1

COMISSÃO CIENTÍFICA DO
XVI CONGRESSO INTERNACIONAL
VETERINÁRIO MONTENEGRO
Luís Maltez
Artur Varejão
Ana Patrícia Sousa.
Maria João Vieira
Luís Martins
Conceição Peleteiro
Lara Alves
German Santamarina
Maria Luisa Suarez
Xavier Roura

2

Concurso Científico de Comunicações Orais
do XVI Congresso Internacional Veterinário Montenegro.
•

A INFLUÊNCIA DA CORTICOTERAPIA NO DOSEAMENTO DA DGGR-LIPASE EM
CÃES – ESTUDO PROSPETIVO.

•

ADMINISTRAÇÃO EPIDURAL DE LIDOCAÍNA COM MORFINA ATRAVÉS DE
ABORDAGEM
SACROCOCCÍGEA
EM
GATAS
SUBMETIDAS
A
OVARIOHISTERECTOMIA - EFEITOS NA ANALGESIA PERIOPERATÓRIA.

•

AN OVERVIEW OF ZOONOTIC DIAGNOSIS IN INFECTIOUS DISEASES ISOLATION
HOSPITALIZED PATIENTS.

•

BLOOD PRESSURE DETERMINATION THROUGH COMPUTATIONAL INTELLIGENCE.

•

COMPARAÇÃO DE DOIS DISTRATORES NA AVALIAÇÃO DA LASSITUDE DA
ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL EM CÃES UTILIZANDO O SOFTWARE SAPOIM.

•

COMPARISON OF HEART MEASUREMENTS IN THORACIC RADIOGRAPHS BEFORE
AND AFTER THE TREATMENT OF PULMONARY EDEMA IN DOGS WITH
DEGENERATIVE MITRAL VALVE DISEASE: A RETROSPECTIVE STUDY OF 18
CLINICAL CASES.

•

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA NA INFEÇÃO
DO TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR NO CÃO E NO GATO.

•

DENTAL AND PERIODONTAL PATHOLOGY IN ANCIENT DOGS (CANIS LUPUS
FAMILIARIS): THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL REMAINS DATED TO THE ROMAN
PERIOD.

•

DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO DA LASSITUDE COXOFEMORAL E DISPLASIA DA
ANCA SEM EXPOSIÇÃO HUMANA À RADIAÇÃO IONIZANTE.

•

ENGENHARIA DE ANTICORPOS RECOMBINANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE
TERAPIAS INOVADORAS PARA O TRATAMENTO DO LINFOMA CANINO.

•

FELINE PD-1 AND PD-L1 AS DIAGNOSTIC TOOLS FOR MAMMARY CARCINOMA.

•

FIRST REPORT OF SPONGY DEGENERATION WITH CEREBELLAR ATAXIA (SDCA2)
IN BELGIAN SHEPHERD MALINOIS BREED IN PORTUGAL.

•

IN VITRO ANTIMICROBIAL EFFICACY OF TWO MEDICAL GRADE HONEY
FORMULATIONS AGAINST COMMON HIGH-RISK METHICILLIN-RESISTANT
STAPHYLOCOCCI AND PSEUDOMONAS SPP. PATHOGENS.

•

LONG-TERM ASSESSMENT OF ABSCESSES AND DRAINING TRACTS OCCURRING
IN THE HEAD AND NECK REGION OF DOGS.

•

MIELOMA MÚLTIPLO EM CÃES: UTILIZAÇÃO DA IMUNOCITOQUÍMICA EM
CITOBLOCOS COMO NOVA FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO.

•

PRÓTESE TOTAL DA ANCA – ESTUDO RETROSPETIVO E AVALIAÇÃO DE
RESULTADOS PRELIMINARES DOS PRIMEIROS 10 CASOS OPERADOS.

•

PSYCHOACTIVE DRUGS ENHANCE WELFARE IN DISTRESSED HOSPITALIZED
DOGS - A PRELIMINARY STUDY.
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Concurso Científico de Posters
do XVI Congresso Internacional Veterinário Montenegro.
•

A COMPARISON OF WEIGHT BEARING, THIGH GIRTH AND JOINT RANGE OF
MOTION IN POLICE WORKING DOGS WITH BILATERAL HIP OSTEOARTHRITIS

•

A IMUNOHISTOQUÍMICA NO DIAGNÓSTICO DE LINFOMA OCULAR DO TIPO PÓSTRAUMÁTICO EM FELINO ASSOCIADO À RETINITE CRÔNICA

•

A MESOTHERAPY PROTOCOL FOR THE MANAGEMENT OF HIP OSTEOARTHRITIS
IN POLICE WORKING DOGS

•

A UTILIZAÇÃO DO PIVALATO DE DESOXICORTICOSTERONA PELA COMUNIDADE
MÉDICO VETERINÁRIA EM PORTUGAL

•

ABCESSO PULMONAR – CASO CLINICO

•

ABORDAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA NO TRATAMENTO MULTIMODAL DE
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PALPEBRAL EM UM GATO: RELATO DE
CASO

•

ABORDAJE QUIRÚRGICO DE UNA APLASIA SEGMENTAL DE LA VENA CAVA
CAUDAL CON ANEURISMA Y TROMBOSIS MASIVA EN UN PACIENTE CANINO. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.

•

ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM: RASTREIO DE INFECÇÃO EM FAUNA
SILVESTRE E ANIMAIS DE COMPANHIA, NUMA ZONA ENDÉMICA

•

ANEURISMA VENOSO PORTAL NO ASOCIADO A SHUNT EN UN PERRO

•

ANTIBIORESISTÊNCIAS: PRESSÃO ANTIBIÓTICA SELETIVA INDUTORA DE CISTITE
BACTERIANA MUTIRESISTENTE CANINA - CASO CLÍNICO

•

ASPERGILOSIS SINO-NASAL FELINA

•

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE O MÉTODO DIRETO E A FÓRMULA DE
FRIEDEWALD PARA A DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE LDLCOLESTEROL EM EQUINOS

•

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL EM CÃES DIABÉTICOS: ANÁLISE DE
INDICADORES

•

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE PEÇAS DE SUSHI PRONTAS
PARA CONSUMO

•

AVALIAÇÃO DE VALORES SÉRICOS DE CÁLCIO IONIZADO EM CATURRAS
(NYMPHICUS HOLLANDICUS) EM CONDIÇÕES ‘INDOOR’ E ‘OUTDOOR’

•

AVALIAÇÃO DO ESCORE CORPORAL E ACÚMULO DE ADIPOSIDADES REGIONAIS
DO EQUINOS LOCALIZADOS NO SUDOSTES GOIANO

•

BURNOUT EM MEDICINA VETERINÁRIA EM PORTUGAL

•

CANINE AND FELINE KERATOMALACIA TREATED WITH CO2 LASER
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•

CANINE PARVOVIRUS: A PREDICTING CANINE MODEL FOR SEPSIS

•

CARACTERIZACIÓN ELECTROFORÉTICA DE LA PROTEINURIA EN PERROS COM
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEBIDA A LEISHMANIOSIS

•

CASO CLÍNICO DE UN TUMOR CUTANEO ( TRICOBLASTOMA) EN UN CONEJO
ENANO

•

CAUSAS PARA VALORES SÉRICOS BAIXOS DE T4 TOTAL EM AMOSTRAS DE
GATOS PROVENIENTES DE CAMV’S NACIONAIS

•

COMPARISON OF A VENTRO-DORSAL AND LATERAL DIGITAL THERMOGRAPHIC
IMAGING IN DOGS WITH HIP BILATERAL OSTEOARTHRITIS

•

COMPARISON OF CLINICAL AND PHYSIOLOGIC PARAMETERS COMPLICATIONS
AND TECHNIQUES BETWEEN LAPAROSCOPIC OVARIECTOMY AND
OVARIOHYSTERECTOMY IN DOGS

•

CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORONASAL COM RECURSO A LASER DE
CO2, MEMBRANAS DE COLAGÉNIO E OSSO LIOFILIZADO – APRESENTAÇÃO DE
CASO CLÍNICO

•

CRIAÇÃO DE INTERVALOS DE REFERÊNCIA INTERNOS DO LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA CLÍNICA PARA OS TEMPOS DE PROTROMBINA E DE
TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA PARA O CÃO NO APARELHO START®4
(STAGO)

•

DESCRIPCION DE UN CASO DE HEMANGIOSARCOMA ESPLENICO FELINO

•

DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA DE T4 E TSH EM CATATUAS
GALAH (Eolophus roseicapilla)

•

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DO TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR FELINO
ATRAVÉS DE BRONCOSCOPIA E LAVAGEM BRONCOALVEOLAR: ANÁLISE DE 10
CASOS

•

DIMETHYLPOLYSILOXANE AS AN OPTION FOR CLINICAL TREATMENT OF
CORNEAL EDEMA IN A DOG WITH ENDOTHELIAL DISORDER: CASE REPORT

•

DOENÇA AUTO-INFLAMATÓRIA DO SHAR-PEI – APENAS EM CÃES DE RAÇA? A
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

•

DOPPLER ULTRASONOGRAPHY OF THE CANINE TESTIS FOR PREDICTING
OXIDATIVE DNA DAMAGE IN SPERM

•

EFECTO COMPARATIVO DE DOS PROTOCOLOS DE PREMEDICACIÓN EN 94
GATOS DE COLONIA: DEXMEDETOMIDINA VS ALFAXALONA.

•

ESTABILIZAÇÃO DE FRACTURA DE CORPO VERTEBRAL DE L6 MEDIANTE
ABORDAGEM VENTRAL E APLICAÇÃO DE PLACA BLOQUEADA- CASO CLÍNICO

•

ESTUDO COMPARATIVO DA IMUNOMARCAÇÃO DO C-KIT EM CITOLOGIA E
HISTOPATOLOGIA NOS MASTOCITOMAS CANINOS

•

ESTUDO RETROSPETIVO DESCRITIVO DAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS NAS
RAÇAS CANINAS PORTUGUESAS AUTÓCTONES
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•

EVOLUÇÃO A MÉDIO-LONGO PRAZO DE HÉRNIAS DISCAIS TORACOLOMBARES
EM CÃES DE RAÇA CONDRODISTRÓFICA SUBMETIDOS A HEMILAMINECTOMIA

•

EXTRACTION OF URETERAL STONES WITH A NGage® EXTRACTOR AND
PLACEMENT OF A DOUBLE PIG TAIL STENT ASSISTED BY FLUOROSCOPY

•

FASCITIS NECROTIZANTE EN PERRO POR INFECCIÓN MIXTA DE PROTEUS SP Y
BACILLUS CEREUS: CASO CLÍNICO

•

FIRST REPORT OF ESCHERICHIA COLI PRODUCING EXTENDED-SPECTRUM βLACTAMASES (ESBL) FROM CAMELS IN CANARY ISLANDS

•

FRATURA/LUXAÇÃO DE L7 - S1 EM GATO RESOLVIDA COM IMPLANTE
BLOQUEADO A MEDIDA

•

HERNIA PULMONAR CERVICAL Y TORSIÓN TRAQUEAL “ATÍPICA” EN UN PERRO
YORKSHIRE TERRIER.

•

HIPERADRENOCORTICISMO FELINO – UM DESAFIO CLÍNICO

•

HYPERGLYCEMIA EFFECT ON LEUCOCYTE PARAMETERS OF DOG AND CAT
BLOOD

•

IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA E MOLECULAR DE IXODÍDEOS E O SEU
POTENCIAL ZOONÓTICO NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA

•

IDENTIFICATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED FROM
DOMESTICATED AND WILD ANIMALS USING MALDI-TOF MS

•

INFEÇÕES POR E. COLI DO TRATO URINÁRIO EM CÃES E GATOS - ESTUDO
RETROSPETIVO

•

INÍCIO DO EFEITO DO ATRACÚRIO E CIS-ATRACÚRIO NOS MÚSCULOS
RESPIRATÓRIOS EM 52 CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS

•

LEISHMANIOSE – ESTUDO RETROSPECTIVO EM BRAGA

•

LEISHMANIOSE CANINA EM PORTUGAL: MAPEAMENTO DE ANIMAIS
SEROPOSITIVOS POR REGIÃO (2012-2019)

•

LINFOMA INTESTINAL EM CANÍDEO COM MARCAÇÃO DUPLA PARA LINFÓCITOS T
EB

•

LIPOSSARCOMA IN GUINEA PIG: A CASE REPORT

•

MEASUREMENT OF ANTI-BOVINE SERUM ALBUMIN ANTIBODIES IN DOGS WITH
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

•

MEGAESOFAGO FELINO SECUNDARIO A NEOPLASIA PULMONAR - CASO CLÍNICO

•

METALES PESADOS EN OVINO LECHERO: ¿UN RIESGO PARA ONE HEALTH?

•

METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN PURULENT
SUBCUTANEOUS LESIONS OF INTENSIVE FARMING RABBITS
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•

O USO DE FOSFATO DE TOCERANIB COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA EM CASO DE
INSULINOMA CANINO

•

O USO DE SILDENAFIL NUM GATO COM MEGAESÓFAGO IDIOPÁTICO

•

O USO DE YUNNAN BAIYOU E BENAZEPRIL NUM CASO DE HEMATÚRIA RENAL
IDIOPÁTICA EM CANIDEO

•

OCORRÊNCIA DE RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR) EM BOVINOS
LEITEIROS DE PORTUGAL

•

PLASTIA EM “Z “E SUTURA TÍBIO-CALCÂNEA TEMPORÁRIA DE NYLON PARA
CORRIGIR ALONGAMENTO DE TENDÃO DE AQUILES NO CÃO

•

PRADOFLOXACIN RESISTANCE IN STAPHYLOCOCCUS PSEUDINTERMEDIUS
ISOLATED FROM CANINE PYODERMA

•

PREVALÊNCIA DA DOENÇA PERIODONTAL EM CANÍDEOS

•

PULPECTOMIA TOTAL EM CÃO COM PULPITE NECRÓTICA ASSOCIADA A
DESGASTE DENTÁRIO POR ABRASÃO

•

PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA NO DIAGNÓSTICO DE GRANULOMA
LEPRÓIDE CANINO

•

QUANTIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO PÉLVICA EM RADIOGRAFIAS OBTIDAS EM
DISTRAÇÃO COM RECURSO A DOIS DISTRATORES DIFERENTES

•

QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE ZONULINA EM FELINOS COM
DOENÇAS INFLAMATÓRIAS: ESTUDO PILOTO.

•

QUILOTORAX SECUNDÁRIO A INFECÇÃO FÚNGICA NUM GATO

•

RECONSTRUÇÃO PALPEBRAL BEM-SUCEDIDA E REPARO INFRAORBITAL
USANDO UMA TÉCNICA DE RETALHO DE MUSTARDÉ EM UM CÃO

•

RESOLUÇÃO CIRÚRGICA DE SEQUESTROS CORNEANOS EM GATOS. QUE
TÉCNICA USAR? - COMPARAÇÃO DE QUATRO CASOS CLÍNICOS

•

RESOLUÇÃO DE ESTENOSE URETRAL TRAUMÁTICA EM GATO - COLOCAÇÃO DE
STENT URETRAL

•

RESOLUÇÃO DE FRATURA DE CORPO AXIAL COM PLACA CUSTOMIZADA E
IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL

•

RESOLUÇÃO DE UMA NÃO UNIÃO MANDIBULAR PELA COLOCAÇÃO DE UM
ESPAÇADOR DE TITANIO E UM IMPLANTE À MEDIDA

•

SCREENING OF VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCI GUT COLONIZATION IN
COMPANION ANIMAL

•

SURGICAL RESOLUTION AFTER MULTIMODAL TREATMENT IN A DOG WITH
GRANULOMATOUS NODULAR EPISCLERITIS

•

TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS EM CÃES E GATOS: UM ESTUDO RETROSPETIVO
EM PORTUGAL

•

TUMOR ÓSSEO PRIMÁRIO NO FÍGADO DE GATO

7

•

TUMORES OVÁRICOS EM CADELAS E GATAS: ESTUDO RETROSPETIVO ENTRE
2010-2018.

•

USO DE PLACAS BLOQUEADAS PARA ESTABILIZAÇÃO TORACO-LOMBAR E
LOMBAR EM CÃO

•

USO DE SULFATO DE VINCRISTINA ASSOCIADO A IVERMECTINA NO
TRATAMENTO DO TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL

•

USO DO TRICOGRAMA NO DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA-DISTROFIA FOLICULAR

•

UTILIZAÇÃO DE MEMBRANA DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS NO TRATAMENTO
DE ÚLCERAS PROFUNDAS DA CÓRNEA EM CÃES

•

VALIDAÇÃO DAS CÂMARAS DE SEDIMENTO PENTASQUARE NA AVALIAÇÃO DO
SEDIMENTO URINÁRIO DE CÃES E GATOS

•

VETERINARIANS AS GUIDES FOR PET OWNERS SEEKING ONLINE INFORMATION

•

WHICH ARE THE LEADING CAUSES FOR REFERRING PATIENTS WITH INFECTIOUS
DISEASES? FIVE YEAR EXPERIENCE IN AN ISOLATION UNIT
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A INFLUÊNCIA DA CORTICOTERAPIA NO DOSEAMENTO DA DGGR-LIPASE EM CÃES – ESTUDO
PROSPETIVO
Beatriz Mendoza 1, Maria Salomé Gonçalves1, Maria Joana Dias1, Rodolfo Leal1,2
1

Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Portugal, Av.
Universidade Técnica, 1300-477 Lisboa, Portugal
2

Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal (CIISA), Faculdade de Medicina
Veterinária, Universidade de Lisboa, Portugal, Av. Universidade Técnica, 1300-477 Lisboa,
Portugal.
O diagnóstico de pancreatite mantém-se atualmente desafiante, em parte por não existir ainda
um biomarcador completamente fiável. O diagnóstico incide sobretudo nos sinais clínicos,
ecográficos e na quantificação de biomarcadores como a cPLI (canine Pancreatic Lipase
Immunoreactivity) e, mais recentemente, da DGGR Lipase (1,2-o-Dilauryl-Rac-Glycero Glutaric
Acid-(6′-methylresorufin) Ester). Apesar destes biomarcadores apresentarem uma boa
correlação entre si (Kook et al, 2014), a DGGR-Lipase é fidedigna, rápida e menos dispendiosa,
tendo tido um uso crescente na Europa. Um estudo comprovou que a corticoterapia não
influencia o doseamento da cPLI (Steiner et al, 2009). Contudo, desconhece-se o seu efeito sobre
a DGGR-Lipase.
Este estudo visa avaliar a influência da corticoterapia na quantificação da DGGR-Lipase em cães.
Foi efetuado um estudo de Coorte prospetivo que incluiu cães sem sinais de doença digestiva e
com valores de DGGR-Lipase dentro dos valores de referência (<80 U/L) (Lucibello et al, 2017).
Estes cães apresentavam um diagnóstico clínico (doença respiratória, dermatológica ou
neurológica) que justificou a instituição de corticoterapia (prednisolona) durante um mínimo de
três semanas, numa dose inicial de 0.5-2mg/kg/dia. A DGGR-Lipase foi quantificada em três
pontos temporais (T0 referente ao Dia 0; T1 e T2 referentes aos dias 7-10 e 21-30 após o início
do tratamento, respetivamente). O T0 foi considerado o controlo individual de cada animal. Para
esta análise, foi utilizado o kit DGGR-Lipase da Randox®, previamente validado para doseamento
em canídeos (Lucibello et al, 2017). O estudo foi aprovado pela respetiva Comissão de Ética e
Bem Estar local. A análise estatística foi efetuada com recurso a testes não paramétricos. Dada
a reconhecida variabilidade intra-individual dos biomarcadores de pancreatite, apenas foram
considerados clinicamente significativos os valores de DGGR-Lipase acima de 160 U/L (2x o limite
superior de referência) (Kook, 2017).
Oito cães foram incluídos no estudo. Todos os animais apresentavam uma DGGR-Lipase dentro
dos valores de referência em T0, com uma mediana de 27,72U/L (IQR=22,73-31,69). Em T1, os
valores subiram para 59,82U/L (IQR=30,78-100,67), sendo este aumento estatisticamente
significativo (p=0,017). De T1 para T2, verificou-se uma redução do valor de DGGR-Lipase para
43,04 U/L (IQR=27,91-54,1), a qual também foi estatisticamente significativa (p=0,025). Em T1 a
mediana da dose de prednisolona em curso foi de 0,8mg/kg (IQR=0,8-1,08)) e em T2 de
0,35mg/kg (IQR=0,28-0,58)). Foi verificada uma baixa correlação entre a variação da DGGRLipase no intervalo T0-T1 e a correspondente variação da dose de prednisolona (rs=0,342), assim
como no intervalo T1-T2 (rs=0,096).
A baixa correlação entre a DGGR-Lipase e a correspondente dose de prednisolona em curso
pode advir do reduzido número da amostra. Apesar das flutuações observadas, em nenhum dos
pontos foi registada uma subida acima de 160 U/L.
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Estes resultados sugerem que a corticoterapia pode induzir flutuações nos valores de DGGRLipase. Apesar de estatisticamente significativa, esta variação não aparenta ser clinicamente
relevante dado que os valores permanecem abaixo de 160 U/L. Ainda assim, a interpretação da
DGGR-Lipase deve ser criteriosa em animais com suspeita de pancreatite, sobretudo se já
tiverem recebido tratamento prévio com corticosteróides.

Financiamento:
Projeto UID/CVT/276/2019 (CIISA)
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ADMINISTRAÇÃO EPIDURAL DE LIDOCAÍNA COM MORFINA ATRAVÉS
DE ABORDAGEM

SACROCOCCÍGEA EM

GATAS SUBMETIDAS A

OVARIOHISTERECTOMIA - EFEITOS NA ANALGESIA PERIOPERATÓRIA
Anabela Gomes a,b; Amândio Dourado a; Paulo Teixeira a; Jorge Azevedo b,e; Luís Lobo
a,c,d
; Isabel Dias b,f,g
a

Hospital Veterinário do Porto, Porto, Portugal
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV), Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal
c
Centro de Estudos de Ciência Animal (CECA), Universidade do Porto, Portugal
d
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), Lisboa, Portugal
e
Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), UTAD, Vila Real, Portugal
f
3B’s Research Group – Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos – Departamento
de Engenharia de Polímeros, Universidade do Minho, Sede do Instituto Europeu de
Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, AvePark, Guimarães,
Portugal
g
ICVS/3B’s – PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal
b

INTRODUÇÃO:
Apesar de ser considerado um procedimento cirúrgico curto e simples, o protocolo
anestésico amplamente descrito para OVH (combinação de opioide sistémico, sedativo,
anti-inflamatório não esteroide e anestésico volátil) não é eficaz no controlo das respostas
hemodinâmica e neuroendócrina no período perioperatório, bem como da hiperalgesia
pós-cirúrgica.
Estas considerações, associadas aos conhecidos efeitos adversos dos opioides em gatos
(bradicardia, vómitos, disforia, depressão), conduziram à adição de técnicas locoregionais nos protocolos anestésicos. A administração de anestésico local intraperitoneal,
na linha de incisão ou no ligamento ovárico não demonstrou efeito analgésico superior
relativamente ao protocolo sistémico, pelo que vários autores sugerem a epidural para um
melhor controlo da dor perioperatória.
A medula espinhal e o saco dural nos gatos estendem-se até à primeira e terceira vértebras
sacrais, respetivamente. De modo a minimizar o risco de punção do saco dural e
administração intratecal, a epidural sacrococcígea constitui uma abordagem preferencial
à comummente utilizada, a lombossagrada.
O principal objetivo deste estudo consiste em avaliar a eficácia analgésica perioperatória
da administração epidural sacrococcígea de lidocaína com morfina em gatas submetidas
a OVH eletiva.
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MATERIAIS E MÉTODOS:
Os animais foram pré-medicados por via intramuscular (IM) com dexmedetomidina (0,01
mg/kg) e alfaxalona (1,5 mg/Kg) e aleatoriamente alocados num de dois grupos em estudo
(10 animais cada): metadona (0,2 mg/kg IM) no grupo controlo (CTR); metadona (0,1
mg/Kg IM) + epidural sacrococcígea [lidocaína 2% (0,3 mL/Kg) + morfina 1% (0,1
mg/Kg)] no grupo epidural sacrococcígea (ES). Administrou-se em todas as gatas
robenacoxib (2 mg/Kg) subcutâneo após a indução com alfaxalona 1 mg/Kg intravenosa
(IV) durante 60 segundos até efeito e, a manutenção anestésica, foi realizada com
sevoflurano.
No período intracirúrgico, a frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC),
pressões arteriais não invasivas, fração expirada de CO 2 (ETCO2) e a quantidade de
resgates analgésicos foram registados continuamente. Nas 8 horas pós-cirurgia, foram
avaliadas a escala multidimensional de dor UNESP-Botucatu (UNESP-Botucatu), escalas
descritivas simples de sedação e de recobro, limiares nocicetivos mecânicos (LNM) e
quantidade de resgates analgésicos. Determinou-se ainda os valores de cortisol antes da
pré-medicação (TBASAL), no fim da cirurgia (TFIM) e 1,5 horas depois da cirurgia (T1,5h).

RESULTADOS:
A FC e a pressão arterial sistólica, no intracirúrgico, aumentaram significativamente no
grupo CTR comparativamente aos valores registados antes do início da cirurgia (p<0,01),
sendo que o mesmo não ocorreu no grupo ES. As concentrações de cortisol não sofreram
alterações no grupo ES, mas aumentaram significativamente em T1,5h no grupo CTR
relativamente a TBASAL (p=0,0072). No grupo CTR, os LNM foram estatisticamente
inferiores em todos os tempos de avaliação pós-cirurgia comparativamente ao grupo ES
(p<0,0001) e a UNESP-Botucatu foi significativamente superior nas primeiras 3 horas de
avaliação pós-cirurgia no grupo CTR comparativamente ao grupo ES (p<0,0424). O
consumo de opioide foi superior no grupo CTR, tanto no período intracirúrgico como no
pós-cirúrgico (p<0,01).

CONCLUSÃO:
A epidural sacrococcígea permitiu um controlo superior das respostas hemodinâmica e
neuroendócrina assim como inibição da hiperalgesia no pós-cirúrgico. Demonstrou ser
uma opção viável, segura e mais eficaz no protocolo anestésico de OVH em gatas,
comparativamente ao protocolo sistémico.
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Introduction: Although zoonotic agents pose an occupational threat to veterinarians, in the
companion animals’ clinic their frequency is underreported, mainly due to lack of accurate
data1. Zoonosis not only affect the health of pets and veterinarians, but also of all hospital
staff, pet owners and their families, and have considerable economic impact2. This
scenario is worsen due to cultural changing bounds with pets, now being considered
“family members”, and compared to other generations, millennials view their pets as
“starter children” as they delay having kids of their own3. This increases like never before
the human exposure to virulent products of pet origin. Emerging and re-emerging
infectious diseases, and multidrug resistant organisms, grow the need to inform our clients
about these risks 4, and to implement high levels of biosecurity in veterinary hospitals to
protect patients, professionals and clients.
Main goals: (I) identify and characterize the main zoonosis recorded among patients
admitted at infectious diseases isolation (II) evaluate the impact of the diagnosis of a
zoonotic agent on the course of hospitalization and outcome.
Methods: From October 2013 to September 2019, 1061 animals were admitted with a
suspicion of infectious disease. An infectious diagnosis (primary or concomitant) was
confirmed in 640/1061 cases. Out of these, 18.4% (118/640) were zoonotic agents and
522/640 non-zoonotic. A characterization of the zoonotic infected animals group was
made based upon a set of descriptive parameters. The presence of concomitant noninfectious diagnosis, the duration of hospitalization, and the outcome was investigated in
both groups.
Results/Discussion: Leptospirosis was the most frequent zoonosis (44.9%, n=53),
followed by multidrug resistant bacteria infections with 34.8% (41/118) cases and
dermatophytosis with 12.7% (15/118) cases. The remaining zoonotic diagnosis,
representing less than 10% each were cryptosporidium, mycobacterium, sarcoptic scabies
and a variety of respiratory infections caused by zoonotic bacterial or fungal agents.
Regarding animal species, 75.4% (89/118) were dogs, 23.7% (28/118) cats and 0.9%
(1/118) rabbit. 58.5% (69/118) were males and 41.5% (49/118) females. The median age
was 7 years. Age ranged from 0.1 to 19 years.
Neoplasias led the concomitant diseases with 10.2% (12/118) patients, followed by
chronic urinary problems, 8.5% (10/118) and chronic dermatologic problems, 7.6%
(9/118). The presence of a non-infectious concomitant disease was identified as a risk
factor for the hospitalization of patients with zoonotic diagnosis (OR=1.56; 1.03<OR<2.37;
p=0.03).
The median hospitalization period was 3 days, ranging from 1 to 21 days. 64.4% (76/118)
of the patients were discharged, 3.4% (4/118) were discharged against medical advice,
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21.2% (25/118) were euthanized and 11.0% (13/118) died during hospitalization. No
significant differences were found among both groups concerning the hospitalization
period (p=0.08), the discharge against medical advice (p=0.5) or euthanasia (p=0.3).
Conclusions: A noteworthy proportion of infectious diseases admitted to the isolation unit
was potentially zoonotic. The presence of non-infectious concomitant diseases increased
the likelihood for hospitalization. The presence of a zoonotic diagnosis did not significantly
influence the length of hospitalization neither the decision for discharge or euthanasia.
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Abstract
Background: Arterial blood pressure (ABP) is one of the most measured clinical
parameters on the world. ABP is determined by the volume ejected by the heart into the
arteries, the elastance of the walls of the arteries, and the rate at which the blood
flows out of the arteries (Magder, 2018). There are direct and indirect ways to
determine ABP being the oscillometric method one of the most used in humans and
dogs (Ffion Lloyd, 2018; Muntner et al., 2019). The performance of oscillometric
devices, in relation to the gold standard direct method, presents a conflicting picture:
some studies demonstrate overestimation and others underestimation. Some studies
present differences between methods of 18-23 mmHg in dogs (Ffion Lloyd, 2018). The
objective of this work was to determine the ABP, in a dog population, based on the
electrocardiogram (ECG) records by methods of computational intelligence.
Methods: Prospective study of an ECG and ABP data base in a dog population (n=54)
with an average weight 19.31±11.73 Kilograms (Kg), divided in two groups: Healthy,
16 individuals with 17.29±11.27 Kg; Unhealthy, 38 individuals with 20.20±11.87 Kg.
Data base included the diagnostic and several measurements of each individual:
weight, cardiac frequency (CF), systolic, diastolic and mean blood pressure (SBP,
DBP and MBP), P wave amplitude and duration (PW and [P]), duration of P-R
segment ([PR]), duration of the QRS complex ([QRS]), R and T wave amplitude (R
and T), T wave duration ([T]) and Q-T duration ([QT]).
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The selection of the features, to built the computacional intelligence method of ABP
measurement was realized according with the biggests matematicals correlations.
Parameters with the biggest correlation were used as imput and the SBP, DBP and MBP
as output of the computacional system. In the construction of the artificial neural
networks (ANN) several types of architecture were tested, such as activation and
training functions.
From the 542 meditions used, data were divided into 3 groups, training (50%), testing
(25%) and validation (25%) in order to evaluate the networks (Jigneshkumar L. Patel
Ramesh K. Goyal, 2007).
Results: Within the parameters studied the highest statistical correlation with the ABP
were: weight (cc0.43), the R amplitude (cc0.44), [P] (cc0.3), [P-R] (cc0.19), [QRS]
(cc0.14). The best ANN created was built with 5 inputs and 3 outputs, with the
activation function Tansig and the training function Bayseian regularization. This
computational intelligence system presents an architecture of 4 layers and 12 neurons in
each layer. This network showed results of linear regression coefficient of 0.93. The
final prototype is a wireless ECG (Plux|wireless biosignals, Lisbon, Portugal) device
that collects the five inputs and processes them in the ANN created in Matlab
(Mathworks USA, R2016b) and give the SBP, DBP and MBP.
Conclusions: This study confirms a direct relation between ECG and ABP. The type of
non-invasive methodology created allows the determination of SBP, DBP and MBP
continuously. The ANN created allowed predicting SBP, DBP and MBP with low error
compared to real values. This type of methodology can be used in human medicine.
Keywords
Blood pressure, Computational intelligence, Electrocardiogram, MatLab.
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A displasia da anca canina (DA) é uma doença osteoarticular com prevalência alta,
que tem na sua origem fatores genéticos e ambientais. A lassitude articular (LA) é
reconhecida como o maior fator de risco para a DA. Esta informação médica pode ser útil
para o tratamento de animais ou com fins preventivos, para a seleção de reprodutores.
Uma maior disseminação e uso da LA para monitorizar raças de cães seria muito útil. No
entanto, existe apenas uma entidade certificadora no mundo, a PennHIP Antech Imaging
Services (AIS) nos Estados Unidos, usando o distrator PennHIP® para a obtenção da
radiografia em stress, cobrando as respetivas taxas de leitura e centralizando todas as
informações técnicas.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da distração obtida pelo
distrator Dis-UTAD PN nº107372 (Ginja, 2017), comparando-o com o distrator
PennHIP® utilizando o Software SAPOIM que permite realizar medidas em imagens
digitais como a radiografia (Alves-Pimenta et al., 2019), para o cálculo do ID. Para o
efeito foi calculado o ID nas imagens da radiografia de stress em distração utilizando
ambos os distratores em 50 cães de 5 raças portuguesas diferentes, 31 machos e 19 fêmeas
com idades compreendidas entre os 4 e 11 meses de idade (média ± desvio padrão (DP),
6,78 ± 2,56 meses), com peso entre 14 e 54 Kg (26,74 ± 9,74 Kg).
Foi realizado o test-t emparelhado e calculado o Coeficiente de Correlação Intraclasses
(CCI) para avaliar a reprodutibilidade entre as duas leituras (Ginja et al 2006). O CCI
para a reprodutibilidade foi 0,97 (95% Intervalo confiança (IC), 0,96 a 0,98) e a
média±DP do ID calculados com os distratores Dis-UTAD e PennHIP® foram 0,43±0,16
e 0,43±0,15 respetivamente (test-t emparelhado P>0,05).
Os resultados permitem-nos concluir que o cálculo do ID utilizando os Dis-UTAD e
PennHIP® na obtenção das radiografias é reprodutível uma vez que as diferenças no ID
não são significativas no test-t e o limite inferior do ICC é superior a 0,75 (Lee et al.,
1989), pelo que o Dis-UTAD pode ser utilizado na obtenção de radiografias de stress da
anca com confiança. Estes resultados validam o uso do Dis-UTAD para a quantificação
da lassitude articular nos cães e recomenda-se a sua utilização para efeitos de controlo da
doença.
Ginja, M. 2017. PN nº107372,
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Comparison of heart measurements in thoracic radiographs before and after the
treatment of pulmonary edema in dogs with Degenerative Mitral Valve Disease: a
retrospective study of 18 clinical cases
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The Degenerative Mitral Valve Disease (DMVD) has the highest prevalence of all canine heart
diseases accounting for 75-80% of the cases of dogs with cardiac disease (Atkins, et al., 2009).
DMVD is characterized by having an evolutive nature. As the disease progresses the microscopic
and macroscopic alterations of the mitral valve’s apparatus become more severe and gradually start
preventing the valve’s normal function. One of the complications that may occur is the development
of pulmonary edema. Overt pulmonary edema occurs when the capacity of the pulmonary lymphatic
system is exceeded, leading to an increase in the extravascular water content of the lungs (Ljungvall
& Häggström, 2016).
The etiology and consequently the cure for DMVD are not currently known (Ljungvall & Häggström,
2016), hence the importance of understanding and developing tools that allow the monitoring of the
disease. Even though the best way to assess and confirm the diagnosis of DMVD is through
echocardiography, this exam requires additional expertise to be performed and interpreted, as well
as substantial financial costs to the owner (Keene, et al., 2019). Simultaneously, radiography of the
thorax is widely available and cost-effective, which justifies the interest in studying the evolution of
the radiographic measures Vertebral Heart Score (VHS) and Vertebral Left Atrium Size (VLAS) in
dogs with DMVD.
This retrospective study aims to compare heart measurements in thoracic radiographs before and
after the treatment of pulmonary edema in 18 dogs with DMVD that were submitted to consultation
in a french veterinary referral center.
The main conclusion of this study is that the size of the left atrium and the cardiac silhouette
decreases after the resolution of cardiogenic pulmonary edema when compared to the dimensions
during its occurrence. Furthermore, this decrease in the left atrium’s size is detectable using the
VLAS method, which confirms its value in monitoring the progression of the disease. Consequently,
it is possible for those who do not have access to an echocardiographic exam, to use the VLAS
method to follow the evolution of the left atrium’s size throughout the progression of DMVD. It was
also verified that VLAS measurements have a positive correlation with echocardiographic measures
of the left atrium, implying that when one increases the other does so as well, and vice-versa.

