaum et al., 
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2005; Sangster et al., 2014). Outro aspeto importante foi comprovar um dos principais 

objetivos do estudo, na medida em que todos os animais tinham alterações cardíacas e 

um aumento da concentração do NT-ProBNP, confirmando o que está descrito nos 

restantes estudos que demonstram a eficácia deste biomarcador em detetar alterações 

estruturais cardíacas (Fox et al., 2011; Harris et al., 2017).  

A correta medição da pressão arterial foi realizada apenas em 4 dos animais. Destes 4, 2 

estavam hipertensos e 1 gravemente hipertenso. Apesar da hipertensão arterial ser um 

sinal clínico classicamente associado ao HT, há autores que referem que não é tão 

frequente como inicialmente se pensava e que, quando está presente, é apenas leve a 

moderada, o que não está de acordo com o observado neste trabalho (Mooney e 

Peterson, 2012). No entanto, o número de animais deste trabalho é demasiado pequeno 

para permitir extrapolações para a população em geral. Apesar da medição da pressão 

arterial ter sido realizada de acordo com as recomendações mais recentes, é possível, e 

até provável, que não tenha sido possível eliminar totalmente o white coat effect. Desta 

forma, teria sido interessante a realização de um exame ao fundo do olho a todos os 

animais, de forma a avaliar corretamente a presença de sinais de hipertensão arterial 

persistente, procedimento que deve ser implementado em todos os animais com HT 

(Acierno et al., 2018). Este procedimento é de ainda maior importância neste estudo, 

uma vez que a hipertensão arterial é um fator que afeta a concentração de NT-ProBNP 

(Omland e Hagve, 2009; Connolly, 2010; Sangster et al., 2014; Oyama, 2015). 

Para além destes dados é interessante refletir sobre o papel das doenças concomitantes 

apresentadas por estes animais e a influência que podem ter no estudo. A doença 

concomitante mais frequente foi a doença periodontal, ocorrendo em 60% dos animais 

(n=3), o que não é surpreendente pois, tal como o HT, é uma das doenças mais 

frequentes de gatos geriátricos. De facto, um estudo epidemiológico sobre o HT 

verificou que estas doenças estão significativamente relacionadas (Olczak et al., 2005). 

Também a litíase piélica foi relativamente frequente, presente em 40% dos animais 

(n=2), sendo também expectável em animais geriátricos. O grande problema desta 

doença concomitante é o facto de não ser possível avaliar rigorosamente a função renal 

em gatos com HT, o que é particularmente problemático neste estudo devido ao facto de 

a insuficiência renal ser um conhecido fator que afeta a concentração do NT-ProBNP, 

pois o rim é a principal via de eliminação deste biomarcador (Connolly et al., 2005; 

Vaske et al., 2015).  
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Um dos animais do estudo apresentava derrame pleural grave (quilotórax). Este animal 

foi o que apresentou o valor de NT-ProBNP mais elevado. É discutível se esta doença 

concomitante teve algum papel na elevação do NT-ProBNP. Por um lado, uma das 

grandes valências deste biomarcador é a sua capacidade de diferenciar dispneia 

provocada por derrame pleural de dispneia de origem cardíaca, pois aumenta quando 

ocorre remodelação cardíaca e não apenas na presença de derrame pleural (Fox et al., 

2009; de Lima e Ferreira, 2017; Ward et al., 2018). O exame ecocardiográfico deste 

animal em específico revelou-se difícil e com um diagnóstico dúbio. O diagnóstico mais 

provável foi o de cardiomiopatia restritiva, não podendo ser descartado uma 

cardiomiopatia hipertrófica em estadio final ou uma miocardite, não tendo sido possível 

diferenciar, apenas com esta ecocardiografia, as alterações provocadas por uma 

cardiomiopatia primária das alterações secundárias provocadas pelo HT. Apesar disto, 

dado que as alterações cardíacas observadas não eram as que estão normalmente 

associadas ao HT (hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo), é provável que estas 

tenham sido causadas por doença cardíaca primária concomitante, que é uma possível 

causa de derrame pleural e do grande aumento dos valores de NT-ProBNP (Fox et al., 

2011; Harris et al., 2017). Acresce ainda, que este animal apresentou um valor de 

concentração de NT-ProBNP muito superior ao dos animais onde as alterações 

cardíacas tinham maior probabilidade de serem secundárias. 

Dois dos animais apresentaram um aumento dos valores de T4 (9,7 e 8,1 µg/dl), 

acompanhadas de elevações moderadas de NT-ProBNP (635 e 447 pmol/L). Estes dois 

animais apresentavam apenas alterações ecocardiográficas moderadas, com o primeiro 

destes animais a apresentar como única alteração uma hipertrofia concêntrica moderada 

do ventrículo esquerdo em diástole e o segundo a apresentar uma hipertrofia concêntrica 

borderline do ventrículo esquerdo em diástole e uma dilatação ligeira do átrio esquerdo. 

Ou seja, alterações estruturais no coração, provavelmente secundárias ao HT, causaram 

aumentos moderados de NT-ProBNP. Em concordância, outro animal, com o mesmo 

tipo de alterações ecocardiográficas (hipertrofia concêntrica moderada do ventrículo 

esquerdo), mas com valores de T4 mais baixos (5,3 µg/dl), apenas teve um ligeiro 

aumento na concentração de NT-ProBNP (110 pmol/L), sendo possível que o grau de 

elevação deste biomarcador nestes 3 casos esteja relacionado com o grau de elevação de 

T4, dado que todos apresentaram alterações cardíacas de gravidade semelhante. Apesar 

destes 3 animais apresentarem alterações compatíveis com esta hipótese, os restantes 2 

animais parecem contrariá-la. O animal que apresentou os valores de T4 mais elevados 
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(21,2 µg/dl) tinha apenas um aumento ligeiro dos valores de NT-ProBNP (118 pmol/L). 

