Diagnóstico e tratamento de enteropatias crónicas: actualizações
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A diarreia crónica é um sinal clinico frequente em clinica de animais de companhia. A
anamnese/história pregressa é essencial com vista a orientar o clinico na classificação
da diarreia de acordo com a origem, isto é, se é de intestino delgado ou de intestino
grosso. A classificação da diarreia é feita tendo em conta o aspecto das fezes ( são
liquidas? pastosas? há melena? hematoquézia? Há muco?), o padrão de defecação (há
tenesmo evidente? Ocorre muitas vezes ao dia?) e a presença ou não de sinais
sistémicos (como perda de peso). Os critérios mais fidedignos para a classificação da
diarreia são: a perda de peso, a presença de hematoquézia e a evidência e muco;
O diagnóstico diferencial deverá ser sistematicamente efecutado pelo clinico, aquando
de uma consulta por diarreia.
A diarreia pode advir de:
- causas digestivas (enteropatia crónica responsiva à dieta, aos antibióticos, aos imunomoduladores/IBD, neoplasia; enteropatia exsudativa, infeção parasitária/bacteriana ou,
mais raramente, alterações estruturais como intususcepção crónica).
- causas extra-digestivas (como por exemplo pancreatite aguda, hepatopatia, doença
renal, hipoadrenocorticismo/doença de Addison ou, hipertiroidismo).
A abordagem ao diagnóstico deve ser metódica e criteriosa, iniciando-se pela exclusão
de causas extra-digestivas, através de análises gerais (hemograma, bioquímicas e urina
II), o doseamento de um biomarcador pancreático (Lipase pancreática especifica vs
DGGR-Lipase) e a exclusão de hipoadrenocorticismo através do doseamento do cortisol
basal. Concomitantemente, é importante a realização de uma análise coprológica para
pesquisa de parasitismo gastro-intestinal. Após exclusão de causas extra-digestivas e
respectiva classificação da origem da diarreia, é importante averiguar se esta está
associada a má-digestão (insuficiência pancreática exócrina) ou má-absorção
(enteropatia crónica ou enteropatia exsudativa), doseando respectivamente a TLI
(trypsin like-immunoassay) e as proteínas totais/albumina sérica. Na exploração de
causas digestivas, podemos ainda considerar o doseamento dos folatos e vitamina
B12/cobalamina, uma pesquisa das principais agentes infeciosos causadores de diarreia
(através de perfis de PCR pré-definidos e disponíveis na maioria dos laboratórios). A
radiografia abdominal não apresenta grande utilidade nos quadros de diarreia crónica
(a menos que se suspeite de um corpo estranho, o que é raro nos casos crónicos).
Também a utilidade de ecografia abdominal é discutível dado ser um exame específico
mas pouco sensível (a ausência de lesão digestiva visível à ecografia não exclui uma
origem intestinal). A realização de biópsias digestivas (seja por endoscopia ou cirurgia)
é frequentemente recomendada e útil na exploração de uma diarreia crónica. A análise
histopatológica, apesar de não identificar a etiologia da enteropatia crónica, permite
caracterizar o infiltrado inflamatório e a gravidade lesional. Actualmente, existem vários
exames complementares à análise histopatológica destacando-se a técnica FISH

(Fluorescent in situ hybridization) que permite a identificação molecular e distribuição
espacial das bactérias, confirmando uma eventual invasão epitelial. Também a
imunohistoquímica, a técnica PARR (PCR for antigen receptor rearrangemet) e
citometria de fluxo têm tido utilidade crescente na clinica de animais de companhia,
sobretudo por contribuírem para a distinção entre linfoma e enteropatia crónica em
casos em que a análise histopatológica é dúbia. Com o advento destas técnicas, é
crescente a recomendação sistemática de interpretação conjunta da análise
histopatológica, imunohistoquimica e técnica PARR, aumentando assim o rigor do
diagnóstico em gastroenterologia.
O tratamento da diarreia crónica deve ser sequencial e iniciar-se com uma rigorosa
desparasitação interna, com vista a excluir parasitismo oculto. Cerca de 66% dos animais
com diarreia crónica apresentam uma enteropatia responsiva à dieta. Por isso mesmo,
a transição alimentar é um ponto crucial na gestão terapêutica de uma diarreia crónica.