Key Words: Degenerative Mitral Valve Disease, Pulmonary Edema, dog, Vertebral Heart Score,
Vertebral Left Atrium Size.
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A eficácia da utilização de antibióticos no tratamento de infeções enfrenta atualmente
desafios associados ao aparecimento e disseminação de diferentes mecanismos de
resistência antimicrobiana nos microrganismos (Giguère et al., 2013). Por outro lado,
as infeções bacterianas do trato respiratório inferior são afeções que podem colocar
em risco a vida dos animais, sendo um diagnóstico clínico comum em cães e gatos
(Lappin et al., 2017).
Com o intuito de contribuir para a caracterização da infeção bacteriana do trato
respiratório inferior no cão e no gato e das resistências antimicrobianas associadas,
pretendeu-se caracterizar a influência da presença fatores predisponentes para o
aparecimento destas infeções, comparar os resultados das citologias com os das
culturas bacterianas, caracterizar os padrões de suscetibilidade das bactérias isoladas,
analisar a terapêutica antimicrobiana prescrita e identificar fatores que possam
contribuir para a eficácia do tratamento.
Assim, neste estudo retrospetivo, utilizaram-se os dados recolhidos num hospital
veterinário, no período de 2016 a 2018. A amostra populacional era constituída por de
49 animais, 29 cães e 20 gatos, com suspeita de infeção bacteriana do trato
respiratório, submetidos à realização de uma lavagem bronco-alveolar e posterior
citologia, cultura microbiológica e teste de sensibilidade aos antibióticos.
A suspeita de infeção bacteriana do trato respiratório inferior foi confirmada 61% dos
animais, dos quais 41% eram cães e 20% eram gatos, tendo sido encontrada uma
relação estatisticamente significativa (p<0,05) entre os resultados das citologias e das
culturas microbiológicas desta amostra.
Os fatores predisponentes para infeções bacterianas das vias aéreas inferiores
identificados (p<0,05) foram a presença de afeções concomitantes e a espécie do
hospedeiro, sendo mais comum no cão do que no gato.
As bactérias mais isoladas foram Staphylococcus spp. (35,1%), Pasteurella spp.
(16,2%), Pseudomonas spp. (13,5%) e Escherichia coli (10,8%).
Relativamente à suscetibilidade bacteriana, verificou-se uma taxa de resistência mais
elevada à amoxicilina (59,4%), à amoxicilina/ácido clavulânico (35,1%) e ao
trimetoprim/sulfametoxazol (32,4%) e menor percentagem para os antibióticos dos
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grupos das fluoroquinolonas (10,8%) e dos aminoglicosídeos (9,1%). No total, 40,5%
das estirpes identificadas foram consideradas multirresistentes.
Verificou-se que a terapêutica antimicrobiana mais frequentemente prescrita cumpriu
as normas de orientação para o tratamento destas infeções e a realização de uma
reavaliação clínica antes do fim do tratamento foi considerado um fator que contribui
para a eficácia do mesmo (p<0,05).
Os resultados obtidos neste estudo foram importantes para o conhecimento das
práticas de prescrição de antibióticos, dos principais agentes etiológicos das infeções
do trato respiratório inferior no cão e no gato e respetivos padrões de suscetibilidade
no hospital em que foi realizado. Por outro lado, torna-se evidente tanto o problema da
emergência das infeções multirresistentes, como a importância da elaboração e
aplicação das normas internacionais para o tratamento de infeções em medicina
veterinária.
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DENTAL AND PERIODONTAL PATHOLOGY IN ANCIENT DOGS (CANIS
LUPUS FAMILIARIS): THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL REMAINS
DATED TO THE ROMAN PERIOD
Resumo:
In ancient canids there is a lack of knowledge about oral pathology. This study
aimed to assess the frequency of dental and periodontal pathology in ancient dogs
(Canis lupus familiaris), from a specific archaeological - Calle Almendralejo nr. 41 in
Merida (Spain) dated to the Roman period (Bustamante-Álvarez, 2013; Heras Mora et
al., 2017).
We examined a collection of dog bone/skeletal fragments, from approximately
40 individuals (~600 skeletal remains) including 21 maxillae plus four fragments of
left maxilla and five fragments of right maxilla, 32 left mandibles and 26 right
mandibles.
These specimens were subject to a macroscopic examination aiming to identify
bone, dental and periodontal abnormalities (AVDC, 2019) and to a radiographic
analysis by using dental X-ray generator (Triumph, Germany) and an indirect
digital system (VistaScan Mini View, Durr Dental, Germany). For mandibular
premolars and molars teeth, the parallel technique was carried out. For canines,
incisors and maxillary premolars and molars teeth, the bisecting technique was used.
The observed dental alterations included dental absence (ex: artifactually,
congenital and acquired), periodontitis (several stages), tooth wear, tooth fractures
(ex: enamel

fracture

and

uncomplicated

or

complicated

crown

or

root

fractures), supernumerary or persistent deciduous teeth, endodontic and periapical
lesions, tooth malformations (ex: fused roots, dilacerated roots). Bone fragments
with signals of osteomyelitis were also detected.
Dental radiographs were useful to better characterize the alterations.
Furthermore, the radiographs have also offered the possibility to estimate specimens’
age at death. Through the observation of pulp cavity-tooth width ratios and root
apices morphology (Knowlton & Whittemore, 2001), specimens of different ages were
identified.
A gross observation of the maxillae allowed to observe that the majority of the
studied canids were mesaticephalic dogs in terms of head morphology.
These results contribute to better characterize the dental disease in ancient dogs
and reinforce the interest in using dental radiography as a tool for age estimation in
museological specimens.
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O diagnóstico radiográfico da lassitude coxofemoral (LC) e da displasia da anca na maior
parte dos países do mundo implica a exposição humana à radiação ionizante para o
posicionamento dos animais. Esta radiação tem efeitos biológicos indesejáveis e deve ser
evitada a sua exposição o máximo possível, deve imperar sempre o princípio ALARA
“As Low As Reasonably Achievable”.
O presente trabalho teve dois objetivos: comparar a LC da radiografia de stresse da anca
obtida com o uso de uma modificação do Posicionador de Fémures (Pos-UTAD Mod)
(Ginja e Rebelo, 2017), com o posicionamento manual executado pelo examinador
usando em ambas os casos o distrator Dis-UTAD (Ginja, 2017); comparar o ângulo de
Norberg (AN) e categoria de subluxação (CS) (Martins et al., 2019) da radiografia
ventrodorsal convencional da anca obtida usando Pronador de Fémures (Pro-UTAD)
(Ginja et al., 2018) com a mesma projeção realizada pelo examinador a posicionar o
animal. Para o efeito foram usados 46 cães de 4 raças portuguesas diferentes sendo
radiografados duas vezes, 23 machos e 23 fêmeas, 15 animais realizaram radiografias de
distração e 31 radiografias convencionais ventrodorsais da bacia. As idades foram
compreendidas entre os 4 e 93 meses de idade (média ± desvio padrão) 25,0±22,9 meses
e o peso entre 16,5 e 68 Kg (28,0±12,6 Kg). O Test-t emparelhado não foi significativo
na comparação do índice de distração do Pos-UTAD Mod 0,40±0,12 e examinador
0,40±0,10, bem como na comparação do AN do Pro-UTAD 100.6±6,3º e examinador
100.8±6,3º e CS do Pro-UTAD 2,4±0,9 e examinador 2,3±0,9. O Coeficiente de
Correlação Intraclasses nestas comparações também foi sempre estatisticamente
significativo e superior a 0,94 com o limite inferior de 95% Intervalo Confiança superior
a 0,90.
Os resultados permitem-nos concluir que a leitura dos parâmetros quantificáveis nas
radiografias de stresse obtidas usando o Pos-UTAD Mod e nas convencionais usando o
Pro-UTAD são equivalentes a estes parâmetros medidos nas radiografias obtidas pelo
examinador. Pelo que recomendamos o uso do Pos-UTAD Mod e Pro-UTAD na obtenção
das radiografias da bacia do cão, uma vez que asseguram a qualidade radiográfica e
evitam a exposição humana à radiação ionizante.
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O linfoma é uma doença de elevada incidência na população canina mundial, sendo a
neoplasia mais comumente tratada em cães. A quimioterapia convencional é o principal
tratamento utilizado no linfoma canino sendo capaz de induzir remissão completa em 60 a
90% dos animais. No entanto, a utilização da quimioterapia pode ter associada uma
elevada toxicidade sistémica para o doente. Deste modo, o desenvolvimento de soluções
inovadoras que permitam melhorar a qualidade vida dos pacientes e desenvolver terapias
mais específicas e com menores toxicidades são atualmente duas áreas com grande
enfoque na área da oncologia. Neste contexto, uma alternativa bastante promissora de
tratamento seletivo é a imunoterapia, nomeadamente os anticorpos recombinantes. Ao
longo dos últimos anos, o nosso grupo tem comprovado o grande potencial dos
fragmentos de anticorpos derivados de coelho em várias aplicações terapêuticas. Devido
ao seu reduzido tamanho, estes anticorpos recombinantes demonstram uma maior
penetração no tumor, estabilidades mais elevadas, e podem ser facilmente ligados a
moléculas citotóxicas e sistema de entrega de fármacos como lipossomas. Tendo em
consideração estas propriedades e vantagens, através de engenharia de anticorpos
estamos a desenvolver “antibody drug conjugates” (ADCs) para o tratamento do linfoma
canino. Para tal, imunizámos coelhos com células primárias obtidas de cães diagnosticados
com linfoma canino a partir do qual construímos bibliotecas de fragmentos de anticorpos
recombinantes. Estas bibliotecas foram posteriormente utilizadas num screening inovador
in vivo através da tecnologia de Phage Display num modelo de xenograft de linfoma
canino. Após esta seleção e análise por “Next Generation Sequencing” foram identificados
os anticorpos mais específicos e seletivos. Estes anticorpos selecionados contra novos
alvos tal como um anticorpo já validado para o recetor CD22 estão a ser explorados para
desenvolver “antibody drug conjugates” através da sua ligação a dois citotóxicos potentes
(ex: panobinostat e toxina PE38) e ligação a lipossomas encapsulados com panobinostat.
Os resultados preliminares obtidos em ensaios de atividade em linhas de linfoma canino
permitam concluir que ambos os sistemas apresentam propriedades promissores para o
desenvolvimento de terapias inovadoras para o tratamento do linfoma canino.
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Abstract
FELINE PD-1 AND PD-L1 AS DIAGNOSTIC TOOLS FOR MAMMARY CARCINOMA
Feline mammary carcinomas (FMCs) are by far the third most common tumor in
cats and unfortunately the vast majority of them are very aggressive, infiltrative and entail
rapid metastasis (Adega, Borges, and Chaves 2016; Hassan et al. 2017). For that reason
is urgently required find new specific biomarkers.
In the last years, the knowledge of tumor microenvironment has gained great
attention since it can directly influence cancer progression, by expressing some
receptors that can stimulate or inhibit immune cells (Hui and Chen 2015). One example
is the interaction between the programmed death protein (PD-1) receptor and the
programmed cell death ligand-1 (PD-L1), with the PD-L1 being expressed on tumor cells,
whereas PD-1 is on the surface of T lymphocytes. When these two molecules interact,
a inhibitory signal inactivate T cells, causing immune suppression (Gu et al. 2018). In
march of 2019, FDA approved an antibody targeting PD-L1 (atezolizumab) for treatment
of breast cancer in women.
The goals of this study were to quantify the serum levels and tissue expression
of PD-1 and PD-L1 in female cats with mammary carcinoma, in order to realize if these
factors could be diagnostic and/or prognostic biomarkers of feline mammary carcinoma.
We found that serum levels of PD-1 and PD-L1 were significantly higher in cats with
worse tumor subtypes (HER2-positive and TN-normal like) than in healthy cats (p=0.044
and p=0.026, respectively). We also detected that serum PD-L1 levels varied in an
opposite manner to its expression in tumor T cells (p=0.035), in animals showing HER2positive and TN-normal like FMCs. We observed a positive correlation between the
levels of sPD-1 and sPD-L1 in cats with mammary carcinoma (r=0.877, p<0.0001).
Our findings suggest that serum levels of PD-1 and PD-L1 could be used as
noninvasive biomarkers to diagnose some FMC subtypes, with higher sPD-1 and sPD-
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L1 levels associated with animal immunosuppression, as reported in humans. These
similarities reinforce that FMC can be a valuable model in comparative oncology.
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Abstract
Three Malinois puppies (1-month-old; 1 female and 2 males), from a litter of 13, were presented
for evaluation of an acute onset of neurological clinical signs, including ataxia with hypermetria,
stumbling, and falling. They were all in good physical condition, bright and alert the day before.
Blood was collected from the female dog (with the most advanced clinical symptoms), and sent
for genetic analysis and hematology, showing anemia with anisocytosis, and neutrophilia. Two
days later, all 3 dogs had to be euthanized, due to marked worsening of symptoms, involving
severe hypermetria and intention tremor. Necropsy was immediately performed, and cerebrum,
cerebellum, and brainstem were sent for histological analysis. The cerebellum was the most
severely and consistently affected anatomical brain region showing spongy lesions. DNA testing
confirmed our hypothesis of spongy degeneration with cerebellar ataxia [SDCA2 P/P=mutated
genotype; SDCA1 N/N=wild-type genotype; N=negative, P=positive]. Spongy degeneration with
cerebellar ataxia (SDCA) is a genetically heterogeneous neurodegenerative disorder with
autosomal recessive inheritance in Malinois dogs, one of the four varieties of the Belgian
Shepherd breed. There are now 3 different published genetic defects in Malinois with cerebellar
ataxia, segregated in an autosomal recessive way: SDCA1, SDCA2 and SLC12A6. A missense
variant in the KCNJ10 gene encoding a potassium channel (c.986T.C; p.Leu329Pro), is the
causative variant for the SDCA1 subtype of SDCA in Malinois dogs (Mauri, Kleiter, Leschnik, et
al., 2017; Van Poucke et al., 2017). The SDCA2 which is responsible for the condition observed
in this particular case, is another subtype of this neurodegenerative disease, that has only been
reported once before by Mauri, Kleiter, Dietschi, et al. (2017) in Switzerland, revealing a 227 bp
SINE insertion into the ATP1B2 gene encoding the b2 subunit of the Na+/K+-ATPase holoenzyme
(ATP1B2:c.130_131insLT796559.1:g.50_276), that causes aberrant RNA splicing. Finally, a new
ataxia-related phenotype of slowly progressive spinocerebellar ataxia, paraparesis, and
myokymic-like muscle contractions was described in Belgium by Van Poucke et al. (2019), in a
Malinois dog family, caused by a truncating variant of the SLC12A6 gene that has a key role in
cell volume homeostasis and neuronal activity control. In this report, based on the first case of
SDCA2 autosomal recessive disorder in the Malinois breed confirmed in Portugal (second
worldwide), we intend to increase awareness of this rare disease among veterinarians (and
breeders), in order to help prevent its spread through carriers of the recessive allele.
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Background – Antimicrobial resistance is a problem in human and animal healthcare. Honey may
be used for its wound healing properties and antimicrobial effects.
Objective – To investigate the antimicrobial activity of two commercially available medical grade
honeys (MGHs) against Staphylococcus spp. and Pseudomonas spp. isolates.
Methods and materials – Two formulations, MGH1 (40% w/v honey) and MGH2 (80% w/v Manuka
honey), were tested in vitro for minimal inhibitory concentrations (MIC) and minimal bactericidal
concentrations (MBC) against 11 Staphylococcus and 11 Pseudomonas isolates at low [1.5 x 104
colony forming units (cfu)/well] and high (1.5 x 106 cfu/well) concentrations of inoculum, representing
systemic and cutaneous bacterial loads during infection, respectively.
Results – MGH2 showed a lower MIC against staphylococci than MGH1, although this was not
statistically significant. MGH1 had stronger bactericidal effects against staphylococci than MGH2,
although this effect was statistically significant only at the higher bacterial concentration (P < 0.01).
For Pseudomonas spp., MGH1 had significantly higher antimicrobial activity (both MIC and MBC)
than MGH2 against all isolates tested and at both bacterial concentrations (P < 0.05).
Conclusions and clinical importance – Both MGHs were effective in vitro against common
cutaneous pathogens including methicillin-resistant staphylococci and Pseudomonas species. The
higher efficacy of the MGH1 formulation against Pseudomonas and its consistent effects against
staphylococci, while containing only half of the amount of honey compared to MGH2, invites further
investigation of the mechanisms and clinical applications of MGH1.
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Introduction: Surgical treatment of abscesses and draining tracts (DT) occurring in the head and
neck region of dogs is challenging. Frequently these abscesses/DT are associated with inhaled or
FB migrating within the body and It has been reported that 19-79%(1) FB can be identified by
computed tomography (CT)(2,3). En-bloc resection of diseased tissues is hardly possible in the
head and neck region, failure to remove the FB can be a cause of recurrence of the disease.
The objectives of this paper were to evaluate the long-term outcome and recurrence rates in dogs
following a surgical management approach to cervical abscesses/draining tracts in dogs
subsequent to performing diagnostic imaging, using Computed Tomography. Our working
hypotheses were that: (i) failure to retrieve a FB during surgery would result in recurrence; (ii)
retrieval of a FB at the time of surgery would consistently result in cure. In addition, risk factors for
recurrence were evaluated.
Material and methods: A retrospective, evidence-based evaluation to determine the outcome of
24 dogs admitted between 1996 and 2016 that underwent surgical treatment following diagnosis of
a cervical abscess/draining tracts unrelated to a bite wound and in which a preoperative Contrastenhanced-Computed tomography had been performed.
Results: FB was identified from tCT-scan in 10 cases (42%) and was suspected in 14. A FB was
found at surgery in 10 cases (42%) of which 4 had been identified on CT (40%). Surprisingly, there
was no association between finding a FB during surgery and identification on CT-scan (p=0.4).
Postoperative complications (<15 days) occurred in 7 cases (29%).
Recurrence occurred in 7 cases (39%). Failure to remove FB at the time of surgery was not
correlated with recurrence (p=0.35), but failure to identify FB on CT tended to be associated with
recurrence (p=0.08). Animals that were preoperatively treated with antibiotics were more likely to
be cured (p=0.04). Younger animals had significant higher recurrence (p=0.03).
Discussion/Conclusion: To the authors’ knowledge, this study is the first to evaluate the
recurrence and the long-term outcome (>12 months) after surgical treatment of head and neck
abscesses/DT in dogs. Previous studies have considered abscess recurrence to be either related
to a failure to retrieve a FB or incomplete excision of the diseased tissues(4). Interestingly,
recurrence rates did not differ significantly whether a FB was recovered or not in our study.
However, identification of a FB at CT tended to be associated with less recurrence, the author
hypothesised that visualisation of a FB is associated with more aggressive debridement. A
significant association was found between the use of antibiotic prior to surgery and the absence of
recurrence. This is a surprising finding and more information are needed about bacterial cultures.
In conclusion, our study highlights that failure to retrieve a FB during surgery is not associated with
recurrence and removal of a FB at the time of surgery did not consistently lead to resolution of the
disease.
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O diagnóstico de mieloma múltiplo (MM) é um desafio na clínica veterinária por implicar
a avaliação de um conjunto complexo de resultados analíticos com vista à exclusão de
diagnósticos diferenciais. O citobloco, é uma técnica de diagnóstico alternativa, na qual,
as amostras de punções aspirativas são concentradas, fixadas e incorporadas em
parafina para processamento histológico. Este é principalmente útil dada a obtenção
de material ser minimamente invasiva e por se poderem aplicar métodos de
caracterização celular por imunocitoquímica (Heinrich et al.,2019) com resultados
comparáveis entre os diversos anticorpos. O objetivo do presente trabalho é descrever
3 casos em que a imunocitoquímica em citoblocos contribuiu no diagnóstico definitivo
do MM canino.
Foram apresentados à consulta três canídeos, uma fêmea e dois machos, todos
castrados, de 9, 10 e 13 anos, nos quais o diagnóstico de MM foi fortemente suspeito.
A apresentação clinica era variável destacando claudicação e fraqueza dos membros
pélvicos num cão, anorexia, diarreia cronica e perda de peso em outro e epistaxis na
cadela.
Em todos os casos os exames complementares revelaram pancitopénia e
hiperproteinemia com gamopatia monoclonal; ausência de hipercalcémia; proteína de
Bence Jones urinária negativa e pesquisa de doenças vetoriais negativa (Leishmaniose,
Dirofilariose, Babesiose, Borreliose, Anaplasmose, Ehrlichiose). No exame ecográfico
abdominal, foi observado esplenomegália em todos os casos e hepatomegália em um
deles. Em um caso destacou-se também, proteinúria e alterações radiográficas, porém,
sem sinais se lise óssea.
Nos três casos, o mielograma revelou a presença de alta percentagem de células com
características linfoplasmocitárias, variando entre 16 a 70% , o que levantou suspeita de
uma neoplasia de células redondas. Em dois casos, realizaram-se ainda punções
aspirativas ecoguiadas de baço e fígado. Em um deles, a análise citológica esplénica
apontou para neoplasia de células redondas com morfologia compatível com linfócitos
ou plasmócitos de natureza neoplásicas; no outro foi sugerida hiperplasia plasmocitária
associada a hematopoiese extramedular e sobrecarga metabólica no fígado.
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Dadas as hipóteses de linfoma ou MM, foi dado seguimento à realização dos citoblocos
a partir das amostras colhidas previamente e realizada imunocitoquímica para
fenotipagem das células. Foram avaliados citoblocos de punções esplénicas em um caso
e da medula óssea nos outros dois, utilizando os anticorporpos anti CD3, CD20, CD79αcy
e ainda MUM1 e PAX5.
Os resultados revelaram marcação positiva para MUM1 em 80% das células no citobloco
de baço de um caso, e negativa para os demais anticorpos. Nos citoblocos da medula
dos dois casos remanescentes, a marcação foi positiva e equivalente em 70% das células
para CD20 e MUM1 e negativa ou inferior a 3% para os outros anticorpos.
Os resultados da imunofenotipagem reforçaram o diagnóstico de MM nos 3 casos e
excluíram a presença de possíveis linfomas. A marcação equivalente para CD20 e MUM1
já foi reportada na literatura e pode ocorrer em neoplasias plasmocíticas caninas
(Ramos-Vara, Miller & Valli, 2007).
Os casos descritos reforçam a importância imunocitoquímica em citoblocos no
diagnóstico de neoplasias e demonstram o potencial desta técnica no auxílio diagnóstico
de neoplasias de células redondas, incluindo Mielomas Múltiplos.
Financiamento: Projetos FCT: UID/CVT/276/2019; CNPq: 200360/2015-9
1- Heinrich, D.A, Avery, A.C, Henson, M.S, Overmann, J.A, Rendahl, A.K, Walz, J.Z &
Seelig, D.M. (2019). Cytology and the cell block method in diagnostic characterization of
canine lymphadenopathy and in the immunophenotyping of nodal lymphoma.
Veterinary Comparative Oncology, 17(3), 1-11.
DOI: 10.1111/vco.12484
2- Ramos-Vara, J.A, Miller, M.A & Valli, V. E. (2007). Immunohistochemical Detection of
Multiple Myeloma 1/Interferon Regulatory Factor 4 (MUM1/IRF-4) in Canine
Plasmacytoma: Comparison with CD79a and CD20. Veterinary Pathology, 44, 875-884.
DOI: 10.1354/vp.44-6-875
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Prótese Total da Anca – Estudo retrospetivo e avaliação de resultados preliminares dos
primeiros 10 casos operados
1. Chambel, Luís (MV); 2. Guerrero, Tomás (MV, PhD, DECVS)
1.VetOeiras, Hospital Veterinário
Oeiras, Portugal
2.Professor of Small Animal Surgery
St. George’s University
School of Veterinary Medicine
True Blue, Grenada, West Indies
Introdução
A displasia da anca é uma das principais causas de claudicação nos cães de raça média e
grande, apesar de também poder afetar cães pequenos e gatos. É uma doença de
desenvolvimento e os primeiros sinais clínicos podem surgir aos 4-5 meses de idade, podendo
o maneio clínico desta doença ser médico ou cirúrgico.
Dentro do maneio cirúrgico existem várias técnicas com indicações específicas consoante a
fase de desenvolvimento em que a condição se apresenta. No entanto, nos casos de displasia
grave, independentemente da idade em que seja diagnosticada, as duas técnicas mais
utilizadas são a Artroplastia por Excisão da Cabeça e Colo Femoral (AECCF) e a Prótese Total
da Anca (PTA).
A AECCF está indicada para cães até aos 15 Kg (1), no entanto também é realizada em cães
de porte maior. Mesmo sendo uma técnica muito utilizada apresenta resultados funcionais
maus em 42% dos animais submetidos a esta técnica cirúrgica (1).
A Prótese Total da Anca (PTA) é considerada a cirurgia de eleição para a resolução da
osteoartrose grave associada à displasia da anca, mas também pode ser aplicada em casos de
luxação coxo femoral crónica, fracturas intra-articulares e artrites imunomediadas (2). É, no
entanto, uma técnica cirúrgica muito especializada que exige preparação específica e uma
sala de cirurgia perfeitamente preparada e que respeite escrupulosamente as regras da
assepsia cirúrgica (2).
São três as formas de aplicação da PTA. Prótese cimentada, não cimentada e híbrida.
Objetivos
Avaliação da evolução clínica após a colocação da PTA e avaliação das complicações
associadas à cirurgia.
Metodologia
Estudo retrospetivo onde incluímos os registos de todos os cães com dor articular associada
a displasia da anca e que foram submetidos à cirurgia de colocação da PTA no Hospital
Veterinário VetOeiras durante o último ano, de Outubro 2018 a Outubro 2019.
Foi utilizada a prótese não cimentada segundo a técnica de Zurique (Kyon®). Apenas foi
utilizada a sexta geração desta prótese. Caracteriza-se por utilizar cabeça Biolox®delta em
cerâmica, istmo e cúpula em liga de titânio, alumínio e nióbio revestidos com hidroxiapatite
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e cúpula em PEEK (Poly-ether-ether-keton) reforçado com anel de carbono. A cúpula é
aplicada segundo a técnica press fit e o istmo aparafusado ao fémur com parafusos
bloqueados cónicos.
O acompanhamento pós-cirúrgico dos animais inclui o aconselhamento para respeitar um
período de repouso rigoroso de dois meses. Serão realizados controlos radiográficos sob
sedação aos dois, aos seis e aos doze meses após a cirurgia.

Resultados
Foram operadas 10 ancas em 9 cães no nosso hospital entre Outubro de 2018 e Outubro de
2019.
Foram operados cães de raças diversas, sem predominância de nenhuma, e de raça
indeterminada. Com idades compreendidas entre o 1 e os 8 anos (7 deles com menos de 2
anos) e de pesos compreendidos entre os 20 e os 54 Kg; 5 machos e 4 fêmeas.
O apoio no membro pélvico operado é imediato e o conforto é recuperado muito depressa e
está condicionado principalmente pela cicatrização dos tecidos moles.
Foi realizado o controlo radiográfico aos dois meses após a cirurgia em 9 ancas operadas. Oito
não apresentaram alterações em relação às imagens do pós-operatório. Numa houve ligeiro
movimento do istmo, sem consequências clínicas. Num dos casos foi decidido operar a anca
contra lateral nesta data.
O controlo radiográfico aos seis meses foi realizado em 6 ancas operadas. Em nenhuma houve
alteração radiográfica e em todas foi visível a boa osteointegração entre a cúpula e a cavidade
acetabular e entre o istmo e o fémur.
O controlo radiográfico ao ano foi realizado em 2 ancas operadas e em ambas a evolução foi
a esperada, sem alterações.
Todas as complicações encontradas neste estudo foram consideradas de curta duração pois
ocorreram até ao final da semana seguinte à cirurgia.
Luxação cranio-dorsal (n=1; 10%) ocorreu 48 horas depois da cirurgia. Foi feita cirurgia de
revisão para mudança da cúpula e do colo femoral. Apesar de ter estado perfeito durante 3
semanas repetiu luxação e teve que ser feita explantação da prótese.
Fractura do fémur (n=2; 20%). Uma do grande trocânter sem luxação consequente, ocorreu
aos 3 dias, a outra proximal também sem luxação consequente, ocorreu aos 4 dias. Ambas
foram resolvidas com sucesso com a aplicação de placa bloqueada. Ambas recuperaram bem,
com ossificação completa e retorno da atividade normal.
A evolução clínica foi excelente (n=8; 90%) em todos os casos exepto em um (10%). A
recuperação funcional, a recuperação da amplitude de movimentos e o desenvolvimento de
massa muscular foi evidente em todos exepto em um caso. Em dois dos nove cães, no
controlo dos seis meses, é evidente a claudicação no membro contra lateral que não foi
operado e que também apresenta osteoartrose associada à displasia da anca.
Conclusões
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Comparativamente com outros estudos a taxa de complicações geral é considerada alta
(2,3,4) apesar de muito próxima de outro estudo (3). A taxa de luxação foi igual à encontrada
noutros estudos (4).
O resultado final de recuperação após resolução destas complicações (n=9; 90%) foi
considerado próximo ao encontrado noutros estudos (4).
Consideramos que numa amostra pequena como esta não será possível tirar conclusões
significativas, mas acreditamos que as taxas de complicação irão reduzir significativamente
com a diluição de mais casos e com a evolução da curva de aprendizagem da técnica cirúrgica.
(1) Off, W., Matis, U.,”Excision arthroplasty of the hip joint in dogs and cats”, VCOT,
5/2010 (artigo original de 1997)
(2) Vezzoni, A., Oropalo, S., Vezzoni, L., Martini, F.M., Peirone, B., “Protesi Totale d’Anca
non cementata nel cane: Applicazione clinica del “Modelo Zurigo” in 140 casi”,
Veterinaria, Anno 20, n. 2, Aprile 2006.
(3) Hummel, D., Lanz, O., Were, S., “Complications of cementless total hip replacement.
A retrospective study of 163 cases”, VCOT, 2010; 23(6):424-32.
(4) Guerrero, T., Montavon, P.,” Zurich cementless total hip replacement: retrospective
evaluation of 2nd generation implants in 60 dogs”, Veterinary Surgery, Jan. 2009, 38(1):
70-80.
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HOSPITALIZED DOGS - A PRELIMINARY STUDY
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Hospitalization usually causes a drastic reduction of dogs and cats’ welfare and
environmental enrichment may not be enough to overcome the distress experienced by
anxious/fearful animals [1]. Psychogenic distress may delay the animals’ full recovery, besides
being a source of distress to others [1]. In this context, psychoactive drugs are important
pharmacological tools to improve welfare during hospitalization [2]. The use of tranquilizers
with sedative properties, like acepromazine, decrease clinical manifestations of stress but has
negligible anxiolytic effect and may cause paradoxical excitation, disinhibition of aggression
and adverse effects that should discourage its use [2,3]. Recently, it was described the anxiolytic
effect of trazodone (a serotonin 5-HT2A antagonist and reuptake inhibitor) in postsurgical
confinement [4] and in hospitalized dogs [3], but its use as a therapeutic aid in stressed
hospitalized animals is uncommon and requires further investigation. According to the
literature, several other drugs like benzodiazepines, α2-agonists, gabapentin have anxiolytic
properties in dogs and cats [2], so their use in distressed environments should be explored.
Knowing that psychoactive drugs have the potential to reduce dogs’ short-term distress,
we decided to study the effects of trazodone and lorazepam in distressed hospitalized dogs.
Eight dogs that were not receiving medication that could interfere with their behaviour or with
psychoactive drug pharmacokinetics were included in this study. These dogs were mainly males
(7 males:1 female), weighing 17,59 +/- 8,32 Kg, aged 7 months to 12 years. These dogs were
housed individually and their behaviour was video recorded for 30 seconds: a) after the initial
veterinarian assessment (T0); b) 60 minutes after oral administration of trazodone (4-6 mg/kg,
PO) or lorazepam (0,5 mg/kg, PO) and/or c) 120 minutes after oral administration of trazodone
or lorazepam. The stress-related signs/behaviours were then identified considering the
description previously published (out of 17 that were listed in the bibliography [3]).
Veterinarians that were responsible for these dogs attributed an arbitrary score to their general
behaviour, considering “0” a stressful and “5” a relaxed dog.
Our data indicates that distressed hospitalized dogs exhibited at T0 approximately 8
signs of stress, being the most frequent lip licking, panting, whining, pinning back ears and
pupil dilatation. Sixty minutes after trazodone administration the number of behaviours that
these dogs presented decreased significantly: T0 = 7,83 +/- 1,94 versus T60 = 5,67+/- 2,42, n=6
(p<0,05). Three of these dogs were observed 120 minutes after the drug administration, and for
two of them the number of signals of stress was still decreasing. Interestingly, clinicians that
were assisting these dogs were unable to identify an improvement in those dogs’ behaviour,
maintaining a medium score of 2 at times T0, T60 and T120. Regarding lorazepam
administration, preliminary data shows that at T0 there were 7 and 10 stress signs, but at T120
there were only observed 4 and 0 of those behaviours, respectively (n=2).
These preliminary data shows that trazodone and lorazepam can reduce stress-related
signs/behaviours presented by distressed hospitalized dogs, and that a systematic observation
identify differences that may go unnoticed by empirical clinical evaluation.
1. Hekman J, Karas A. and Sharp C (2014). Psychogenic Stress in Hospitalized Dogs: Cross Species
Comparisons, Implications for Health Care and the Challenges of Evaluation. Animals 4(2): 331-347.
2. Crowell-Davis SL and Murray T (2008). Veterinary Psychopharmacology. Wiley.
3. Gilbert-Gregory SE, Stull JW, Rice MR and Herron ME (2016). Effects of trazodone on behavioural
signs of stress in hospitalized dogs. J Am Vet Med Assoc, 249 (11):1281-1291.
4. Gruen ME, Roe SC, Griffith E, Hamilton A and Sherman BL (2014). Use of trazodone to facilitate
postsurgical confinement in dogs. J Am Vet Med Assoc. 245(3):296-301.
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In dogs, hip OA is commonly a consequence of HD. This is the most common orthopaedic
condition in dogs, often bilateral, with a prevalence of up to 71% in affected breeds, and causes
joint inflammation with variable degrees of clinical discomfort (King, 2017). Physical
examination is an essential part of the diagnosis process, and several parameters should be
determined. Coxofemoral range of motion (ROM) can be diminished, particularly during
extension (Smith, Karbe, Agnello, & McDonald-Lynch, 2011). Thigh girth is a useful
measurement, not only in the initial assessment but also as an outcome measure, since the
quadriceps muscle group is particularly prone to atrophy secondary to decreased limb function
(McCarthy, Millis, Levine, & Weigel, 2018). Stance analyser has been reported as a sensitive
for detecting lameness in dogs, being more sensitive in large breed dogs) (Clough, Canapp,
Taboada, Dycus, & Leasure, 2018). . It has been proposed that body weight distribution at a
stance may, in fact, be an equivalent or superior measurement of pain associated with hip OA
than both VI and PVF. This study aimed to describe individual limb disease severity in dogs
with bilateral hip osteoarthritis (OA).
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Fifty police working dogs (N=50) with bilateral hip osteoarthritis were evaluated. Four breeds
were represented: German Shepherd dog (n=17), Belgian Malinois (n=15), Labrador Retriever
(n=10) and Dutch Shepherd Dog (n=8). Weight bearing (WB) of each limb was collected with
a Stance Analyzer. Thigh girth (TG) was measured with a Gullick II measuring tape at a
distance of 70% thigh length, measured from the tip of the greater trochanter, with the leg in an
extended position while in lateral recumbency. Hip joints range of motion were obtained at
extension (Ext) and flexion (Flex) with a flexed stifle. Results were compared with an
independent samples T-Test, with p<0.05.
Animals included had a mean age of 6.4 (±2.4) years old and body-weight of 26.7kg (±5.3).
For the left pelvic limb, mean WB was 19.2% (±4.8), TG was 30.6cm (±2.9), Flex was 55.6°
(±4.1) and Ext was 149.2° (±9.5). For the right pelvic limb, mean WB was 18.7% (±4.2), TG
was 30.4cm (±2.6), Flex was 55.2° (±4.5) and Ext was 150.6° (±7.1). No significant differences
were observed when comparing measurements from left and right limbs.
No significant variations between limbs were observed in WB, TG, Ext and Flex. Further
studies are required, to determine if the same is true in animals of different sizes, breeds and
ages.
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A IMUNOHISTOQUÍMICA NO DIAGNÓSTICO DE LINFOMA OCULAR DO TIPO
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Introdução - Os sarcomas oculares pós-traumáticos são neoplasias descritas em gatos de
meia-idade a séniores com história prévia de traumatismo (Wood e Scott, 2019). O início
do processo pode ser detetado alguns meses após o acidente ou tão tarde quanto 10 anos
depois (Dubielzig, 2017). Estão descritas três variantes: tumor de células fusiformes, o
mais comum (Zeiss, Johnson e Dubielzig, 2003); o linfoma de células B, a segunda
variante mais comum (Naranjo e Dubielzig, 2007) e o osteossarcoma e/ou
condrossarcomas, a mais rara (Dubielzig, 2017). O sarcoma pós-traumático tem um
padrão de distribuição circunferencial das células tumorais no globo ocular que lhe é
característico. A invasão no nervo ótico ocorre frequentemente. Na variante do linfoma a
marcação dos linfócitos por imunohistoquímica tem revelado um padrão de marcação
particular, positivo para CD79 (Dubielzig, 2017). As opções de tratamento são limitadas
à enucleação imediata (Wood e Scott, 2019).
O objetivo deste relato é descrever os aspetos anatomopatológicos e imunohistoquímicaos
de um linfoma ocular em um gato, discutindo a possível etiologia.
Caso clínico – O presente relato diz respeito a um felino com 11 anos com história de
uveíte e glaucoma no olho direito, tendo sido decidido proceder à sua enucleação.
Inquiridos os tutores, não havia registo de traumatismo. A análise macroscópica revelou
opacidade da córnea e presença de material friável de cor escura na câmara anterior. O
cristalino encontrava-se aparentemente íntegro.
A análise histopatológica revelou infiltração da íris e corpos ciliares, por células de
aparência linfoide, com núcleos redondos, ovoides ou clivados, hipercromáticos, com
citoplasma anfofílico a eosinofílico; havia algumas células bi ou multinucleadas. As
células tumorais infiltravam difusa e circunferencialmente a coróide e a retina, esta com
alteração profunda da sua estrutura. Com frequência as células neoplásicas apresentavam
disposição perivascular e a atividade mitótica era baixa. Observou-se ainda fina faixa de
infiltração inflamatória linfo-plasmocítica com ocasionais macrófagos sobretudo entre a
retina e a coróide (em menor escala também na iris), que acompanhava o processo
neoplásico, formando uma interface nitidamente separada deste. O cristalino encontravase intacto sem vestígios de rotura. A imunohistoquímica para CD3 e CD20 (marcadores
de linfocitos T e B respetivamente) foi positiva para apenas 5% das células linfóides
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infiltrando as túnicas do globo ocular. Foi ainda positiva para os mesmos marcadores em
50% e 25%, respetivamente, das células de infiltração inflamatória na interface
tumor/coróide. Pelo contrário, a marcação para CD79, igualmente marcador de linfocitos
B, foi positiva para 80% das células tumorais e para 15% das células inflamatórias. O
diagnóstico final foi de linfoma ocular de células B, possivelmente secundário à
inflamação linfoplasmocítica da retina.
Discussão - A imunohistoquímica no caso presente foi fundamental para o diagnóstico de
linfoma de células B, com as características histomorfológicas e imunohistoquímicas
idênticas às descritas em casos de linfoma pós-traumático. Contudo, na ausência de
história de trauma e confirmando-se a integridade do cristalino, e estando presente
infiltração inflamatória linfo-plasmocítica/histiocítica fica muito reforçada a hipótese de
o desenvolvimento deste linfoma estar associado à retinite crónica, de forma análoga ao
sugerido por Wood e Scott (2019).
Financiamento: Projeto FCT: UID/CVT/276/2019.
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3. Wood C. & Scott E.M. 2019. Feline ocular post-traumatic sarcomas: Current
understanding, treatment and monitoring. J Feline Med Surg 21(9):835-842.
4. Zeiss C.J., Johnson E.M. & Dubielzig R.R. 2003. Feline intraocular tumors may arise
from transformation of lens epithelium. Vet Pathol 40:355–362.
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Osteoarthritis (OA) is a source of chronic pain, with an estimate prevalence of 20% in dogs
(Innes, 2012), typically managed with a multimodal approach. Mesotherapy is a minimally
invasive technique described for the management of chronic pain. It consists in the application
of pharmaceuticals in small quantities through multi-punctures of the dermis, with a rapid onset
of action, prolonged local action and drug-sparing effect (Mammucari, Gatti, Maggiori,
Bartoletti, & Sabato, 2011). Monitoring the progress of patients is essential, and the Canine
Brief Pain Inventory (CBPI) is destined to owners for the assessment of the impact of chronic
pain in their dog. It is divided in a pain severity score (PSS) and a pain interference score (PIS)
(Brown, Bell, & Rhodes, 2013). The Hudson Visual Analogue Scale (HVAS) is repeatable and
valid in assessing mild to moderate lameness (Hudson, Slater, Taylor, Scott, & Kerwin, 2004).
We aimed to describe the use and effectiveness of mesotherapy in dogs with hip OA.
Ten animals with hip OA (eight males and two females, with a mean weight of 32.3kg [±4.84]
and a mean age of 6.7 years [±1.05]), were treated with a solution of lidocaine, piroxicam and
tiocolchicoseide, applied along the skin area corresponding to the location of the coxofemoral
joint. Four weekly sessions followed by three sessions 15-days apart were conducted. Response
to treatment was evaluated before treatment (T0), after 15 (+15d), 30 (+30d), 60 (+60d), 90
(+90d), 120 (+120d), 150 (+150d) and 180 (+180d) days after treatment by means of the CBPI
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and HVAS. Individual treatment success was set as a decrease in PSS≥1 and in PIS≥2 (Brown
et al., 2013).
One animal was excluded after +30d and another after +90d. Data obtained from them was
included. CBPI results showed significant differences when comparing each moment with T0:
at +15d (p=0.03 for PIS; p=0.02 for PSS), +30d (p<0.05 for PIS and PSS), +60d (p=0.04 for
PIS; p=0.01 for PSS) and +180d (p=0.04 for PSS). Treatment results were successful in
reducing PSS in 4/10 animals at +15d-+30d (40%), 6/9 at +60d (67%), 4/9 at +90d (44%), 3/8
at +120d (37.5%) and 2/8 at +150d (25%) and PIS in 1/10 animals at +15d-+30d (10%), 3/9 at
+60d (33.3%), 1/9 at +90d (11.1%,), 2/8 at +120d (25%), and 1/8 at +150d-+180d (12.5%).
Individual HVAS improvements were observed in 5/10 animals at +15d, 8/10 at +30d, 7/9 at
+60d, 5/9 at +90d, 3/8 at +120d-+150d and 2/8 at +180d.
Results show that mesotherapy can provide significant pain relief in dogs with OA, with
beneficial effects being observed in some animals beyond the 10 weeks of treatment. Results
for PIS registered less marked improvements, maybe because they were low initially. No
significant variations were observed with HVAS, though individual results improved in almost
all animals, possibly due to the fact that it is more sensitive in detecting and recording changes
in more overt lameness.
No side effects were observed. Further studies are required but the present treatment algorithm
is safe and adequate to treat this clinical problem.
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A UTILIZAÇÃO DO PIVALATO DE DESOXICORTICOSTERONA PELA COMUNIDADE
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O Pivalato de Desoxicorticosterona (DOCP) é um fármaco com atividade exclusivamente
mineralocorticoide utilizado no maneio médico de cães com hipoadrenocorticismo. Embora o DOCP
seja utilizado há vários anos nos EUA, só há quatro anos é que este fármaco foi aprovado na Europa,
iniciando-se assim, uma revolução no tratamento do hipoadrenocorticismo canino (White, 2018).
Segundo as indicações do fabricante, o DOCP é administrado por via subcutânea, na dose inicial de
2.2mg/kg, uma vez a cada 25 dias. A monitorização terapêutica baseia-se na avaliação do ionograma
ao dia 10 e dia 25 após injeção, o que permite o ajuste da dose e frequência de administração,
respetivamente.
Antes do licenciamento do DOCP, o fármaco até então preconizado para suplementação
mineralocorticoide em cães com hipoadrenocorticismo era o Acetato de Fludrocortisona (AF). Este
último, é administrado diariamente per os na dose de 0.01-0.02mg/kg/dia, apresentando não só
atividade mineralocorticoide como glucocorticoide.
Estudos suportam uma melhor eficácia terapêutica do DOCP face ao AF (Baumstark, et al.,
2014). Além disso, apenas o DOCP é licenciado para uso médico veterinário.
Este estudo visa caracterizar a utilização do DOCP pela comunidade médico veterinária
nacional e avaliar qual a opção terapêutica preferencial em cães com hipoadrenocorticismo.
Foi construído e validado um inquérito com 31 questões destinado a Médicos Veterinários
Portugueses, o qual foi disponibilizado através da plataforma online Google Forms. Com vista a uma
obtenção vasta de resultados, o questionário foi divulgado através de grupos exclusivos a Médicos
Veterinários na rede social Facebook e via correio-eletrónico.
Obteve-se um total de 102 respostas. 61/102 (60%) dos inquiridos diagnosticaram ou seguiram
pelo menos um caso de hipoadrenocorticismo nos últimos 12 meses. Destes, 49/61 (80%) utilizaram
o DOCP como primeira escolha para suplementação mineralocorticoide. Apenas 12/61 (20%) deram
preferência ao uso de AF, argumentando o menor custo do produto, o bom feedback prévio e o
desconhecimento em relação ao DOCP. Um total de 52 inquiridos revelaram já ter utilizado pelo menos
uma vez o DOCP. Destes, 36/52 (69%) utilizam a dose recomendada pelo fabricante. Os restantes
16/52 (31%) revelaram não se recordar da dose administrada. Quanto à monitorização terapêutica,
46/52 (88%) seguem as recomendações do fabricante, fazendo ionogramas aos dias 10 e 25-30 após
administração de DOCP. Quanto aos cães com hipoadrenocorticismo já em curso de tratamento com
AF, apenas 27/61 (44%) dos clínicos substituíram este composto por DOCP. Deste modo, 34/61 (56%)
mantiveram o tratamento com AF, argumentando a boa estabilização do animal, o menor custo e o
conforto com o seu uso.
Este estudo sugere que, apesar de ser uma alternativa terapêutica ainda considerada, o uso
de AF está a decrescer, sendo sobretudo utilizado em animais já em curso de suplementação com
este composto. Estes resultados revelam que a comunidade médico veterinária utiliza o DOCP como
primeira opção terapêutica para suplementação mineralocorticoide de cães com hipoadrenocorticismo.
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A maioria dos inquiridos segue as recomendações de dose inicial e de monitorização recomendadas
pelo fabricante, evidenciando uma boa familiarização com este fármaco.
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ABCESSO PULMONAR – CASO CLINICO
Santana, A.1 , Carvalho, L.1
1

