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 AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DA 
IMUNOHISTOQUÍMICA PARA A DETEÇÃO DE 

MICROMETÁSTASES OCULTAS EM CARCINOMAS 
MAMÁRIOS EM GATOS 

A técnica de imunohistoquímica com os anticorpos AE1 e AE3 demonstrou 

ser fundamental na deteção de micrometástases ocultas em linfonodos 

regionais de cadeias mamárias de gatos com carcinomas mamários.  

Este estudo comprovou que a técnica de imunohistoquímica com os 

anticorpos AE1 e AE3 é o método de diagnóstico mais sensível de 

micrometástases ocultas em linfonodos. 

Este estudo tem como finalidade averiguar se o uso da técnica de 

imunohistoquímica em gatos é um método benéfico e eficaz para a deteção 

de micrometástases ocultas em linfonodos. 

Este estudo retrospetivo foi realizado com 100 casos de carcinomas 

mamários em gatos e 125 linfonodos regionais, previamente diagnosticados 

e graduados através da técnica de histopatologia com a coloração HE 

(Hematoxilina-Eosina). 

Foram realizadas duas técnicas para a identificação de metástases nos 

linfonodos, a técnica de histopatologia com coloração HE e a técnica de 

imunohistoquímica com os anticorpos anti-pan-citoqueratina 1 e 3 (AE1 e 

AE3). As metástases foram classificadas em macrometástases (>2 mm), 

em micrometástases (0.2-2 mm) e em células tumorais isoladas (< 0.2 mm), 

de acordo com “American Joint Committee on Cancer” (AJCC).  Foi 

calculada a sensibilidade da técnica de imunohistoquímica. 

Através da técnica de imunohistoquímica foram identificadas metástases 

em 8,8% (11/125) dos linfonodos. No entanto, 54,54% (6/11) das 

metástases detetadas foram identificadas por ambas as técnicas. Em 

relação aos linfonodos metastizados, 72,73% (8/11) eram micrometástases 

e 27,27% (3/11) eram macrometástases. 

A técnica de imunohistoquímica com os anticorpos AE1 e AE3 identificou 

micrometástases ocultas em 5% (5/100) dos casos (Figura 1,2, 3 e 4). 

A sensibilidade da técnica de imunohistoquímica foi de 100%.  
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Os tumores mamários em gatos são a terceira neoplasia mais comum nesta espécie, sendo a maioria carcinomas mamários do tipo simples (1). A 

taxa de malignidade dos tumores mamários é de 85%, sendo frequente a metastatização em linfonodos, pulmões e, menos frequentemente, 

fígado e pleura (2). Os linfonodos regionais apresentam um papel fundamental para o prognóstico do animal (3). Devido à elevada densidade 

celular dos linfonodos, por vezes, as micrometástases não são detetadas pelo método convencional de diagnóstico (4). A técnica de 

imunohistoquímica é muito utilizada em Medicina Humana e é, cada vez mais, utilizada como uma técnica de diagnóstico auxiliar em Medicina 

Veterinária. 
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Figuras 1, 2, 3 e 4: Fotografias de lâminas digitalizadas de linfonodos inguinais 
com micrometástases ocultas coradas através da técnica de imunohistoquímica 
com os anticorpos AE1 e AE3, objetiva (x10). Original da autora. 
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Twenty-three elbows from 18 dogs (4
bilaterally affected), with 5.5-18 months
(mean±standard deviation, 8.97±3.0 months)
and 20.5-56kg (32.5±10.4 kg) were evaluated
on the pre- and post-surgery, and 14 elbows
on the follow-ups. Significant differences
were observed in the paired sample t-test
(P<0.05) at some joint spaces (Table 1),
anatomical, surgical planning/outcome
measurements, and proximal ulnar segment
angle (Table 2). Regarding the standardized
method to quantify the osteotomy angle and
length in the BODPUO surgical planning, no
significant differences were found between
measurements performed pre- and post-
surgically, however, an enhanced system to
determine intraoperative osteotomy position
and angle would decrease any remaining
subjectivity.

The Bi-Oblique Dynamic Proximal Ulnar
Osteotomy (BODPUO) is performed to treat
elbow incongruity (INC), admitting the
proximal ulnar segment rearrangement into
a more suitable position (Caron & Fitzpatrick,
2016). According to Böttcher et al. (2013),
osteotomy rotates the medial coronoid
process distally relative to the radial head,
reducing the radioulnar INC medially, but
drastically increasing it laterally. Further
studies to establish the consequences of the
proximal ulnar segment motion in the joint
spaces are lacking.

The objective of this work was to assess the
effect of BODPUO on the proximal ulnar
segment motion and joint spaces.