Deve ser instaurada uma dieta de eliminação (durante um mínimo de 2-3 semanas): seja
uma dieta com nova fonte proteica (comercial ou caseira) ou, idealmente, uma dieta
hidrolisada. Caso a transição alimentar não induza uma melhora clinica e se suspeite de
uma enteropatia responsiva à dieta, uma disbiose ou uma origem bacteriana, é
recomendada a realização de um trial-terapêutico de 4-6 semanas com antibióticos
(metronidazol ou tilosina). Além de modularem a flora digestiva, apresentam um efeito
imuno-modulador. Contudo, hoje sabemos que estes antibióticos podem potenciar uma
disbiose, a resposta terapêutica que induzem é pouco duradora e discutível a longoprazo. Além disso, a alteração que induzem a nível do microbioma e dos metabolitos
produzidos pelas bactérias intestinais levam a comunidade científica a questionar a sua
utilidade, numa era em que a antibio-resistência é um real problema. Com o uso de
prebióticos, próbióticos e simbióticos, o paradigma da enteropatia responsiva aos
antibióticos está a mudar e, num futuro próximo, é expectável que o uso de antibióticos
como imunomoduladores caia em desuso. Se o tratamento antibiótico não é suficiente,
no final de 2 semanas, deve ser equacionada a realização de biópsias digestivas e o inicio
do tratamento com imunomoduladores. Os glucocorticoides são actualmente a primeira
escolha. Outras alternativas incluem o uso (crescente) de chlorambucil, ciclosporina,
micofelonato ou azatioprina (esta última, apenas no cão). A suplementação em vitamina
B12 (por via subcutânea ou oral) deve ser considerada, sobretudo se for documentada
uma hipocobalaminémia, já que esta é um factor de prognóstico negativo em
enteropatias crónicas.
Em cerca de 15-40% dos casos, o tratamento com corticosteroides não induzem uma
melhoria clinica. A ciclosporina tem sido evocada como uma alternativa viável já que
animais com enteropatia crónica refractária à prednisolona respondem favoravelmente
a este imunomodulador. Na prática, aquando de uma enteropatia refractária, é
aconselhável re-explorar e confirmar o diagnóstico. Reconhecendo a componente
refractária à abordagem convencional, podem ser equacionadas terapêuticas
alternativas de uso crescente como o recurso a probióticos, prebióticos e simbióticos e
transplantação fecal. Apesar de serem necessários mais estudos que as suportem, estas
abordagens revelam-se promissoras em Medicina Veterinaria.
As enteropatias exsudativas, apesar de poderem ser consideradas um subtipo de
enteropatia crónica, requerem uma abordagem especifica pelo clinico de animais de
companhia. Traduzem-se na perda de proteína pelo tracto digestivo sendo as 3 causas

mais comuns: uma linfangiectasia, uma neoplasia (linfoma alimentar) e uma inflamação
crónica. Por definição, a linfangiectasia consiste na dilatação e alteração da função da
vasculatura linfática, que se traduz na ruptura e fuga de linfa para o lumen digestivo,
resultando em hipoproteinémia. A linfangiectasia pode ser primária ou secundária.
A linfangiectasia primária restringe-se a maior parte das vezes ao intestino mas pode ser
difusa e estar associada a quilotórax. Tende a ser congénita (apesar dos sinais clínicos
não surgirem logo à nascença) e pode estar associada a inflamação da mucosa e
linfangite lipogranulomatosa. É frequente em raças como o Rottweiller, Bichon Maltés
e Yorkshire Terrier.
A linfangiectasia secundária advém de uma obstrução linfática intestinal por inflamação
digestiva, fibrose ou neoplasia, obstrução do ducto torácico ou, menos provável,
insuficiência cardíaca direita/tamponamento cardíaco.
Os sinais clínicos mais frequentes são o vómito, anorexia, perda de peso, ascite e edema
sub-cutâneo. Os sinais laboratoriais comuns são uma hipoproteinémia com
hipoalbuminémia, hipocolesterolémia, linfopenia, hipocalcémia e hipomagnesémia. À
ecografia, é visível uma estriação hiperecogénica da mucosa e à endoscopia as
vilosidades surgem dilatadas. O diagnóstico definitivo é estabelecido pela análise
histopatológica de biópsias digestivas.
O tratamento depende da causa sendo que a alimentação hipolipidica e a corticoterapia
(em doses anti-inflamatórias) são os pontos chave. O uso de clorambucil em combinação
com prednisolona revela-se um protocolo eficaz em enteropatias exsudativas,
sobretudo quando comparado com o histórico protocolo de azatioprina + prednisolona.
Outros pontos relevantes na gestão terapêutica incluem a transfusão de plasma ou
colóide (para aumento da pressão oncótica) e o uso de anti-agregantes plaquetários (já
que em 6% dos casos ocorre tromboembolismo). O recurso a antibióticos é muito
controverso, assim como os diuréticos, já que o edema ocorre sobretudo por diminuição
da pressão oncótica. A resposta ao tratamento é, contudo, imprevisível e o prognóstico
a longo prazo tende a ser reservado, reforçando a necessidade de mais estudos que
determinem a melhor abordagem terapêutica a este tipo de enteropatia.
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