Hospital Veterinário da Marinha Grande

Um abcesso pulmonar é definido como uma área circunscrita e encapsulada de piócitos no
parênquima pulmonar. Esta lesão é mais comum no gato do que no cão sendo, contudo,
relativamente rara em ambas as espécies. Na sua origem podem estar broncopneumonias
graves, pneumonia por aspiração, corpos estranhos, trauma, infecções parasitárias, fúngicas e
lesões neoplásicas. Os abcessos secundários a neoplasias podem ser sépticos ou assépticos.
Os animais podem apresentar-se com febre persistente, não muito elevada, diferentes graus de
dificuldade respiratória, perda de peso e/ou letargia. O início dos sinais clínicos pode variar de
horas até semanas antes da apresentação para consulta. A abordagem inicial deve ser feita com
antibiótico de largo espectro e mais tarde a antibioterapia deverá ser modificada, com base em
cultura microbiológica e testes de sensibilidade, e prolongada por um período de três a seis
semanas. Na ausência de evolução clínica a abordagem cirúrgica deve ser considerada sob pena
de o caso clínico se complicar com piotórax e/ou pneumotórax por rotura do abcesso.
Caso clínico:
Um canídeo, macho inteiro, de onze anos, cruzado de Boxer com Pastor alemão, com 23.5 Kg,
sem profilaxia vacinal ou parasitária, apresentou-se com queixa de apetite caprichoso, tosse
seca e dificuldade respiratória, agravada com exercício, com início há uma semana. Ao exame
clínico tinha condição corporal 3/9, temperatura 39,3ºC, dor abdominal, auscultação pulmonar
com diminuição dos sons respiratórios na região dorso-caudal, hiperplasia prostática, testículo
esquerdo diminuído e testículo direito irregular aumentado de tamanho e de consistência e
hiperplasia gengival. As análises evidenciaram neutrofilia ligeira sem leucocitose e aumento da
ALT. A radiografia torácica evidenciou uma estrutura radiopaca de densidade compatível com
tecidos moles, que à ecografia era heterogénea de ecogenicidade mista e foi ainda
diagnosticada hiperplasia prostática, por ecografia. Na ecocardiografia detetou-se uma ligeira
hipertrofia da parede do ventrículo esquerdo com manutenção de função sistólica e diastólica.
O caso foi referenciado para tomografia computorizada efectuada sob anestesia geral com
contraste iodado endovenoso e realizada em apneia respiratória momentânea para eliminar o
ruído do movimento dos pulmões e assim aumentar a qualidade da imagem. Foi identificada
uma tumefacção na região cranial do lobo pulmonar caudal direito de seis centímetros de
diâmetro, forma irregular, limites bem definidos e densidade de tecidos moles e oclusão parcial
dos brônquios. A citologia do seu conteúdo revelou um exsudado mucopurulento subagudo, ou
seja um abcesso. A abordagem ao aparelho reprodutor passou pela orquiectomia e análise
histopatológica que foi diagnóstica de atrofia no testículo esquerdo e de tumor de células de
Leydig no testículo direito. A antibioterapia foi implementada dias após a primeira consulta e o
animal está clinicamente normal.
O abcesso pulmonar é um desafio diagnóstico e terapêutico que requer uma abordagem
sequencial de elevada exigência técnica. No caso que aqui se apresenta, foi essencial a
colaboração do tutor em todo este processo bem sucedido.
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O carcinoma de células escamosas representa a neoplasia cutânea maligna mais frequente
nos gatos domésticos4 e sendo mais prevalente do que na maioria das outras espécies2. Acomete
com maior frequência plano nasal, pálpebras, orelha e lábios. A sua ocorrência está associada a
regiões de alopecia, pouca pigmentação, exposição aos raios solares, vírus, lesões inflamatórias
crônicas, entre outros fatores4. Variados métodos são utilizados no tratamento, a escolha deve
considerar a condição do paciente, dimensões do tumor, estadiamento clínico e a invasão
tecidual3,4. Os tratamentos incluem excisão cirúrgica, criocirurgia, terapêutica fotodinâmica,
hipertermia, quimioterapia, eletroquimioterapia e radioterapia1,4. Em pacientes onde a exérese
cirúrgica completa da neoplasia seja possível, esta é a modalidade terapêutica apropriada3.
Contudo é imprescindível a remoção de ampla margem, para evitar recidiva local, sendo
necessário, em alguns casos, realizar cirurgias radicais3.
O presente trabalho tem como objectivo relatar o tratamento multimodal em um gato
acometido por carcinoma de células escamosas em região palpebral.
Uma gata fêmea, de 11 anos, sem raça definida, foi à consulta com lesão ulcerativa na
região palpebral do olho esquerdo. Ao exame físico, observou-se uma neoformação, avermelhada,
ulcerada e friável; acometendo a margem palpebral inferior esquerda com extensão infraortital,
membrana nictitante, fórnice e conjuntiva bulbar. Reflexos oculares estavam normais e
fundoscopia não apresentou alteração. A ecografia ocular revelou invasão orbital. No
estadiamento, os parâmetros fisiológicos, e os resultados exames apresentavam-se dentro dos
limites normais. Pequeno fragmento resultante de biópsia foi encaminhado para exame
histopatológico, sendo o resultado de carcinoma de células escamosas. Na sequência deste
resultado,

foi

instituída

terapia
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que

consistiu

na

quimioterapia

com

carboplatina(250mg/m2), por via intravenosa com intervalo de 21 dias, totalizando 6 sessões,
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associado ao procedimento de criocirurgia com nitrogênio líquido e exenteração com autoenxerto
de tecido adiposo.
Após duas sessões de quimioterapia foi realizada o procedimento de criocirurgia,
consistindo em três sessões de congelamento rápido seguido por descongelamento lento. Dez dias
após a segunda sessão de quimioterapia ocorreu uma redução tumoral significativa, contudo a
manifestação neoplásica continuava presente e por conseguinte; realizou-se ressecção cirúrgica
ampla através da exenteração orbital, com autoenxerto de tecido adiposo. O tecido adiposo foi
obtido da região abdominal, e mantido em solução fisiológica com a adição de cefazolina, até o
momento do preenchimento orbital. O encerramento do ferimento cirúrgico ocorreu com um
enxertos cutâneo por avanço bipediculado. No pós-operatório foi administrado amoxicilina+ácido
clavulânico(12,5 mg/kg) e omeprazol(1,0mg/kg), por via intravenosa, durante 10 dias; e
meloxicam(0,1mg/kg) e tramadol(2,0mg/kg), por via subcutânea, durante 5 dias. O protocolo com
carboplatina, foi mantido com sessões a cada 21 dias, totalizando 6 sessões. Não foram observadas
evidências de recorrência local ou à distância no acompanhamento oncológico, 90 dias após a
última sessão de quimioterapia. Foi indicado evitar exposição solar e acompanhamento oncológico
regular a cada 3 meses.
A associação de diferentes modalidades terapêuticas, como quimioterapia, criocirurgia e
cirurgia, foi decisiva para o controle do tumor e melhoria da qualidade de vida do paciente descrito.
Fortalecendo, desta forma a eficácia da terapêutica multimodal como ponto-chave no tratamento
do carcinoma de células escamosas em gatos.
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Abordaje quirúrgico de una Aplasia segmental de la vena cava caudal
con aneurisma y trombosis masiva en un paciente canino. A propósito
de un caso clínico.
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La Aplasia segmental de la vena cava caudal con continuación abdominal de la vena ázigos es
una malformación congénita raramente descrita en seres humanos y aun más raramente en
perros. Puede encontrarse como un hallazgo casual asintomático, pero en ocasiones, como la
referida, puede causar sintomatología asociada a las graves alteraciones aneurísmicas y la
trombosis profunda concurrente 1,2.
Aun más raro es encontrar la descripción del abordaje quirúrgico satisfactorio de la misma,
existiendo según el conocimiento de los autores un único artículo científico publicado hasta la
fecha. 3
En el caso presentado explicamos la resolución quirúrgica de la patología en un paciente de 2
años de edad, bulldog inglés que se presenta con historia de vómitos, inapetencia y dolor
abdominal. La ecografía y la TC muestran la presencia de una aplasia segmental de la vena cava
caudal con continuación de la vena ázigos 4. Además, toda la longitud de la misma presenta
severa dilatación aneurísmica (diámetro máximo de 11 cm) con un trombo de gran tamaño
ocupando por completo la luz del vaso desde la porción torácica de la vena ázigos hasta la
bifurcación en ambas venas iliacas, esta trombosis afecta también a la vena renal izquierda. Se
observa además la existencia de una red de múltiples vasos colaterales entre los diferentes
órganos abdominales y segmentos de la vena porta, venas hepáticas, la ázigos y el segmento
postdiafragmático de la vena cava caudal.
La analítica prequirúrgica muestra elevación moderada del colesterol, ALKP y globulinas así como
un leve descenso del hematocrito y leucocitosis.
Se decide un planteamiento quirúrgico del paciente mediante abordaje combinado a través de
celiotomía ventral abdominal y toracotomía intercostal derecha a través del 10 espacio intercostal
para retirar la máxima cantidad de trombos posibles.
Tras la localización de la dilatación aneurísmica se procede al aislamiento caudal y craneal de los
segmentos venosos seleccionados para la venotomía mediante torniquetes de Rummel y a la
apertura de la misma mediante incisión longitudinal y vaciado de trombos. A fin de intentar reducir
el éstasis venoso y con ello la formación de nuevos trombos, se realiza una sutura continua a lo
largo de la vena anómala reduciendo el diámetro de la misma en un 50%
El mismo procedimiento es realizado en el segmento torácico tras abordaje intercostal.
El paciente se recupera favorablemente y se procede al alta. En la actualidad, 6 meses después
de la cirugía el paciente no presenta sintomatología, las pruebas de imagen posteriores han
constatado la reducción del diámetro venoso de 12 cm a 2,5 cm y la ausencia de trombos en el
mismo.
Probablemente la existencia de una extensa red venosa colateral permitió, en este caso, el
abordaje directo del aneurisma sin sufrir una hemorragia masiva. En opinión de los autores, y
debido a que la literatura científica sobre el tratamiento quirúrgico de esta patología es
prácticamente inexistente, cada caso debe analizarse individualmente. Pese a ello, el abordaje
mediante venotomía, trombectomía y reducción del diámetro en la aplasia segmental de la vena
cava caudal debe ser tenido en cuenta como una solución viable para este tipo de pacientes.
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Os agentes transmitidos por ixodídeos são causa de doenças emergentes em
animais de companhia, apresentando, em alguns casos, com carácter zoonótico. A
população silvestre pode albergar uma elevada densidade de ixodídeos associados à
transmissão de alguns agentes patogénicos (Nicholson et al., 2010; Santos-Silva et al.,
2011). Este facto é particularmente importante quando se assiste ao aumento
descontrolado destas populações, como é o caso dos javalis em Portugal.
O presente estudo, procurou detectar evidência de infecção activa por agentes
bacterianos transmitidos por ixodídeos, em particular, A. phagocytophilum, cuja
transmissão poderá ser potenciada com o aumento da população de javalis no Parque
Natural da Serra da Arrábida (PNSA). Assim, foram considerados 36 animais de
companhia (35 cães e um gato), com sinais clínicos, laboratoriais e/ou epidemiológicos
compatíveis com doença associada a ixodídeos, atendidos em CAMV na região do
PNSA, 80 ixodídeos, capturados na vegetação (N=61) ou a parasitar os animais (N=19)
e 21 javalis de três populações distintas. A pesquisa de ADN bacteriano foi realizada

60

por PCR convencional genérico para Anaplasma/Ehrlichia e por PCR em tempo real
específico para A. phagocytophilum.
Embora em nenhuma das amostras tenha sido possível identificar reacções
positivas, as restrições temporais e espaciais deste estudo bem como, em alguns casos,
a qualidade do ADN obtido, podem ter condicionado os resultados obtidos, não se
podendo excluir a circulação do agente e, consequentemente, o risco de doença
causada pelo mesmo. É, no entanto, importante manter a vigilância epidemiológica
sobre estes agentes no PNSA.
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ANEURISMA VENOSO PORTAL NO ASOCIADO A SHUNT EN UN PERRO
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El aneurisma venoso portal (AVP) es una dilatación sacular o fusiforme del sistema venoso
portal. En medicina veterinaria se han descrito aneurismas extrahepáticos, localizados en la
inserción de la vena gastroduodenal o intrahepáticos, situados en las ramas portales; y a su vez
pueden ser congénitos o adquiridos. El diagnóstico se realiza mediante ecografía abdominal,
tomografía computerizada (TC) y resonancia magnética1.
Se presenta en el Servicio de Medicina Interna un Perro Lobo Checoslovaco, macho, de 1 año y
24 kg de peso ya que presenta heces de consistencia disminuida.
Se realiza una ecografía abdominal observándose en el hígado la dilatación de la rama
izquierda intrahepática de la vena porta y otra dilatación de la vena porta menos evidente en
la bifurcación de la rama derecha. Se midió la presión portal, obteniendo un valor dentro del
rango de referencia (20 cm/s).
Se analizaron ácidos biliares pre y postprandiales dando un resultado dentro de la normalidad.
Se realiza análisis coprológico, dando positivo a Giardia, por lo que se comienza con el
tratamiento con febendazol.
Se realiza una TC pre y postcontraste de abdomen observando ambas dilataciones en vasos
portales, ya observadas en la ecografía, una de 12 mm y otra de 11 mm, confirmando el
diagnóstico de aneurismas intrahepáticos. No se observó la presencia de shunts extra o
intrahepáticos. En el resto de abdomen no se observaron anormalidades.
El animal no presentaba sintomatología y se revisa periódicamente mediante ecografías.
Los AVP son hallazgos muy raros y poco frecuentes en la especie canina. En el único estudio de
revisión realizado por Bertolini G. y colaboradores (2012), revisando un total de 3060 TC en
perros, únicamente se observó en 15 animales (0,49%), coincidiendo con estudios de medicina
humana (0,43%). En la mayoría de los casos de este estudio los aneurismas son adquiridos,
probablemente secundarios a hipertensión portal debido a enfermedades hepáticas crónicas.
Únicamente uno de los casos era compatible con una forma congénita. En nuestro caso, se
trata de un caso congénito, debido a la edad de presentación del paciente y a la ausencia de
hipertensión portal o afectación hepática importante.
Esta patología no suele cursar con sintomatología, a excepción de que la dilatación esté
comprimiendo estructuras adyacentes o se provoque trombosis o ruptura del aneurisma2.
La mayoría de los casos de aneurismas intrahepáticos, tanto en perros como en humanos se
han descrito asociados a shunt portosistémicos o fístulas arterioportales. Sin embargo, en
medicina veterinaria nunca se ha descrito un aneurisma intrahepático o extrahepático aislado1.
En el TC de nuestro paciente no se evidencian shunts ni fístulas por lo que sería el primer caso
en el que se describe un AVP intrahepático aislado.
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1)Bertolini G., Caldin M. Computed tomography findings in portal vein aneurysm of dogs.
(2012). The Veterinary Journal.193:475-480.
2)Miyawaky S., Washizy M., Maeda S., Shibata S., Watanabe K., Yamazoe K., Portal vein
aneurism in a dog. (2012) J Vet Med Sei.74(9):1191-1193.
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ANTIBIORESISTÊNCIAS: PRESSÃO ANTIBIÓTICA SELETIVA INDUTORA
DE CISTITE BACTERIANA MUTIRESISTENTE CANINA – CASO CLÍNICO
JP da Silva-Monteiro1, B Vieira1, E Pinto1, B Faria1, M Dourado1, A Carriço1, J
Araújo1
1

Hospital Veterinário Bom Jesus, Braga, Portugal

Infeções do trato urinário inferior são uma afeção clínica cada vez mais frequente em
medicina veterinária, repercutindo-se, muitas vezes, no uso de antibióticos sem recurso a
cultura e antibiograma. Infeções persistentes ou recorrentes são reportadas menos
frequentemente na literatura, sendo nestas justificado a sua utilização com base no
antibiograma. O uso de antibióticos, tanto como terapia de prevenção de infeções bacterianas,
mas também como ‘terapia conjunta’, pode resultar no desenvolvimento de microrganismos
resistentes, compreendendo não só as estirpes patogénicas mas também bactérias endógenas
da microbioma do animal (van den Bogaard & Stobberingh, 1999). Atualmente está descrito um
aumento das resistências aos antibióticos mais utilizados no tratamento de infeções do trato
urinário inferior. O acesso ao resultado da suscetibilidade antimicrobial da região de trabalho é
fundamental para a formação das guidelines para o uso de antibióticos no tratamento de
infeções do trato urinário (McMeekin et al., 2017).
Um cão de raça Serra da Estrela de 3 anos, macho, inteiro, foi diagnosticado com
trombocitopenia imunomediada e infeção por Ricketsia spp. (presuntivamente indutora de
trombocitopenia imunomediada), tendo sido hospitalizado e iniciado protocolo terapêutico com
doxiciclina (10mg/kg PO q24h) e prednisolona (1mg/kg PO q12h). Por agravamento do quadro
clínico recorreu-se ao uso combinado com enrofloxacina (5mg/kg PO q24h), sendo que o quadro
clínico estabilizou e o animal teve alta hospitalar. Posteriormente, confirmou-se por urocultura
e ecografia a existência de uma cistite bacteriana provocada por Pseudomonas aeruginosa com
sensibilidade intermédia a enrofloxacina e sensível a marbofloxacina, tendo-se substituído por
este (2mg/kg PO q24h). O cão continuava a apresentar como sintomatologia urinária uma ligeira
estrangúria. Foi realizada urocultura no decorrer da terapêutica e confirmada a persistência da
mesma bactéria, mas com resistência ao antibiótico instaurado, tendo-se substituído por
gentamicina (2,2 mg/kg SC q24h). Decidiu-se hospitalizar novamente e realizar antibioterapia
para garantir a correta administração medicamentosa e culturas sucessivas até a obtenção de
cultura urinária negativa, resultado alcançado ao fim de 10 dias. O animal permaneceu
assintomático, tendo sido realizada urocultura um mês após alta médica em 2 laboratórios
independentes para garantir a fiabilidade dos resultados, que revelou novamente a existência
de Pseudomonas aeruginosa, mas com suscetibilidade apenas aos antibióticos imipenem e
tobramicina. Foi realizada nova ecografia urogenital, não se identificando foco
infecioso/abcesso despoletante. Pela assintomatologia do caso clínico e seguindo as últimas
guidelines de terapia de bacteriúria assintomática, foi decidido a não realização de tratamento
antibiótico. Realizou-se nova urocultura dois meses após a suspensão da antibioterapia, tendo
a mesma dado como assética.
Este interessante caso clínico releva a realidade in vivo das antibioresistências e a
importância fundamental da realização sistemática de culturas e antibiogramas de suspeita
infeciosas persistentes. É crucial apostar em técnicas profiláticas como a assepsia em
procedimentos invasivos/cirúrgia, e de extrema importância a cessação no recurso
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indiscriminado de antibioterapia empírica, a fim de prevenir a emergência de antibioresistências
veterinárias e humanas, sendo esta a base da prática “One Health”.
McMeekin, CH, Hill, KE, Gibson, IR, Bridges, JP, & Benschop, J. (2017). Antimicrobial resistance
patterns of bacteria isolated from canine urinary samples submitted to a New Zealand
veterinary diagnostic laboratory between 2005-2012. N Z Vet J, 65(2), 99-104.
doi:10.1080/00480169.2016.1259594
van den Bogaard, AE, & Stobberingh, EE. (1999). Antibiotic usage in animals: impact on bacterial
resistance and public health. Drugs, 58(4), 589-607. doi:10.2165/00003495-19995804000002
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Aspergilosis Sino-Nasal Felina
Flor Costoya Vázquez (Clínica Veterinaria Peluxa, Pontevedra)
Montserrat Martínez Estévez ( Clínica Veterinaria Dogos, Pontevedra)
Presentamos el caso de Parrula, una gata Europeo Común de 8 años y 10 meses de
edad. Desde hace aproximadamente un año el animal presenta signos de rinosinusitis sin
respuesta al tratamiento. Estornudos constantes con expulsión de un material mucopurulento
denso y mal oliente.
Introducción:
Presentamos este caso como un caso infrecuente de Aspergilosis felina.
Dentro de las afecciones respiratorias fúngicas felinas, lo más habitual es hablar de la
Cripotococosis felina, estando muy poco descrita la asociación de Aspergilosis app en gatos.
Infección e inmunidad:
Las infecciones micóticas de la cavidad nasal son relativamente poco frecuentes. Las
esporas están en el suelo y el gato puede inhalarlas pero no se desarrollar la enfermedad. La
capacidad de los hongos para provocar la infección depende tanto de la inmunocompetencia
del huésped como de la virulencia del organismo fúngico.
Formas de presentación:
Hay dos tipos de presentación. La aspergilosis Sino-Nasal que es nuestro caso y lo más
frecuente, y la aspergilosis Sino-Orbital que es menos frecuente, mucho más agresiva y más
difícil de tratar.
Signos clínicos de la Aspergilosis Sino-Nasal
Normalmente son animales jóvenes o de edad media, aún que puede aparecer en
cualquier edad.
El hongo forma placas adheridas en la mucosa nasal y existe una marcada destrucción
de los cornetes.
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Los signos clínicos pueden presentarse durante semanas, meses o incluso años (en
nuestro caso la gata llevaba en torno a un año con sintomatología). Secreción nasal crónica
mucopurulenta, dolor nasal. A veces puede aparecer despigmentación y ulceración de la trufa
(no en nuestro caso). Pérdida de apetito, signos de depresión, epífora.
Cómo diagnosticarlo:
Las pruebas serológicas tienen muy poca sensibilidad.
Pruebas de imagen:
- Radiografía: debemos incluir dos vistas, una lateral y otra dorsoventral. En el caso
de que exista afectación ósea en la radiografía se puede hacer evidente. Además se puede
detectar la existencia de destrucción de cornetes por aumento de radiolucidaz dentro del
espacionasal.
- TAC: nos da mucha mejor información. Se hace evidente la destrucción cavilaría de
los cornetes, el engrosamiento de la mucosa, reactivación de los huesos maxilares, frontales
y placa cribiforme. Lesiones uni o bilaterales.
- Rinoscopia y Sinuscopia: visualización directa de la cavidad nasal en donde se hace
evidente la destrucción de los cornetes, la secesión nasal y las placas fúngicas adheridas a la
mucosa. Si existe una destrucción significativa de los cornetes podemos acceder al seno a
través de la cavidad nasal sin necesidad de trepanación. Con esta técnica además podemos
realizar parte del diagnóstico (toma de muestras) y del tratamiento (retirar las placas
fúngicas).
Citología e histopatología: la citología de la secreción nasal no tiene mucho interés
diagnóstico. Las biopsias tomadas endoscopicamente son mucho más representativas. En la
mayor parte de los casos se hacen evidentes los elementos fúngicos.
Cultivo fúngico: Necesario para llegar aun diagnóstico definitivo. Las biopsias de la
mucosa son mejores para cultivar que los hisopees endonasales. Y mejor cultivar a 37grados
que a temperatura ambiente. El tiempo hasta cultivo positivo es de 4-7 días (menor que a
temperatura ambiente que es de 9 a 12 días).
Tratamiento:
Extirpara las placas fúngicas endoscopicamente.
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El tratamiento médico a veces es un desafío a pesar de las opciones terapéuticas
disponibles.
En nuestro caso hemos seguido este protocolo y nos ha ido muy bien:
Terapias tópicas: Agente anitmicótico de la familia de los Imidazoles (clotrimazol) en
pomada . Aplicar una vez al mes. Con el animal bajo anestesia general y taponando la
nasofaringe con una sonda foley, bajo visión endoscópica, se aplica unos 5ml de pomada
primero inyectando dentro del seno e ir retirando a medida que vamos llenando la cavidad
con el producto. Mantenerlo durante una hora, cambiando de posición al animal cada 15
minutos. Una vez pasado este tiempo, lavados con abundante suero fisiológico para eliminar
restos de pomada.
Monitorización de parámetros hepáticos.
Están descritas interacciones farmacológicas y vasculitis cutáneas secundarias. En
nuestro caso no ha habido ningún efecto secundario.
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AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE O MÉTODO DIRETO E A
FÓRMULA DE FRIEDEWALD PARA A DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS
PLASMÁTICOS DE LDL-COLESTEROL EM EQUINOS
Rodrigo Martins Ribeiro1, Debora da Silva Freitas Ribeiro1, Pedro Henrique Carvalho Carvalho Oliveira1,
Leticia de Oliveira Cota2, Rafael Resende Faleiros2
1. Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) – Mineiros, Brasil
2. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte, Brasil

Quadros de dislipidemias tem sido correlacionado com diversas afecções em equinos
entre elas a síndrome metabólica. Entre as lipoproteínas o LDL (Low Density
Lipoprotein) e o HDL (high density lipoprotein) fazem parte do ciclo endógeno de síntese
de lipídios, enquanto o LDL é o carreador principal de colesterol para o tecido periférico,
o HDL faz o caminho inverso, primordialmente levando colesterol dos tecidos periféricos
para o fígado, sofrendo interferência em diversas patologias como a síndrome metabólica,
obesidade, hepatopatias entre outras, sendo de grande importância determinar
metodologias para a sua mensuração. Vários métodos para a determinação direta da
concentração de colesterol LDL estão disponíveis, no entanto, é possível utilizar a
fórmula elaborada por Friedewald et al. (1972), devido sua praticidade, que permite
estimar o valor de LDL a partir de valores plasmáticos do colesterol total, triglicérides e
HDL.
O objetivo deste trabalho foi comparar o método laboratorial de colorimetria enzimática
(LDL – Direto) com a fórmula de Friedewald (LDL – Fórmula) em equinos.
Foram utilizadas 177 amostras coletadas de sangue venoso, oriundas de 2 experimentos
diferentes, no primeiro experimento foram utilizados 9 equinos (4 machos e 5 fêmeas),
coletadas a cada 15 dias, durante 6 meses, totalizando 99 amostras e no segundo
experimento foram utilizados 74 animais (27 macho e 47 fêmeas) sendo realizada uma
coleta fornecendo um total de 74 amostras, as amostras foram armazenadas em tubo seco,
centrifugadas e o soro acondicionado à -20ºC para posterior análise. Foi realizada a
análise direta para determinação de LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídeos e
colesterol total através do método colorimétrico enzimático (Labtest®), o cálculo do
LDL- Fórmula foi determinado através da equação Friedewald (LDL = CT – HDL – TG
/ 5). As correlações entre a análise de LDL- Direto com o LDL – Fórmula foram
determinados pelos testes de Pearson e foi obtido o coeficiente de determinação por
regressão linear usando o programa computacional SAS University (P<0,05).
O valor médio (± desvio padrão) do LDL- Direto foi de 23,63 (±7) e do LDL - Fórmula
foi de 25,04 (±20,52). A correlação entre as duas variantes analisadas neste experimento
foi significativa, com valor de P<0,0001, apresentando correlação com valor de r=0,673
e R2=0,465.
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Figura 1. Demonstração da Correlação entre os valores de LDL obtidos através do método
direto com os valores obtidos com a fórmula de Friedewald, com a sinalização de curva
de regressão não linear polinomial e sua equação, valor de R2, valor de P< 0,0001.
A literatura tem demonstrado discrepâncias entre a validação dos dados obtidos quando
utilizado o método de Friedewald com os valores de determinação direta de LDL-Direto
em seres humanos e animais que apresentam quadros de hipertrigliceridemia e com
síndrome metabólica, superestimando seus valores, característica essa demonstrada neste
experimento, com o valor de R2 foi de 0,465, sinalizando que a equação de regressão não
linear não se comporta como o previsto em situações de dislipidemias, como demonstrado
no alto intervalo do desvio padrão de ±20,52 dos valores obtidos pela fórmula.
É possível concluir que a determinação de colesterol LDL pelo método Friedewald pode
ser uma alternativa para estimar sua concentração plasmática em equinos, contudo, o
coeficiente de determinação não foi adequado para recomendar que a fórmula de
Friedewald possa substituir o método colorimétrico enzimático na determinação de LDL
em equinos com dislipidemias.
Palavras-chave: Hiperlipidemia, síndrome metabólica, cavalo.
Agradecimentos: Ao CNPq (Produtividade de Pesquisa), CAPES, FAPEMIG
(Pesquisador Mineiro) e à UNIFIMES (Centro Universitário de Mineiros) pelo apoio
financeiro.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL EM CÃES DIABÉTICOS: ANÁLISE DE INDICADORES
Sara Barbosa1, Maria Teresa Villa de Brito1
1

CIISA, Laboratório de Investigação Clínica, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de

Lisboa, Portugal

A diabetes mellitus (DM) é a doença mais comum do pâncreas endócrino no cão
(Nelson & Reusch, 2014). É uma síndrome caracterizada por hiperglicemia crónica, glicosúria,
polifagia, poliúria/polidipsia e perda de peso (Fracassi, 2017). A nefropatia diabética (ND) é a
principal causa de doença renal crónica no Homem, nos países ocidentais. É caracterizada
por microalbuminúria, proteinúria, hipertensão arterial sistémica e perda de função renal
(Umanath & Lewis, 2018). Os estudos realizados no âmbito da ND canina são escassos. O
facto de a sua expressão na prática clínica ser reduzida, torna-a num tópico pouco discutido.
Este estudo teve como objetivo avaliar a função renal em cães com diagnóstico de
DM, assim como a ocorrência de proteinúria, de modo a identificar a presença, ou não, de
ND. Foi também avaliada a correlação entre estas variáveis e o tempo desde o diagnóstico
de DM e a dose de insulina instituída.
O estudo incluiu 18 cães diabéticos (GDM) e 17 cães saudáveis (GS) de idades e
pesos idênticos. Excluíram-se cães que apresentassem cetoacidose diabética, insuficiência
renal

aguda

intrínseca,

infeção

do

trato

urinário,

sedimento

urinário

ativo,

hiperadrenocorticismo, ou que estivessem a ser sujeitos a tratamento crónico com
corticosteroides. Os cães selecionados foram sujeitos à colheita de amostras de sangue por
venopunção, e de amostras de urina por cistocentese, para avaliação das concentrações
séricas de ureia, creatinina, dimetilarginina simétrica (DMAS) e, ainda, do rácio proteínacreatinina urinário (RPCU).
Dos cães GDM, 38,9% apresentaram um RPCU superior a 0,5. Este grupo apresentou
ainda uma razão de possibilidades (odds ratio) de 10,87 (95% IC, 1,71-127,08, p<0,05) de
desenvolver proteinúria em relação aos saudáveis. Apesar de os níveis de ureia não diferirem
significativamente entre os dois grupos, os GDM apresentaram concentrações de creatinina
e DMAS inferiores às encontradas nos GS (p<0,05). Não foi encontrada uma correlação
significativa entre as concentrações de ureia, creatinina, DMAS ou o RPCU e a duração do
diagnóstico de DM, ou com a dose de insulina em curso.
Apesar de a ND clínica ser improvável em cães, os resultados obtidos evidenciam o
possível efeito da DM a nível renal. Os níveis inferiores de creatinina e DMAS nos cães
diabéticos sugerem a ocorrência de hiperfiltração glomerular, o que pode indicar a presença
de alterações hemodinâmicas renais. Além disto, estes cães apresentam uma maior
possibilidade de desenvolver proteinúria, o que reforça a importância da monitorização do
RPCU nestes animais.
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Este é o primeiro estudo de que temos conhecimento que não só avalia os valores de
DMAS em cães diabéticos, como também os compara com os encontrados em cães
saudáveis. Dos resultados obtidos poderemos inferir que os cães diabéticos do nosso estudo
se possam encontrar numa fase de pré-nefropatia diabética, numa fase silenciosa, ou numa
fase de nefropatia diabética incipiente, segundo as fases descritas por Mogensen,
Christensen e Vittinghus em 1983, no Homem.
Continuam a ser necessários mais estudos que elucidem o impacto da DM na função
renal, de modo a melhor esclarecer a sua relevância na prática clínica veterinária.

Palavras-chave: diabetes mellitus, nefropatia, cão, biomarcadores, proteinúria
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O sushi é um prato tradicional japonês preparado à base de arroz acidificado com
vinagre e ingredientes crus, como pedaços de peixe, mariscos, frutos, e vegetais colocados
sobre o arroz moldado ou embrulhados com o arroz em algas marinhas (nori).
Como contém componentes perecíveis crus e muito manipulados, na qualidade
microbiológica do sushi tem uma forte interferência a qualidade microbiológica de cada
ingrediente e o cumprimento rigoroso das boas práticas de higiene e de fabrico.
À exceção do arroz que é cozido, arrefecido e acidificado com vinagre de modo
a atingir um valor de pH < 4,6 todos os ingredientes que compõem este prato são
normalmente servidos crus, sem qualquer tipo de tratamento térmico, que elimine
eventuais microrganismos patogénicos presentes, características que contribuem para que
este alimento pronto para consumo seja visto como um produto potencialmente perigoso
para populações com baixa imunidade.
Este estudo teve como objetivo estudar a nível microbiológico refeições de sushi
prontas para consumo, adquiridas em dois estabelecimentos comerciais (1 restaurante e 1
hipermercado) na região de Lisboa, na modalidade de take-away. Foram recolhidas 62
amostras de sushi (31 no restaurante e 31 no hipermercado), de diferentes variedades de
peixe (atum, salmão e camarão). As amostras foram conservadas até ao laboratório
refrigeradas (1 a 8 ºC) e no laboratório foram mantidas entre 1- 4 ºC até serem analisadas.
Em cada amostra foram efetuados ensaios para contagem de: microrganismos a 30 oC,
Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Estafilococos coagulase positiva, Bacillus cereus
e para pesquisa de: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, V. parahaemolyticus, V.
cholerae e V. vulnificus.
O nível da qualidade microbiológica das amostras foi interpretado com base nos
Valores-guia INSA de setembro de 2019.
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Uma avaliação global das 62 amostras, revelou que em 10/62 (16,1%) os
resultados analíticos foram interpretados como Satisfatórios, em 22/62 (35,5%)
Questionáveis e em 30/62 (48,4%) Não satisfatórios.
Entre as variedades de peixe, a variedade de camarão, apresentou níveis de
contaminação mais elevados comparativamente com as variedades de atum e salmão.
Relativamente às duas superfícies, o restaurante apresentou melhores resultados
face ao hipermercado em relação ao número de amostras classificadas com nível
microbiológico Não Satisfatório [21% (13/62) e 27,4% (17/62) em restaurante e
hipermercado respetivamente]. Por ordem decrescente, os parâmetros que mais
contribuíram para a classificação Não Satisfatório das amostras foram: os
microrganismos aeróbios mesófilos e Enterobacteriaceae, seguindo-se Estafilococos
coagulase positiva e Bacillus cereus.
O elevado nível de amostras classificadas com um nível da qualidade
microbiológica “Questionável” e “Não satisfatório” evidencia a necessidade de rever as
boas práticas de higiene, incluindo o controlo de temperatura, de forma a obter um
produto final com o nível de qualidade pretendido.
Considerando as características particulares desta categoria de géneros
alimentícios, é ainda de salientar a importância dos operadores que produzem e
comercializam este tipo de alimentos implementarem programas de vigilância
microbiológica que os ajude a estabelecer o sistema de gestão da segurança alimentar
eficaz, e informarem os consumidores que o consumo destes produtos deverá ser evitado
por populações pertencentes a grupos de risco (ex. indivíduos cujo sistema imunitário se
encontre comprometido entre os quais grávidas, crianças, idosos).

Palavras chave: Sushi, boas práticas, vigilância microbiológica, grupos de
risco.

Identificação 1º autor:
Sandy Jane Curado Alegria
Rua: Luís de Carvalho nº 14 Quinta do Torrão 2830-452 Palhais/Barreiro
Contacto: 912739493
Correio eletrónico: sandyjane_@hotmail.com

74

AVALIAÇÃO DE VALORES SÉRICOS DE CÁLCIO IONIZADO
EM CATURRAS (NYMPHICUS HOLLANDICUS) EM CONDIÇÕES
‘INDOOR’ E ‘OUTDOOR’

1º Autor: Filipa Cortesão Casimiro Coutinho Ribeiro
2º Autor: Nazaré Pinto da Cunha

Resumo
A hipocalcemia e a doença óssea metabólica são duas das condições mais
prevalentes em aves de cativeiro. Estas condições advêm principalmente de uma
alimentação incorreta e de falta de exposição a luz solar. Existem vários estudos
realizados na tentativa de provar e caracterizar esta relação causa-efeito, a sua maioria em
aves de produção, mas também noutras espécies, nomeadamente em papagaios cinzentos
(Psittacus erithacus). Contudo, nunca foi realizado este tipo de estudo em caturras, uma
das aves mais comuns mantidas como animal de estimação em todo o mundo. Pretendeuse com o presente trabalho caracterizar os efeitos da exposição solar nos níveis séricos de
cálcio ionizado (iCa) em caturras (Nymphicus hollandicus). Para tal procedeu-se a uma
avaliação comparativa dos valores plasmáticos de cálcio ionizado em 60 animais
alimentados à base de sementes e expostos a diferentes ambientes, nomeadamente
animais expostos e não expostos de forma direta a radiação ultravioleta tipo B (UVB), e
foi criado um intervalo de referência do mineral na forma iónica nesta espécie
preenchendo uma lacuna que existia na medicina de aves providenciando assim um
parâmetro de elevado valor diagnóstico. Com este estudo verificou-se uma correlação
positiva entre os valores de cálcio ionizado e a exposição solar direta.

Palavras-chave: Cálcio ionizado; Caturras; Radiação ultravioleta; Intervalo de
referência; Aves.
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AVALIAÇÃO DO ESCORE CORPORAL E ACÚMULO DE ADIPOSIDADES
REGIONAIS DO EQUINOS LOCALIZADOS NO SUDOSTES GOIANO
Rodrigo Martins Ribeiro¹, Debora da Silva Freitas Ribeiro¹, Murilo Resende Silva¹, Samara Martins
Calegari¹, Roger Mendes Franco ², Glauceni de Souza e Silva3.
1.
2.
3.

Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) – Mineiros, Brasil.
Universidade Federal de Goiás ( UFG ) – Jataí, Brasil.
Laboratório ANÁLISE – Mineiros, Brasil.