Records from dogs admitted to the
Veterinary Hospital of Perugia University
between 2017-2019, diagnosed with elbow
dysplasia, and submitted to BODPUO by the
same surgeon (AB) were included. Elbow
mediolateral radiographs were acquired
from medium- to large-breed dogs, in the
pre-surgery, post-surgery, and follow-ups. To
assess INC, elbow humeroulnar (HU) and
humeroradial (HR) joint spaces, and
radioulnar-step (RU-Step) were evaluated as
previously described (Alves-Pimenta et al.,
2019). Ulnar/radial length, osteotomy angle
and length, and proximal ulnar segment
angle were also evaluated using a DICOM
viewer (Horos, version 4.0.0) (Figs. 1 and 2).
Data were normalized to eliminate the effect
of different angulations and sizes.

The proposed technique to assess INC can be
useful in animals submitted to BODPUO,
despite some joint areas cannot be accessed
as with computed tomography. Changes
observed on joint geometry are in
accordance with the literature and support
the use of BODPUO to treat INC. A slight
improvement in the HU INC was observed.
Regarding RU joint, radiography only allowed
the step measurement at the lateral
coronoid process level, which increased with
the procedure as formerly described
(Böttcher et al., 2013). Additionally, an ulnar
release from the pre-surgery to the post-
surgery and a cranial movement of the
proximal segment in the follow-ups were
appreciated. Nevertheless, a larger sample
would allow a more detailed categorization.
The normalization of values admits future
comparisons between dogs of different sizes
and radiographs with different elbow
angulations.

Retrospective Study

Alves-Pimenta, S., Ginja M., Soares, S., Colaço B., 2019. Comparison of elbow joint spaces in radiographic views from dogs with and without load
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Figure 2 - Proximal ulnar segment angle measurement and
positioning in the pre-surgery (A and A1), immediate post-
surgery (B and B1), and follow-up 21 days after the surgery (C
and C1), respectively. 

Figure 1 - Location of the joint spaces evaluated (A) (HU1,
proximal HU, at the level of the anconeus process; HU2,
medium HU; HU3, distal HU; HR1, caudal HR; HR2, medium
HR; HR 3, cranial HR) and illustration of the anatomical and
surgical planning measurements in the pre-surgery (B),
respectively.
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Table 1 - Mean differences of the articular distances
measurements after the Paired Sample T-Test. The values
are presented in indexes. This table only illustrates the
statistically significant variables.

Table 2 - Mean differences of the anatomical, surgical
planning/outcome measurements, and proximal ulnar
segment angle after the Paired Sample T-Test. The angles
are in degrees and the remaining values in indexes.
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Black hair follicular dysplasia or Colour Diluted Alopecia? 
– Yorkshire terrier cross-breed dog case report 

Background
• Black hair follicular dysplasia (BHFD) is an 

uncommon familial condition affecting black-
coated regions of early age dogs with black 
and multi-coloured haircoats. 

• It is described in mongrels and several breeds 
including Salukis, Jack Russel Terrier and 
Large Munsterlanders. 

• Diagnosis of BHFD is based on ruling out any 
inflammatory causes of alopecia (bacterial 
folliculitis, dermatophytosis and demodicosis) 
and noninflammatory causes of alopecia, such 
as hypothyroidism and hyperadrenocorticism. 

• The primary differential diagnosis for BHFD 
is colour diluted alopecia (CDA), which is 
virtually identical histopathologically with 
BHFD, but tan areas are spared in CDA, 
whereas only black areas are affected in 
BHFD. 

• Treatment using oral melatonin (2,3mg/kg 
twice daily) was prescribed for five months 
without clinical response.
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Case history
• This case reports a six-month-old Yorkshire 

terrier cross-bred dog (Yorkshire terrier and 
Portuguese Podengo dog). 

• The patient had progressive symmetrical non-
pruritic alopecia since six weeks of age, 
limited to black-haired areas of the body 
(dorsum, flank, neck and ears). 

Clinical Relevance
• This case might support the theory of BHFD 

being a variant of CDA, histologically 
indistinguishable, believed to be related to the 
MLPH mutation gene. 

• Although the clinical signs are compatible with 
BHFD, the genetic background considering 
Yorkshire's ancestry would most likely appoint 
to a diagnose of CDA. 

• Both of them are rarely described in mongrel 
dogs, but according to the author's knowledge, 
this is the first case of BHFD reported in a 
mongrel dog in Portugal. 

• There are also no reports of melatonin 
administration in dogs with BHFD. The actual 
mechanism for the development of BHFD is 
unknown. Therefore, melatonin may not be 
effective. 