Este animal apresentava alterações ecocardiográficas semelhantes aos restantes animais, 

com uma hipertrofia moderada do ventrículo esquerdo em diástole. O outro animal, 

tinha um grande aumento dos valores de T4 (10,8 µg/dl) e também um grande aumento 

dos valores de NT-ProBNP (>1500 pmol/L), apresentando, contudo, alterações 

ecográficas compatíveis com doença cardíaca primária, como discutido anteriormente. 

Este estudo apresenta diversas limitações que devem ser tidas em consideração. A mais 

importante destas limitações é o reduzido número de animais que participaram no 

estudo. Consequentemente não é possível tirar conclusões ou encontrar associações que 

sejam estatisticamente significativas, nem caracterizar corretamente a população 

estudada. Outra limitação deste estudo foi o facto de nem todos os animais fazerem as 

mesmas análises. Teria sido importante obter o registo das análises de monitorização 

após o restabelecimento do eutiroidismo em todos os animais. Para além disso, nem 

todos se encontravam em situações clínicas comparáveis, apresentando doenças 

concomitantes de gravidade e natureza variáveis, com influências diferentes na 

interpretação dos resultados. Assim, teria sido importante haver uma maior 

uniformidade na amostra, que resultaria da utilização de critérios de inclusão e exclusão 

melhor definidos e restritos. 

Um fator essencial para a avaliação deste estudo é a ecocardiografia e, em relação a este 

exame, este estudo apresenta várias limitações importantes. Em primeiro lugar as 

ecocardiografias foram realizadas por Médicos Veterinários e equipamento diferentes, 

apesar de utilizarem o mesmo procedimento padronizado. Para além disso, teria sido de 

grande importância a reavaliação ecocardiográfica periódica nos animais que 

participaram neste estudo, de forma a registar as mudanças estruturais e hemodinâmicas 

que ocorrem no coração dos mesmos ao atingir o eutiroidismo. Desta forma, seria 

possível obter uma maior segurança relativamente à origem das alterações iniciais, ou 

seja, se as alterações cardíacas encontradas eram de facto secundárias ao HT ou se eram 

resultado de uma doença cardíaca primária concomitante. 
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4.Conclusão e perspetivas futuras 

 

Apesar de todas as suas limitações, foi possível observar algumas tendências 

importantes. Em primeiro lugar, o NT-ProBNP parece ser um bom biomarcador na 

deteção de alterações cardíacas em animais com HT. Com a excepção de 2 casos, 1 

onde há suspeita de doença cardíaca primária e outro que pode ser considerado um 

outlier, o grau de elevação na concentração de NT-ProBNP parece estar relacionado 

com o grau de elevação da concentração sérica de T4 total, apesar de ser apenas uma 

tendência, uma vez que é impossível chegar a uma conclusão com os dados recolhidos. 

De forma geral, em termos epidemiológicos, este estudo obteve resultados semelhantes 

a estudos anteriores com uma população maior. 

Dadas as indicações positivas que este estudo demonstrou em relação aos objetivos 

propostos, apesar de não ter sido possível, devido às suas limitações, obter resultados 

estatisticamente significativos, é importante continuar a estudar estas hipóteses, num 

estudo com menos limitações, de forma a confirmá-las. O facto do caso onde as 

alterações cardíacas eram provavelmente primárias ter tido uma elevação de NT-

ProBNP muito superior aos animais cujas alterações eram provavelmente secundárias, é 

outro factor que demonstra a importância e validade de continuar a estudar este tema. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Declaração de Consentimento Informado 

 

Este documento, designado Consentimento Informado, contém informação importante 

em relação ao estudo para o qual for convidado a participar. Por favor, leia com 

atenção este documento. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não 

hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, por 

favor, queira assinar este documento. 

 

 

 

Medição de NT-ProBNP em gatos com hipertiroidismo 

 

 

Este estudo é realizado no âmbito da Dissertação do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, do estudante André 

Manuel Ananias Gonçalves (telm: 919511034; e-mail: 

andremagoncalves95@hotmail.com), sob orientação da Professora Doutora Maria 

João Miranda Pires. 

 

O estudo tem como objetivo avaliar o risco de gatos com hipertiroidismo 

desenvolverem doença cardíaca. Para isso, pretende-se determinar a concentração 

sérica de um biomarcador cardíaco, o fragmento N-terminal do péptido natriurético 

cerebral (NT-ProBNP). 

 

A participação no estudo não implica a realização de qualquer procedimento invasivo 

adicional ao animal, dado que o sangue necessário para a determinação do NT-ProBNP 

é obtido no momento da recolha de sangue para a medição de tiroxina (T4), num 

animal com suspeita de hipertiroidismo. 

 

A determinação do NT-ProBNP não tem qualquer custo para o tutor do animal. 
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Todos os dados obtidos neste estudo são fornecidos de forma voluntária, estando 

garantida a sua confidencialidade, só podendo ser utilizados no âmbito do mesmo. 

 

 

Assinatura de quem pede consentimento: 

_______________________________________ 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

que me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Desta forma, aceito participar 

neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, 

confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo investigador. 

 

Nome do 

animal_____________________Raça_________________Idade______________ 

Nome do tutor_______________________________Nº Cartão de Cidadão/BI__________ 

Assinatura________________________________________ Data: ______ /______ 

/______ 
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