A obesidade gera uma condição preocupante no que tange a saúde animal. Essa condição
é um fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios endócrinos e metabólicos. Nos
cavalos, o quadro de resistência à insulina junto a obesidade e laminite é a tríade para
diagnóstico da Síndrome Metabólica Equina (SME).
O objetivo deste trabalho foi determinar o índice de obesidade e o acúmulo de adiposidade
localizada na subpopulação de equinos localizados no sudoeste goiano, no Brasil.
Para isso, foram realizadas a coleta dos dados de escore corporal (ECC) e da deposição
de gordura regional, para a mensuração do ECC foi utilizado a escala proposta por
HENNEKE e colaboradores (1983). Para verificação do grau de depósito de gordura na
crista do pescoço (ECP), foi utilizado a metodologia de CARTER e colaboradores (2009),
com o uso de fita métrica foi aferida a medida da circunferência do pescoço (MCP) em 3
pontos pré-definidos com 25, 50 e 75% segundo metodologia descrita por FRANK et al.
(2006), dos 74 animais, sendo 47 fêmeas e 27 machos, com idade média (±DP) de 5,91
(±3,84). Para a realização da análise estatística os animais foram agrupados em relação
ao seu sexo, por seu escore de condição corporal, sendo categorizados em magros (ECC
< 4) com 23 animais, condição corporal ótima (CCO) (ECC 4,5 – 6) com 42 cavalos,
sobre peso (ECC 6,5 – 7) com 3 animais e obeso (ECC 7,5 – 9) com um total de 6 cavalos,
tilizando o programa computacional SAS University, os dados com distribuição normal
foram analisados por análise de variância em blocos ao acaso, seguidos pelo teste de
Tukey para comparação entre as médias. Para todos os testes, considerou-se nível de
significância de P≤0,05.
A distribuição da condição corporal dos equinos analisados neste experimento foi de
31,08% (23) foram considerados magros, 56,76% (42) como condição corporal ótimo,
4,05% (3) como sobre peso e 8,11% (6) obesos. Ao avaliar o ECC dos animais em relação
ao sexo, foi observado uma tendência em relação à diferença entre o sexo nos animais
com condição corporal ótima para os indivíduos do sexo feminino (P = 0,07), por outro
lado os equinos macho se destacaram na condição corporal de sobre peso com valor de P
significativo de 0,0001. Quando analisamos os parâmetros de acúmulo de adiposidade
regional, foi observado que a deposição de ECP e a mensuração de MCP 50% são mais
significativos nos machos quando comparado com as éguas com os respectivos valores
de P 0,0012 e 0,0165.
Tabela 1. Relação do número de animais e sua respectiva porcentagem dos valores correspondentes a
condição corporal dos 74 equinos localizados na cidade de Mineiros-GO.
Condição Corporal

Total
N
%
Magros
23
31,08
Ótima
42
56,76
Sobre Peso
3
4,05
Obesos
6
8,11
Animais Magros (ECC<4), Condição corporal ótima (ECC 4,5 – 6), sobre peso (ECC 6,5 – 7), obesos
(ECC 7,5 – 9).
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Tabela 2. Média e desvios-padrão dos valores de peso, Escore de Condição Corporal (ECC), depósito de
gordura na crista do pescoço (ECP), medidas da circunferência do pescoço (MCP) mensurando as 25, 50
e 75% da distância entre a nuca e a cernelha de equinos, em relação ao sexo dos 74 equinos localizados na
cidade de Mineiros-GO.
Sexo

Machos
Fêmeas
Média
DP
Média
DP
Peso (kg)
387,92
71,67
386,82
78,95
ECC
5,39
1,49
4,58
1,39
ECP
2,56
0,75
2,01
0,62
25% (cm)
78,07
8,26
76,44
5,92
MCP
50% (cm)
90,59
8,58
85,31
9,06
75% (cm)
111,75
23,01
109,74
10,14
Teste de Tukey, valor de P significativo ≤0,05

P
0,95
0,022
0,0012
0,32
0,0165
0,6

É possível concluir que os parâmetros de obesidade são alternativas viáveis de serem
mensurados em uma população de equinos, sendo que a avaliação do ECC um método
simples e útil quando aliado à medida da circunferência do pescoço para estimar o grau
de obesidade do equino. Os parâmetros de avaliação de adiposidade regional ECP e MCP
50% são os parâmetros que se destacaram nos animais do sexo masculino, sendo
recomendados para avaliar como biomarcadores da Síndrome Metabólica Equina nesta
categoria.
Palavras-chave: Síndrome metabólica, cavalo, obesidade.
Agradecimentos: A UNIFIMES (Centro Universitário de Mineiros) e Laboratório
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BURNOUT EM MEDICINA VETERINÁRIA EM PORTUGAL
Inês Rodrigues1 , Catarina Ferreira1 , Francisca Figueiredo1 , Maria Inês Pires1 ,
Ana Mafalda Lourenço2 , Telmo Nunes 2
1- Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa
2 - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa

Entre os médicos veterinários têm aumentado as situações de burnout. Os médicos veterinários
têm 4 vezes mais probabilidade de cometer suicídio do que a população geral e 2 vezes mais do
que outros profissionais da área da saúde. O burnout define-se como um estado de exaustão,
negativismo e ineficácia e resulta de exposição sistemática a fatores de stress crónico.
Os objetivos deste trabalho são contextualizar o burnout na realidade dos médicos veterinários
em Portugal e identificar os fatores que lhe estão associados, nomeadamente fatores específicos
da profissão como a realização de eutanásias, lidar com tutores difíceis ou com poucos recursos
económicos.
Foi feito um inquérito para caracterizar a classe médico-veterinária em Portugal e identificar
fatores associados ao burnout. O inquérito foi partilhado em Maio de 2019 num fórum de
médicos veterinários, tendo sido obtidas 374 respostas (um valor estatisticamente significativo
para os 6331 médicos veterinários a trabalhar em Portugal segundo dados da Ordem dos
Médicos Veterinários relativos a 2019). Foram realizados testes estatísticos (regressão logística
e t de student com IC=95%) no programa R.
Os 374 indivíduos inquiridos correspondiam a 13% de homens (n=49) e 87% de mulheres
(n=325) com idades compreendidas entre os 24 e os 63 anos. Cerca de 79% dos inquiridos
tinham entre 24 e 40 anos. Cerca de 36% dos inquiridos (n=135) tinha filhos.
Os inquiridos que trabalhavam há menos de 10 anos apresentavam médias globais de stress
significativamente mais elevadas do que profissionais com mais de 10 anos de trabalho
(p=0,026). Relativamente às diferenças entre homens e mulheres, as mulheres foram
significativamente mais afetadas pelo stress da profissão (p=0,031). Estes resultados são
particularmente importantes se tivermos em conta que existem mais mulheres do que homens
na profissão.
Entre os inquiridos, cerca de 63% (n=235) reconheceu já ter sofrido burnout, 34% (n=129)
admitiu que não e os restantes preferiram não responder. Os principais fatores associados ao
stress da profissão foram lidar com clientes difíceis, tomar decisões onde os erros podem ter
consequências graves e a dificuldade de conjugar a vida profissional e pessoal.
Cerca de 53% dos inquiridos não estão satisfeitos com a sua vida profissional. Fatores como
receber um salário baixo (p=0,0001), trabalhar muitas horas seguidas (p=0,0005), falta de
perspetivas de progressão na carreira (p=0,0242), o stress no dia-a-dia (p=0,0113) de trabalho e
não corresponder às expetativas dos tutores (p=0,299) influenciaram significativamente a não
satisfação profissional.
Apenas 23% dos médicos veterinários recomendaria a profissão. Os fatores que influenciaram
significativamente este resultado foram a insatisfação salarial (p=0,0006) e o stress no dia-a-dia
de trabalho (p=0,0437).
O presente estudo permitiu concluir que o burnout afeta profundamente os médicos
veterinários em Portugal com mais de metade (63%) dos inquiridos a reportar já ter sofrido de
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burnout. Adicionalmente, apenas 23% recomendaria a profissão. Estes valores demonstram
uma situação pior em comparação com estudos sobre médicos veterinários noutros países. Em
Portugal, o futuro deveria passar por haver uma maior consciencialização da classe médicoveterinária em relação ao burnout de forma a diminuir o estigma e procurar soluções para este
problema.
Referências bibliográficas:
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opportunities and research directions. The Veterinary record, 162, 36-40. doi:
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CANINE AND FELINE KERATOMALACIA TREATED WITH CO2 LASER
Ana Calado Lopes1, Luís Filipe Carvalho2
1 – Escola Universitária Vasco da Gama, Av. José R. Sousa Fernandes 197, Lordemão, 3020-210 Coimbra.
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Introduction
Canine and feline keratomalacia is a painful and rapidly progressive corneal disease of infectious or noninfectious origin (Ion, Lonascu, & Birtoiu, 2015). The main pathology process is an imbalance between
protease inhibitors and proteolytic enzymes from intrinsic (neutrophyl) and extrinsic (bacterial) origin
leading to corneal liquefactive necrosis with stromal exposure (Kokuti, 2019). When left untreated or
with improper treatment, keratomalacia can lead to vision loss (Ion et al., 2015; Kokuti, 2019). Medical
classical treatment options are related to collagenase and protease inhibition, pain relief and infection
treatment (Kokuti, 2019). Despite medical management, several surgical techniques are indicated to
prevent corneal perforation with unreliable outcome (Ion et al., 2015). Corneal regenerative healing
involves keratocyte migration, proliferation and differentiation into myofibroblasts with secretion and
remodeling of extra-cellular matrix, followed its own apoptosis, under sterile healthy conditions
(McGavin, 2017) which can be difficult to achieve in the absence of a precise etiology (Kokuti, 2019).
Highly precision CO2 laser is a noninvasive and effective treatment option with potential corneal
application and ablation, once considered inappropriate to treat keratomalacia until the underlying
cause wasn´t treated (Gilmour, 2003).
Objective
This study aims to evaluate the treatment outcome of CO2 laser in 19 dogs and 6 cats with
keratomalacia of unknown etiology.
Materials and methods
Over 9 years presented to our hospital 19 dogs (mean age of 6,2 years +/- 5,1 years, minimum 2
months and maximum 15 years) and 6 cats (mean age of 6,5 years +/- 6,1 years, minimum min 7
months and max 15 years). Youngest animals had no underlying disease and some older animals had
common age-related clinical kidney diseases and cataracts. Pre-surgical management included routine
hemogram and biochemistry, topical antibiotics and enzyme inhibitors. All animals were treated with
CO2 laser excimer with a power range of 2 W used in repeat pulse mode of 10Hz 5 msec, 5%, and a size
tip of 0,4 mm focused at 1 to 3 mm from the tissue. The energy was applied covering the ulcer surface
until tissue vaporization. Canine post-surgical care included topical tobramycin and artificial tears QID,
carprofen 4mg/Kg SID, PO for 3 days, and amoxicillin and clavulanic acid 20mg/Kg BID, PO for 5 days.
Feline post-surgical care included topical tobramycin and artificial tears QID, meloxicam 0,1mg/Kg SID,
PO for 3 days, and amoxicillin and clavulanic acid 20mg/Kg BID, PO for 5 days.
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Results
All animals entirely recovered from keratomalacia. Dogs corneal regeneration was completely achieved
over 20,37 days +/-8,7 days (min 7 days, max 43 days). Cats corneal regeneration was totally achieved
over 24,0 days +/-6,1 days (min 16 days, max 34 days).
Conclusion
CO2 laser energy is an excellent option for canine and feline keratomalacia of unknown etiology leading
to a fully recovery with adequate medical support for pain relief.
Bibliography
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CANINE PARVOVIRUS: A PREDICTING CANINE MODEL FOR SEPSIS
Introduction: Sepsis is a severe condition associated with high prevalence and
mortality rates. Parvovirus sp. enteritis is a predisposing factor for sepsis, as it promotes
intestinal bacterial translocation and severe immunosuppression. This makes dogs
infected by Parvovirus sp. a suitable study population as far as sepsis is concerned.
Main goals: The main objective of the present study was to evaluate the
differences between two sets of SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)
criteria in outcome prediction. The possibility of stratifying and classifying septic dogs
was assessed using a proposed animal adapted PIRO (Predisposition, Infection,
Response and Organ dysfunction) scoring system (Levy et al. 2003).
Methods: The 72 dogs enrolled in this study were scored for each of the PIRO
elements and subjected to two sets of SIRS criteria in order to measure their correlation
with the outcome. All dogs were given the same Infection score. The first set of SIRS
criteria (SIRS 1991) includes body temperature, heart rate, respiratory rate and white
blood cells count, and at least 2 of these criteria had to be met. The second set (SIRS
2001) includes the previous criteria except that SIRS is only recognized upon capillary
refill time or mucous membrane colour alterations.
Results: Regarding outcome, 59 (81.9%) dogs were discharged and 13 (18.1%)
dogs died. Most of the dogs included, 52 (72.2%), fell under the described susceptible
age group of over 6 weeks and under 6 months. As far as vaccination status is concerned,
most dogs, 37 (51.3%), had no vaccination history and 29 (40.3%) had an incomplete
vaccination protocol. Out of the 72 dogs, 31(43.1%) were crossbreed. Concerning the
SIRS criteria, it was found that when the proposed SIRS 2001 modifications were applied,
a significant association with outcome was found (OR=4.09, p<0.05), in contrast with the
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original SIRS criteria (p=0.352) that did not correlate with the outcome. These results
also suggest that dogs fulfilling the proposed SIRS criteria upon admission are
approximately 4 times more likely to die than those who do not. No significant statistical
association was found between Predisposition (p=1), Response (p=0.1135), Organ
dysfunction (p=0.1135), total PIRO score (p=0.093) and outcome. To explore the
possibility of using the SIRS 1991 criteria as a fast decision-making tool, a Fast-and-Frugal
tree (FFT) was created with a sensitivity of 92% and a specificity of 29%. Sensitivity was
primed in the making of this FFT, as it is more important to have a higher sensitivity
when considering life-threatening conditions, reducing the number of false negatives
and the risk of misdiagnosing critically ill animals.
Conclusion: These results suggest that increasing the SIRS criteria specificity may
improve their prognostic value and their clinical usefulness. Regardless, they must be
applied in the light of the clinical condition. Although larger prospective studies are
needed to further study the PIRO scoring system, preferably including more specific
cage-side biomarkers, this work contributes to the improvement of clinical models for
sepsis as well as to the care provided do septic canine patients.
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CARACTERIZACIÓN ELECTROFORÉTICA DE LA PROTEINURIA EN PERROS CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEBIDA A LEISHMANIOSIS.
A. Calvarro, P. Ruiz, F.J. Duque, J.I. Cristóbal, M.A. González, B. Macías‐García, R.
Barrera.
Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Extremadura. España.
Introducción: La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica común en la Cuenca
Mediterránea. En los perros afectados da lugar a daños histológicos a nivel renal
desencadenando enfermedad renal crónica (ERC), consistente en glomerulonefritis
intersticial progresiva que constituye su principal causa de mortalidad. La proteinuria
constituye un importante indicador de enfermedad renal, y se suele determinar
mediante el cociente proteína/creatinina (UP/C). Mientras que el UP/C permite una
determinación global cuantitativa de la proteinuria, la electroforesis urinaria permite
una separación de las diferentes fracciones proteicas y una determinación cuantitativa
de las mismas más exacta. Muchos hospitales y clínicas veterinarias disponen de
electroforesis en acetato de celulosa para la separación de proteínas plasmáticas. En
base a lo expuesto, la hipótesis del presente trabajo ha sido comprobar si la
electroforesis en acetato de celulosa se puede utilizar para detectar, cuantificar y
analizar las diferentes fracciones proteicas urinarias en la proteinuria debida a
enfermedad renal de perros con leishmaniosis, utilizando una técnica económica y de
uso común en el laboratorio clínico.
Material y método: Se han estudiado 15 perros con leishmaniosis (diagnóstico
serológico) y se han comparado con un grupo de animales sanos (n=5). Los pacientes
se clasificaron en tres grupos: GI: UP/C ≤ 0,5 y creatinina plasmática (CrP) < 1,4 mg/dl;
GII: UP/C > 0,5 y CrP < 1,4 mg/dl; GIII: UPC > 0,5 CrP ≥ 1,4 mg/dl. Para la clasificación
de la ERC y la caracterización de la proteinuria se realizaron análisis clínicos que
incluyen hematología, bioquímica plasmática y análisis de orina completo que incluye
UP/C. Además de realizó electroforesis plasmática y de orina en acetato de celulosa
(kit comercial Seleo Engineering) en equipo automatizado (Selvet24).
Resultados: Se observaron distintos patrones electroforéticos en la orina de los perros
estudiados, caracterizados por ausencia de perfil electroforético en los pacientes del
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GI. Se estableció un límite de detección para la visualización electroforética de
proteínas con la técnica utilizada de 60 mg/dl. A partir del GII (formado por perros no
azoémicos) se puede caracterizar la proteinuria, basada principalmente en la presencia
de albúmina como fracción predominante, y que a medida que progresa la
enfermedad renal se va observando un incremento significativo en el resto de las
fracciones proteicas de la orina, hasta asemejarse en su proporción a la observada en
el plasma (GIII), indicador del grave daño producido a nivel de la filtración glomerular.
Conclusión: La electroforesis en acetato de celulosa es una técnica útil y económica
que permite un estudio más detallado de la proteinuria en perros con leishmaniosis
ayudando a la caracterización y seguimiento del daño glomerular y tubular asociado a
la ERC, incluso en perros aún no azoémicos. Sería muy importante utilizar la técnica en
el seguimiento del tratamiento de la enfermedad, como indicador del estado del riñón.
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CASO CLÍNICO DE UN TUMOR CUTANEO ( TRICOBLASTOMA) EN UN CONEJO ENANO
Pousada Estévez, G.1 ; Gonzalez Teijo, C. M.2
1. Clínica Veterinaria Recatelo (Lugo) 2. Clínica Veterinaria Albeitar (Sada- A Coruña)

INTRODUCCIÓN
Los conejos (Oryctolagus cuninulus ) son pequeños mamiferos lagomorfos que ocupan el 3º
lugar como mascota en los hogares de muchos paises europeos y sus propietarios demandan cada
vez con mayor frecuencia diagnósticos y tratamientos similares a los ofrecidas a perros y gatos.
Por su morfología y caracter, los conejos de razas enanas son los que mejor se adaptan a la vida
dentro del hogar, fáciles de mantener en cautividad requieren cuidados específicos no muy
complejos. Con una correcta alimentación y manejo rondan los 10 años de esperanza de vida y son
elegidos como mascota que no requiere salir a pasear y que genera poco gasto.
No existe demasiada información acerca de tumores en conejos, considerandose las
neoplasias más frecuentes las que afectan a su aparato reproductor.
Las neoplasias cutáneas primarias son raras en conejos, describiendose carcinomas de células
escamosas, tumores de cálulas basales y adenomas de glándulas sebáceas. En la piel de los conejos
tambien pueden diagnosticarse linfomas y mastocitomas.
Los tumores de células basales aparecen de manera esporádica en conejos. Suelen ser lesiones de
color morado, firmes, circunscritas, que pueden estar pedunculadas y en ocasiones ulceradas. La
resección quirúrgica suele ser curativa.
CASO CLÍNICO
Se presenta en nuestra consulta un conejo belier enano de pelo corto, macho castrado de 7
años de edad. Sus propietarios están preocupados por que le ven menos activo, no quiere o no puede
salir de la jaula y cuando está libre anda de manera rara.
Es un paciente que nos visita cada año para vacunarse y en la exploración general nada ha variado
desde la vacunación anterior hace 8 meses.
Al explorarle el manto se aprecia un nódulo en la parte anterios de su pecho, un nódulo
pedunculado, rodeado de piel alopécica con unas dimensiones considerables para el tamaño del
paciente, 42 x 30 x25 mm en un pacente de 1,200 kg. Por la situación de la masa se ve dificultado el
movimiento de la extremidad anterior izquierda.
En la citología de una muestra tomada por PAF identificamos células epiteliales pequeñas en
empalizada, con ligera anisocariosis y restos de queratina.
Realizamos resección quirúrgica e la masa y remitimos a laboratorio de diagnóstico histopatológico
veterinario. El resultado es “Basalioma- Tricoblastoma” con los márgenes de la resección limpios
de células tumorales.
En el seguimiento de 12 meses, no se aprecian recidivas.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Los tricoblastomas surgen del germen piloso primitivo y anteriormente se clasificaban como
tumores de células basales o basaliomas.
En los perros representan entre un 5 % de todos los tumores cutáneos y en gatos menos del 1%. No
hemos encontrado esta referencia en conejos.
En perros el tratamiento quirúrgico de este tipo de tumores es curativo pero mantendremos un
estricto seguimiento por la escasa bibliografía encontrada sobre tumores en esta especie.
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Introdução
A doença tiroideia é o distúrbio endócrino mais comum em gatos, manifestando-se
habitualmente como hipertiroidismo.1,4 No entanto, já foram descritos casos de hipotiroidismo
iatrogénico, congénito e espontâneo.1,2,3 A confirmação do diagnóstico de hiper ou
hipotiroidismo em gatos pode ser dificultada pela potencial existência de resultados falsonegativos e falso-positivos em todos os testes funcionais da tiróide, especialmente em gatos
idosos que podem padecer de doença não tiroideia concomitante.1,3,4 Alguns gatos são
testados por mostrarem sinais clínicos sugestivos de hipertiroidismo, mas apresentam valores
baixos de T4 total.4
Objetivo
O objetivo deste trabalho foi identificar as causas que provocam baixas concentrações séricas
de T4 total em gatos, principalmente quais as doenças de origem não tiroideia que lhe estão
associadas.
Metodologia
Incluíram-se neste trabalho 1821 amostras de soro de gato enviadas para medição de tiroxina
total sérica (TT4) entre 2018 e 2019. A análise de dados concentrou-se nas que se
apresentaram abaixo do limite inferior do intervalo de referência (<0,8 µg/dl). As
concentrações de TT4 foram medidas pelo analisador automático de imunoensaio Immulite®
1000.
Através do questionário aos clínicos está a ser possível averiguar quais os gatos com doença
não tiroideia e agrupá-los em 10 categorias: doença renal, hepatopatia, insuficiência cardíaca
congestiva, diabetes mellitus, neoplasia sistémica, neoplasia focal, doença inflamatória
intestinal, doença pulmonar inflamatória, doença não diagnosticada e distúrbios diversos.
Resultados
O total de amostras com resultados de TT4<0,8 µg/dl corresponde a 8,2% das amostras
ensaiadas (n=1821). A recolha dos questionários decorre até ao final do ano, não sendo ainda
possível mostrar os resultados finais.
Conclusão
Os resultados preliminares indicam que há grande variedade de doenças não tiroideias que
pode suprimir a TT4 em gatos, sendo que determinadas doenças sistémicas têm um efeito
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maior do que outras.1,3,4 Então, é possível que a doença não tiroideia possa suprimir as
concentrações de TT4 para a faixa normal em alguns gatos com hipertiroidismo leve. Se o valor
de TT4 for medido durante o curso da doença não tiroideia com resultados normais, o gato
deve ser retestado após a resolução da doença para excluir definitivamente o hipertiroidismo.
Se, por outro lado, houver suspeita clínica de hipertiroidismo, mas forem encontradas
concentrações de TT4 baixas deve-se procurar a existência de doença não tiroideia. 4 Por fim,
sendo o hipotiroidismo espontâneo extremamente raro em gatos, apenas deve ser
considerado se os sinais clínicos e os resultados dos exames laboratoriais forem compatíveis
com esse diagnóstico.1,2,3
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Digital thermal imaging is a non-invasive, nonradiating, contact-free, physiologic diagnostic
tool, that depends on heat resulting from physiological functions related to skin temperature
control (Hildebrandt, Zeilberger, John Ring, & Raschner, 2012). It can be used to assess soft
tissue injuries including muscle stains, sprains and tendinopathies but also OA and has been
described as being useful in several species, from humans to horses and cats, but it’s clinical
utility has rarely been studied in small animals (Hildebrandt et al., 2012; M. H. Vainionpää et
al., 2013). This study aimed to compare the ventro-dorsal view and lateral view thermographic
images in dogs with bilateral hip osteoarthritis (OA).
Two hundred and eighty-two (n=282) sets of images were considered. Each comprised a dorsoventral (DV), left lateral (LL) and right lateral (RL) images. Before imaging, dogs were
maintained in a room at 21°C for 30 min. For the DV, they were positioned standing in a
symmetrical upright position, as symmetrically as possible, without the trainer or veterinarian
touching the dog’s torso, and each image included the area from the last lumbar to the first
coccygeal vertebra (M. Vainionpää et al., 2012). Each lateral view was set with the greater
trochanter in the centre. All mages were taken with a FLIR ThermaCAM E25 from a distance
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of 60 cm. Mean and maximal temperatures were recorded, and analyzed with a Wilcoxon
Signed Ranks Test and Spearman correlation.
For the right hip, mean temperature recorded on a DV was 25.7ºC (±0.84) and 29.1ºC (±0.18)
on the RL. Maximal values were 25.7ºC (±0.13) on the DV and 32.2ºC (±0.19) on the RL. In
both cases, values were significantly different (p<0.01) and a showed week correlation (0.33
and 0.13, respectively). For the left hip, mean temperature on a DV was 24.97ºC (±0.12) and
28.7ºC (±0.18) on the LL view. Maximal values were 25.9ºC (±0.13) on the DV and 32.0ºC
(±0.20) on the LL. Values varied significantly in both cases (p<0.01) and a showed low
correlation (0.38 and 0.12, respectively).
Results obtained with a dorso-ventral and a lateral image are significantly different. Further
studies are required, to determine which approach best reflects evaluation and treatment results.
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COMPARISON
OF
CLINICAL
AND
PHYSIOLOGIC
COMPLICATIONS,
AND
TECHNIQUES,
BETWEEN
OVARIECTOMY AND OVARIOHYSTERECTOMY IN DOGS

PARAMETERS,
LAPAROSCOPIC

João Mendes, Berta M. F. F. S. Braz, David Robinson
Gonadectomy is one of the most frequently performed surgical procedures in veterinary medicine,
this can be achieved by several techniques, for example ovariohysterectomy (OVH) or
laparoscopic ovariectomy (LapOVE). Given that these procedures are performed routinely, the
objective of this work is to compare the parameters temperature and glucose, complications
(intraoperative and post-operative), the time it takes to execute the surgical techniques and pain to
evaluate if one is superior to the other.
This study was done throughout the six months of traineeship at Kingston Veterinary Group at
Park Street Hospital. To accomplish it, two groups were used, - the LapOVE with 14 animals and
the OVH with 10 animals, in which the parameters above mention, were recorded and compared.
We can conclude from the results obtained, that the time to prepare the patient, perform the surgical
procedure and the total procedure is longer for the LapOVE group as opposed to the OVH group.
To evaluate if there was a significant effect of the procedure over temperature and glucose a linear
mixed model analysis was performed. There was a significant effect of the procedures over time
on temperature levels (P <0.0003) with OVH having a less impact on the patient, given that the
temperature before and after the surgery varied less.
The procedure chosen had a significant effect on glucose P (<0.016). Which can mean less
operative pain in the LapOVE procedure. Regarding post-operative pain, although a very slight
difference existed in the first three hours after the patients were extubated, there were no major
differences between the two procedures, even when the pain score in the OVH group was higher
than the LapOVE. In the LapOVE group there were more intraoperative and post-operative
complications. Even though the laparoscopic technique presented several advantages, for this
specific procedure, gonadectomy, they were not substantial or important enough to choose
performing a LapOVE over a conventional OVH.
Key Words: Laparoscopic Ovariectomy; Ovariohysterectomy; Glucose; Pain scores; Surgery
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CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORONASAL COM RECURSO A LASER DE CO 2,
MEMBRANAS DE COLAGÉNIO E OSSO LIOFILIZADO - APRESENTAÇÃO DE CASO
CLÍNICO
Santos, M. I.; Maltez, L.; Arrazola, J. R.
Foi avaliada em consulta uma cadela de raça Pug, com 6 anos, por apresentar um defeito localizado na
hemimaxila esquerda, que causava desconforto ao animal, comprometendo a sua alimentação.
À exploração da cavidade oral, verificou-se a presença de gengivite generalizada e uma halitose evidente. Ao
nível da localização das peças dentárias 205, 206 e 207, verificou-se um defeito cavitário com material purulento
no seu interior e com afeção da mucosa palatina, compatível com uma fístula oronasal.
Para a avaliação do defeito, foi realizada uma Tomografia Computorizada, na qual se verificou a presença de
um defeito ao nível da mucosa palatina na localização das peças dentárias 205, 206 e 207 que permitia a
comunicação entre a cavidade nasal e oral, associado a sinais de reabsorção óssea da hemimaxila esquerda e
parte do osso zigomático ipsilateral e à presença de material purulento.
Com base nos resultados da tomografia foi diagnosticada com uma fístula oronasal de origem não determinada,
tendo sido proposto tratamento cirúrgico para a correção do defeito.
A cirurgia consistiu, então, na remoção do osso necrosado do defeito, seguido por fotovaporização com recurso
a laser de CO2 para limpeza cirúrgica do tecido afetado, de forma a garantir que todas as margens da lesão
ficavam livres de qualquer tecido com sinais de infeção evidentes.
Dada a extensão da lesão, procedeu-se também à extração da peça dentária 204. Para promover o encerramento
do defeito, utilizaram-se duas membranas de colagénio derivadas de pericárdio porcino e osso liofilizado. Por
fim, realizou-se um enxerto de mucosa do palato duro e mucoperiósteo, que se suturou à mucosa oral, mediante
um padrão de pontos simples com material monofilamentar absorvível 3/0 USP.
Uma semana após a cirurgia, o animal já não apresentava halitose e já se alimentava com facilidade. Foi ainda
proposta nova Tomografia Computorizada 3 meses após a cirurgia, o que não foi aceite pela tutora.
De notar que o recurso ao laser de CO2 teve por base as suas propriedades bactericidas (Berger & Eeg, 2006).
A utilização tanto das membranas de colagénio como do osso liofilizado teve como objetivo promover uma
regeneração tissular guiada (RTG), isto é, uma delimitação do local no qual se pretendia promover uma
proliferação e diferenciação celular seletiva (Becker & Becker, 1990; Bornstein et al., 2007).
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O tempo de protrombina (TP) e o tempo de tromboplastina parcial ativada
(TTPa) são importantes meios de diagnóstico na prática clínica Médico-Veterinária. A
abordagem tradicional na interpretação destes testes é a comparação dos resultados
obtidos para um animal, com os intervalos de referência (IR) existentes para a espécie
em questão. No entanto, a escolha de IR adequados é fundamental para que os
laboratórios forneçam informações fidedignas e para que os Médicos Veterinários
possam interpretar corretamente os resultados. Desta forma, a criação de intervalos de
referência próprios de cada laboratório é a escolha mais desejável, pois reflete a
condição da população para a qual estes testes serão aplicados no dia-a-dia. Assim, os
objetivos deste estudo foram estabelecer os IR internos para o TP e o TTPa para o cão
no Start®4 (Stago), um aparelho de coagulação de Medicina Humana, utilizado no
Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (HV-UTAD), e avaliar os efeitos do género e da idade nos IR
destes parâmetros laboratoriais.
A informação foi recolhida retrospetivamente no Laboratório de Patologia
Clínica do HV-UTAD desde março de 2016 até setembro de 2018, e prospectivamente
até agosto de 2019, independentemente da idade, género e raça do animal. Todos os
cães incluídos no estudo foram considerados saudáveis com base nos dados obtidos na
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anamnese, no exame físico, no hemograma e na bioquímica sérica. No plasma,
preparado por métodos de rotina, determinaram-se o TP e o TTPa no Start®4 (Stago),
seguindo as instruções do fabricante.
Neste estudo foram incluídos 122 cães (57 machos e 65 fêmeas) com idades
compreendidas entre os 4 meses e os 18 anos. A maioria dos cães eram sem raça
definida (n= 86). Os IR obtidos no total da amostra foram de 6,7-10,8 segundos para o
TP e de 9,0-14,8 segundos para o TTPa. O TP foi significativamente mais alto nas
fêmeas do que nos machos (p = 0,015) e não se registaram diferenças estatisticamente
significativas em relação à idade (p = 0,740). Relativamente ao TTPa, não se
observaram diferenças estatisticamente significativas por género (p = 0,939), mas
existiram quanto à idade (p = 0,012). Os testes de comparações múltiplas mostraram
que os cães com 10 ou mais anos tinham tempos de TTPa médios significativamente
mais altos (p < 0,05) do que os cães dos grupos etários dos 0 aos 2 anos e dos 3 aos 10
anos. Não se registaram diferenças significativas estatisticamente entre os dois grupos
etários mais novos (p > 0,05).
Este estudo permitiu obter os IR do TP e do TTPa para o aparelho de coagulação
Start®4 (Stago) e para a população de cães do HV-UTAD, podendo ser utilizados na
prática clínica diária pelos Médicos Veterinários.
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DESCRIPCION DE UN CASO DE HEMANGIOSARCOMA
ESPLENICO FELINO.
González Teijo C. M; Rey Galán M. L; Otero Saavedra J. L; Cal Pereiro P.
C. V. Albeitar (Sada)
INTRODUCCION
Los hemangiosarcomas (HSA) son neoplasias malignas del endotelio vascular
que aparecen con más frecuencia en perros. En gatos representan sólo un 2% de
todas las neoplasias.
El HSA felino puede presentarse de dos formas: cutánea y visceral, siendo la
primera la más frecuente. Las formas viscerales pueden aparecer en hígado,
intestino, mesenterio, bazo y pulmón. Otras formas descritas en el gato se
presentan en corazón, cavidad nasal y cavidad torácica.
La edad media de presentación en esta especie es de aproximadamente 10 años,
y no se ha descrito predisposición racial ni por sexo.
Los HSA esplénicos felinos tienen una elevada incidencia de metástasis, similar
a la que ocurre en la especie canina, y los lugares habituales incluyen hígado,
omento, diafragma, páncreas y pulmón. Los gatos suelen presentarse con una
historia clínica de letargia, anorexia, vómitos, colapso, disnea o distensión
abdominal. La ecografía abdominal es una herramienta muy importante para
ayudarnos en el diagnóstico, aunque el diagnostico definitivo es
histopatológico. El pronóstico es muy pobre y, dada la elevada agresividad del
tumor y el alto porcentaje de metástasis, muchos gatos son eutanasiados en el
momento del diagnostico. El tratamiento es quirúrgico y, como ocurre en el
perro, debería ir seguido de quimioterapia adyuvante para lograr mayores
tiempos de supervivencia. Se han descrito protocolos con doxorrubicina,
vincristina y ciclofosfamida, en monoterapia o combinados, pero existen pocas
referencias bibliográficas al respecto para valorar su efectividad.
CASO CLINICO
Se presenta en nuestra consulta un felino Común Europeo macho, castrado de 8
años de edad y 3 kg de peso con un estado general deprimido, pérdida de peso,
mucosas pálidas y una severa distensión abdominal. Las pruebas
complementarias realizadas fueron hemograma, donde se evidencia una anemia
no regenerativa; bioquímica, sin alteraciones salvo un ligero aumento en el
BUN; y pruebas de imagen. En la ecografía abdominal se aprecia una masa de
contornos irregulares de unos 12 x 14 cm y gran cantidad de líquido libre.
Realizamos análisis citológico del líquido y punción ecoguiada de la masa. En
96

las citologías se pueden ver células grandes con abundante citoplasma de
apariencia mesenquitmatosa. En la radiografía de tórax no se observan
metástasis. Ante la sospecha de hemangiosarcoma, se interviene
quirúrgicamente y se realiza esplenectomía. El tumor invade la totalidad del
bazo. El animal se muere a las 48 horas de la cirugía. El estudio histopatológico
nos confirma un hemangiosarcoma esplénico de grado medio.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
El hemangiosarcoma (HSA) esplénico está ampliamente documentado en la
especie canina; en gatos es muy poco frecuente, aunque muy agresivo y con
muy mal pronóstico. El HSA esplénico felino supone menos del 0,5 % de las
neoplasias en esta especie. Las causa más común de esplenomegalia en gatos es
el mastocitoma (15% de los casos), seguida por el linfoma. Aparece en animales
mayores, con una media de 10 años de edad.
El comportamiento de estas neoplasias es altamente maligno y con una elevada
capacidad de metástasis. El tratamiento es quirúrgico y debería ir acompañado
de quimioterapia adyuvante, aunque debido a la baja incidencia de este tumor
en la especie felina y la escasa bibliografía, no hay estudios suficientes que
verifiquen la eficacia de la quimioterapia para HSA visceral en la especie felina
ni el uso de terapias antiangiogénicas.
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DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA DE T4 E TSH
EM CATATUAS GALAH (Eolophus roseicapilla)
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Resumo
Nos últimos anos vários clínicos tem levantado suspeitas de doenças endócrinas em aves,
nomeadamente doenças da tiroide, no entanto a falta de valores de referência para cada
espécie dificulta ou mesmo impossibilita um diagnóstico final. (Danylyk, I., Oldfield, T.,
& Raidal, S., 2010)
A falta de inúmeros parâmetros analíticos em aves, com valores de referência para
cada espécie faz com que o diagnóstico das mais variadas doenças nestes animais seja um
desafio. Levando muitas vezes á cronicidade da condição ou até à mesmo morte do
animal. (Danylyk et al., 2009)
Com este trabalho, pretendeu-se criar um intervalo de referência de Tiroxina
(T4) e Hormona estimulante da tiroide (TSH), para a espécie de Catatua Galah (Eolophus
roseicapilla), comumente mantida em cativeiro em todo o mundo, e para qual já foram
apresentados vários case reports de suspeita de hipotiroidismo.
Para tal, foram realizadas análises de T4 e TSH a 30 aves adultas e sem sinal de
doença. O intervalo de referência para a hormona T4 foi (1,46 - 2,41µg/dl), para TSH não
foi possível determinar um intervalo de referência devido a falta de sensibilidade do
instrumento usado.
Esta informação permite-nos o início da exploração da patologia tiroideia nesta
espécie. Contudo, serão necessários estudos futuros para que o diagnóstico desta
patologia possa ser realizado com segurança, de forma a poder ser instituída a terapêutica
adequada.
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A broncoscopia é um exame complementar de diagnóstico indicado na exploração de sinais de
doença do trato respiratório inferior (TRI), destacando-se a tosse, dificuldade respiratória e
taquipneia, e possibilita a realização de lavagem broncoalveolar (LBA) para análise citológica e
cultura bacteriana, bem como a extração de corpos estranhos (CE) traqueobrônquicos. Em
gatos, as alterações broncoscópicas observáveis são inespecíficas e o procedimento não é
isento de riscos (Dear & Johnson, 2013). Alternativamente à broncoscopia, a LBA pode ser
efetuada diretamente através do tubo endotraqueal (LBA “às cegas”).
Reconhecendo que os resultados citológicos são semelhantes entre metodologias e que a LBA
“às cegas” tem menos riscos associados (Hooi, et al., 2018), este estudo pretende averiguar a
utilidade da broncoscopia enquanto exame complementar à LBA no diagnóstico de doenças do
TRI felino.
Foi efetuado um estudo retrospetivo que incluiu gatos apresentados à consulta, entre dezembro
de 2016 e dezembro de 2018, num hospital da região de Lisboa, por sinais de doença do TRI e
submetidos a broncoscopia com LBA e respetiva cultura bacteriana. Na broncoscopia, foram
valorizadas alterações incluindo a presença/ausência de secreções e características da mucosa,
tais como a existência de hiperemia, irregularidade, espessamento, colapsos, massas ou
nódulos. A presença de secreções em grande quantidade e de coloração amarelada foram
consideradas sugestivas de infeção bacteriana. De acordo com a análise citológica das amostras
de LBA, a inflamação foi caracterizada como eosinofílica, neutrofílica estéril, neutrofílica séptica
(se observadas bactérias intracelulares), granulomatosa ou mista estéril (se observadas
neutrofilia e eosinofilia concomitantes). Em nenhum caso foi descrita eosinofilia como
componente inflamatório único.
Onze gatos foram selecionados para este estudo, mas um caso foi excluído devido ao facto de
ter realizado broncoscopia sem LBA (extração de CE traqueal). Assim, dez casos foram incluídos
neste estudo. Destes, todos apresentaram alterações broncoscópicas: 7/10 foram sugestivos de
doença do TRI com infeção bacteriana associada (grupo A) e 3/10 apresentaram suspeita de
doença do TRI sem sinais macroscópicos de infeção (grupo B). Do grupo A, 3/7 apresentaram
citologia compatível com inflamação neutrofílica estéril, 3/7 com inflamação mista estéril e 1/7
com inflamação neutrofílica séptica. Neste grupo, todas as culturas resultaram negativas.
Perante uma citologia compatível com inflamação neutrofílica séptica, a ausência de crescimento
bacteriano pode ser devida ao tratamento recente com antibióticos ou à metodologia laboratorial
efetuada. Quanto aos gatos do grupo B, todos apresentaram inflamação neutrofílica estéril,
sendo que uma das respetivas culturas resultou positiva, possivelmente pela ocorrência de
contaminação bacteriana.
Este trabalho evidencia que os sinais macroscópicos observados à broncoscopia nem sempre
se correlacionam com os resultados citológicos. Com a exceção dos casos de CE
traqueobrônquicos (raros no gato) e de lesões focais (por exemplo por obstrução brônquica,
neoplasia, pneumonia lobar), a broncoscopia não acrescenta informação relevante
comparativamente a uma LBA “às cegas”, sobretudo em casos de doença difusa como a do TRI
felino. Este estudo reforça ainda a necessidade de uma análise completa e sistemática das

100

amostras de LBA, uma vez que os resultados citológicos podem discordar da respetiva cultura
bacteriana.
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Abstract
DIFFERENCES IN PREPAREDNESS TO NATURAL DISASTER AMONG DOG
OWNERS AND OLTHER PET OWNERS IN OPORTO, PORTUGAL.
The aim of this study was to assess the risk perceptions, attitudes, practices and
knowledge, related to natural and man-made disasters among pet owners in the North of
Portugal. The present research provides an evaluation of pet owners’ differences
regarding preparedness of disasters.
A cross-sectional study was conducted among 155 pet owners between September and
November 2018. Subjects were interviewed using a structured questionnaire with items
addressing sociodemographic characteristics and questions related to emergency
preparedness, risk perception, attitudes, practices.
In this study, 53.5% of the respondents already thought about the possibility of a
disaster. Only 21.3% of respondents reported having knowledge of the existence of a
disaster kit for pet in case of a catastrophe. The majority of respondents (94.8%) said
they were not aware of the preparedness government plans.
Results revealed that knowledge and preparedness were found to be signiﬁcantly higher
among dog owners compared to other owners.
The results show that the population is uninformed and unprepared if a disaster occurs
and the necessity of educational strategies to improve preparedness for disasters.

Key-words: Disasters, perception, knowledge, owners, dogs, pets
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Introduction
Corneal edema manifests as a diffuse blue-gray opacity. These corneal lesion is
due to increased water bonds between stromal collagen fibers4 and may occur secondary
to epithelial ulcerations, blood vessel growth and corneal endothelial disorders4. The
inciting mechanism is due to the loss or functional defect of the corneal endothelium and
results in a very diffuse edema4. When endothelial disorder is present, treatment with
topical medications and surgical procedures may be required. Dimethylpolysiloxane is an
ophthalmic lubricating compound3, which can also be used to treat bullous keratopathy1
and corneal edema2.
Objectives
The aim of this study is to report the use of dimethylpolysiloxane in the treatment
of a dog with corneal edema secondary to endothelial disorder.
Methodology
A female 5-year-old Pinscher dog was presented to consultation with a history of
opaque left eye. The patient was taking topical corticosteroid eye drops without
significant improvement. The use of 5% sodium chloride solution was not tolerated by
the animal and was discontinued. The ocular evaluation with slit lamp, showed a left eye
with diffuse corneal edema. Dazzle rand consensual pupillary reflexes were present. The
contralateral eye also presented discret central corneal opacity. Intraocular pressure (IOP)
was 17 mmHg and in the contralateral eye IOP was15 mmHg and ocular ultrasound was
unremarkable. There was no sign of inflammation or eye discomfort and sodium
fluorescein testing confirmed corneal integrity. Hematological and biochemical panel
results were within reference values for the specie.
Due to the clinical history and ophtalmological exam findings, it corneal edema
was attributed to an endothelial disorder, and the use of dimethylpolysiloxane Was
considered for topical treatment. Dimethylpolysiloxane manipulated eye drop
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formulation as was prescribed, 4 times daily, until reassessment and dexamethasone eye
ointment 3 times daily, for 5 days.
Results
Ten days after starting treatment with dimethylpolysiloxane, the animal responded
positively, presenting no complications. No eye discomfort was present, and significant
reduction in diffuse corneal edema observed. The edema was restricted to a central /
medial area of the cornea, with a slightly axial projection of these structure. It was
possible to evaluate the anterior chamber without observing any signs of inflammation.
In the contralateral eye no sign of edema was observed. Intraocular pressure was within
physiological parameters and ocular reflexes were present in both eyes. As the
progression of corneal edema, may result in corneal vascularization, pigmentation and
bullous keratitis, additional therapy with rho kinase inhibitor (ripasudil) was indicated in
left eye and surgical procedures such as thermokeratoplasty or conjunctival flap was
advised; however due to financial constraints

the owner rejected. The use of

dimethylpolysiloxane eye drops was maintained 4 times daily for further reevaluations at
every 90 days.
Conclusion
Dimethylpolysiloxane promoted the reduction of corneal edema in a dog with
endothelial disorder, proving to be a good option for symptomatic treatment, especially
for animals that do not tolerate the use of hyperosmotic solutions.
References
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Os cães de raça Shar-Pei são predispostos para um quadro inflamatório sistémico
caracterizado por febres altas episódicas, associado a artrites, dermatites, otites e deposição
de substância amilóide em vários órgãos (Olsson, 2013). Conhecida como Febre Familiar do
Shar-Pei, esta síndrome foi recentemente renomeada Doença Auto-inflamatória do Shar-Pei
(DAISP). Apesar de controverso, acredita-se que estas alterações advêm de mutações
genéticas, destacando uma duplicação a montante da região codificadora da enzima AcidoHialurónico-Sintetase (HAS2), envolvida na síntese de ácido hialurónico (Mia Olsson, 2011).
Recentemente, foi também identificada uma mutação a nível da codificação da proteína
Mdm2, Transformed 3 T3 cell double minute 2, p53 Binding Protein (MTBP). Esta é expressa
por meio de uma dominância incompleta e promove reações pró-inflamatórias que podem ser
predisponentes para a doença (Julia Metzger, 2017).
Apesar de mais frequente em cães de raça pura, dada a complexidade da base
genética desta síndrome, é possível que a DAISP ocorra em cães cruzados. Contudo, os
relatos desta síndrome em cães não Shar-Pei são escassos.
Um cão macho castrado de 6 anos, fenotipicamente similar a um exemplar da raça
Serra de Aires, foi apresentado à consulta por edema dos tarsos (desde há 3 semanas). Este
cão resultou de um cruzamento entre um macho Serra de Aires uma fêmea Shar-Pei, a qual
também apresentava cronicamente edema dos tarsos. A anamnese revelou que estes sinais
eram episódicos desde a idade jovem, e que melhoravam aquando da administração pontual
de prednisolona. Já tinham sido despistadas anteriormente doenças vetoriais (Leishmania,
Ehrlichia, Dirofilaria e Anaplasma), as quais se revelaram negativas. Ao exame clínico, o cão
apresentava uma tumefação articular e febre de 39.3ºC. Dados os antecedentes familiares, a
hipótese de uma DAISP foi privilegiada. Uma origem imuno-mediada (poliartrite) também foi
considerada nesta fase. Foram realizadas análises gerais (hemograma, bioquímicas, urina II
e rácio proteina-creatinina urinário) e uma ecografia abdominal, as quais não revelaram
alterações. Foi doseada a proteína amiloide sérica (SAA), biomarcador de inflamação
sistémica e amiloidose em cães, a qual estava marcadamente elevada (SAA 47.5 µg/ml; Ref.
< 4.6 µg/ml), confortando a suspeita clínica de DAISP. A realização de citopunções
articulares foi adiada devido ao historial familiar e o facto das articulações afectadas serem
persistentemente os tarsos. De facto, enquanto que uma poliartrite se exprime sobretudo a
nivel dos tarsos e carpos, a DAISP traduz-se numa tumefação preferencial dos tarsos onde
há uma maior quantidade de ácido hialurónico. Foi iniciado tratamento médico com
prednisolona (1mg/kg q24h PO) e colchicina (0.03mg/kg q24h PO), que resultou numa
melhoria substancial dos sinais clínicos e do estado geral do animal. A colchicina foi bem
tolerada e não induziu sinais digestivos, tendo sido mantida durante um período mínimo de 3
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meses. A corticoterapia foi progressivamente reduzida, mantendo-se uma baixa dose
(0,3mg/Kg).
Este caso documenta a ocorrência de DAISP em cães fenotipicamente distintos da
raça Shar-Pei, sensibilizando a comunidade médico-veterinária e reforçando a necessidade
de mais estudos para uma melhor compreensão desta doença.
Financiamento e agradecimento:
Projeto UID/CVT/276/2019 (CIISA)

Bibliografia
Olsson M, Tintle L, Kierczak M, Perloski M, Tonomura N, Lundquist A, et al. (2013) Thorough
Investigation of a Canine Autoinflammatory Disease (AID) Confirms One Main Risk Locus and Suggests
a Modifier Locus for Amyloidosis. PLoS ONE 8(10): e75242. Disponível em:
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075242
Olsson M, Meadows JRS, Truvé K, Rosengren Pielberg G, Puppo F, Mauceli E, et al. (2011)
A Novel Unstable Duplication Upstream of HAS2 Predisposes to a Breed-Defining Skin Phenotype and
a Periodic Fever Syndrome in Chinese Shar-Pei Dogs. PLoS Genet 7(3): e1001332. Disponível em:
https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1001332.
Metzger, J., Nolte, A., Uhde, A. K., Hewicker-Trautwein, M., & Distl, O. (2017). Whole genome
sequencing identifies missense mutation in MTBP in Shar-Pei affected with Autoinflammatory Disease
(SPAID). BMC
genomics, 18,
(348).
Disponível
em:
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-017-3737-z

107

DOPPLER ULTRASONOGRAPHY OF THE CANINE TESTIS FOR PREDICTING
OXIDATIVE DNA DAMAGE IN SPERM
Lemos, H.1, Dorado, J.2, Hidalgo, M. 2, Gaivão, I.3,5, Martins-Bessa, A.4,5
1

University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal;

2

Veterinary Reproduction Group, Department of Animal Medicine and Surgery, Faculty of Veterinary Medicine,

University of Cordoba, Spain;
3

Department of Genetics and Biotechnology, School of Life Sciences and Environment, UTAD, Vila Real,

Portugal;
4

Department of Veterinary Sciences, School of Agrarian and Veterinary Sciences, UTAD, Vila Real, Portugal;

5

Animal and Veterinary Research Centre (CECAV), UTAD, Vila Real, Portugal

Doppler ultrasonography of the canine testis is an important diagnostic technique that allows
the assessment of testicular perfusion. Recently, it has been suggested as a good predictor of
sperm quality.1 An adequate blood supply is essential for spermatogenesis and vascular
disturbances can lead to sperm oxidative stress.2 Through the alkaline Comet Assay, it is
possible to quantify sperm oxidative DNA damage, which is a factor that influences fertility.3,4
The aim of this study was to evaluate the relationship between Doppler parameters of the
testicular artery and oxidative DNA damage in canine sperm. Ten intact male dogs aged
between 1.5 – 11 years and weighed between 7.6 and 24.5 kg were studied. Dogs were divided
in two groups: five dogs younger than 5 years old were included in group A and five dogs, aged
5 years or older, were included in group B. Two-dimensional ultrasonography was used to
measure total testicular volume (cm3) (TTV) and the imaging software ImageJ
(https://imagej.nih.gov/ij/) was used to evaluate objective testicular echogenicity and
heterogeneity. Doppler ultrasonography was used to evaluate blood flow of the supratesticular
and marginal arteries in both testes. The second fraction of the ejaculate was evaluated through
classical laboratory tests and through the alkaline Comet Assay.
There were no significant differences (p > 0.05) between the two groups regarding sperm
quality. TTV as well as echogenicity and heterogeneity didn’t differ (p > 0.05) between the two
groups. Group B presented a resistive index of the marginal artery significantly higher than
group A (p < 0.05): group A – median: 0.4; interquartile range (IQR): 0.33 – 0.45; group B –
median: 0.5; IQR: 0.42 – 0.56. The distribution of sperm oxidative DNA damage was
significantly higher (p < 0.05) in group B: group A – median: 8.0 A.U.; IQR: 2.0 – 29.0; group
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B – 43.0 A.U.; IQR: 24.5 – 85.0. Significant correlations were observed through the Spearman’s
rank correlation coefficient (r). The end diastolic velocity of the supratesticular artery was
positively correlated with sperm concentration (r = 0.697; p < 0.05) and negatively with sperm
oxidative DNA damage (r = -0.697; p < 0.05).
The results suggest that Doppler velocimetric parameters can be good indicators of the sperm
quality, including oxidative DNA damage.
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OBJETIVO
El objetivo de este trabajo ha sido contrastar el efecto sedante de dos protocolos
de fármacos en premedicación en gatos de colonia. Uno basado en
dexmedetomidina, metadona y ketamina y otro con alfaxalona, metadona y
ketamina. Al desconocer el riesgo anestésico por manejo de dichos animales el
objetivo es tratar de ver si el uso de alfaxalona podría ofrecer una premedicación
adecuada y más segura a nivel cardiocirculatorio que la dexmedetomidina.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio prospectivo con 94 gatos, de ellos 47 pacientes fueron
premedicados intramuscularmente con alfaxalona1 (A) 3mg/kg, metadona
0.2mg/kg y ketamina a 5mg/kg. Otros 47 fueron premedicados con
dexmedetomidina (D) 8mcg/kg, metadona 0.2mg/kg y ketamina a 5 mg/kg. Si el
efecto era 0 ó 1 (sobre escala 0-3), se volvía a repetir el fármaco principal. En el
caso del grupo 1; con 2 mg/kg más de alfaxalona, y en el grupo 2; con 2 mcg/kg
más de dexmedetomina. Se estudiaron los efectos tras 1 o 2 dosis, ya sea efecto
de sedación, tiempo en alcanzar efecto deseado, rigidez, presión arterial y su
efecto global.

RESULTADOS
El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS y las variables fueron
normalizadas mediante el método de Chi Cuadrado y las variables de Pearson
con un factor α 0,05.
Tras la primera dosis el grupo A obtuvo un 34,1% con efecto 0- 1 respecto al
23,4% de la dexmedetomidina. El efecto deseado (3) mostró resultados similares
D(76.65) y A (65,9%). La rigidez se manifestó de un modo más evidente en el
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grupo A con un 55.3% de los casos respecto al 29.8% del grupo D. Cuando no
se consiguió el efecto deseado los efectos de rigidez fueron mayores en el grupo
D (70.2 %) vs A (44.7%).
Los pacientes que necesitaron de una segunda dosis fue del 36% en el grupo A
y del 23.4% en el grupo D. Tras ello se evidenció claramente que el efecto
deseado fue del 82.4% en el grupo A y del 100% en el grupo D. Mostrando una
rigidez del 9.1 % en el grupo D y del 46.2% en el grupo A.
Respecto al tiempo, después de la primera dosis la media indicaba que se
obtenía efecto más rápido en el grupo A (8.02 min) respecto al grupo D (10.64
min). Evidenciándose de un modo más marcado tras segunda dosis. (A: 4.47min
vs D 8.45 min).
CONCLUSIONES
Tras el estudio se deduce que el protocolo estudiado de alfaxalona obtuvo
resultados similares a la dexmedetomidina tras la primera dosis intramuscular2,3.
La presión arterial media (PAM) se mantuvo similar en ambos grupos A (116 vs
104). Lo que evidencia que la alfaxalona podría ser un fármaco más utilizado en
premedicación felina salvo que la rigidez4 asociada pueda resultar un
impedimento.
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ESTABILIZAÇÃO DE FRACTURA DE CORPO VERTEBRAL DE L6 MEDIANTE
ABORDAGEM VENTRAL E APLICAÇÃO DE PLACA BLOQUEADA - CASO CLÍNICO
Autores:
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Introdução
Gato Europeu Comum de 5 anos apresentado à consulta após queda com dor lombar e
paraplégico. Após rx apresenta fractura de corpo da vertebra de L6 e luxação L6 L7.
Trata-se uma fractura altamente instável e com um fragmento de dimensões muito reduzidas.
Pretende-se proporcionar uma estabilização o mais rígida possível para promover a ossificação e
minimizar a formação de calo osseo.
Alternativas de estabilzação:

•
•

•
•

Placas “Lubra” (1). Método que proporciona estabilização muito débíl e com resultados
inconsistentes.
Agulhas de Kirschner/parafusos+PMMA (2). Ainda que esta técnica esteja ampliamente
divulgada, especialmente a combinação agulhas+PMMA, trata-se de um método antigo e com
limitações, principalmente em fracturas muito instáveis e em pacientes de pequenas dimensões
por causa do pouco stock osseo existente para fixar as agulhas.
Aplicação de placas dorsais (3). As SOP são de aplicação comum nesta abordagem mas mesmo
com um sistema de grande frexibilidade como este nem sempre é possivel aplicar de forma que
garanta boa estabilidade por causa das estruturas anatómicas presentes.
Aplicação de placa bloqueada por abordagem ventral (4).

Abordagem Ventral
A Aplicação de placas ventrais já é utilizada com sucesso em estabilizações cervicais (4) no
entanto não é normalmente usado para estabilizações lombares devido à complexidade técnica da
abordagem.
Objetivos:
Deseja-se conseguir uma rápida recuperação que minimize o risco de complicações, dada a
região anatómica que a fractura ocupa e o resultado catastrófico que qualquer complicação nesta zona
produz.
Metodología:
Opta-se por construir um sistema de estabilização utilizando uma placa bloqueda multiorificios do
fabricante Beta pela sua versatilidade e rigidez que estes sistemas conseguem proporcionar.
O paciente foi anestesiado e colocado em decúbito dorsal e a tricotomia e desinfecção levada a
cabo de uma forma standard. Foi realizada uma incisão na linha medial, os orgãos desviados
craneolateralmente e os músculos lombares ventrais elevados em direcção caudocraneal e afastados
lateralmente mediante uso de gelpis.
A redução da fractura é desafiante e foi conseguida mediante planeamento pré-cirurgico do local
de implementação dos parafusos na vertebra L7 e utilização desses orificios para realizar distração da
fractura mediante uso de um gelpi de braços longos. O implante utilizado foi uma placa bloqueada de
2.4mm e 7 orifícios “combi” do fabricante Beta Implants e 6 parafusos autorroscantes de 2.4mm e cujo
comprimento foi medido também pré-cirurgicamente.
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Resultados:
Durante os 4 meses de acompanhamento houve uma recuperação total a nível neurológico,
conseguiu-se uma solidificação total da fractura e o implante mantem-se sem sinais de desalinhamento.
Conclusões:
A abordagem ventral permitiu aceder a uma zona da vertebra que é plana e com bom stock
osseo para colocação de implantes e a utilização de um sistema bloqueado conferiu estabilidade
adicional que beneficiou a formação de calo osseo sem haver comprometimento da medula ossea.
Os resultados obtidos foram muito satisfatórios visto que a evolução do paciente foi rápida e muito
favorável.
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ESTUDO COMPARATIVO DA IMUNOMARCAÇÃO DO C-KIT EM
CITOLOGIA E HISTOPATOLOGIA NOS MASTOCITOMAS
CANINOS
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Os mastocitomas são das neoplasias mais comuns em cães, sendo frequentemente
diagnosticados por citologia. Estas neoplasias caracterizam-se pela grande
heterogeneidade na apresentação clínica e comportamento biológico, tornando-se um
desafio na prática clínica.
A etiologia molecular dos mastocitomas caninos permanece pouco compreendida,
sendo no entanto reconhecida a importância do recetor KIT (rKIT) na sua génese. A
alteração do padrão de expressão do rKIT e as mutações no seu gene codificador são
importantes indicadores de prognóstico.
Habitualmente, a avaliação do padrão de imunomarcação do rKIT (membranar,
citoplasmático difuso e focal) faz-se em histopatologia. O objetivo deste estudo foi
averiguar a possibilidade de determinar o padrão de imunomarcação do rKIT em
citologia. Esta determinação seria útil nos casos em que a cirurgia não é viável e, nos
restantes casos, permitiria um planeamento terapêutico de acordo com o
comportamento biológico do tumor antes da abordagem cirúrgica.
O padrão de imunomarcação do rKIT foi avaliado em amostras citológicas (preparações
não coradas e previamente coradas com Diff-Quik) de 15 mastocitomas caninos
confirmados por histopatologia. O padrão e o número de mastócitos marcados foram
determinados em 100 células em cada amostra citológica, comparando-se depois com
o padrão de marcação em histopatologia.
Obteve-se imunomarcação em todas as amostras citológicas, exceto em 6 preparações
não coradas, em que todas as células se perderam no processamento. A percentagem
média de mastócitos marcados em citologia foi 69%, com a morfologia mais preservada
em preparações previamente coradas. A concordância entre os padrões do rKIT em
citologia e histopatologia foi baixa. O padrão membranar do rKIT foi observado apenas
em amostras citológicas previamente coradas. A melhor concordância foi obtida nas
preparações citológicas previamente coradas, sujeitas a protocolo de imunocitoquímica
sem recuperação antigénica.
O rKIT pode ser detetado em citologia, com melhores resultados quando são usadas
preparações previamente coradas. Destaca-se a dificuldade na identificação do padrão
membranar nos esfregaços citológicos e uma consequente sobrevalorização dos
padrões citoplasmático difuso e focal, comparativamente à histopatologia. Será
necessária uma amostra maior para confirmar estes resultados, bem como para avaliar
o valor prognóstico e preditivo do padrão rKIT em imunocitoquímica.
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ESTUDO RETROSPETIVO DESCRITIVO DAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS NAS
RAÇAS CANINAS PORTUGUESAS AUTÓCTONES
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A realização de estudos descritivos das diferentes patologias é de extrema
importância, de forma a melhorar o conhecimento das mesmas, no que diz respeito à sua
apresentação clínica, métodos de diagnóstico complementares, terapia, prognóstico e
possível predisposição racial e por género.
O presente estudo basou-se numa base de dados, tendo como base a tomografia
computorizada e ressonância magnética, com o objetivo de descrever as patologias
neurológicas observadas nas raças caninas autóctones portuguesas.
Foram incluídos 28 canídeos de 7 raças caninas autóctones portuguesas,
nomeadamente Serra da Estrela, Fila de São Miguel, Podengo Português, Rafeiro
Alentejano, Cão de Água Português, Perdigueiro Português e Castro Laboreiro (CPC,
2008). As patologias observadas foram no total 14, nomeadamente o embolismo
fibrocartilaginoso, espondilomielopatia cervical, hérnia discal Hansen tipo II,
meningioma, doença de disco da região lombossacra, epilepsia idiopática,
discoespondilite, neoplasia intra-axial, encefalite multifocal, hidrocefalia, atrofia
cortical degenerativa, neurite bilateral do nervo trigémio, schwannoma da bainha
nervosa e neoplasia do corpo vertebral (Morales & Montoliu, 2012; Platt Olby, 2014;
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Dewey & Costa, 2016). A raça mais representada foi o Serra da Estrela (42,9%) e a
patologia mais comum foi o embolismo fibrocartilaginoso (21,4%).
As limitações do presente estudo prenderam-se com o número reduzido de
pacientes, com o facto de ser um estudo retrospetivo, e de alguns pacientes que apenas
realizaram tomografia computorizada como meio complementar de diagnóstico terem
sido eliminados por diagnóstico inconclusivo. O uso de ressonância magnética nestes
casos teria provavelmente sido benéfico e com um resultado distinto.
Neste sentido, e após análise dos dados deste estudo, é possível destacar
algumas patologias, nomeadamente o embolismo fibrocartilaginoso, a
espondilomielopatia cervical, as hérnias discais Hansen tipo II, o meningioma e a
epilepsia idiopática. A raça Serra da Estrela também se encontrou sobre representada,
com 42,9% dos canídeos do estudo. É necessário perceber se esta percentagem está
relacionada com a preferência pela raça, ou se realmente há uma prevalência de
alguma(s) patologia(s) nesta raça.
É necessário realizar estudos genéticos destas populações, uma vez que estes são
fundamentais para a criação de raças saudáveis. No entanto, a seleção de progenitores
baseada exclusivamente no genótipo, pode levar ao aparecimento de outras patologias,
com diferentes consequências para o animal. Daí que, é necessário o encontrar o
equilíbrio entre o ideal e o possível, tendo sempre em mente a manutenção da
diversidade genética.
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Título: EVOLUÇÃO A MÉDIO-LONGO PRAZO DE HÉRNIAS DISCAIS
TORACOLOMBARES EM CÃES DE RAÇA CONDRODISTRÓFICA SUBMETIDOS
A HEMILAMINECTOMIA
Autores: Assunção, M. E.; Capelão, M.; Costa, L.
Resumo: Uma das principais patologias que afetam a medula espinhal nos cães são as
hérnias discais. As hérnias discais toracolombares podem ocorrer por extrusão (Hansen
tipo I) ou por protusão (Hansen tipo II). As raças condrodistróficas são as mais afetadas.
As herniações do disco intervertebral toracolombar podem restringir-se a apenas um
espaço ou pode afetar vários discos intervertebrais. A manifestação neurológica pode ser
bastante díspar, podendo em alguns casos manifestar apenas hiperestesia local
acompanhada de ataxia ligeira e noutros casos tetraplegia com perda de nocicepção. O
prognóstico também é variável, consoante os défices neurológicos apresentados, a
duração dos mesmos e do tratamento aplicado.
O estudo teve como objetivo avaliar a evolução a médio-longo prazo de 28 casos
de herniação do disco intervertebral toracolombar em cães de raça condrodistrófica,
submetidos a cirurgia de descompressão por hemilaminectomia num Hospital Veterinário
com serviço de referenciação.
A amostra analisada, constituída 29 animais de raça Bulldog Francês e Teckel,
apresentou uma média de idades é 4,03 anos e uma média de pesos de 10,61kg. O disco
intervertebral mais afetado foi T13-L1. Foi feita a avaliação neurológica em três
momentos do estudo: no momento do diagnóstico, duas semanas após a cirurgia
descompressiva e dois meses depois.
A avaliação em exame neurológico aquando o diagnóstico mostrou que 1 cão
apresentava hiperestesia local (3,6%), 4 encontravam-se atáxicos (14,3%), 10
paraparésicos (35,7%), 11 paraparésicos não ambulatórios (39,3%) e 2 paraplégicos com
perda de sensibilidade profunda (7,14%). Após dois meses, os valores registaram 13 cães
não apresentavam défices neurológicos (46,4%), 1 hiperestesia toracolombar (3,6%), 8
encontravam-se paraparésicos (28,6%), 2 paraparésicos não ambulatórios (7,14%), 2
paraplégicos (7,14%) e 2 paraplégicos com perda de sensibilidade profunda (7,14%).
Os resultados obtidos com este estudo comprovam que, globalmente, a cirurgia
descompressiva nas raças condrodistróficas permite bons resultados na recuperação
funcional de cães com hérnia discal toracolombar quando estes ainda mantêm a
nocicepção. Na ausência de sensibilidade à dor profunda, o prognóstico no momento da
cirurgia é reservado, já que nestes casos é expectável a existência de um grave
compromisso da função neurológica associado aos mecanismos primários e secundários
de lesão da medula espinhal. Tratando-se de uma técnica invasiva existem também riscos
associados à lesão iatrogénica do tecido nervoso devendo a técnica cirúrgica ser realizada
com manipulação mínima da medula espinhal.
Palavras-chave: Neurocirurgia, Hérnia Discal, doença do disco intervertebral, raças
conddrodistróficas, hemilaminectomia
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Introduction
Urinary obstruction is a common case in small animal clinic, it can be malignant (MUO) or
benign (BUO) .Benign, can result from urethral strictures, granulomatous urethritis or as in our
case associated to uroliths. (Hill, 2014, p.1384).
As the most prominent symptoms in dogs, we include dysuria, apathy and cystitis.
The combination of radiographs and ultrasound is preferred in the diagnosis of ureteral
obstructions with which we get the number, size and location of uroliths.Computed
tomography can be also performed when these two previous techniques do not give clear
results. (Berent, 2011, p.88-89).
Minimally invasive surgery is our choice, because it presents fewer side effects than traditional
ones and less recovery time of the animal. (Pavia, 2018, p.721).
Case report
Our patient is a 13-years-old mongrel dog which is in treatment with allopurinol after we
diagnosed Leishmaniosis 10 months ago. The animal presents a consistent picture with urinary
obstruction.By x-rays, ultrasound and CT from which we obtain a diagnosis of dilated renal
pelvis with the presence of an urolith in right ureter and others in penile urethra was
obtained.
With all this, we decided to perform the surgical procedure that we sump up below:
We perform a retropulsión of urethral stones introducing a urinary catheter and SSF which are
pushed towards the bladder, once there, the stones are extracted by an infra-umbilical midline
laparotomy and cystostomy.
To remove the ureteral stones we locate the ostium of the right ureter and a 20G catheter
was induced. Under fluoroscopic vision the ureteral Stone was removed by on NGage® 2,2 Fr
nitinol extractor. Once removed, a double pig tail stent was placed on the right side to avoid
the stenosis of the ureter. Bladder sutured and closed by flat laparotomy.
The uroliths extracted are identified by specialized laboratory as xanthine uroliths. Uroliths of
this nature are related with the treatment of alopurinol to theart the Leishmaniosis.

Conclusion and results
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After three weeks the stent was removed under fluoroscopic view without requiring a new
cystotomy. We also sent a piece of the stent to analyze and discard secondary bacterial
infection. We can conclude that the the treatment was successful and the animal has evolved
favorably.
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La fascitis necrotizante es una infección bacteriana del tejido subcutáneo y fascia,
de aparición repentina y progresión rápida, cuya frecuencia de presentación es
rara (Naidoo et al, 2005). La infección puede evolucionar desde una pequeña lesión
cutánea hasta una gran región de necrosis y úlcera en un periodo rápido de tiempo.
Esta infección puede, a menudo, ir acompañada con signos sistémicos de
shock(Naidoo et al, 2005).
El proceso deriva de una exposición o contacto con algún agente bacteriano, el cual
puede ser de etiología poli microbiana mixta, por anaerobios y aerobios en el 7080% de los casos; El agente que con mayor frecuencia es aislado en casos de
fascitis necrotizantes es Streptococcus canis, la mayoría de estas cepas son
positivas para la proteína M y la estreptolisina O, siendo probablemente los
factores de virulencia (DeWinter et al, 1999). También se ha aislado como
responsable de producir fascitis necrotizante en perros Staphylococcus
pseudointermedius (Girard and Higgins, 1999).
El cuadro clínico inicia con afectación local que progresa rápidamente con edema
difuso, eritema, calor y dolor intenso, conforme avanza aparece necrosis extensa
del tejido celular subcutáneo con fiebre elevada y afectación multiorgánica
pudiendo aparecer shock séptico y muerte (Naidoo et al, 2005).
Presentamos un caso de un Akita Inu, hembra entera de 9 años de edad, que acude
a consulta por presentar una lesión ulcerativa-supurativa de gran tamaño en zona
lumbar de evolución aguda, fiebre y apatía. Como pruebas diagnósticas se realizó
analítica sanguínea donde se observó presencia de leucocitosis debido a neutrofilia
y monocitosis y bioquímica sanguínea normal. Se tomaron muestras de exudado de
la lesión para cultivo y antibiograma y biopsia cutánea para estudio
histopatológico. A la espera de resultados se decide hospitalizar al paciente con
tratamiento de fluidoterapia y amoxicilina-clavulánico a 22mg/kg/12h. En el
cultivo se obtuvo crecimiento de Bacillus cereus sensible a Ciprofloxacino e
intermedio a Enrofloxacina, Eritromicina y Cloranfenicol y Proteus sp. sensible a
Cefoxitina, Amikacina, Cloranfenicol e intermedio a Amoxicilina-Clavulánico. Bajo
la sospecha de fascititis necrotizante y no respuesta al tratamiento previamente
pautado se decidió instaurar tratamiento con Clindamicina 11mg/kg/12h y
Cefoxitina 30mg/kg/8h a la espera de estudio histopatológico donde se obtuvo
resultado de paniculitis neutrofílica, mayoritariamente septal, severa, subaguda,
con fibrosis y vasculitis neutrofílica afectando a tejido subcutáneo. Como
diagnósticos diferenciales se considera Paniculitis vasculopática septal,
relacionada con procesos de hipersensibilidad sistémicos o paniculitis bacteriana
con reacción exacerbada como en la Fascitis necrotizante. Con el resultado
histopatológico, cultivo microbiológico y cuadro clínico se diagnostica Fascitis
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necrotizante, el paciente muere a las 48h del diagnóstico no respondiendo al
tratamiento instaurado.
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Abstract

Antimicrobial resistance is a serious public health problem worldwide. Data on the occurrence of
multidrug resistant Escherichia coli in camels are lacking. The aim of this work was to determine
the carriage rate of ESBL-producing E. coli as well as their genetic lineages in camels from
Fuerteventura and Gran Canaria (Canary Islands), in Spain.
Faecal samples were recovered from 58 apparently healthy camels from Gran Canaria (n=32)
and Fuerteventura (n=26) during July 2019. They were seeded on MacConkey agar no
supplemented (MC) and supplemented (MC+CTX) with cefotaxime (2µg/ml) for E. coli recovery.
Antimicrobial susceptibility was performed by disk-diffusion test (CLSI, 2018). The presence of
blaCTX-M (different groups), blaSHV, blaTEM, blaKPC, blaOXA-1 and blaOXA-48 genes, as well as mcr-1
(colistin resistance), tetA/tetB (tetracycline resistance) and int1 gene (integrase of class 1
integrons), was tested by PCR/sequencing. Furthermore, phylogenetic groups and MLST were
determined by specific-PCR and sequencing.
E. coli strains were isolated from all the 58 camels (100%): 8 recovered from MC+CTX and 58
from MC. Most of them were resistant to one or two antibiotics, so we had focused our research in
the 5 multidrug resistant E. coli isolates. ESBL producing-E. coli were detected in 2 camels
samples (4% of the total animals tested) with the same resistant genotype: blaCTX-M-15, blaTEM-1,
tetA, tetB, int1. ESBL-positive isolates were both ascribed to phylogenetic group A and to the
sequence type ST3018, while the ESBL negative isolates were phylogroup B1 (3 isolates).
To our knowledge, this is the first report related to E. coli in camels from Canary Islands. Camels
can be a source of ESBL genes, containing the widespread blaCTX-M-15 gene in isolates of lineage
ST3018-A. Due to the participation of camels in touristic activities in the region, the potential
transference of ESBL-positive bacteria between humans and animals could easily happened and
should be further monitored.
Keywords: Antimicrobial resistance, Extended-spectrum β-lactamases, Escherichia coli.
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FRATURA/LUXAÇÃO DE L7 - S1 EM GATO RESOLVIDA COM IMPLANTE
BLOQUEADO A MEDIDA
Autor: Paulo Octávio Felisberto Correia Alves de Sousa – Zoosaúde Serviços Veterinários
Apoio: BETA – innovation for Veterinary Surgery

INTRODUÇÃO
Gato de 9 meses com fratura lombo sagrada, com sensibilidade reduzida dos esfíncteres
anal e urinário, MP normais
Trata-se de uma situação de estabilização difícil em que a possibilidade de fracasso é
elevada. Não existem placas específicas para tal situação, pelo que o uso de placas não se
encontra descrito em bibliografias, sendo recomendada a reparação através de PMMA + Pins/
parafusos ou Pin transilíaco com técnica modificada. Apesar disto, a estabilização por placas
pareceu-nos a melhor solução.

OBJETIVOS
Conseguir estabilizar a fratura permitindo que a evolução dos sinais clínicos evolua
favoravelmente.
A possibilidade de estabilização através de placas bloqueadas surgiu pela possibilidade de se
desenhar um implante à medida para a situação e pela estabilidade maximizada que estas placas
proporcionam.

METODOLOGIA
Produção de implante, criado a medida através da análise dos estudos radiográficos e de
TAC.
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Aproximação cirúrgica dorsal, tendo se precedido primeiro a redução da fratura/luxação com
o auxílio de fluoroscopia.
Em seguida, aplicou-se o implante (placa bloqueada desenhada à medida) fixado por
parafusos.

RESULTADOS
A sensibilidade a nível do esfíncter anal apresentou um aumento quase imediato, tendo o
esfíncter urinário demorado mais tempo a responder. No espaço de duas semanas, os dois
esfíncteres funcionavam de modo praticamente normal

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos superaram as expectativas, sem dúvida devido ao implante ter sido
desenhado especificamente para esta situação e permitir uma estabilidade bastante elevada
Os resultados obtidos indicam que esta técnica e o uso de placas à medida é favorável à
resolução deste tipo de fraturas, sendo necessário mais casos para avaliar corretamente esta
técnica. A técnica necessita claramente de uma evolução muito precisa através de meios
complementares de diagnóstico de imagem como RX, TAC e Fluoroscopia.
Seria interessante se se conseguisse criar um conjunto de casos que permitisse fazer uma
placa standard para a resolução destes casos, o que pouparia tempo e custos.

BIBLIOGRAFIA
•

•

“Internal Skeletal Fixation Using a Kirschner Apparatus for Stabilization of
Fracture/Luxations of the Lumbosacral Joint in Six Dogs. A Modification of the Transilial
Pin Technique”. Sharon L. et Al. Veterinary Surgery, 22, 1, 11-17, 1993
“Surgical repair of thoraco-lumbar vertebral fracture-luxation in eight cats using screws
and polymethylmethacrylate fixation”, R. Vallefuoco et Al., Vet Comp Orthop Traumatol
4/2014
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HERNIA PULMONAR CERVICAL Y TORSIÓN TRAQUEAL “ATÍPICA” EN UN PERRO YORKSHIRE
TERRIER
Fuentes J.A., Duque F.J., Jiménez J, Santella M, González M.A., Nicolás P., Moreno M.R.,
Cristóbal J.I.
Departamento de Medicina Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura.
La hernia pulmonar cervical (HPC) es la protrusión de tejido pulmonar fuera de la cavidad
torácica hacia las vértebras cervicales, pudiendo ocasionar secundariamente una torsión
traqueal. Es una patología de presentación muy rara, siendo menos frecuente aun una torsión
traqueal secundaria1.
Acude a consulta de Medicina Interna un perro Yorkshire Terrier, macho castrado de 13 años
que ha sufrido una situación de estrés en una peluquería presentando una dilatación severa a
nivel cervical. En su centro veterinario se realizó una radiografía torácica y cervical apreciándose
una evidente distensión y torsión traqueal a nivel cervical. No existen antecedentes de tos ni
otra sintomatología respiratoria. En nuestro centro veterinario se realiza una fluoroscopia y
analítica sanguínea sin hallazgos remarcables. Se dan pautas de reposo estricto con revisión
semanal y radiografías de control. En una segunda revisión se repite la fluoroscopia,
observándose una protrusión del lóbulo pulmonar craneal derecho junto con una dilatación y
torsión traqueal a nivel cervical, diagnosticando así una HPC del pulmón derecho.
En medicina humana se ha descrito que esta patología puede ser congénita o adquirida,
apareciendo de manera espontánea o traumática; ésta última es la única descrita en medicina
veterinaria y la que presenta nuestro paciente. Se puede afectar uno o ambos pulmones, siendo
más común el izquierdo debido a su situación anatómica2. En nuestro paciente, sin embargo,
está afectado el lóbulo pulmonar derecho. Como factores predisponentes encontramos la raza
(perros de raza pequeña) y la edad, afectando mayormente a perros de edad avanzada debido
a la debilitación de la musculatura torácica. La HPC está significativamente correlacionada con
la presencia de tos crónica y colapso traqueal intratorácico. El diagnóstico se realiza mediante
fluoroscopia y radiografía2. En medicina humana se ha descrito una posible resolución
quirúrgica, sin embargo, y al igual que en medicina veterinaria, el tratamiento propuesto
persigue disminuir la presión intratorácica, tratando así las patologías respiratorias que causen
este fenómeno1.
Se describe por tanto un caso atípico de HPC, ya que provoca secundariamente una torsión de
tráquea, descrita únicamente en un tercio de los pacientes con HPC. Se ve afectado el
parénquima pulmonar derecho, lóbulo menos afectado en la mayoría de los casos. Por último,
en nuestro paciente la HPC no va a asociada a tos crónica. En este caso únicamente se produce
la herniación y torsión traqueal ante el llanto, factor desencadenante descrito en hernias
congénitas pulmonares en niños, pero no descrito aun en medicina veterinaria.
Bibliografía:
1. Nafe L.A., Robertson L.D., Hawkins E.C. Cervical lung heniation in dogs identified by
fluoroscopy (2013). Can Vet J. 54:955-959.
2. Lee J., Yun S., Lee I., Choi M, Yoon J. Fluoroscopic characteristics of traqueal collapse and
cervical lung herniation in dogs: 222 cases (2012-2015) (2017). Vet Sci 18(4):499-505.
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HIPERADRENOCORTICISMO FELINO – UM DESAFIO CLÍNICO
S. Ribeiro1, R. Patrício1, I. Caldeira1, C. Juan-Sallés2
1. AllPets – Clínica Veterinária de Tires, S. Domingos de Rana, Portugal; 2. Noah’s Path, Alicante,
Espanha.

O hiperadrenocorticismo é uma endocrinopatia incomum em gatos que se desenvolve
quando existe produção excessiva de cortisol a partir das glândulas adrenais, devido a
disfunção das mesmas, da hipófise ou por causa iatrogénica. Em cerca de 85% dos
casos é causado por um adenoma hipofisário funcional e geralmente é observado em
conjunto com outras doenças, sendo que em 80% dos gatos existe diabetes mellitus
(DM) concomitantemente (Keith, Bruyette & Stanley, 2013). Os sinais clínicos mais
comuns são poliuria, polidipsia, lesões dermatológicas (em especial fragilidade cutânea
e alopécia), perda de peso, perda muscular generalizada, fraqueza e letargia (GunnMoore & Simpson, 2013). Infecções e abcessos são descritos em 40% dos casos e
podem ocorrer na pele, cavidade oral, tracto urinário e respiratório e são secundárias à
imunosupressão induzida pelo cortisol (Neiger, 2005; Boland & Barrs, 2017).
Felídeo, fêmea, 16 anos, ovariohisterectomizada, apresentou-se a consulta com
poliuria/polidipsia. O exame clínico e análises bioquímicas apresentaram-se normais,
tendo sido aconselhado mais exames de diagnóstico. Voltou a consulta 2 meses depois
com abcesso na zona maxilar esquerda, o qual resolveu após tratamento com
clindamicina (5,5 mg/kg q12h) e meloxicam (0,05 mg/kg q24h). Contudo, 1 mês após
alta médica, retorna a consulta com história de hiporexia e perda de peso com duração
de 3 semanas. Ao exame clínico apresentava desidratação, caquexia, letargia,
fragilidade cutânea, com pele muito fina e eritematosa, e múltiplos hematomas no
abdómen.
Foram realizados exames complementares de diagnóstico (hemograma, urianálise,
radiografia, bioquímicas e ecografia abdominal), os quais se revelaram normais com
excepção de ligeira hipoglicémia 67 mg/dl (71-159 mg/dL), aumento da ureia 50 mg/dL
(16-36 mg/dL) e, ecograficamente, detectou-se um nódulo pancreático, dilatação ligeira
do ducto pancreático e hiperplasia bilateral das glândulas adrenais.
O animal foi hospitalizado para tratamento de suporte (fluidoterapia endovenosa,
ranitidina 2 mg/kg q12h, metoclopramida 0,5 mg/kg q12h e buprenorfina 0,02 mg/kg
q12h). Devido à suspeita clínica de hiperadrenocorticismo, foi realizado um teste de
supressão de baixa dose de dexametasona (0,1 mg/kg dexametasona IV), cujos
resultados suportaram a presença dessa patologia: cortisol T0 241nmol/l (20-270
nmol/l), cortisol T1 235 nmol/l (<40 nmol/l) e cortisol T2 232 nmol/l (<40nmol/l).
Assim sendo, perante estes resultados e o quadro clínico do animal foi realizado o
diagnóstico de hiperadrenocorticismo espontâneo. Contudo, devido ao mau prognóstico
e debilitação do animal, os tutores optaram pela eutanásia 8 dias após o diagnóstico.
Foi realizada necrópsia e a avaliação histopatológica post-mortem revelou quadro de
esteatonecrose peripancreática grave associada a pancreatite crónica, amiloidose
insular pancreática intensa (a qual se observa habitualmente em gatos com DM,
contudo, este animal nunca apresentou evidências dessa patologia), cardiomiopatia
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dilatada esquerda com evidência de descompensação da função cardíaca, glândulas
adrenais com hipertrofia e hiperplasia severas e lesão cutânea epidérmica e folicular
infundibular, compatível com hiperadrenocorticismo.
O hiperadrenocorticismo é uma endocrinopatia para a qual, ainda que rara nos gatos,
devemos estar sensibilizados e cujos sintomas iniciais podem ser inespecíficos e
comuns a outras patologias felinas mais frequentes, tornando o diagnóstico desafiante,
ainda mais quando está frequentemente associado a outras doenças concomitantes.

Mellett Keith, A. M., Bruyette, D., & Stanley, S. (2013). Trilostane Therapy for Treatment
of Spontaneous Hyperadrenocorticism in Cats: 15 Cases (2004-2012). Journal of
Veterinary Internal Medicine, 27(6), 1471–1477.
Gunn-Moore, D. & Simpson, K. (2013). Hyperadrenocorticism in cats. In J. Rand & E.
Behrend (Eds.), Clinical Endocrinology of Companion Animals, (1st ed., pp. 71-79). John
Wiley & Sons, Ltd.
Neiger, R. (2005). Feline Hyperadrenocorticism. In Proceeding of 56th SCIVAC
International Congress, Rimini, Itália, 2005.
Boland, L.A. & Barrs, V.R. (2017). Peculiarities of feline hyperadrenocorticism: Update
on diagnosis and treatment. Journal of Feline Medicine and Surgery, 19(9), 933-947.
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Abstract

Improper or inaccurate sample collection is a source of problems in diagnostic
testing, including automated leucocyte counting. Although it was previously shown that
spurious hyperglycaemia affects automatic leucocyte counting in human medicine, no
evidence has been provided that spurious contamination of blood samples with glucose
may also generate a significant bias in leucocyte counting in veterinary medicine.
Among the sources of pre-analytical errors, contamination of samples by exogenous
fluids such as saline solutions for fluid therapy, therapies with antibiotics, potassiumrich fluids and glycosides are relatively common. In veterinary medicine the use of
fluids supplemented with glucose is a common procedure. Our objective was to evaluate
if spurious hyperglycemia can affect the leucocyte parameters (total number and
differential count) in dog and cat blood with the ProCyte Dx (IDEXX) a in-house
hematology analyser. Blood samples from thr two species under study were collected
for EDTA tubes, in a total of 30 samples, previously collected by jugular venopunction
at the Veterinary Teaching Hospital of University of Trás-os-Montes and Alto Douro.
The samples were divided into 5 Eppendorf’s of 1.5 mL. One of the samples was left in
the original status and served as control, 3 of the samples were experimentally
"contaminated" by adding a 40% glucose solution to achieve a final concentration of
5%, 10% and 20%. The last Eppendorf was left to hemodilution. The samples were left
in mechanical agitation approximately 20 minutes at room temperature and were then
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analyzed in the ProCyte Dx (IDEXX) according to manufacturer´s instructions. The
results of our study demonstrate that spurious hyperglycemia is not the main source of
bias in automated leucocyte counting but rather hemodilution, when using the ProCyte
Dx (IDEXX). We can conclude that apparently spurious hyperglycemia has no effects in
the leucocytes parameters evaluation.

Key Words: Cat, dog, glucose, hyperglycemia, leucocyte
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IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA E MOLECULAR DE IXODÍDEOS E O SEU
POTENCIAL ZOONÓTICO NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA*
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Introdução: Os ixodídeos são ectoparasitas hematófagos estritos, com uma distribuição
zoogeográfica mundial, sendo vetores e reservatórios naturais de diversos agentes patogénicos,
muitos deles zoonóticos (Santos-Silva et al. 2006).
O objetivo deste estudo baseou-se na caracterização da população ixodológica recolhida de
animais de companhia em alguns concelhos do distrito de Setúbal, englobando a sua
identificação morfológica e molecular, bem como a investigação de agentes patogénicos com
interesse veterinário e em saúde pública.
Metodologia: Entre o período de abril a agosto de 2019, foram recolhidos 180 ixodídeos a
parasitar 31 animais (30 cães e um gato) em diversos CAMV pertencentes a 4 concelhos do
distrito de Setúbal. Os artrópodes foram classificados morfologicamente quanto à sua fase
evolutiva e espécie, sendo processados para extração de ADN por hidrólise em solução de
hidróxido de amónia a 25% (v/v). A presença de inibidores foi descartada com a amplificação do
gene 12S rDNA dos ixodídeos. Posteriormente, foi feita a pesquisa de Anaplasma/Ehrlichia spp.,
Babesia/Theileria spp., Hepatozoon spp., e Coxiella burnetii por PCR e PCRq. Foi ainda realizada
sequenciação Sanger nas amostras de ADN de ixodídeos com caracteres morfológicos
pertinentes e nas amostras positivas para agentes patogénicos.
Resultados: No total foram recolhidos 71 fêmeas, 40 machos, 52 ninfas e 8 larvas. Destes 180
ixodídeos, 74% (134/180) foram obtidos no Concelho de Palmela, 17% (30/180) na Moita, 8%
(15/180) em Setúbal e 0,6% (1/180) em Sesimbra. Relativamente às espécies capturadas, 97%
(174/180) eram Rhipicephalus sanguineus sensu lato, 2% (4/180) Rhipicephalus pusillus e 1%
(2/180) Ixodes ricinus.
A pesquisa de agentes patogénicos revelou positividade em 3% (6/180) das amostras para
Anaplasma/Ehrlichia spp., 1% (2/180) para Hepatozoon spp. e 2% (4/180) para C. burnetii. A
confirmação por sequenciação foi obtida para 3 dos 6 ixodídeos positivos para
Anaplasma/Ehrlichia spp., tendo sido obtida uma sequência 100% homóloga a sequências de
Anaplasma platys existentes no GenBank, incluindo algumas das identificadas anteriormente
em ixodídeos de Portugal (código de acesso: KX359180) (Santos-Silva et al. 2016). A presença de
C. burnetii foi confirmada em 2 dos 4 ixodídeos positivos, utilizando novo alvo molecular e/ou
sequenciação. Em nenhuma das amostras positivas para Hepatozoon spp. foi possível confirmar
a identidade do agente por sequenciação.
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Discussão/Conclusão: As espécies de ixodídeos identificadas estão de acordo com o descrito
para as regiões mencionadas (Santos silva et al. 2011). Quanto aos agentes patogénicos, A.
platys é o agente da trombocitopenia cíclica canina e C. burnetii é o agente reconhecido da Febre
Q em humanos. Ambos os agentes podem manter-se latentes nos hospedeiros por períodos de
tempo prolongado, dando sinais clínicos inespecíficos. A. platys está associado a quadro febril,
anemia e trombocitopenia. Já C. burnetii, embora seja raramente associada a cães, pode
provocar quadro febril e aborto, recomendando-se a vigilância dos animais residentes em
regiões periurbanas que mantêm contacto com ruminantes. Face ao exposto, recomenda-se a
pesquisa destes agentes no sangue dos animais com ixodídeos positivos para esclarecer a
possibilidade de se tratar efetivamente de infeções ativas.
* Estudo financiado pelo projeto PTDC/SAU-PAR/28947/2017
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Staphylococcus aureus are a leading cause of human diseases and nosocomial infection.
However, besides colonizing humans, S. aureus were found to colonize pets and livestock, such
as, poultry, cows and pigs, and are increasingly common in infections associated with the animal
community [1]. MALDI-TOF MS identification is a useful alternative to conventional methods for
bacteria, in particular S. aureus from various sources. Therefore, we aimed to isolate and identify
S. aureus and other staphylococci from domesticated camels (C. dromedarius) and wild rats
(Rattus rattus).
Staphylococci was isolated from 27 domesticated camels from Gran Canaria islands, Spain, and
20 wild rats from Lisbon, Portugal. Nasal and buccal swabs of each animal were seeded onto
Mannitol Salt agar and Baird-Parker agar plates. Isolates were grown in TSB medium and proteins
were extracted with formic acid/acetonitrile after ethanol inactivation of the bacterial cells, as
described [2]. Triplicate MALDI-TOF mass spectra acquired with alpha-cyano-4-hydroxycinnamic
acid on Autoflex III Smartbeam (Bruker Daltonics) underwent microorganism identification carried
out on MALDI Biotyper® with 7311 references, including 48 Staphylococcus species.
Camels and rats have presented very contrasting number of isolates identified as S. aureus
species: 16 out of 20 isolates (80%) within rats, while for camels only 5 out of 27 isolates (25.9%).
In addition, the non-S.aureus isolates from camels have fallen to some other species of
Staphylococcus, such as S. sciuri, S. lentus, S. warneri and S. xylosus. Despite the
representativeness, these findings indicate that S. aureus may be more frequently found in wild rat
populations than in domesticated camels. However, a main spectra profile analysis of the S.
aureus isolates, herein identified for camels and rats, grouped them together in a dendrogram built
with other 14 S. aureus references from Bruker’s library, suggesting that there are no significative
differences between those S. aureus isolates.
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S. aureus identification within bacterial isolates is a feasible process by means of MALDI-TOF,
which may be used as a fast, consistent and reliable methodology for the detection of important
bacterial species in wild and domesticated animals.
[1] Cuny, C., Wieler, L., Witte, W. (2015). Livestock-Associated MRSA: The Impact on Humans.
Antibiotics 4: 521-43.
[2] Freiwald, A., Sauer, S. (2009). Phylogenetic classification and identification of bacteria by mass
spectrometry. Nature Protocols 4: 732.
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INFEÇÕES POR E. COLI DO TRATO URINÁRIO EM CÃES E GATOS - ESTUDO
RETROSPETIVO
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As infeções bacterianas do trato urinário são doenças infeciosas frequentes na
prática clínica de animais de companhia, sendo Escherichia coli a bactéria mais
prevalente. Apesar de existirem outros métodos, a cultura urinária continua a ser o método
de diagnóstico de eleição no diagnóstico definitivo de infeção trato urinário (ITU). Os
agentes antimicrobianos são o pilar do tratamento destas infeções e devem ser escolhidos
consoante o resultado do teste de sensibilidade antimicrobiana (TSA), evitando a
emergência de microrganismos resistentes.
Os objetivos deste estudo foram investigar, de forma retrospetiva, as culturas
urinárias positivas por E. coli de cães e gatos que se apresentaram à consulta no Hospital
Veterinário do Baixo Vouga, entre 01 de Janeiro de 2015 e 31 de Janeiro de 2019 com
suspeita de ITU, e aos quais foi realizada cultura urinária; e avaliar, in vitro, o perfil de
suscetibilidade e resistência dos microrganismos isolados de E. coli. O TSA foi realizado
através do teste de difusão em disco, na qual foram testados diferentes antibióticos. Nos
perfis fenotípicos de sensibilidade in vitro dos microrganismos isolados, os resultados
foram divididos em sensíveis, sensibilidade intermédia e resistentes. Com estes resultados
também se realizou o rácio de resistência para E. coli nos cães. Os resultados de
suscetibilidade intermédia foram considerados como sensíveis e por isso não fizeram
parte deste rácio. A multirresistência foi considerada quando um isolado foi resistente em
simultâneo a 3 ou mais classes de antibióticos. A análise de dados foi do tipo descritivo
e efetuada com recurso ao programa informático SPSS® 22.0.
Neste estudo foram analisados dados de 218 animais, dos quais 131 canídeos e 87
felídeos. Das uroculturas dos 131 cães, 54 (41,2%) obtiveram resultado positivo de ITU,
sendo que 25 (46,3%) foram causadas por E. coli. Em relação aos gatos, das 87 culturas
urinárias analisadas, 20 (23,0%) obtiveram resultado positivo, sendo que 6 (30%) foram
causadas por E. coli. Nos resultados do TSA, verificou-se que E. coli apresentou
resistência a vários antibióticos testados, sendo que alguns dos microrganismos isolados
apresentaram multirresistência.
Este estudo corrobora estudos anteriores que referem que as ITU são um problema
clínico frequente em animais de companhia. Além disso, os resultados do presente estudo
reforçam o uso de antibioterapia racional e consciente, baseada na urocultura e TSA.

Barsanti AJ (2012). Genitourinary Infections. Capítulo 90. In: Greene CE, Infectious
Diseases of the dog and cat, 4ª edição. Elsevier Saunders, pp 1013-1031.
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INÍCIO DO EFEITO DO ATRACÚRIO E CIS-ATRACÚRIO NOS MÚSCULOS
RESPIRATÓRIOS EM 52 CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS
M.Figueiredo1, C.Neto1
1
Oftalvet – Centro de Oftalmologia Veterinária

O atracúrio e o cis-atracúrio pertencem ao grupo dos relaxantes neuromusculares não
despolarizantes de acção intermédia.
Existe uma grande variabilidade da acção dos bloqueadores neuromusculares acima
referidos nos diferentes grupos musculares numa determinada dose. Assim, com o
objectivo de um globo ocular central e acinésico a administração destes fármacos interfere
com a função dos músculos respiratórios originando uma insuficiência respiratória, havendo
a necessidade de suporte ventilatório aquando da sua utilização.
Objectivo:
Determinar o tempo decorrido até à perda de respiração espontânea após administração
de atracúrio ou cis-atracúrio para obtenção de um bom acesso cirúrgico do globo ocular.
Métodos:
Um total de 52 animais com indicação cirúrgica de córnea ou intra-ocular, dos quais 29 cães
(Grupos 1 e 3) e 23 gatos (Grupos 2 e 4).
O protocolo anestésico nos cães consistiu em medetomidina (0,01mg/kg IV), buprenorfina
(0,01mg/kg IM), midazolam (0,1mg/kg IV) e propofol (dose-efeito IV)).
O protocolo anestésico nos gatos consistiu em medetomidina (0,02mg/kg IM), butorfanol
(0,2 mg/kg IM) e ketamina (2mg/Kg IM).
Foi colocado um tubo endotraqueal para manutenção da anestesia com isoflurano (1.5% a
2%) em oxigênio e para assistir a ventilação. Foi administrada fluidoterapia na taxa 5 - 7,5
mg/kg/h no período peri-anestésico.
Nos grupos 1 e 3 foi administrado atracúrio (0,2 mg|/kg IV) e nos grupos 2 e 4 foi
administrado cis-atracúrio (0,1 mg/kg IV). Foram monitorizados continuamente durante a
anestesia os parâmetros de ETCO2, FiCO2, SpO2, ECG, frequência cardíaca, frequência
respiratória, PAS/PAM/PAD, temperatura corporal, VE, VTE, %O2 inspirada e pressão
máxima e mínima na via aérea. Os parâmetros vitais foram registados a cada 5 minutos
numa ficha de monitorização anestésica.

Resultados:
O registo da perda de respiração espontânea foi feito em intervalos de 5 minutos.
No estudo realizado verificou-se que na amostra do grupo 1, 20% não entraram em apneia
durante a cirurgia, 40% entraram no decorrer de 5 minutos e os restantes 40% no período
até 10 minutos. No grupo 2, 100% dos animais entraram em apneia em menos de 5 minutos.
No grupo 3, 68% dos animais entraram em apneia em menos de 5 minutos, 21% em menos
de 10 minutos e 10% dos animais não entraram em apneia e no grupo 4, 73% dos animais
entraram em apneia em menos de 5 minutos e os restantes 27% demoraram até 10
minutos. A todos os animais que não entraram em apneia foi instituída assistência
ventilatória (modo PSVpro, Datex Ohmeda Aespire 7900 Ⓡ) para contrariar a redução do
volume tidal.
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Discussão:
Com as doses de 0,2 mg/kg atracúrio ou 0,1mg/kg cis-atracúrio administrado em anestesias
mantidas com isoflurano, houve animais que não entraram em apneia e animais que
levaram 5 ou 10 minutos até apneia, concluindo-se que o tempo para início de apneia varia
de animal para animal, havendo sempre a necessidade de monitorização dos parâmetros
ventilatórios e assistência da ventilação.
Obteve-se sempre um bom acesso cirúrgico em todas as cirurgias oftalmológicas.
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hypocapnic isoflurane-anesthetized dogs, American journal of veterinary research.
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LEISHMANIOSE – ESTUDO RETROSPECTIVO EM BRAGA
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A leishmaniose canina é uma zoonose endémica numa grande parte do mundo, incluindo
Portugal, é causada por um protozoário denominado Leishmania e transmitida por um
inseto vetor dos géneros Phlebotomus ou Lutzomya, cujo período de atividade é variável
conforme a região e clima (Campino & Maia, 2010). A infeção não origina
obrigatoriamente a manifestação de sinais clínicos que podem ser alopecia, prurido, perda
de peso e afeção renal em casos mais graves (Miro & Lopez-Velez, 2018). O protocolo
terapêutico, o prognóstico e a monitorização do estado do paciente variam de caso para
caso (Roura et al., 2013). O objectivo deste estudo foi realizar um estudo retrospectivo
sobre a ocorrência de leishmaniose na cidade de Braga. Para o efeito foram analisadas as
fichas clínicas de 3 clínicas/hospitais da cidade de Braga e recolhidos dados sobre casos
de leishmaniose. Os critérios de inclusão incluem cães de qualquer sexo, raça e porte que
através de um ou mais métodos de diagnóstico obtiveram um resultado positivo. No total
foram recolhidos 54 casos. O maior número de casos (n=21) surgiu na freguesia de
Adaúfe (Braga), e Braga foi o concelho com maior prevalência dentro dos concelhos em
estudo. Os animais sem raça definida foram os que exibiram a maior frequência (n=24)
seguindo-se a raça Labrador, Pastor Alemão e Boxer. Relativamente à idade, a frequência
mais elevada (n=10) foi encontrada em pacientes com seis anos. A maioria dos sinais
clínicos identificados estão descritos na bibliografia de referência. O teste ELISA foi o
mais utilizado (n=32) como meio de diagnóstico. O fármaco mais utilizado foi o
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alopurinol (n=32) seguindo-se o antimoniato de meglumina (n=13) sendo que a
associação dos dois foi o protocolo terapêutico mais realizado (n=9) nos animais
atualmente vivos. Verificou-se que 22,2% dos animais foram eutanasiados.
A leishmaniose é uma doença grave para os animais e zoonótica, por isso os enfermeiros
veterinários devem educar os tutores para as formas de prevenção que incluem vacinas,
coleiras e pipetas repelentes, a recolha dos animais no período de maior atividade do vetor
e a redução do número de flebótomos no ambiente.

Campino, L. e Maia, C., 2010. Epidemiologia das Leishmanioses em Portugal. Acta
medica portuguesa, 23, 859- 864.
Miro, G., & Lopez-Velez, R. (2018). Clinical management of canine leishmaniosis versus
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254,
151-159.
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Roura, X., Fondati, A., Lubas, G., Gradoni, L., Maroli, M., Oliva, G., . . . Zini, E. (2013).
Prognosis and monitoring of leishmaniasis in dogs: a working group report. Vet
J, 198(1), 43-47. doi:10.1016/j.tvjl.2013.04.001
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LEISHMANIOSE CANINA EM PORTUGAL: MAPEAMENTO DE ANIMAIS
SEROPOSITIVOS POR REGIÃO (2012-2019)
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Cardoso, L.2
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A leishmaniose é uma doença parasitária de caráter zoonótico causada por protozoários
do género Leishmania, sendo apontada como uma das principais zoonoses do planeta e
um grave problema de saúde pública mundial. Os vetores da doença são insetos
flebotomíneos, que devido às alterações climáticas atuais beneficia do aumento da
temperatura juntamente com invernos menos rigorosos para encontrar o ambiente
propício para a propagação da espécie e disseminação da doença. Isto justifica o
aumento da sua incidência no país, tanto nos animais como no homem.
O presente trabalho é um estudo retrospetivo de 21.795 amostras serológicas
submetidas para análise nos Laboratórios INNO, no período compreendido entre janeiro
de 2012 e novembro de 2019. Foram testados animais desde os 6 meses até os 20 anos,
sendo a média de idades no diagnóstico de positivos de 5,4 anos, e a média total de
idades de 5,3 anos. Os dados correspondem a cada uma das regiões NUTS
(Nomenclatura de Unidade Territorial para fins Estatísticos) de Portugal Continental
seguintes: Alentejo (n = 2350), Algarve (n = 1090), Centro (n=8076), Área
Metropolitana de Lisboa (n = 3972) e Norte (n = 6307). O objetivo deste estudo foi
verificar o panorama da infeção por Leishmania em cães Portugal Continental ao longo
de 8 anos e mapear os animais que apresentaram serologia positiva nas cinco regiões do
país.
A região em que a infecção mais diminuiu em percentagem foi o Algarve, que de 2012
a 2019 diminuiu gradualmente todos os anos e resultou num total de 32% de diferença
entre os anos estudados (de 50% para 18,7%). A região que apresentou uma menor
variação percentual foi o Centro, que diminuiu 3% no valor total (de 40,4% para 37,4%)
(Gráfico 1).
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Gráfico 1: Evolução da Percentagem de Positivos ao Longo de 8 anos em Portugal Continental

O facto de o total de positivos em 2012 ser o mais alto pode justificar-se pelo aumento
do número de animais testados antes da vacinação contra a leishmaniose, já que este foi
o ano de introdução da primeira vacina no país. A diminuição de quase 10% de
positivos pode ser explicada pela eficácia das vacinas, por uma maior conscientização
da doença e a aplicação de medidas profiláticas mais eficazes (coleiras, vacinação,
“sprays”, etc).
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Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Av. Universidade Técnica, 1300-477
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Introdução - O diagnóstico de gastro-enteropatia crónica pode revelar-se complicado,
sobretudo quando refratários ao tratamento sintomático. O recurso a técnicas como a
imunohistoquimica para identificação da tipologia das células envolvidas no processo
tem permitido melhorar o diagnóstico e consequentemente a abordagem terapêutica (1).
Contudo, nem sempre a imunohistoquímica se revela de fácil interpretação, como sucede
nos raros casos de co-expressão de alguns marcadores para as mesmas células (2).
Caso clínico - Uma cadela esterilizada, Labrador Retriever, de 8 anos de idade, foi
apresentada a consulta de segunda opinião, com queixas de vómito e letargia desde há 10
dias, sem resposta à terapêutica. A exploração médica revelou hiperbilirrubinémia e
hipoalbuminémia, associadas a hipocobalaminémia. A pesquisa de doenças provocadas
por vetores revelou-se negativa. A ecografia abdominal identificou espessamento difuso
do intestino, mantendo a definição em camadas, e hepatomegália hipoecogénica, sem
líquido abdominal livre. À endoscopia, o estômago apresentava gastrite erosiva e o
duodeno mucosa friável e irregular. Foi efetuada punção ecoguiada hepática e colhidas
biópsias gástricas e duodenais.
A citologia hepática revelou numerosas células linfoides de tamanho médio, com núcleo
levemente indentado de cromatina homogénea e sem nucléolos evidentes entre as placas
de hepatócitos normodimensionados. Nesta fase, foi levantada a suspeita de linfoma em
estadio de infiltração hepática. O citobloco preparado a partir do aspirado hepático apenas
permitiu colher um número muito reduzido de células inflamatórias cuja
imunocitoquimica foi de difícil interpretação, tendo-se registado o que parecia ser
coexpressão de CD3 e CD20, marcadores de linfocitos T e B, respetivamente.
A análise das biópsias revelou infiltração do epitélio da mucosa gástrica, da lâmina
própria e do epitélio duodenal por população homogénea de células redondas de aparência
linfóide com marcado tropismo epitelial, sendo esta tendência acentuada nas vilosidades.
Colocada a hipótese de linfoma gastro-intestinal era importante proceder à
imunohistoquímica para caracterização das células linfóides com vista ao diagnóstico
diferencial relativamente a enterite linfocítica. A técnica foi efetuada com recurso aos
marcadores já anteriormente referidos, CD3 e CD20, e ainda PAX5 (marcador de
linfócitos B). A marcação foi positiva para CD3 e CD20 afetando populações quase
sobreponíveis de células linfóides, tendo sido negativa para PAX5. Ou seja, verificou-se
que para a maior parte das células linfóides infiltrando a mucosa gástrica e intestinal
apresentava co-expressão dos marcadores de linfócitos T e B.
O diagnóstico final foi de linfoma gastro-intestinal primário muito possivelmente de
células T com co-expressão de células B, em estadio avançado com infiltração hepática.
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Infelizmente, perante o prognóstico e face à debilidade da sua cadela, os tutores optaram
pela eutanásia, recusando a sugestão de necrópsia.
Conclusão - O caso relatado ilustra um linfoma gastro-intestinal raro, cujos linfocitos
neoplásicos co-exprimiam marcadores de linfocitos T e B. O estudo da clonalidade das
células linfóides nos casos de linfoma com co-expressão reportados na literatura (2)
identificaram ter ocorrido rearranjo do gene do recetor gama das células T, o que poderá
justificar a marcação obtida para CD20.
Financiamento: Projetos FCT: UID/CVT/276/2019; CNPq: 200360/2015-9
1 - Coyle, K. A., & Steinberg, H. (2004). Characterization of Lymphocytes in Canine
Gastrointestinal
Lymphoma.
Veterinary
Pathology,
41(2),
141–146.
https://doi.org/10.1354/vp.41-2-141
2 - Noland, E. L., & Kiupel, M. (2018). Coexpression of CD3 and CD20 in Canine
Enteropathy-Associated T-cell Lymphoma. Veterinary Pathology, 55(2), 241–244.
https://doi.org/10.1177/0300985817747326
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Introduction
Liposarcomas are malignant tumors of adipocytic differentiation1, of rare incidence,
affecting animals and humans2. According to the clinical and pathological characteristics
of liposarcoma, it can be classified into well-differentiated, undifferentiated, myxoid and
pleomorphic3. Surgical excision is recommended, but recurrence4 and metastasis may
occur1.
Objectives
The objective of this study was to report case of a Guinea pig submitted to surgical
excision of a spontaneous liposarcoma.
Methodology
A male Guinea pig (Cavia porcellus), 4 years old, was treated due to the presence
of a large cutaneous nodule, rapidly growing in the abdominal region. The semiological
evaluation showed a subcutaneous neoformation of 7 cm in diameter in the middle
abdominal region (left flank), firm in consistency, and non painfull on palpation. No other
noteworthy alterations in physiological parameters and complementary exams were
detected. The cytological findings on fine-needle aspiration puncture were compatible with
fatty tissue. Exeresis of the neoformation was advised and the animal was referred for
surgical procedure.
Pre-anesthesia sedation was performed with the combination of ketamine
hydrochloride(10mg/kg) and butorphanol(0,5mg/kg) via intramuscularly, and anesthetic
induction and maintenance was performed by inhalation using a mask), with isoflurane in
100% oxygen. Local anesthesia was performed at the incision line with 2% lidocaine,
administered subcutaneously with a 26G needle. In a continuous act, the surgical resection
of the neoformation occurred, presenting multilobulated aspect with yellowish-white color
and soft consistency. Surgical incision was closed with continuous suture with absorbable
thread(subcutaneous) and simple interrupted suture with non absorbable thread(skin).

145

Postoperative analgesia consisted of administration of meloxicam(0,1mg/kg, SC) for 2
days, tramadol hydrochloride(2,0 mg/kg, SC) for 3 days and antibiotherapy with
enrofloxacin(5,0mg/kg, SC) for 7 days.
Results
The results of the histopathological examination revealed neoplasia composed of
fusiform mesenchymal cell bundles with multiple dilated spaces of fat, with
histopathological diagnosis of well differentiated Liposarcoma. After hospital treatment,
the animal showed excellent recovery, being discharged at after 7 days. It was referred for
further evaluation with the veterinary oncologist, reporting no complications during eight
months of follow-up.
Conclusion
Guinea pigs are popular as pets, being a species that can be affected by spontaneous
cutaneous and subcutaneous neoplasias. Taking in account the clinical evaluation of the
animal, surgical resection of the neoplasia was recommended. Although uncommon,
liposarcoma should be considered an anatomopathological differential diagnosis of
neoplasms that affect this species.
References
[1] Lee, A. T. J., Thway, K., Huang, P. H., & Jones, R. L. (2018). Clinical and Molecular Spectrum of
Liposarcoma. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical
Oncology, 36(2), 151-159.
[2] Quinton, J. F., Ollivier, F., & Dally, C. (2013). A case of well‐differentiated palpebral liposarcoma in a
Guinea pig (Cavia porcellus). Veterinary ophthalmology, 16, 155-159.
[3] Sahoo, A., Dwibedi, B., Das, J., Behera, M., & Behera, L. (2017). Spontaneous Liposarcoma in a Guinea
Pig (Cavia porcellus) and its Surgical Management. International Journal of Livestock Research, 1.
[4] Hoffman, A., Lazar, A. J., Pollock, R. E., & Lev, D. (2011). New frontiers in the treatment of
liposarcoma, a therapeutically resistant malignant cohort. Drug Resistance Updates, 14(1), 52-66.
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MEASUREMENT OF ANTI-BOVINE SERUM ALBUMIN ANTIBODIES IN DOGS WITH
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
C. Santos de Castro 1, R. Oliveira Leal1, J. Hervé3, J. Abadie3, J. Hernandez2, B. Lieubeau2
1 CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade

de Lisboa, Portugal
2 Cellular and Molecular Immuno-Endocrinology Unit, INRA, Nantes-Atlantic College of Veterinary Medicine and Food
Sciences (Oniris), University Bretagne Loire, Nantes, France
3 Animal Histopathology Laboratory, Nantes-Atlantic College of Veterinary Medicine and Food Sciences (Oniris),
University Bretagne Loire, Nantes, France

Chronic Enteropathy (CE) is a complex disease that is thought to result from an overstated
immune response against alimentary and microbiota antigens in susceptible animals (Dandrieux,
2016; Jergens & Simpson, 2012). The amplified inflammation of the mucosa promoted by the
increased and abnormal gut permeability in sick patients known as ‘leaky gut’, allows the antigens
to pass through the systemic circulation, culminating in an unbalanced excessive immune
response that is followed by the production of specific Immunoglobulins (Ig) (Mokrowiecka,
Daniel, Słomka, Majak, & Malecka-Panas, 2009).
Bovine protein is historically believed to be one of the highest immune triggers in dogs with CE.
However, studies about the use of anti-bovine serum albumin antibodies (anti-BSAA) as potential
biomarkers of a disrupted immune-response in dogs with CE are lacking. This study aimed to
compare anti-BSA antibody values (IgA/IgG) between healthy dogs and dogs diagnosed with CE,
assessing its potential utility as a biomarker of a leaky gut.
A case-control study was conducted including a total of 21 dogs, divided into two distinct groups.
The first group consisted on 8 client-owned healthy adult dogs (control group), fed with current
adult standard dry diet; the second group was composed by 13 client-owned dogs with clinical
signs of CE that historically contacted with standard diets of bovine-protein but were latter fed
with an hydrolyzed bovine-free diet for at least two weeks. Serum samples were obtained and
anti-BSA Antibodies (IgA/IgG) measured, using a species-specific ELISA kit.
There was no significant difference on IgA levels between groups (p= 0,119). Concerning IgG,
serial titers were lower in diseased dogs, when compared to the control group (P=0.046).
One possible explanation for the fact that IgG levels are higher in healthy dogs relies on the diet
protein source, which can contain bovine extracts. Assuming that diseased dogs had previously
contacted with bovine-proteins, other possibility is that dogs with CE are not able to produce
enough immune-globulins, showing a poor humoral immunity towards bovine antigens. Similarly
to previous studies, these results also disbelieves the use of serologic serum profiles (Maeda et
al. 2013) to assess potential dietary antigenicity.
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Albeit bovine protein is historically believed to be one of the highest immune triggers in dogs with
CE, these preliminary results supports that anti-BSAA do not seem to be good biomarkers of a
“leaky gut”. Further studies are needed to assess if low-IgG levels can be related with a poor
humoral immune response in dogs with CE as well as to have a better understanding about the
immune pathways beneath chronic gastrointestinal diseases in dogs.
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MEGAESOFAGO FELINO SECUNDARIO A
NEOPLASIA PULMONAR - CASO CLÍNICO
Introducción
El término megaesófago describe una dilatación esofágica que, cuando es
adquirida, se produce secundariamente a otro proceso. Su incidencia en el gato
es menor que en el perro. La mayoría de las enfermedades esofágicas
obstructivas pueden conducir al megaesófago si tienen una duración lo
suficientemente amplia1.
Entre los procesos que pueden provocar un cuadro obstructivo esofágico se
encuentran los tumores pulmonares primarios, aunque son raros en perros y aún
más en gatos2.
Se presenta un caso de megaesófago en un gato secundario a neoplasia
pulmonar.

Descripción del caso
Un gato común europeo, macho, de 13 años, se presentó en consulta con un
historial de regurgitaciones, pérdida de peso y depresión desde hacía una
semana. La exploración física fue normal.
En la analítica se observó neutrofilia e hipokalemia como únicos hallazgos
relevantes. El estudio radiográfico de tórax mostró dos áreas de consolidación
pulmonar y una dilatación del esófago en su porción craneal. Una radiografía
torácica de contraste constató la dilatación esofágica.
Mediante punción y aspiración con aguja fina (PAAF) eco guiada se tomaron
muestras de una zona de consolidación pulmonar para su estudio citológico y se
instauró tratamiento con cefovecina, metoclopramida, maropitant y pautas de
alimentación.
Los resultados de la citología pulmonar fueron compatibles con un trastorno
proliferativo neoplásico de carácter carcinomatoso y los dueños optaron por la
eutanasia.
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Discusión
Las neoplasias pulmonares pueden causar alteraciones de la motilidad digestiva,
ya sea por una dilatación esofágica craneal, secundaria a una obstrucción o por
interferencia de la función vagal 1. Aunque nuestro paciente no mostró disnea, es
un signo respiratorio común en gatos y puede ir acompañada de anorexia,
debilidad, vómitos o regurgitación2.
Los tumores pulmonares primarios son poco frecuentes en perros y mucho
menos en gatos, siendo el adenocarcinoma la neoplasia más común3.
El adenocarcinoma pulmonar puede ser difícil de detectar clínicamente hasta
que se desarrolla una sintomatología secundaria al tumor. Gatos con esta
sintomatología tienen tiempos de supervivencia más cortos en comparación con
gatos sin signos clínicos4.

Conclusión
El carcinoma pulmonar es un proceso poco frecuente en gatos que, como
síndrome paraneoplásico, puede provocar dilatación esofágica. Las
regurgitaciones consecuentes a esta dilatación pueden ser la única
sintomatología presente en la primera visita al profesional veterinario.
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Metales pesados en ovino lechero: ¿Un riesgo para One Health?
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INTRODUCCIÓN: METALES PESADOS EN OVINO LECHERO: ¿UN RIESGO PARA ONE HEALTH? Los
metales pesados, tales como: arsénico (As), cadmio (Cd), plomo (Pb) y mercurio (Hg), son un grupo de
elementos químicos que presentan una densidad alta y cierto grado de toxicidad. La industrialización,
así como el uso excesivo de pesticidas en la agricultura, han originado mayor acumulación de estos
elementos en los ecosistemas. Los metales pesados se acumulan en suelo y pasto, a partir de los cuales
se transfieren al ganado, afectando a su salud y productividad, y pudiendo llegar a la cadena
alimentaria humana.
OBJETIVOS: Dada su relevancia, el objetivo de este estudio fue establecer el contenido de metales
pesados en diferentes matrices (suelo, pasto, alimento, agua, sangre y leche) relacionadas con el ovino
lechero. De esta manera, evaluar los efectos de estos elementos sobre la salud de los animales, y
estimar el riesgo derivado del consumo de su leche para los humanos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Para este estudio de campo, se emplearon 25 ovejas de raza Merina. Los
animales provenían una explotación de tipo semiextensivo, su alimentación se basa principalmente
en el pasto, siendo suplementados con concentrado y heno. Se obtuvieron muestras de suelo, pasto,
alimentos, agua, sangre y leche. Tras su procesado en el laboratorio, las muestras se analizaron
mediante espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS 7900), para la
determinación de los elementos: As, Hg, Cd y Pb.
RESULTADOS: Los niveles de Hg en suelo (0,11 mg/kg), pasto (0,28 mg/kg) y agua (0,11 µg/L)
excedieron los límites permitidos para este elemento. De igual forma, el As se encontró en altas
concentraciones en el pasto (6,032 mg/kg). A pesar de los altos niveles de estos elementos en las
fuentes de alimentación, los niveles en suero sanguíneo de oveja se encontraron dentro de los rangos
considerados normales, esto posiblemente se deba a que los metales pesados en el organismo se
acumulan principalmente a nivel de los órganos de detoxificación. Para la leche, los contenidos en Hg
(41,34 µg/kg) y Pb (23,78 µg/kg) superaron los límites establecidos por ley (Comisión Europea, 2006,
2014). A pesar de ello, tras comparar la ingesta diaria estimada a partir del consumo de esta leche con
los límites tolerables instaurados por la FAO/WHO (FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,
2011), y calcular el coeficiente de riesgo, se estimó que su consumo no supondría un riesgo para la
salud del consumidor.
CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio sugieren que es necesario realizar controles de los
contenidos de metales pesados en aquellas matrices que influyan en la producción lechera para
evaluar su transferencia a los animales y a sus productos, de forma que se puedan adoptar medidas
correctivas o preventivas, que aseguren la salud y productividad de los animales, así como la seguridad
alimentaria para el consumidor.
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METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN PURULENT
SUBCUTANEOUS LESIONS OF INTENSIVE FARMING RABBITS
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Staphylococcus aureus are commonly found as part of commensal flora of humans and
several animal species without causing disease [1]. Nevertheless, S. aureus are one of
the main pathogens associated with purulent infections, such as abscesses. Methicillinresistant S. aureus (MRSA) has emerged as a worrisome strain causing serious
infections not only in humans, but also in pets, livestock and wild animals [2]. Therefore,
we aimed to investigate the antibiotic resistance profiles of MRSA strains isolated from
purulent lesions of food-producing rabbits.
During a period of 4 months, 66 rabbits presenting purulent lesions were sampled.
Samples were seeded onto ORSAB plates with 2mg/L of oxacillin for MRSA isolation.
Susceptibility to antibiotics was tested by the Kirby-Bauer disk diffusion method against
14 antimicrobial agents. The presence of resistance and virulence genes, and the
immune evasion cluster (IEC) system were studied by PCR.
From the 66 samples analysed, 16 (24.2%) MRSA strains were detected. All strains were
classified as multidrug-resistant as they were resistant to at least 3 classes of antibiotics.
All isolates showed resistance to penicillin, erythromycin and clindamycin, of which 15
harbored the ermC gene responsible for the macrolide resistance. Seven isolates were
resistant to gentamycin, tobramycin and kanamycin, and all harbored the aac(6’)-Ieaph(2’’)-Ia gene. Resistance to tetracyline was also detected in 10 isolates harboring the
tet(K) gene. The virulence gene hlb was detected in all strains except one, 12 isolates
also harboured the cna gene and only one had the etA. The IEC genes were detected in
3 isolates.
In this study we found a moderate prevalence of multidrug-resistant MRSA strains in
food-producing rabbits. This may represent a food safety and public health concerns
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since cross-contamination may occur leading to the spread of MRSA and, eventually,
the possibility of ingestion of contaminated meat.
[1] Fluit A.C. (2012) Livestock-associated Staphylococcus aureus. Clinical Microbiology
and Infection 18(8): 735-744.
[2] Bengtsson-Palme, J., Kristiansson, E., & Larsson, D. (2018). Environmental factors
influencing the development and spread of antibiotic resistance. FEMS microbiology
reviews 42(1): fux053.
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O USO DE FOSFATO DE TOCERANIB COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA EM CASO DE INSULINOMA
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O insulinoma canino é uma neoplasia das células beta pancreáticas que se caracteriza pela
secreção inapropriada de insulina, independentemente dos níveis de glicémia. Sendo frequente
a identificação de um nódulo pancreático, o tratamento recomendado é a recessão cirúrgica.
No entanto, esta nem sempre é viável devido a factores como a localização do tumor ou a
existência de metastização (Flesner, Fletcher, Smithee, & Boudreaux, 2019; Schoeman, 2017).
Os dados referentes ao uso de Fosfato de Toceranib em insulinomas são escassos. Este estudo
reporta o uso de Fosfato de Toceranib como opção terapêutica isolada a médio-prazo no maneio
médico de insulinoma canino.
Um canídeo de 11 anos, fêmea esterilizada, West Highland White Terrier, foi apresentado à
consulta por história de convulsões parciais. O exame de estado geral não revelou alterações.
Foi realizado um painel de análises gerais, onde se detetou hipoglicémia (26mg/dl; Intervalo de
Referência (IR):59-157mg/dl). Foi feito o doseamento concomitante da insulina, a qual se
revelou inapropriadamente elevada (168mU/l; IR:5-20mU/l). Foi realizada uma ecografia
abdominal onde se detectou um efeito nodular hipoecogénico na transição entre o corpo e lobo
pancreático direito. Face a estes achados, a hipótese de insulinoma foi privilegiada. Com vista a
descartar possíveis metástases, bem como perceber se o nódulo identificado seria extirpável
cirurgicamente, foi realizada uma tomografia computorizada (TC) torácica e abdominal. A TC
tórax não revelou alterações significativas, e a TC abdominal revelou um aumento difuso do
pâncreas na região do corpo e lobo direito, com bordos arredondados e mal definidos, sem
plano de clivagem evidente. Não foram observados sinais tomográficos de metastização. Foi
discutida uma abordagem cirúrgica com os tutores. No entanto, os mesmos optaram por um
maneio médico paliativo tendo sido iniciada Prednisolona (0,25mg/Kg q8h), pelo seu efeito na
gluconeogénese, Fosfato de Toceranib (3mg/Kg q48h), pelos recentes efeitos evidenciados em
tumores neuroendocrinos (Flesner et al., 2019), bem como alimentação diabética várias vezes
ao dia. Uma semana após o início do tratamento, o cão desenvolveu uma hiperglicémia
persistente, que justificou uma redução gradual da corticoterapia. Ao fim de um mês esta
acabou por ser totalmente removida, obtendo-se um estado de euglicémia, apenas com recurso
ao Fosfato de Toceranib. O cão foi submetido a controlos mensais. Dada a identificação de uma
leucopénia, a dose em curso de Fosfato de Toceranib foi reduzida inicialmente para 2.5mg/kg
q48h e no mês subsequente para 2mg/kg q48h, permitindo a manutenção de euglicémia.
Aquando do último controlo, quatro meses e meio após o inicio de Fosfato de Toceranib, o cão
mantém-se estável, sem sinais clínicos (sem hipertensão e proteinúria borderline) e apenas em
monoterapia com este fármaco. Foi repetido o estadiamento com ecografia abdominal, que
revelou uma estabilização do nódulo, sem sinais de metastização evidente.
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Este estudo suporta a utilização de Fosfato de Toceranib em monoterapia no maneio médico do
insulinoma canino, aumentando o número de casos descritos na literatura. Este fármaco deverá,
portanto, ser equacionado como uma alternativa viável sempre que a abordagem cirúrgica
esteja comprometida.
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O USO DE SILDENAFIL NUM GATO COM MEGAESÓFAGO IDIOPÁTICO
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O megaesófago consiste numa dilatação esofágica que pode ter uma origem
congénita ou adquirida. A sua forma congénita é pouco frequente, tanto em cães como
gatos. Nestes casos, os sinais clinicos surgem antes das 10 semanas de idade,
geralmente após desmame, e traduzem-se mais frequentemente em episódios de
regurgitação. Embora a fisiopatologia atualmente não se encontre totalmente
esclarecida, suspeita-se que o megaesófago congénito esteja associado a um defeito
na enervação vagal aferente do esófago (Marks, 2017; Johnson, Denovo & Mears,
2013).
Recentemente foi comprovado os efeitos benéficos do uso de sildenafil em cães
com megaesófago idiopático. Esta melhoria da sintomatologia correlaciona-se com uma
diminuição do tónus do esfíncter esofágico inferior, facilitando deste modo a progressão
da ingesta (Quintavalla et al., 2017). Embora já tenha sido demonstrado o efeito do
sildenafil no relaxamento do esfíncter esofágico distal, atualmente ainda não se encontra
descrita a sua utilização em gatos com megaesófago idiopático (Zhang et al., 2001).
Um gato macho inteiro, raça europeu comum, com 5 meses de idade foi
apresentado à consulta por episódios de disfagia e regurgitação coincidentes com o
desmame. Não foram reportadas alterações do apetite, fezes ou urina. Anteriormente,
já tinha sido consultado no médico veterinário assistente, que efectuou radiografias
torácicas, nas quais foi identificado um megaesófago generalizado.
Ao exame clínico, o felino não apresentava alterações significativas com
excepção de um discreto prognatismo e um peso corporal abaixo do espectável. Dada
a apresentação clinica e o resultado dos exames previamente efectuados, a suspeita de
megaesófago congénito foi privilegiada.
Apesar de improvável e de forma a excluir causas de megaesófago adquirido,
foi doseada a T4 total, ionograma e anticorpos anti-acetil-colina. Estes exames não
revelaram alterações dignas de registo permitindo a exclusão de um hipotiroidismo
congénito, alterações electrolíticas ou miastenia gravis como causas de megaesófago.
Foi, então, estabelecido o diagnóstico de megaesófago congénito.
Relativamente ao tratamento, foi iniciada alimentação em posição vertical,
mantendo esta posição durante vinte minutos após refeição. Foi recomendada a
realização de múltiplas refeições pobres em lípidos. Foi igualmente iniciado tratamento
antiácido com omeprazole (1mg/kg q12h) com vista a minimizar as consequências de
um potencial refluxo gastro-esofágico. Apesar de pouco documentado no gato, foi
também iniciado tratamento com Sildenafil (1mg/kg q12h). Esta medicação induziu uma
melhoria substancial clinicamente, com uma diminuição da frequência de regurgitações
e consequentemente um incremento no peso corporal.
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A conhecimento dos autores, este é o primeiro caso clínico que documenta o uso
de sildenafil no maneio médico do megaesófago congénito felino. Apesar de já descrito
no cão, este caso reforça os efeitos benéficos deste fármaco na terapêutica multimodal
de megaesófago congénito em gatos.
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A hematúria renal idiopática (HRI) é uma doença rara que consiste numa
hemorragia crónica do trato urinário superior, sem relação com traumatismo,
infeção/inflamação, litíase ou neoplasia. Em Medicina Veterinária esta doença é
tipicamente diagnosticada em cães de raça grande e de idade inferior a 2 anos (Berent,
2015). Se em Medicina Veterinária as causas não estão ainda bem documentadas, em
Medicina Humana a hematúria resulta sobretudo da rutura de anomalias vasculares
renais como hemangiomas ou angiomas papilares (Bagley & Allen, 1990). O diagnóstico
passa pela realização de ureterocistoscopia e o tratamento inclui a eletrocauterização
por ureteronefroscopia retrógrada ou escleroterapia com nitrato de prata (Berent &
Weisse, 2012). Ainda que estas técnicas de medicina intervencional tenham vindo a
revolucionar a abordagem terapêutica da HRI, o tratamento médico constitui uma
alternativa menos dispendiosa e útil nalguns casos. A utilização do composto Yunnan
Baiyou na HRI está escassamente reportada na literatura. Através de mecanismos por
esclarecer este induz uma melhoria da função de coagulação, incluindo a função
plaquetária, diminuindo o quadro de hematúria em 10-15% dos casos (Berent, 2015).
Apesar da sua eficácia permanecer por comprovar, também os inibidores da enzima
conversora da angiotensina (IECAs) podem ser utilizados, devido ao seu efeito de
redução da pressão intraglomerular (Owen & Herrtage, 2018).
Uma cadela ovariohisterectomizada de 1 ano de idade, de raça Labrador
Retriver, foi referenciada por hematúria intermitente. A cadela já tinha sido consultada
no Médico Veterinário assistente que efetuou um hemograma, bioquímicas gerais e
perfil de coagulação, os quais não apresentaram alterações significativas com excepção
de uma anemia não regenerativa moderada. A urianálise apenas revelou hematúria e
foi efetuada uma urocultura que resultou negativa. Ao exame clínico, a cadela não
apresentava alterações significativas. Com vista a explorar a etiologia desta hematúria,
foi efetuada uma ecografia abdominal, que revelou uma discreta pielectasia bilateral
(3mm) e alteração da arquitectura medular característica do rim direito. Uma nova
urianálise não revelou alterações, corroborando com o carácter intermitente da
hematúria reportada. Também uma nova urocultura se revelou negativa. Foi realizada
uma uretrocistoscopia, a qual identificou uma descarga hematúrica proveniente do
ureter direito, o que no contexto, confortou a suspeita clínica de hematúria renal
idiopática. Foi sugerida a realização de escleroterapia, que foi declinada pelos tutores.
Alternativamente, foi instituido tratamento com Yunnan Baiyou (0.025mg/kg q12h)
durante 10 dias e benazepril (0.5mg/kg q24h) durante 8 semanas. Esta abordagem
terapêutica resultou na resolução da hematúria, a qual não recidivou até à data do ultimo
contacto, 14 meses após o diagnóstico.
Além de alertar para a inclusão da HRI nos diagnósticos diferenciais de
hematúria, este estudo documenta um caso de HRI com resposta favorável ao
tratamento médico com Yunnan Baiyou e IECA. Apesar da sua eficácia terapêutica ser
discutível, estes compostos constituem uma alternativa viável às técnicas de medicina
intervencional correntemente utilizadas para a resolução desta afecção.
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Resumo: A OCORRÊNCIA DE RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR) EM
BOVINOS LEITEIROS DE PORTUGAL é responsável por elevados prejuízos
económicos nos efetivos leiteiros, afetando a saúde e produtividade dos animais
(Veldhuis et al, 2017).
Este estudo teve como objetivo determinar a ocorrência desta doença e analisar as
características das instalações associadas a esta. Foram visitadas 45 explorações,
nas quais se efetuou um questionário epidemiológico onde se avaliou as
características das instalações pecuárias. Foi ainda realizada a análise do histórico
clínico e rastreios serológicos previamente realizados aos animais do efetivo.
Este trabalho foi realizado entre os meses de Agosto e Setembro de 2018 em Vila
do Conde e Estarreja, e entre os meses de Novembro e Dezembro de 2018 na Ilha
Terceira. Das 45 explorações de bovinos estudadas, 53,3% (n=24) foram
consideradas positivas. Quanto à localização das explorações positivas, 16,7%
(n=4) pertenciam ao Concelho de Estarreja, 45,8% (n=11) pertenciam ao Concelho
de Vila do Conde e 37,5% (n=9) pertenciam à Ilha Terceira nos Açores.
Nas explorações em que os animais estavam estabulados, a ocorrência de IBR foi
superior e a diferença foi estatisticamente significativa (78,9%) (p=0,007). Nestas
explorações, a ocorrência de IBR foi superior em explorações que tinham
equipamento para ventilação artificial (88,9%) em relação àquelas que não
apresentavam este equipamento (44,4%). Estas diferenças foram estatisticamente
significativas (p=0,012). Relativamente às explorações fechadas intensivas, a
ocorrência de IBR foi superior em explorações em que a ventilação foi considerada
boa, sendo a diferença estatisticamente significativa (0,007). A ocorrência foi
semelhante em explorações em que a ventilação foi considerada má (60,0%) ou
média (60,9%).
Neste estudo, as explorações com maior densidade animal tinham uma maior
prevalência da infecção. Devido à sua dimensão, são explorações que usam um
maior número de equipamentos que podem contribuir para a transmissão de IBR
entre os animais. Para além disso, são também as mais visitadas pelos técnicos,
que poderão contribuir para a transmissão do agente. A maior concentração de
animais numa determinada área aumenta o contacto entre eles e cria um ar mais
contaminado e de menor qualidade. Para além disso, existe ainda a possibilidade de
os equipamentos de ventilação serem uma forma de dispersar os viriões a longas
distâncias, sendo a sua colocação de extrema importância, pois caso contrário não
há uma correta circulação e renovação do ar. Por outro lado, é necessário um
controlo mais quantitativo e objetivo da qualidade do ar nas explorações
estabuladas (Mars MH et al, 1999; Mahajan V et al,2013).
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As roturas do tendão de Aquiles são comuns em animais de companhia e resultam
normalmente de uma lesão traumática requerendo sempre reparação cirúrgica. Após a
tenorrafia, o tendão de Aquiles cicatriza de forma lenta, sendo essencial proteger o
tendão através da imobilização da articulação tibiotársica em extensão o que por norma
pode ser conseguido através da colocação de um parafuso temporário entre a tíbia e o
calcâneo. As complicações associadas a esta técnica e descritas na literatura referem
a fratura ou dobragem do implante de osteossíntese temporário. Não há referências na
literatura sobre o alongamento do tendão pós-tenorrafia como uma complicação da
técnica, no entanto esta situação está descrita em casos de rotura crónica em que o
tendão cicatriza por continuidade resultando no seu alongamento, situação essa que
requer cirurgia de encurtamento ou tenotomia de forma a restaurar a sua capacidade
tênsil.
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de correção de um tendão de Aquiles
alongado mediante a realização de uma plastia em “Z” de encurtamento e estabilização
temporária em extensão da articulação tibiotársica com uma sutura tíbio-calcânea
temporária de nylon.
Foi avaliado em consulta no Hospital Veterinário da UTAD um cão macho, inteiro de 3
anos de idade, não castrado de 6,2 kg de peso. O animal apresentava hiperflexão da
articulação tibiotársica, com apoio plantígrado mas com aparente integridade estrutural
do tendão de Aquiles. A história pregressa incluía um episódio de rotura traumática do
tendão de Aquiles que tinha sido resolvida 6 meses antes através de tenorrafia direta e
estabilização da articulação em extensão, durante 6 semanas, com tala moldada na
face caudal do membro. Após a remoção da tala verificou-se uma lassitude
aumentada e alongamento do tendão de Aquiles com apoio plantígrado do membro.
Foi realizada a plastia em Z do tendão após divisão longitudinal do mesmo e resseção
de cerca de 2 cm em cada uma das extremidades. Ambas as porções do tendão foram
suturadas nos extremos com padrão locking-loop e suturas simples isoladas ao longo
da divisão longitudinal com fio de sutura sintética, multifilamentar, composta por
poliglactina trançada, absorvível de médio prazo de calibre 4/0 USP (Novosyn® - B
Braun).
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Como método de estabilização da articulação foi utilizada uma sutura de nylon
associada a crimp metálico, ancorada a nível da tíbia distal e tuberosidade calcânea
(80lb Sterile Nylon Leader Line + 12mm Crimp - Veterinary Instrumentation ©, UK).
Após 12 semanas a sutura temporária foi removida e confirmou-se a integridade
estrutural e funcional do tendão, sendo o animal capaz de manter apoio de carga e
suporte da articulação num ângulo semelhante ao membro contralateral.
Verificou-se também a presença de lise óssea a nível dos túneis de ancoragem na tíbia
e calcâneo, sem que essa situação influenciasse a recuperação do animal.
O resultado final deste caso clínico sugere que a plastia em “Z” permite realizar com
sucesso um encurtamento do tendão de Aquiles, provavelmente pela distribuição das
suturas por uma área superior à que resultaria da resseção e anastomose terminoterminal, diminuindo dessa forma o risco de falha da sutura.
Adicionalmente, ainda que não havendo até à data a descrição desta técnica na
literatura, a estabilização temporária da articulação tibiotársica com uma sutura pode
ser uma solução interessante em animais de pequeno porte em que a colocação de um
parafuso longo de pequeno calibre poderia representar um risco elevado de fratura do
calcâneo, fratura da tíbia ou fratura/dobragem do implante. Esta estabilização
semirrígida promove a proteção do tendão durante a sua cicatrização e permite algum
grau de movimento na articulação minimizando o risco de lesão degenerativa articular
que está tipicamente associado às imobilizações com implantes rígidos.
Recomendamos no entanto que esta sutura seja mantida apenas por 4 a 6 semanas já
que tempos superiores originam osteólise a nível dos pontos de fixação.
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The emergence of antibiotic resistant bacteria is becoming a risk to human and animal
health threatening our ability to treat common infectious diseases. Therefore, it is
necessary to investigate and develop new antimicrobial agents. Pradofloxacin is a novel
third-generation oral veterinary fluoroquinolone with activity against several Grampositive bacteria, including Staphylococcus pseudintermedius [1]. S. pseudintermedius
constitutes about 90% of staphylococci isolated from healthy dogs; however, it is also an
important etiological agent of canine pyoderma [2]. The acquisition of methicillinresistance by S. pseudintermedius strains led to the dramatic emergence of this strains
across Europe. Thus, we aimed to investigate the prevalence of resistance to
pradofloxacin

among

methicillin-resistant

and

methicillin-susceptible

S.

pseudintermedius isolated from canine pyoderma.
For the present study, 61 isolates of S. pseudintermedius previously collected from dogs
with superficial bacterial pyoderma were used. Samples had been collected from intact
pustules using a sterile needle and swab. Species identification and the presence of
mecA gene were performed by PCR using specific primers. The susceptibility to
pradofloxacin (5 µg/disc) was performed by the Kirby-Bauer disc diffusion method and
according to the Veterinary Antimicrobial Susceptibility Testing (VAST, 2019).
All isolates were identified as S. pseudintermedius. Thirty-one isolates were classified
as methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) since all harboured the mecA gene
responsible for the resistance to methicillin, and 30 were categorized as methicillinsusceptible S. pseudintermedius (MSSP). Twenty-two MRSP presented resistance to
pradofloxacin whereas only one MSSP was resistant to pradofloxacin. Additionally, 2
MRSP and 1 MSSP showed intermediate resistant to this antibiotic.
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Our results indicate that most MRSP isolated from canine pyoderma showed resistance
to pradofloxacin which is a concern since, it is stated that fluoroquinolones should only
be used in MRSP infection cases.

[1] Sykes, J. E., Blondeau, J. M. (2014). Pradofloxacin: A novel veterinary fluoroquinolone for
treatment of bacterial infections in cats. The Veterinary Journal 201(2): 207-214.
[2] Priyantha, R., Gaunt, M. C., Rubin, J. E. (2016). Antimicrobial susceptibility of Staphylococcus
pseudintermedius colonizing healthy dogs in Saskatoon, Canada. The Canadian Veterinary
Journal 57(1): 65-9.
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PREVALÊNCIA DA DOENÇA PERIODONTAL EM
CANÍDEOS
Agostinho Jorge1, Sara Isabel; Pereira, Luisa1; Hernández-Hurtado,
Laura1; Costa Lina1
1. Escola superior agrária de Elvas, Portugal
A doença peridontal é uma doença inflamatória, induzida pela presença de placa
bacteriana dentária e que afeta o periodonto. Esta doença está descrita em duas
fases: gengivite e periodontite. A gengivite constitui a fase inicial da doença, esta
fase é reversível com a instituição de cuidados de saúde oral. A periodontite
constitui a fase mais tardia e é definida como doença inflamatória que envolve
as estruturas mais profundas do suporte do dente: ligamento periodontal,
cemento e osso alveolar (Niemiec BA, 2013). A inflamação conduz a uma
destruição progressiva dos tecidos periodontais, levando a perda de fixação que
pode ocorrer na forma de retração gengival e formação de bolsas periodontais
(Rakesh Adepu, 2018; Caiafa A, 2007).
A doença periodontal é o problema de saúde mais comum em clínica de
pequenos animais, aos dois anos, 80% dos cães já apresentam alguma forma
da doença (Brook et al., 2017). Estão descritos fatores predisponentes idade,
tamanho, forma do crânio e alimentação (Klein T, 2000). Com o objetivo de
avaliar a prevalência da doença peridontal em canídeos presentes num centro
de atendimento veterinário, realizou uma avaliação consciente da cavidade oral
dos canídeos presentes a consulta, hospitalização ou tosquias durante em 136
animais. O objetivo do estudo foi estabelecer a correlação entre o grau de
doença periodontal com os vários graus de placa e halitose que os animais
apresentavam, assim como o seu tipo de alimentação.
Também na população do estudo foi verificada uma prevalência de 60% dos
graus III e IV de doença periodontal em animais de porte pequeno (1-10kg) e nos
animais de porte gigante (>31kg), apesar da prevalência do grau III, foi o porte
que registou um maior número de animais sem doença periodontal.
No estudo realizado existe uma relação positiva entre o aumento da idade e o
aumento do grau de doença periodontal. Esta análise demonstrou que 91% dos
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animais observados apresentavam alguma forma de doença periodontal,
prevalência de animais com doença periodontal grau III, correspondendo a 36%
do total da população, seguindo-se o grau IV (24%), grau mais grave da doença.
De seguida, encontram-se os animais diagnosticados com o grau II da doença
(21%), sucessivamente seguem-se os animais com doença periodontal grau I,
correspondendo a 10% do total e, por último, os animais com doença periodontal
grau 0, sendo que 5% possui gengivite e 4% apresenta uma gengiva saudável.
Observou se a existência de uma correlação positiva entre a idade dos animais
e conformação do crânio (50% braquicefálicos), e a prevalência da doença,
assim como uma maior incidência da mesma nos animais de pequeno porte.
A dieta dos animais também foi um dos fatores avaliados e demonstrou-se que
animais que consomem extras na sua alimentação apresentam graus mais
elevados de doença periodontal.
Questões como a identificação de fatores predisponentes, implementação de
métodos profiláticos, diagnóstico precoce da doença e tratamento correto são
bastante importantes na abordagem clínica destes animais. Os tutores revelamse assim fundamentais na prevenção e deteção da doença periodontal, sendo
fundamental a sensibilização por parte da equipa veterinária manutenção da
saúde oral dos animais.
Brook, A.; Gawor, Jerzy; Nemec, Ana; Clarke, David; Tutt, Cedric; Gloso,
Marco Stewart, Kymberley (2017) Directrizes Dentárias Globais de World Small
Animal Veterinary Association. (pp. 5 – 116)
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(2018). A clinical study on the incidence of periodontal diseases in dogs and
their surgical management. The Pharma Innovation Journal2018; 7(4):
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Pulpectomia total em cão com pulpite necrótica associada a desgaste
dentário por abrasão
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Resumo:
A Endodontia Veterinária é a subespecialidade da Medicina Dentária Veterinária
que se dedica ao diagnóstico e ao tratamento das doenças que afetam a polpa. Lesões
traumáticas, tais como fraturas dentárias com ou sem exposição da polpa e desgaste por
abrasão ou atrito podem causar pulpite e, como consequência, pulpite necrótica.
Um cão macho de raça Retriever do Labrador e com 11 anos de idade revelou,
ao exame estomatológico-dentário, sinais de desgaste dentário por abrasão no dentes
caninos e incisivos, bem como uma doença periodontal ligeira (gengivite). O canino
maxilar direito (n.º 104) apresentava uma alteração intrínseca da cor (acinzentado),
sugestiva de patologia pulpar.
O exame radiográfico intraoral revelou uma assimetria evidente do calibre dos
canais pulpares dos caninos maxilares, apresentando-se o direito mais largo e em sinais
de lesão periapical. Esta imagem associada à cor acinzentada e permitiu diagnosticar
uma pulpite necrótica.
O dente n.º 104 foi alvo de uma higiene profissional da cavidade oral seguida da
realização de uma pulpectomia total convencional que inclui a obturação com guttapercha e cimento endodôntico à base de polímero de amina epóxica e restauro dentário
com recurso a compósito fotopolimerizável.
A técnica de pulpectomia total deve ser considerada como uma opção de eleição
para o tratamento da pulpite necrótica. Esta permite preservar a peça dentária e, por
conseguinte, manter a função de preensão e mastigação, bem como a estética do animal.
A radiografia dentária é um exame complementar de diagnóstico fundamental para
diagnóstico da doença pulpar, assim como para a realização do procedimento
endodôntico.
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INTRODUÇÃO
A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é um exame complementar onde analisamos
a morfologia celular de um tecido sem a presença de arquitetura tecidual. Está técnica é muito
utilizada por apresentar algumas características como: ser um exame de baixo custo, facilidade na
coleta da amostra, resultado rápido, fundamental no diagnóstico e na distinção entre processos
inflamatórios, dos infecciosos e neoplásicos. Auxilia ainda, na diferenciação dos diversos tipos de
neoplasias, o que possibilita ao clínico estabelecer um protocolo terapêutico adequado.1 Entre as
doenças infecciosas o Granuloma Lepróide Canino (GLC) é uma afecção nodular
piogranulomatosa que atinge a pele ou o tecido subcutâneo em base de orelha, cabeça e membros
causada pelo Mycobacterium sp.2,3 A patogenia ainda não é bem elucidada o agente etiológico
ainda não foi completamente tipificado, mas, filogeneticamente, relaciona-se com Mycobacterium
tilburgii, M. simiae e M. genavense, no Brasil, pela espécie M. Murphy.4 É uma dermatopatia
relatada em países tropicais e sua transmissão ocorre pela picada de insetos artrópodes. Segundo a
literatura a raça Boxer e Daschund são os mais propensos a desenvolverem a doença, podendo ser
diagnostica com exames citopatológicos.3,4
OBJETIVOS
Este relato de caso tem o objetivo de demonstrar a citologia aspirativa como ferramenta
no diagnóstico do Granuloma Lepróide Canino.
METODOLOGIA
Foi atendido na Clínica Veterinária da UNIFIMES, em Mineiros/GO - Brasil, um cão da
raça Boxer, macho, inteiro, pesando 32 kg, 5 anos, na anamnese o animal apresentava quatro
nódulos nas orelhas com evolução de 30 dias. Negava prurido e sem tratamento prévio. Ao exame
físico o animal apresentava os parâmetros fisiológicos normais. As lesões cutâneas
caracterizavam-se por pápulas e nódulos alopécicos, de consistência firme a fibroelástica,
localizados na face convexa das orelhas. A suspeita inicial foi neoplasia (histiocitoma,
plasmocitoma ou mastocitoma), granuloma estéril ou micose sistêmica (esporotricose) foram
coletados materiais de todas formações por PAAF.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
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Algumas lâminas foram coradas pelo método Panótico Rápido (Interlab®) e examinadas
em microscopia ótica de luz, sendo observado elevada celularidade, com predomínio de neutrófilos
íntegros, grande número de macrófagos, células gigantes multinucleadas com estruturas
baciliformes em imagem negativa. Para maior elucidação foi realizada coloração especial de ZiehlNeelsen, que demonstrou bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) no interior de macrófagos e no
centro do granuloma. No retorno do animal foi realizado biópsia por punch para histopatológico
confirmando o diagnóstico citológico. Baseado no histórico clínico, no exame físico e nos achados
laboratoriais iniciou-se o tratamento para micobacteriose com a utilização por via oral de
enrofloxacina 10 mg/kg cada 24 horas associado a doxiciclina 10 mg/kg a cada 24 horas e
rifampicina tópica duas vezes ao dia nas lesões ulceradas. O GLC é uma doença comum em
algumas regiões do território brasileiro, no entanto, acreditasse que está sendo subdiagnosticada,
o que dificulta a utilização do protocolo terapêutico eficaz, demonstrando a importância do uso da
PAAF como uma ferramenta diagnostica por ser um exame barato, de fácil coleta, prática execução
tornando possível o tratamento do animal enquanto se aguarda o resultado do histopatológico.
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A displasia da anca (DA) é a doença ortopédica mais comum na espécie canina, afetando
principalmente raças grandes e gigantes (Ginja et al., 2008). O diagnóstico precoce
avaliando a lassitude articular contribui para a prevenção da doença, através da seleção
dos animais para reprodução. O adequado posicionamento do animal durante a obtenção
da radiografia, e os efeitos deste na classificação, têm sido objeto de estudos na projeção
ventrodorsal convencional (VDC) (Martins et al., 2016). No entanto, não encontramos
estudos que avaliem esta problemática nos métodos de diagnóstico precoces baseados na
lassitude articular.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar e quantificar a rotação pélvica ao longo
do eixo longitudinal corporal em radiografias em distração obtidas com o distrator DisUTAD PN nº107372 (Ginja, 2017) e com o distrator PennHIP®. Para o efeito foi medida
a assimetria da largura máxima do forâmen obturador (LFO) em milímetros (mm) e
calculados os graus de rotação através da fórmula (y=1,6435x-0,9115) (Martins et al.,
2016). As medições foram realizadas em 100 radiografias em distração, através do
OSIRIS Imaging Software® Version 3.1. A amostra era composta por 50 cães de 5 raças
portuguesas diferentes, 31 machos e 19 fêmeas com idades compreendidas entre os 4 e
11 meses de idade (6,78 ± 2,56 meses), com peso entre 14 e 54 Kg (26,74 ± 9,74 Kg). A
análise estatística foi levada a cabo usando o programa SPSS versão 23.
Os resultados (média± desvio padrão) obtidos para a assimetria do forâmen obturador
com o distrator Dis-UTAD e o PennHIP® foram de 1,6±1,2 mm (1,4±1,4º de rotação) e
de 1,7±2,0 mm (2,0±1,9º de rotação), respetivamente.

Os valores de assimetria de ambos os distratores, foram ligeiramente superiores aos
verificados na projeção VDC (1,2±0,8º) (Martins et al., 2019). Este resultado pode estar
associado ao facto de na técnica de distração não ser atribuída tanta importância à rotação
da bacia, nem existirem trabalhos a associar a sua interferência no índice de distração.
Teoricamente, uma vez que o índice de distração surge da relação da distância entre duas
estruturas esféricas (cabeça do fémur e acetábulo), e estas estruturas se encontrarem no
mesmo plano anatómico e relativamente perto do centro do feixe de raios X (animais
jovens), a rotação ligeira da bacia não resultará numa distorção da imagem radiográfica
com tanta importância clinica como na projeção VDC. Contudo, verificamos que o
posicionamento radiográfico da bacia conseguido pelos dois distratores foi equivalente.
De futuro, seria interessante realizar estudos que investiguem a relação entre a rotação
pélvica e os métodos de diagnóstico precoces baseados na lassitude articular.
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Estudos recentes sugerem que a permeabilidade intestinal alterada está implicada no
aparecimento de diferentes doenças inflamatórias. A zonulina é uma proteína que regula
reversivelmente a permeabilidade intestinal e tem vindo a revelar-se um biomarcador promissor
para um aumento da permeabilidade intestinal e potencial efeito pró-inflamatório associado. No
entanto, não existem ainda estudos acerca de uma possível relação entre os níveis desta
proteína e a presença de doenças inflamatórias em medicina veterinária. Neste estudo piloto
quantificámos os níveis de zonulina em plasma de felinos portadores de diferentes patologias
com os objetivos de: 1) tentar estabelecer correlação dos níveis plasmáticos de zonulina com
doenças inflamatórias e; 2) identificar doenças inflamatórias onde os seus níveis apareçam
elevados para, futuramente, se realizar um estudo mais detalhado e com maior número de
animais.
Neste estudo foram utlizadas amostras de plasma de 25 felinos, dos quais 10 eram saudáveis e
15 com doenças inflamatórias distintas, de diferentes idades e géneros. A determinação da
concentração plasmática de zonulina foi realizada pelo método de ELISA de competição.
Os resultados obtidos neste estudo mostraram uma tendência para concentrações plasmáticas
de zonulina mais elevadas em animais doentes; contudo, esse aumento foi acompanhado por
um aumento da proteína total, o que pode reforçar a ideia da existência de um processo
inflamatório. Assim, quando se normaliza a quantidade de zonulina pela quantidade de proteína,
essa tendência perde-se. Por outro lado, quando se agrupa os resultados por doenças é possível
verificar que os animais com patologias do aparelho gastrointestinal apresentam concentrações
de zonulina mais elevadas do que os animais com outras doenças.
Com este estudo piloto demonstrou-se ser possível quantificar a concentração de zonulina em
plasma de felinos e que existe uma tendência para que animais com doenças, nomeadamente
gastrointestinais, apresentem concentrações superiores. Assim sendo, conclui-se que a zonulina
pode ser considerado como um biomarcador promissor. No entanto, estudos futuros com um
número maior de animais com doença selecionada, além de determinações da proteina zonulina
em animais com a ficha clínica saudáveis, da mesma idade, são necessários para validar estes
resultados.
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QUILOTORAX SECUNDÁRIO A INFECÇÃO FÚNGICA NUM GATO
C. Pedrosa1, F. Silva1, C. Archer1, A. Damas1, H. M. R. Pereira1, H. Pereira1, D. Bota1

1.

Hospital Veterinário do Restelo

Quilotorax é a acumulação de fluído linfático modificado (quilo) no espaço pleural. Na
maioria das vezes, esta doença é de origem idiopática, porém, pode ser secundária a doença
cardíaca, hipertiroidismo, obstrução da veia cava/trombose, torsão de lobo pulmonar, hérnia
diafragmática, neoplasia e, mais raramente, infecções. O seu diagnóstico é feito pela medição
e comparação do colesterol e triglicéridos no líquido pleural vs sangue, em que o primeiro está
superior e o segundo inferior ao valor sanguíneo. Um rácio colesterol/triglicéridos < 0,2 no
líquido pleural é diagnóstico (JOHNSON Lynelle, 2019).
Doenças fúngicas sistémicas são raras em Portugal. Estas doenças devem constar da
lista de diagnósticos diferenciais de qualquer animal com doença sistémica e passagem por
países endémicos (EUA, México, Brasil). As infecções fúngicas podem mimetizar pneumonias
e neoplasias, podendo estar associadas a efeitos de massa pulmonar, mediastínica ou hilar. A
histoplasmose é uma infecção fúngica, cujo o organismo infeccioso é o Histoplasma
capsulatum, que pode ter uma apresentação sistémica, por vezes fatal. Os gatos são mais
suscetíveis que os cães e tipicamente desenvolvem doença sistémica, sendo que os pulmões
são o primeiro orgão afetado (JOHNSON Lynelle, 2019). Esta doença pode ter igualmente
expressão no tracto gastrointestinal, no olho e, mais raramente, no sistema neurológico ou osso.
O diagnóstico de doenças fúngicas é confirmado sobretudo por citologia/histopatologia de
órgãos afetados, por testes sorológicos e, por vezes, cultura fúngica (JOHNSON Lynelle, 2019;
DEDEAUX Andrea, TABOADA Joseph, 2017).
Um gato de 6 anos, castrado e de raça indefinida, foi referenciado por dificuldade
respiratória aguda. Este animal viveu previamente no Brasil e estava em território português
há 9 meses, vacinado e FIV/FeLV negativo. Ao exame físico, apresentava uma dispneia
restritiva estando o restante exame dentro dos limites da normalidade. Com o intuito de
explorar uma patologia pleural/pulmonar, realizou-se uma radiografia torácica que evidenciou
a presença de efusão pleural bilateral.
À toracocentese, o líquido recolhido era leitoso rosado. Realizou-se hemograma,
bioquímicas sanguíneas e análise do líquido, diagnosticando-se um quilotorax. Na análise
sanguínea identificou-se uma hiperproteinémia de 8,4 g/dl (5.2-7.7) e foi pedido um
proteinograma. Realizou-se entretanto: uma ecocardiografia (com alterações insuficientes para
justificarem a efusão); uma ecografia torácica (aumento dos linfonodos mediastínicos com
reactividade local, com efeito de massa à esquerda); uma ecografia abdominal (ring sign
bilateral e esplenomegalia). A necessidade de repetir a toracocentese levou à realização de uma
tomografia torácica (TAC) e colocação de dreno torácico para facilitar a drenagem. À TAC
identificou-se uma estrutura a nível do mediastino cranial médio que envolvia totalmente os
grandes vasos, e cuja a aparência era semelhante à visível no linfonodo axilar direito. Este
último foi analisado por citologia e por histopatologia: adenite piogranulomatosa.
O proteinograma revelou uma gamopatia policlonal (principais diferenciais neste
quadro: doença infecciosa – peritonite infeciosa felina, erlichiose, leishmaniose, abcessos
crónicos; doença auto-imune). Seguiu-se a pesquisa de agentes infecciosos: PCR Leishmaniose
no linfonodo (negativo), RT-PCR Coronavirus no líquido pleural e Imunocitoquímica no
linfonodo para Coronavirus (negativos), coloração Ziehl-neelsen no linfonodo (negativo para
bactérias do género Mycobacterium), IgG e IgM Toxoplasmose (negativos), cultura bacteriana
do líquido pleural (negativo). Uma vez que à citologia e histologia não foram vistos fungos,
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esta hipótese foi considerada pouco provável. Posto isto, tentou-se um tratamento com antiinflamatórios esteróides (AIS), com o intuito de testar para uma origem auto-imune.
Clinicamente o gato manteve-se estável porém com efusão pleural. Nessa altura, quase 1 mês
após a primeira consulta, decidiu-se avançar para uma intervenção cirúrgica com
pericardiectomia parcial e ligadura do ducto torácico em bloco. Dois dias depois, o gato
desenvolveu edemas da cabeça e membros anteriores. Repetiu-se uma TAC onde era visível
linfadenomegalia generalizada. Realizou-se nova citologia linfática, desta vez dos linfonodos
inguinal esquerdo, pré-escapular e submandibular direito, sendo esta citologia compatível com
linfadenite granulomatosa e infeção fúngica, porém o tipo de fungo não foi possível de ser
identificado. Iniciou-se medicação com itrafungol verificando-se rapidamente um aumento do
apetite e recuperação clínica. Atualmente, 12 dias após o início do tratamento, o animal
aumentou de peso, retirou o dreno torácico pela ausência de efusão pleural, não apresenta
edemas e a adenomegalia regrediu significativamente.
A principal suspeita é de Histoplasma capsulatum na origem da adenomegalia, porém
a caracterização fúngica encontra-se em curso. Possivelmente a visualização de infecção
fúngica apenas na segunda citologia pode ser resultado da cronicidade dos sinais clínicos
associada à imunosupressão causada pelo uso de anti inflamatórios esteróides assim como do
procedimento cirurgico.
Este caso clínico é, no nosso entender, interessante no sentido em que uma infecção
fúngica, rara, é a responsável por um quilotorax felino.
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Introdução
A complexidade das alterações palpebrais exige do cirurgião amplo conhecimento anatómico
e domínio de várias técnicas cirúrgicas para o tratamento bem-sucedido1,2. A técnica de Mustardé é
usada na medicina humana para reconstruir defeitos que envolvem muita ou toda a pálpebra inferior e
região infraorbital3. Tecnicamente, consiste num grande retalho de avanço da rotação da pele da
bochecha, realizado em um único tempo cirúrgico4.
Objectivos
O presente trabalho tem como objetivo descrever a reconstrução de grande defeito palpebral e
infraorbital em um cão, em um único momento cirúrgico. Utilizando técnicas cirúrgicas combinadas,
incluindo retalho modificado com enxerto de cartilagem autóloga (Mustardé Flap). Para o
conhecimento dos autores, este é o primeiro relato do uso do Mustardé Flap em cães.
Metodologia
Um cão, sem raça definida, cinco anos, apresentando alterações da região ocular e facial direita
e histórico de cirurgia pregressa. Ao exame físico observou -se região palpebral do olho direito com
ausência/cicatricial de margem inferior e superior, ausência de tecido cutâneo na região infraorbitária.
Devido à grande falha tecidual incluindo margem palpebral e musculatura orbicular, indicou
reconstruir os defeitos da pálpebra inferior e região infraorbitária empregando a técnica de Mustardé,
e pálpebra superior com técnica de ressecção em cunha. Reconstrução região inferior: realizou-se
incisão musculo-cutânea lateral ao olho direito, estendendo para região temporal até antes da orelha,
depois inferiormente a articulação temporomandibular, formando um grande retalho. Um fragmento
de tamanho adequado da cartilagem da orelha foi retirado e utilizada para sustentação e fixados entre
a conjuntiva residual e o flap cutâneo. Tecidos da periferia do defeito foram cuidadosamente
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revitalizados e o grande retalho recobriu toda a extensão do defeito sem tensão. A fixação medial foi
realizada no periósteo orbital medial, com sutura 3-0 não absorvível. O canto lateral foi suturado (4-0
absorvíveis) ao periósteo para fixação e formação da pálpebra inferior. A união do espaço subcutâneo
e intradérmica realizada com fio absorvível(5-0) e sutura cutânea, com fio não absorvível(4-0).
Reconstrução região superior: Realizou a ressecção em cunha de espessura total, na região de maior
alongamento (euribléfaro). Pela incisão temporal ocorreu a divulsão subcutânea da região frontal e
parietal, deslizando frontalmente o tecido cutâneo e aplicadas suturas trans-cutâneas fixadas a
musculatura. Aplicação sutura captonada e proteção do flap de terceira pálpebra foram realizadas
adicionalmente visando a não retração cicatricial. No pós-operatório o animal foi mantido em ambiente
hospitalar.
Resultados
O estabelecimento de boa altura vertical do retalho foi importante e auxiliou alcançar uma boa
posição anatômica do ângulo do canto lateral do olho. O emprego da cartilagem auricular forneceu
adequadamente rigidez estrutural, mimetizando uma placa tarsal. Não foram observadas complicações
do retalho cutâneo, do enxerto de cartilagem ou de tecidos vizinhos. O resultado estético obtido foi
satisfatório e devido à ausência da musculatura orbicular a oclusão palpebral não estava presente.
Conclusão
Reconstruções palpebrais são procedimentos complexos, devido características peculiares
anatômicas e fisiológicas. Um repertorio cirúrgico amplo é exigido para intervenções palpebrais,
visando alcançar resultados terapêuticos otimizados. Grande defeito palpebral foi reparado de forma
eficiente, empregando uma técnica inédita para espécie.
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RESOLUÇÃO CIRÚRGICA DE SEQUESTROS CORNEANOS EM GATOS. QUE TÉCNICA
USAR? - COMPARAÇÃO DE QUATRO CASOS CLÍNICOS
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Introdução Os sequestros de córnea são uma patologia frequente em gatos,
particularmente em raças braquicefálicas. Normalmente ocorrem após ulceração corneana
crónica ou queratite causada por herpesvírus felino. Nos Persas pode surgir como doença
estromal primária. Os sinais clínicos clássicos são o aparecimento de uma placa negra,
normalmente situada na córnea axial, rodeada por uma área de ulceração superficial.
Objectivos Comparar o resultado de 4 técnicas cirúrgicas distintas para a resolução de
sequestros corneanos em gatos: pedículo conjuntival (PC), enxerto de matriz extracelular de
bexiga de porco (EMBP), transposição córneo-limbo-conjuntival (TCLC) e enxerto de
membrana amniótica (EMA). Métodos Foram selecionados 4 gatos que se apresentaram a
consulta de oftalmologia apresentando sequestros corneanos unilaterais associados a
queratomalácia. Em todos os animais o material necrótico (sequestro corneano e tecido
colagenolítico) foi removido por queratectomia lamelar. Na técnica PC, preparou-se um
pedículo a partir da conjuntiva bulbar. Foi realizada sutura com fio 8-0 PGA (SinusorbR) com
pontos simples. Na técnica de TCLC foi feito um pedículo córneo-limbo-conjuntival. Foi
realizada sutura com fio 9-0 PGA (SurgicrylR) num padrão contínuo. Na técnica de EMBP,
antes da queratectomia lamelar, foi realizada queratotomia com um trepano de 5mm de
diâmetro. Foram preparadas 2 capas de Acell VetR com um trepano de 6mm diâmetro. Os
enxertos foram suturados com fio 9-0 PGA (SurgicrylR) com pontos simples. Na técnica
EMA, foram preparadas 2 capas de enxerto de MA (AmnioVetR) com cerca de 1mm superior
ao defeito corneano. Os enxertos foram colados com cola de tecidos líquida (OcuSealR). Em
todos os casos foi realizado um flap de membrana nictitante (MN) que permaneceu entre 1
a 3 semanas. Todos os animais receberam a mesma medicação pós-operatória tópica e
oral. Todos os animais foram submetidos a avaliação oftalmológica na primeira consulta, dia
da cirurgia, terceira e oitava semana do pós-operatório. Cada uma das técnicas foi
classificada numa escala de 0 a 4 para os seguintes parâmetros: dificuldade de execução
(DE), tempo intra-operatório (TMP), custo económico relativo (CE) e transparência corneana
(TC) aos 2 meses de pós-operatório. Resultados Técnica PC: DE +2, TMP +2, CE +1, TC
+1; Técnica TCLC: DE +4, TMP +4, CE +1, TC +4; Técnica EMBP: DE +1, TMP +1, CE +2,
TC +3. Técnica EMA: DE +4, TMP +3, CE +4, TC +3. Conclusão Qualquer uma das 4
técnicas foi eficaz na resolução do sequestro corneano. A técnica TCLC obteve um bom
resultado em termos de transparência e custo tendo como inconveniente a dificuldade
técnica e tempo intra-operatório. A técnica EMBP apresentou um bom compromisso entre
baixo custo, facilidade de utilização e transparência final. A técnica EMA obteve um bom
resultado no que diz respeito à transparência, no entanto há que ter em conta o elevado
custo relativo deste biomaterial assim como a dificuldade técnica associada à sua utilização.
A técnica de PC apresentou um baixo grau de transparência corneana e como tal deverá
ser preterida em favor das restantes.
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A estenose uretral em gatos pode ser causada por: uretrite crónica, trauma
(cálculos uretrais e algaliações frequentes) e alterações congénitas1.
Existem várias opções de tratamento clássicas, no entanto, todas estas técnicas
são complexas, invasivas e têm variadas complicações pós cirúrgicas2.
A colocação de stents já é uma técnica utilizada diariamente na Medicina
Humana e tem vindo a ganhar terreno na Medicina Veterinária, essencialmente em
cães com obstruções urinárias malignas2. É uma técnica com muitas vantagens sobre
os métodos cirúrgicos convencionais, porque pode ser usada para aliviar de forma
rápida, segura e eficaz as obstruções uretrais, especialmente em pacientes nos quais
outras técnicas tradicionais falharam3. Contudo, a sua colocação em gatos ainda é um
desafio e não existem muitos estudos a esse respeito.
Objetivos
O planeamento cirúrgico e todas as etapas inerentes a este processo tiveram
como objetivo a resolução permanente e com menos complicações pós cirúrgicas de
uma estenose uretral complicada em gato.
Caso Clínico
Gato, macho, Europeu Comum, 1 ano, indoor e outdoor, apresentou-se à
consulta com uma laceração no reto. O exame físico era normal. Procedeu-se à sutura
da laceração. Uns dias após a cirurgia, verificou-se que estava a urinar pelo ânus, não
havendo qualquer fluxo de saída de urina pela uretra. Após uretrostomia e algaliações
sucessivas, o gato continuava sem apresentar um fluxo de urina normal, sendo
necessária algaliação diária. Considerámos outras opções de tratamento clássicas, no
entanto, as suas complicações pós cirúrgicas fizeram-nos procurar um caminho menos
invasivo, surgindo assim a hipótese de colocar um stent uretral em gato.
Após uretrografia retrógrada com contraste, fez-se medição da uretra com
estenose e encomendou-se o stent de 6mmx60mm.
A colocação do stent foi feita por via anterógrada, uma vez que a estenose era
distal e não permitia uma abordagem retrógrada. Após cistotomia, procedeu-se à
passagem do fio guia, avançando de forma anterógrada pela uretra e saindo pelo
orifício da uretrostomia, resultando num acesso "“through-and-through". Uma vez que
a estenose era severa, não permitiu a passagem do dilatador uretral. Assim, o sistema
de entrega do stent foi introduzido diretamente pelo fio guia e quando o stent estava
na localização da obstrução, procedeu-se à sua libertação.
Após cirurgia fez-se radiografia (Figura 1) e o animal permaneceu algaliado
durante 1 semana, fazendo lavagens vesicais com soro heparinizado nos primeiros 3
dias.
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Figura 1: Radiografia após cirurgia
Resultados
Ao fim de 1 mês o stent expandiu na sua totalidade (figura 2). Actualmente, o
gato encontra-se bem, com um fluxo de urina normal e sem sinais de incontinência.
Pontualmente, apresenta hematúria, resultante de infeção urinária por bactéria
multirresistente, que responde bem ao cloranfenicol (único a que é sensível), mas não
alterando a funcionalidade do stent.

Figura 2: Radiografia 1 mês após cirurgia
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Conclusões
A colocação de um stent uretral é algo simples e com menos complicações póscirúrgicas que as técnicas mais clássicas, pelo que deve ser uma opção a considerar nos
casos de estenose uretral.
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RESOLUÇÃO DE FRATURA DE CORPO AXIAL COM PLACA CUSTOMIZADA E
IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL
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Introdução:
Fratura de axis (C2) ocorre raramente em cães e geralmente é secundária a trauma (após
atropelamento, queda ou ataque). 1,2
A apresentação clínica é variável, podendo incluir dor cervical, ataxia, tetraparesia ou
tetraplegia.
O diagnóstico é efetuado com recurso a técnicas imagiológicas, nomeadamente radiografia,
Tomografia Axial Computorizada (TAC) e/ou Ressonância Magnética. 1,2,3
A escolha do tratamento (conservativo ou cirúrgico) depende da apresentação clínica e
alterações existentes. As técnicas cirúrgicas habituais baseiam-se na utilização de pins/parafusos com
polimetilmetacrilato (PMMA), placas e parafusos ou associação das anteriormente enumeradas.1

Caso clínico:
Cão de raça Pug, com 5 anos de idade, com história pregressa de dor cervical que evoluiu de
ligeira a severa originando quadro de tetraparesia e prostração.
A TAC diagnosticou uma fratura simples do corpo vertebral de C2 com rotação do fragmento
cranial para a direita e ligeira elevação do lado esquerdo.
A presença da fratura levou a realização de planeamento cirúrgico recorrendo a modelo
tridimensional de forma a estudar a técnica cirúrgica a utilizar, bem como a criação de uma placa axial
customizada (Sistema Locking) para a cirurgia.
Cirurgicamente abordou-se a fratura ventralmente de forma a aceder ao corpo vertebral,
fixando a placa com parafusos lateralmente ao canal medular.
Pós cirurgicamente o paciente apresentava-se mais confortável, ambulatório e com défices
neurológicos ligeiros.

Discussão:
A abordagem cirúrgica com recurso a tecnologia tridimensional, tanto para planeamento
como customização da placa axial, apresenta-se como uma possível solução para a resolução de
fraturas do corpo axial preservando a normal anatomia da vértebra e região cervical (técnica monovertebral), face a outras técnicas previamente descritas.
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A placa customizada permitiu uma aplicação mais segura da mesma e, em específico, da
fixação dos parafusos ao corpo vertebral.
A desvantagem da técnica é a baixa capacidade de suporte dos fragmentos ósseos vertebrais,
sendo recomendado penso imobilizador durante todo o processo de ossificação da fratura na
recuperação pós cirúrgica.
Mesmo sendo um procedimento efetuado recentemente, a resposta pós cirúrgica tem sido
muito favorável carecendo, no entanto, de avaliação a longo prazo.

Conclusão:
A utilização desta técnica revela a importância da simbiose da TAC com um planeamento
tridimensional e criação de placa axial.
É possível, deste modo, uma abordagem futura mais personalizada para cirurgias de fratura
de corpo axial através da criação de placas customizadas, permitindo um planeamento médicocirúrgico rigoroso e a preservação da normal anatomia da vértebra.
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RESOLUÇÃO DE UMA NÃO UNIÃO MANDIBULAR PELA COLOCAÇÃO DE UM
ESPAÇADOR DE TITANIO E UM IMPLANTE À MEDIDA
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As fraturas de mandíbula não são as mais frequentes em pequenos animais no
nosso país, sendo as principais etiologias os atropelamentos, as quedas e as lutas.
Existem várias formas de resolução para a correção do defeito, com resultados
variáveis.

Apresenta-se o caso de um caniche macho, de 5 anos e 3.9 kg que tinha um
fracasso na resolução de uma fratura no corpo da mandíbula direita, por
mordedura, já submetida previamente a 3 cirurgias: com cerclagem, cerclagem com
acrílico e finalmente com fixadores externos.
O caso foi referido para o nosso hospital para avaliação do problema devido a
incapacidade de mastigar e má oclusão da mandibula, onde realizou provas de
imagem nomeadamente TC, observando-se uma perda de tecido ósseo de 31,8
mm.
Para corrigir o alinhamento foi realizado um estudo biomecânico, tendo como base
a anatomia do corpo da mandíbula contralateral, determinando-se a longitude
perfeita do espaçador de titânio poroso.
O planeamento cirúrgico foi efetuado com a premissa de colocação de um
espaçador de titânio poroso de forma a promover a correta ossificação e um
implante desenhado e fabricado à medida, para permitir uma correta estabilidade
da fratura e do fragmento caudal reduzido, com 3 parafusos bloqueados, de forma
a melhorar a qualidade de vida do paciente.
Farmacologicamente no pré-operatório o animal foi sedado com medetomidina (10
µg/kg) e metadona (0.4 mg/kg), a indução com Propofol 1% (4 mg /kg) e
manutenção com isoflurano a 2%. Foi realizada tricotomia de toda a zona rostral do
lado direito e desinfeção com clorexidina a 2% com concentrações crescentes.
Foi efetuado um acesso lateral do lado direito, realizada a redução dos fragmentos
posicionado o implante e estabilizando os parafusos bloqueados em 3 horas de
cirurgia.
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No período pós-operatório foi medicado com Ceftriaxona (30mg /kg IV, BID),
infusão continua de MLK (2 ml/kg/h), Meloxicam (0.1mg/kg, IM, SID) e colocação
de um tubo de alimentação por faringostomia.
O paciente no dia da alta já era capaz de efetuar uma oclusão perfeita da boca e
alimentar-se oralmente com dieta mole. Foi efetuado um RX de controlo aos 30
dias de pós-operatório e um TC aos 3 meses de evolução.
Foi conseguida uma boa recuperação do paciente, melhorando a funcionalidade do
corpo da mandíbula e consequentemente a sua qualidade de vida.

Dada a perda de 38% de longitude óssea, a presença de uma não união, junto com
as cirurgias realizadas previamente e um fragmento caudal de pequenas
dimensões, tornou todo o processo de resolução mais difícil, mas ao mesmo tempo
mais desafiante e com melhores resultados a longo prazo.
A realização do estudo prévio e a planificação virtual da cirurgia, facilitou o processo
cirúrgico.
Os resultados obtidos reforçam que a técnica cirúrgica, utilizando um espaçador de
titânio e uma placa à medida é favorável para a resolução de fraturas antigas, onde
existe reabsorção do tecido ósseo.
Seria necessário resolver mais casos por esta técnica para confirmar os benefícios
deste procedimento cirúrgico.
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Background: Enterococci are commensal bacteria of the gastro-intestinal tract of humans and
other animals, however it can cause infections sometimes.1 Some vancomycin-resistant
enterococci (VRE) can have intrinsic resistance associated to vanC gene, there are also genes
encoding acquired vancomycin resistance (types VanA/B/D/E/G/L) that are typically associated
with mobile genetic elements which allow resistance to spread clonally and laterally. However,
the vanA and vanB resistance genotypes are the most prevalent in Europe.2 The possibility of
transfer of vancomycin resistance genes to other gram-positive organisms raises significant
concerns.2 Portuguese surveillance studies remotes from the past decade. 2,3 Our aim is to study
the current occurrence of VRE recovered from fecal samples of companion animals in the
country.
Methods: Between February 2018 and November 2019, forty households with 58 healthy with
companion animals (cats-20; dogs-38) were enrolled, Additionally, fifteen households with
companion animals (cats-1; dogs-14) diagnosed with UTI and twenty-one households with
companion animals diagnosed with SSTIs (cats-1; dogs-20) were obtained. Fecal samples were
inoculated on CHROMagar™ VRE media plates. Vancomycin susceptibility were confirmed by
disk diffusion. Vancomycin resistance genes vanA, vanB, and vanC were screened by PCR.1
Identification to the species level was performed by multiplex PCR.1
Results: A total of twenty-five companion animals (26.6%) had positive cultures. Three health
dogs carried Enterococcus casseliflavus and other e 3 Enterococcus gallinarum, and one carried
both Enterococci. One healthy dog was colonized with Enterococcus faecalis, another dog and
two cats with Enterococcus faecium. Concerning the UTI group, three enterococci (one E.
casseliflavus and two E. gallinarum) were recover from three different dogs. For companion
animals with SSTI, six dogs were positive for E. casseliflavus, two for E. gallinarum, other two for
both E. casseliflavus and E. gallinarum, and one dog for E. faecium. From those isolates, 38.5%
(six E. gallinarum, two E. casseliflavus and two E. faecium) were confirmed vancomycin resistant
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after disk diffusion test. None of the isolates harbored the vanA and vanB genes, all the E.
casseliflavus and E. gallinarum were positive for the vanC gene.
Conclusions: Despite the small display, the isolation VRE in companion animals is worrisome,
dissemination of resistant bacteria through fecal contamination of the environment should not
be neglected. Our finding highlights the need of a careful monitoring of the evolution of this
phenomenon. The isolates showing a resistant phenotype but lacking the studied resistance
genes should be for other van-genes variants.
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Introduction
Granulomatous nodular episcleritis(GNE) is a mixed lymphocytic and granulomatous nodular
inflammation of the conjunctiva or adjacent sclera4, rarely described in dogs. Defined as an idiopathic
conjunctiva and scleral primary disease, is presumed to be an immune-mediated disorder; although
may also be derived from secondary disease1.Clinically characterized by an elevated, non-painful,
single or multiple nodular formations, is common in the temporal limbus and may also affect the
conjunctiva, episclera and cornea2. In spite of highly suggestive clinical appearance, histopatological
analysis is necessary to confirm the diagnosis4. Medical therapy consistis of topically and systemically
administrations of corticosteroids and immunomodulators3. Beta-irradiation,cryotherapy and surgical
removal may also be used4.
Objectives
This paper aims to describe the case of a dog with GNE, submitted to multimodal therapeutic
management, culminating in surgical resolution.
Methodology
A 10-year-old Brazilian Mastiff female dog, current on vaccinations and deworming, was
consulted, presenting right eye with evidence of a nodular formation of red coloring and epiphora. In
the ophthalmological examination, the right eye presented, moderate conjunctival hyperemia,
vascularization extending from the conjunctiva to an elevated red colored neoformation, of about 1
cm, located in the region of the temporal bulbar conjunctiva and protruding externally between the
eyelids. Lagophthalmia and secondary epiphora were also present. The Schirmer test showed
24mm/min and intraocular pressure a mean value of 16mmHg. Fundoscopy revealed no noticeable
changes. The fluorescein test was considered negative and the rose bengal test stained a discrete
corneal temporal band. The left eye was physiologically normal. Other diagnostic tests(Hematological
and biochemical profile) were unremarkable. A presumptive diagnosis of GNE was considered and a
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14 day medical therapy was instituted, based on a topical combination of dexamethasone, neomycin
and polymyxinB every 6 hours and cyclosporine1.0% every 12 hours. From 15-30 day post-diagnosis
topical dexamethasone associated to cyclosporine was maintained and oral therapy with prednisolone
2mg/kg/day was initiated. Between days 31-45 post-diagnosis, topical cyclosporine was maintained
and oral therapy with doxycycline 10mg/kg/day was initiated. On day 46, surgical excision was
performed, and from 46-56 days period, topically retinol acetate, methionine and chloramphenicol
every 6 hours was started; and doxycycline was maintained. After day 56 onwards, topically 0.2%
cyclosporine in continuous use was advised to owners and reassessments every 6 months was
scheduled.
Results
In the period of day 0-45, the conjunctival hyperemia and the vascularization of neoformation
was reduced. However, no size reduction of neoformation was observed, which kept protruding in
between the eyelids, causing lagophthalmia and epiphora. From day 46-56, surgical healing occurred
uneventfully. Histopathological examination revealed granulomatous and fibrous inflammatory
infiltrate, composed of a mixture of histiocytes, lymphocytes, plasma cells and fibroblasts. Schiff
periodic acid staining was negative for fungi. A definitive diagnosis of GNE was achieved and the
topical use of cyclosporine was maintained, with no relapse to this date.
Conclusion
The primary etiology of this condition is presumed to be immunomediated. The surgical
exeresis was effective when compared to immunosuppressive therapy(topical and systemic) employed
in this case for resolution of GNE. Pathological analysis is always recommended for definitive
diagnosis.
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Resumo
As transfusões sanguíneas são cada vez mais comuns na prática de clínica de animais
de companhia. A disponibilidade de diferentes produtos, tais como testes rápidos de
tipificação sanguínea e componentes sanguíneos disponíveis no mercado facilitam a sua
realização.
O presente estudo teve como objetivo caracterizar a terapêutica transfusional em
animais de companhia no Norte e Centro de Portugal. Foram recolhidos, de forma
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retrospetiva, dados em seis centros de atendimento médico veterinários de Portugal, entre
Março de 2014 e Março de 2019, referentes à caracterização dos animais, ao número de
transfusões, origem e tipo de componentes sanguíneos administrados, à tipificação, aos
principais motivos da transfusão, à variação do valor do hematócrito após a realização das
transfusões sanguíneas, à sobrevivência e ao número de dias de internamento após a
transfusão.
Foram analisados 116 animais, dos quais 59 cães e 57 gatos, que foram submetidos a
135 episódios de transfusão sanguínea de sangue total ou de concentrado de eritrócitos. A
maioria dos animais incluídos no estudo 63,8% (n=74) não foi tipificada previamente à
transfusão, sendo que, dos animais tipificados a maioria dos gatos 96,2% (n=25) pertencia ao
tipo sanguíneo A, e a maioria dos cães 75,0% (n=12) ao DEA 1 positivo. A média de
hematócrito pré-transfusional nos gatos (11,8%) foi mais baixa que nos cães (16,7%), pela
maior capacidade de adaptação às situações de anemia dos primeiros. Nos cães, o aumento
médio do hematócrito após a transfusão foi de 9,0%, próximo dos 10% conforme
recomendado pela literatura consultada, enquanto que nos gatos foi de 6,2%. Não foram
registadas reações transfusionais em nenhum dos casos analisados. A maioria dos animais
sobreviveu após a transfusão (77,2% gatos (n=44) e 64,4% cães (n=38)). A sobrevivência dos
gatos após a transfusão foi influenciada de forma significativa pela idade, e nos cães pela
idade e origem do sangue, sendo que os animais mais velhos apresentaram menor
sobrevivência, e os animais transfundidos com componentes provenientes de um banco de
sangue tiveram uma maior sobrevivência. No entanto, outros fatores que afetam a
sobrevivência, tais como o motivo da transfusão / doença subjacente do animal não foram
analisados.
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André Vieira1, Joana Martins1 e Conceição Peleteiro2,3
1 - Clínica Veterinária Dr. André Vieira. Rua Central de Francos, 533, 4250-127 Porto, Portugal
2 - CIISA, Centro Interdisciplinar de Investigação em Sanidade Animal. Faculdade de Medicina
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3 - VetPatLab, Análises Anatomopatológicas Veterinárias, Rua dos Soeiros 307A, 1500-508
Lisboa
Introdução - Embora pouco frequente, não é raro o diagnóstico de tumores ósseos em tecidos
moles sem qualquer ligação ao esqueleto. Contudo, o aparecimento de tumores ósseos em órgãos
totalmente diferenciados e estruturados é um evento raro e digno de ser registado.
Caso clínico - O presente relato refere-se a um caso em felino orquiectomizado, com 13 anos de
idade, de raça indeterminada. O felino foi trazido à consulta em outubro de 2019 por anorexia,
prostração e perda de peso. Ao exame clínico apresentava apenas desconforto abdominal.
Foram realizadas análises gerais, ecografia e Rx, que identificaram massa radiopaca inserida no
lobo lateral esquerdo do fígado. Após a cirurgia para remoção da massa, iniciou medicação com
marbofloxacina, ranitidina, e meloxicam injetáveis. Após dois dias de internamento teve alta
persistindo a medicação oral.
O felino sobreviveu cerca de um mês e meio após a cirurgia, tendo recuperado o apetite durante
uma semana. Pouco depois desenvolveu reação inflamatória exuberante à sutura abdominal com
deiscência de alguns pontos. Foi submetido a correção cirúrgica e ficou internado com sonda
nasogástrica. A sua evolução a partir daí foi irregular, com grave perda de condição corporal pelo
que a proprietária solicitou a eutanásia.
Análise anatomopatológica - O exame macroscópico da peça enviada para análise revelou que no
lobo lateral esquerdo do fígado se inseria massa de cor branca com 8 x 8,5 x 4 cm. Ao corte a sua
consistência era muito firme, rangendo sob a pressão da lâmina de corte. Ao centro abria-se
cavidade quística com conteúdo seroso.
A análise histopatológica revelou que a massa correspondia a proliferação neoplásica
mesenquimatosa formada por células fusiformes dispostas em feixes mal definidos entre as quais
se observaram placas de matriz acidófila ou calcificada. As células tumorais tinham perfil
indistinto, sendo o núcleo de cromatina finamente distribuída. A anisocitose e anisocariose eram
discretas. O número de células em mitose estimou-se em oito por cada dez campos em grande
ampliação.
A inserção da neoplasia no fígado fazia-se por interpenetração com algumas trabéculas hepáticas
inseridas no seio do tecido tumoral. Ao centro, a zona oca estava preenchida por serosidade, raras
células sanguíneas e neutrófilos.
O parênquima hepático apresentava esteatose moderada, homogeneamente distribuída, e ainda
alguns pequenos focos de infiltração periportal por células inflamatórias mononucleadas,
linfocitos e plasmócitos. O diagnóstico final foi de osteossarcoma primário do fígado.
Discussão - Osteossarcomas do fígado estão descritos em felinos (1), em cães (2) e também em
humanos (3). Em todas as espécies é considerada neoplasia extremamente rara. Em felinos, o
único caso registado refere evolução favorável após cirurgia e quimioterapia. No caso presente é
possível que a reação inflamatória desencadeada pela alergia ao material de sutura tenha sido
suficiente para provocar as complicações que levaram à decisão de eutanásia.
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Introdução
Os tumores primários do ovário estão descritos como pouco frequentes nas espécies
domésticas, no entanto, a sua incidência está fortemente relacionada com as práticas
de esterilização em idades precoces. Estes podem ter origem em qualquer dos tipos
celulares encontrados nas gónadas femininas (epitélio de revestimento, rete ovarii,
células germinativas primordiais, estroma ovárico e mesênquima) e apresentar
comportamento clínico variável.
Objetivo
Este estudo retrospetivo tem como objetivo fazer a caracterização clínica e
histopatológica de uma série de tumores com origem no ovário de cadelas e gatas.
Metodologia
Foram selecionados todos os casos de cadelas e gatas com diagnóstico de neoplasia
ovárica do arquivo do Laboratório de Anatomia Patológica, recebidos entre os anos
2010 e 2018. As amostras foram obtidas cirurgicamente de animais acompanhados
em centros de atendimento médico-veterinário portugueses e submetidas a exame
histopatológico neste laboratório. Os tumores foram agrupados com base na sua
origem (germinativa, gonadostromal, epitelial, mesenquimal) e o diagnóstico
histológico realizado de acordo com a classificação WHO para tumores do ovário de
animais domésticos. Outros parâmetros analisados estatisticamente incluíram: raça,
idade e presença/ausência de alterações uterinas concomitantes.
Resultados
No período de estudo foram avaliados 478 casos com amostras de ovário, dos quais
102 (21,3%) apresentavam alterações neoplásicas. No momento da cirurgia, as
cadelas tinham uma média de idades de 10 ± 3,3 anos (1-16 anos) e as gatas de 10 ±
4,0 anos (5-18 anos). No que respeita às cadelas, os animais de raça indeterminada
(n=20; 23,8%), os Labrador Retriever (n=14; 16,7%), os Yorkshire terrier (n=9; 10,7%)
e os Boxer (n=8; 9,5%) foram as raças mais representadas nesta série.
Nas cadelas, a incidência de lesões tumorais malignas foi de 65,3% (n=62) e os
tumores epiteliais (n=41; 43,2%) a par dos tumores gonadostromais (n=40; 42,1%)
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foram os principais grupos de neoplasias ováricas diagnosticadas, sendo o tumor das
células da granulosa o tipo histológico mais frequente nesta espécie (n=38; 40%). No
grupo dos tumores epiteliais, observaram-se percentagens idênticas de adenomas
(n=20; 21,1%) e carcinomas (n=21; 22,1%). Os teratomas (n=9; 9,5%) foram o tumor
com origem na linha germinativa mais frequente e a média de idades dos animais com
este tipo histológico foi inferior à da amostra (7 anos). Os disgerminomas (n=3; 3,2%),
os luteomas (n=2; 2,1%) e os leiomiomas (n=2; 2,1%) foram os tumores com menor
prevalência.
Os tumores ováricos diagnosticados em felídeos corresponderam a menos de 7% dos
casos (n=7), com um caso de tumor das células da granulosa (14,3%) e todos os
outros de origem epitelial (n=6; 85,7%). Nesta espécie, foram apenas diagnosticadas 2
(28,6%) lesões malignas.
Verificou-se que 76,2% dos animais com neoplasias malignas também apresentavam
lesões do complexo hiperplasia endometrial quística / piómetra e que esta
percentagem era superior em cadelas com tumores das células da granulosa (80,8%).
Conclusões
Os achados estão em relativa concordância com a literatura revista e mostram que os
tumores das células da granulosa e os adenomas/carcinomas são os tumores ováricos
com maior prevalência em cadelas e gatas e que as neoplasias do ovário estão
frequentemente acompanhadas por patologias uterinas.
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USO DE PLACAS BLOQUEADAS PARA ESTABILIZAÇÃO TORACO-LOMBAR E
LOMBAR EM CÃO

Autor: Paulo Octávio Felisberto Correia Alves de Sousa – Zoosaúde Serviços Veterinários
Apoio: BETA – Innovation for Veterinary Surgery

INTRODUÇÃO
A estabilização lombar em cães é necessária quando ocorrem fracturas, luxações ou
instabilidade causada por outro tipo de lesões ou patologias. A estabilização destas situações
oferece um desafio visto ser de resolução complicada, com diversos tipos de complicações
subjacentes possíveis e uma possibilidade de fracasso elevada.

A vantagem das placas bloqueadas face a outros métodos verifica-se, principalmente,
devido à robustez do implante. O facto de os parafusos funcionarem como um único implante
reduz a hipótese de falha de parafusos e a instabilidade do implante, o que garante um maior
sucesso e remove a necessidade de utilizar outros materiais (como por exemplo o
cimento). Consequentemente, resulta na redução de complicações pós-cirúrgicas ou sua
resolução facilitada, no caso de ocorrerem. Tradicionalmente usa-se PMMA+Pins/Parafusos,
Cerclage ou placas flexíveis.

OBJETIVOS
Resolver a instabilidade lombar com as vantagens referidas na introdução, elevando a
percentagem de sucesso da intervenção. Adicionalmente, o facto de se utilizarem placas
especificamente desenhadas para a estabilização lombar, produzidas à medida, reduz os
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inconvenientes que ocorrem com as placas normais uma vez que necessitam de ser moldadas
na altura da cirurgia de modo a se adaptarem ao local da instabilidade.

METODOLOGIA
•

Cão, Macho, 3 anos, 24kg com sensibilidade reduzida nos MP e esfíncteres. Luxação ToracoLombar

•

Cadela Yorkshire Terrier, 8 anos com sensibilidade muito profunda em ambos os membros
e ausência de reflexo nos esfíncteres.
Avaliação por raio x, medição dos corpos vertebrais e fabricação de placa específica para essa

área

Cirurgia dorsal com aplicação de duas placas bloqueadas dorsolateralmente e fixadas cada
uma por 4 parafusos, representado na figura 2.

No pós-operatório o animal demonstrou sensibilidade aumentada no dia seguinte e
estabilidade perfeita das lombares. Em 1 semana começou a ter força para se manter em pé
sozinho tendo começado a andar sem apoio a partir da terceira semana
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RESULTADOS
Os resultados são bastante satisfatórios e demonstram uma recuperação mais rápida
comparativamente às restantes técnicas descritas, assim como, menos desconforto e
instabilidade para o animal

CONCLUSÕES
Os resultados nos dois casos foram bastante semelhantes e demonstraram uma recuperação
bastante rápida para o problema tratado. Foi conseguida uma recuperação dos pacientes quase
total, principalmente no primeiro caso. O desenho do implante e a capacidade de se poder
desenhar e construir especificamente para um paciente facilitam em muito o procedimento
cirúrgico, quer em rapidez quer em facilidade de execução
Os resultados obtidos levam a presumir que as placas bloqueadas podem ser uma opção
vantajosa na resolução de instabilidades toracolombares e lombares, pois proporcionam uma
grande estabilidade e a sua aplicação é bastante rápida, comparada com outras técnicas
Serão necessários mais casos para confirmar definitivamente a sua vantagem.
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INTRODUÇÃO
O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de células redondas e sexualmente
transmissível. Possui distribuição mundial, no entanto, acomete mais animais errantes. A
transmissão ocorre pela implantação de células tumorais, no coito e por contato direto com a lesão
por meio de lambedura, arranhadura, mordedura e até mesmo pela prática de cheirar o outro
animal.1,2 Além da mucosa genital, pode afetar menos comumente a pele, cavidade oral e nasal,
ânus e olhos, podendo também ocorrer casos de metástase em órgãos. As lesões podem ser únicas
ou múltiplas, possuem secreção sanguinolenta e aspecto de couve-flor.3 O diagnóstico é realizado
através da anamnese, exame físico, além de exames complementares, como citológico e
histopatológico.2 Existem vários protocolos de tratamentos para o TVT, entre eles, a excisão
cirúrgica, imunoterapia, radioterapia e quimioterapia opção terapêutica mais utilizada. O
quimioterápico mais utilizado como agente único é o sulfato de vincristina, geralmente sendo
necessário no mínimo quatro a seis sessões quimioterápicas.4
OBJETIVOS
Este relato de caso tem o objetivo demonstrar o uso de ivermectina associada ao protocolo
quimioterápico com sulfato de vincristina no tratamento do TVT em cães.
METODOLOGIA
Foi atendido na Clínica Veterinária da UNIFIMES, em Mineiros/GO - Brasil, duas cadelas,
uma da raça Chow Chow (animal 1) e outra Sem Raça Definida (animal 2), não castradas, pesando
19 kg e 21 kg respectivamente, na anamnese ambos os animais tinham histórico de fuga para rua,
apresentavam sangramento fétido pela vagina, com evolução de 90 dias. Ao exame físico os
animais apresentavam os parâmetros fisiológicos normais. No animal 1 as lesões se restringiam
apenas na vagina, no animal 2 apresentava além da formação vaginal, cinco nódulos pelo
subcutâneo, localizados na região torácica e peitoral, de consistência firme. A suspeita inicial foi
de TVT, sendo confirmado com a citologia. Pensando em reduzir os efeitos colaterais
(mielossupressão, neurotoxicidade) e o número se sessões quimioterápicas adotou se para ambos
os animais o protocolo com sulfato de vincristina nas doses de 0,5 a 0,7 mg/m² uma vez por semana
por via intravenosa associado a ivermectina na dose de 0,5 mg/m² uma vez por semana por via
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subcutânea. Foram realizados hemogramas antes de cada sessão quimioterápica, apresentando
todos dentro dos valores de referência. Foram necessárias 3 sessões quimiterápicas para o animal
1e 4 sessões para o animal 2 para alta clínica.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
A glicoproteína P é expressa pelo TVT, sendo elevado nas neoplasias do tipo
plasmocitóide, reforçando a malignidade desta linhagem. A ivermectina tem a capacidade de inibir
a glicoproteína P com baixa toxidade, que é um dos fatores que levam a resistência ao sulfato de
vincristina. Com essa associação de fármacos é possível diminuir as sessões de quimioterapia,
tendo em vista que com a diminuição da resistência, se obtém resultados mais rápidos, e
consequentemente há uma diminuição dos efeitos colaterais, além da redução dos custos. Contudo
pode-se concluir que o uso da associação de ivermectina com o sulfato de vincristina é de bastante
relevância para o tratamento de TVT, atribuindo benefícios ao mesmo.
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A displasia-distrofia folicular pertence ao grupo de genodermatoses, ou seja, doenças
hereditárias em que há uma evidente predisposição genética. Trata-se de uma doença
degenerativa folicular em que os pacientes nascem com o pêlo normal e distribuído de forma
adequada pelo corpo. Em média, quando atingem o ano de idade começam a apresentar
hipotricose, que lenta e progressivamente evolui para alopecia generalizada. A topografia das
lesões é muito típica já que afecta o tronco e a região facial, incluindo em muitos casos os
pavilhões auriculares; geralmente poupa a cauda e extremidades. Podem ocorrer comedões e
seborreia seca secundária. Uma característica importante é ter uma apresentação não pruriginosa
a não ser que exista infecção secundária. A predisposição racial é marcada em Doberman
pinscher, Pinscher miniatura e Yorkshire terrier.
Um cão macho de raça Pinscher miniatura e com 4 anos de idade apresentou-se à consulta com
história de hipotricose progressiva crónica. No exame físico, o animal apresentava alopecia nas
extremidades anteriores e posteriores, na cabeça, na zona dorsal toracolombar e na região dorsal
da cauda.
Tendo em conta a idade do animal bem como idade de início do problema e considerando a
raça, foi realizado tricograma para avaliar em que fase se encontravam os pêlos e descartar
parasitas, dermatófitos e patologias com alterações estruturais e malformações como na
displasia-distrofia folicular. Realizaram-se diversos tricogramas em que foram observados pêlos
distróficos com alterações morfológicas da raiz muito evidentes, completamente distróficas e
curvadas, com estruturas de agregados de melanina repartidos por todo o pêlo denominados
macromelanossomas.
Instituiu-se o único tratamento preconizado com melatonina e suplementação com ácidos
gordos, estando o animal a responder de forma favorável.
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UTILIZAÇÃO DE MEMBRANA DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS NO
TRATAMENTO DE ÚLCERAS PROFUNDAS DA CÓRNEA EM CÃES
M João Silva
Oftalvet – Centro de Oftalmologia Veterinária , Porto
Introdução: A membrana de fibrina rica em plaquetas (FRP) é um concentrado de
plaquetas de segunda geração, que foi descrito pela primeira vez por Choukroun e al.1
É uma matriz autóloga de fibrina polimerizada, tridimensional e que tem incorporada
um concentrado de plaquetas, factores de crescimento, citoquinas, células estaminais
e alguns leucócitos, que têm propriedades quimiotáticas no processo de
cicatrização1,2. Esta matriz de fibrina ajuda também à migração celular1. Objectivo:
Descrição da utilização de membrana de fibrina rica em plaquetas ( FRP), para o
tratamento de úlceras profundas da córnea em cães. Métodos: As membranas de
FRP foram preparadas, utilizando 5 ml de sangue do próprio paciente, colhido a partir
da veia jugular em tubos sem anticoagulante, imediatamente antes da cirurgia. As
amostras de sangue foram imediatamente centrifugadas a 3000 rotações/ minuto
durante 10 minutos. O coágulo de fibrina foi separado mecanicamente dos glóbulos
vermelhos e comprimido suavemente numa compressa estéril. A membrana foi usada
para preencher o defeito do estroma e usou-se uma lente de contacto terapêutica
seguida de tarsorrafia lateral temporária, para manter o enxerto no leito da úlcera.
Resultados: 4 cães (4 olhos), 1 pug, 2 bulldog francês, e 1 de raça indeterminada,
com úlceras profundas da córnea, foram tratados com membranas de FRP. As
membranas de FRP foram incorporadas no tecido da córnea e epitelizaram em todos
os cães. Passado 1 mês de cirurgia estava presente alguma fibrose. Conclusões: As
membranas de FRP são fáceis e baratas de preparar e são isentas de substâncias
químicas. As membranas de FRP podem ser consideradas boas opções de enxertos
em úlceras profundas da córnea
Bibliografia
1 Dohan DM, Choukroun J, Diss A et al. Platelet-rich-fibrin(PRF): a second generation
platelet concentrate: Part I:Technological concepts and evolution. Oral surgery Oral
Med Pathol Oral Radiol Endod. 2006;101:37-44
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VALIDAÇÃO DAS CÂMARAS DE SEDIMENTO PENTASQUARE
NA AVALIAÇÃO DO SEDIMENTO URINÁRIO DE CÃES E
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A análise de urina é um exame complementar de diagnóstico capaz de diagnosticar
e monitorizar patologias do sistema geniturinário, de origem renal ou metabólica, mesmo
antes do aparecimento de sinais clínicos. Mesmo sendo um exame extremamente útil,
não-invasivo, de disponibilidade imediata e pouco dispendioso é largamente
negligenciado em medicina veterinária por ser considerado trabalhoso, demorado,
impreciso e com grande variabilidade de resultados (Ko et al., 2016).
A câmara de sedimento Pentasquare (FL Medical) baseia-se nos mesmo princípios
de outras câmaras de contagem de células como as de Neubauer e Bürker. Estas câmaras
permitem, de acordo com o fabricante, a utilização de um volume de urina constante para
a avaliação do sedimento urinário, garantindo uma homogénea distribuição dos elementos
do sedimento urinário, impedindo a sobreposição de elementos e impedindo a rápida
secagem da amostra.
Este estudo avalia a precisão diagnóstica e capacidade de permutação da câmara
de contagem de células – Pentasquare (FL Medical) – em comparação ao método
tradicional de sedimento urinário usando a lâmina e lamela. Foram utilizadas amostras de
urina pertencentes a 30 animais, 15 cães e 15 gatos, sujeitos a exame de urina, entre maio
e julho de 2019. Em todas as amostras foi realizada uma análise de urina tipo II. O
sedimento urinário foi avaliado pelo método tradicional e em duplicado, por dois
operadores distintos, com a câmara de contagem de células Pentasquare (FL Medical).
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A análise estatística de comparação de métodos foi realizada utilizando a
regressão de Passing-Bablock e o gráfico de Bland Altman. Os nossos resultados
revelaram que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a utilização
do método tradicional e a câmara de contagem de células Pentasquare (FL Medical) na
análise de sedimento urinário em cães e gatos.
. Estudo futuros são necessários para avaliar o uso da câmara de contagem de
células Pentasquare (FL Medical) como método de referência na avaliação do sedimento
urinário em medicina veterinária.
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Wide access to the internet has brought unrestricted access to large amounts of unfiltered
information. Pet owners are eager for information as they aim at improving their pet’s health,
especially through the improvements of environmental and dietary factors. Despite the good
intentions, pet owners are often faced with contradictory or misleading information online that
they are not capable of judging. When unchecked, this information can lead to impulsive
changes that can greatly affect pet’s health, such as the cessation of a treatment. Veterinary
medicine is also cumbered by social media comments and criticisms that, while false, can greatly
damage consumer trust. Based on the experience of years as a lead website of science-based
veterinary information to the Portuguese public, I have been faced with the pet owners’ motives
as well as potential solutions, which are discussed in this work and supported by surveys
conducted through the years. Overall, the major motives behind pet owners search for
information online are: (1) lack of communication by veterinarians; (2) lack of access to
veterinary care; (3) looking for alternative treatments or approaches; (4) looking for second
opinions; and (5) looking for support from other pet owners faced with the same problem.
Previous works on this topic have pointed to the tendency of pet owners to use search engines
to answer these queries instead of specific pet health websites. However, search engine rankings
do not translate the scientific validity of the content, potentially misleading the reader.
Moreover, the main topics that Portuguese owners want to learn about are pet well-being
(47.7%), health assessment (45%) and diet (39.6%), revealing a deep worry about the health of
their four-legged companions. Faced with time constrains, veterinarians struggle to provide
enough information to their clients, which may also influence the valuation of their service as
well as compliance with treatments. A suggested alternative is the redirection of clients to
trustworthy websites previously assessed for quality by the clinician. Besides recommending
sources of online information, veterinarians can also provide their clients with the following
basic rules: (1) never make a change to the pet’s life without consulting a veterinarian; (2) be
critical about the author (is he an expert?) and the source of the information (is it proven?); (3)
be aware of outdate information; (4) be aware of anecdotal evidence (personal experiences are
not proof); (5) do not trust rating websites, such as those used in pet food; and (6) be skeptical
of simple answers for complicated problems. Overall, we recommend that all veterinarians
adopt a more open posture, providing the needed guidance and discussing remaining questions
with the pet owners. For better or for worse, seeking online information is a behavior that will
increase over the years. Veterinary medicine can only adapt to this new reality providing a safe
foundation for their clients.
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WHICH ARE THE LEADING CAUSES FOR REFERRING PATIENTS WITH INFECTIOUS DISEASES?
FIVE YEAR EXPERIENCE IN AN ISOLATION UNIT

Introduction: Referring is frequent in companion animals practice promoting the building of a
mutually beneficial relationship between referring veterinarians and local referral hospitals [1].
Isolation Units (IU) were created with the main purpose of containing infectious agents into a
specific area, avoiding their dissemination to other hospital areas and contamination of
susceptible patients and staff [2, 3]. In order to achieve this goal, the early detection of high-risk
patients is crucial and, whenever possible, before arriving at the hospital [4].
The Isolation Unit (IU) studied holds appointments and hospitalizations by first opinion, second
opinion and referral of patients, both canids and felids, with confirmed infectious disease or
clinically suspected and awaiting diagnosis.
Objectives: The aims of this study were to identify the most frequent infectious diseases referred
to the IU, to assess survival rates and duration of hospitalization of the patients admitted by first
opinion, second opinion and referral appointment.
Methods: The study population enrolled 935 patients, 401 canine and 534 feline, hospitalized in
the IU between October 2013 and March 2019. Nonparametric tests, Mann-Whitney and ChiSquare were used. Data analysis was conducted by IBM-SPSS Statistics 25.0.
Results: results showed that the most leading causes for referral were Canine Parvovirus
(37.7%), Canine Leptospirosis (30.4%), Feline Upper Respiratory Disease Complex (FURD)
(41.4%) and Feline Leukemia (FeLV) (34.4%). The longest hospitalization period belonged to the
referred patients’ group. The largest success rate occurred in first opinion patients ́ group (79.7%
in canids and 76.5% in felids), followed by the referred patients’ group (70.6% in canids and
66.3% in felids), being the second opinion group the least successful. Worrying noncompliance
of dog (52.0%) and cat vaccination (53.4%) schedules were identified.
Discussion and Conclusions: This 5-year retrospective study allowed for the characterization of
IU’s patients, both canine and feline, with confirmed infectious disease or clinically suspected
and awaiting a definitive laboratory diagnosis that were referred by veterinarians from
veterinary clinics and hospitals from all over the country. The reference of most dogs was
motivated by clinical suspicion or confirmation of parvovirosis and leptospirosis. In cats due to
clinical suspicion or confirmation of FURD and FeLV. Although it was recorded a wide diversity
of health conditions, most frequent infectious diseases and most probable clinical outcomes
were identified and quantified in dogs and cats. Serious defaults on dog and cat vaccine
schedules were reported and should be a priority of all veterinarians to improve vaccination
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coverage rate as well as international expert opinion guidelines for the vaccination of dogs and
cats.
Regarding the distinct groups of patients studied, it was found in both species that the referred
patients’ group had longer hospitalizations compared to other groups. This information will be
very useful to make communication more assertive with referral veterinarians and clients,
including hospitalization cost estimates. It was also observed that the highest survival rates were
found in dogs and cats hospitalized following first opinion appointments.

Bibliography:
1. Donnelly AL. How to build Referrals by improving the specialist-RDVM relationship. In:
American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM). 2008.
2. Clark C. Veterinary Teaching Hospital small animal clinic infection control manual.
Western College of Veterinary Medicine University of Saskatchewan. 2009.
3. Portner JA, Johnson JA. Guidelines for reducing veterinary hospital pathogens: hospital
design and special considerations. Compend Contin Educ Vet. 2010; 32(5):1-8.
4. [NASPHV] National Association of State Public Health Veterinarians. Compendium of
veterinary standard precautions for zoonotic disease prevention in veterinary
personnel. J Vet Med Educ. 2015; 247(11): 1254-66.
Catarina Paulo1, Inês Machado2,4 , Helena Carvalho3, Joana Gomes 4, Ana Deodato Mota 5 , Luís Tavares1,2,
Virgílio Almeida1,2, Solange Gil1,2,4
1 Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon, Av. Universidade Técnica, 1300-477, Lisboa,
Portugal.
2 CIISA - Centre for InterdisciplinaryResearch in Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University
of Lisbon, Av. UniversidadeTécnica,1300-477, Lisboa, Portugal.
3 University Institute of Lisbon (ISCTE - IUL), CIES – IUL, Av. Forças Armadas, 1649-026, Lisboa, Portugal.
4 Veterinary Teaching Hospital,Faculty of Veterinary Medicine,University of Lisbon, Av. Universidade
Técnica, 1300-477, Lisboa, Portugal.
5 Laranjeira’s Veterinary Hospital, Rua São Tomás de Aquino, 8C, 1600-203, Lisboa, Portugal.

211