Figure 2. Trichogram and
histopathologic images

Figure 1. Black-haired areas of alopecia
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Complementary Diagnostic Tests
• Trichogram showed irregularities of the hair 

shaft with cortical bulges. 
• Histopathology of black hair areas revealed 

prominent melanin aggregates in the hair 
shafts, in the wall of the hair follicles and the 
bulbi and numerous melanomacrophages
surrounded the hair follicles. Some highly 
pigmented cells were scattered in the epidermal 
basal cell layer. Non-black hair areas were 
clinically and histologically unremarkable. 
Histological and clinical features were 
compatible with BHFD. 



Canine atopic dermatitis - Are images worth a 
thousand words? 
Testing a video for owners' education

Introduction
• Successful management of chronic diseases, 

such as canine atopic dermatitis (cAD) or 
diabetes mellitus for example, requires 
effective pet owner education considering 
their challenging and complex nature. 

• Effective use of technology might provide 
new and more appealing ways for veterinarian 
professionals to communicate efficiently with 
pet owners.

Methods and Materials
• An 8-week prospective randomised controlled 

study was conducted (Figure 1). 
• The educational intervention's outcome was 

defined by a cAD knowledge score's 
improvement, provided that the end score was 
superior to the positive scale's central value. 

Results
• It was found a significant association (p<0,01) 

between educational intervention outcome and 
group, with a higher percentage of success in 
the IG (Figure 2).

• The differences found in the clinical 
outcomes, utility and appeal ratings and 
owners’ adherence were not statistically 
significant.

B. Fernandes†, A. Cavaco‡, H. Pereira†, M. Pinto†, A.  Bizarro†, A. M. Lourenço†

† CIISA, Veterinary Teaching Hospital of Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon, Lisboa, Portugal

‡ IMed. ULisboa, Pharmacy Faculty, University of Lisbon, Lisboa, Portugal

Acknowledgments:  
We would like to thank CEVA for the generous funding and

Petable for the assistance povided.
Contact: beatrizpinto@campus.ul.pt

XVII CONGRESSO INTERNACIONAL VETERINÁRIO MONTENEGRO – OUTUBRO 2021

Aim
• Given the lack of proven effective owner 

education strategies, we wanted to create an 
effective and appealing owner education 
tool of feasible application in the clinical 
context for chronic diseases, using cAD as 
an example. 

• Our study hypothesis was that the video-
based educational intervention would be 
non-inferior or equivalent to the control 
group (standard scripted verbal educational 
intervention) given by the Veterinary 
Teaching Hospital’s Dermatology Service.

Figure 1. Study design 

Conclusion
• This novel study establishes a positive 

impact of video-based education on 
therapeutic owner education regarding 
cAD, confirming its great potential as an 
effective way to deliver pet owner's 
education regarding chronic and complex 
diseases., like diabetes mellitus or 
hypothyroidism. 

• It is available on YouTube 
(https://bit.ly/36Q7aQg) (Figure 3).

Figure 3. cAD animated video first frame. 

Figure 2. Contingency table used to ascertain if there was a 
statistically significant association between educational intervention 
outcome and group.

https://bit.ly/36Q7aQg


Caracterização da expressão proteica de RE e RP em lesões 
mamárias benignas em gata
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Os tumores mamários felinos estão entre os tumores mais frequentemente
diagnosticados em gatos1.
O estrogénio e a progesterona são considerados importantes factores
carcinogénicos, estando envolvidos na transformação celular e formação de
lesões com maior capacidade invasiva. Estas hormonas são reconhecidas
pelos recetores hormonais, como os recetores de estrogénio (RE) e os
recetores de progesterona (RP), que reconhecem estas hormonas e medeiam
a sua ação, sendo rotineiramente avaliados no cancro da mama na Mulher,
dada a sua importância como factor de prognóstico e factor preditivo2.
Nas gatas, os estudos destes recetores ocorrem sobretudo ao nível das lesões
malignas, existindo pouca informação sobre a expressão destes recetores em
lesões displásicas ou tumores mamários benignos3.
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O presente estudo teve como objetivo:

1. Caracterizar uma população felina quanto à presença

de lesões benignas neoplásicas e não neoplásicas.

2. Estudar possíveis correlações entre a presença de RE e RP

com vários fatores clínicos e histopatológicos

Foram incluídas neste estudo 27 gatas fêmeas sobre as quais foram foram
avaliadas e registadas as seguintes características clínicas e patológicas:
❖ Idade
❖ Raça
❖ Estado reprodutivo no momento da cirurgia (inteiro versus esterilizado)
❖ Administração prévia de progestagénios para controlo do estro.

Relativamente às lesões benignas, foram recolhidos os seguintes
parâmetros:
❖ localização da lesão,
❖ diagnóstico histopatológico,
❖ tamanho da lesão,
❖ avaliação imunohistoquímica dos RE e dos RP
❖ existência de tumores malignos associados.

A avaliação dos receptores hormonais foi realizada através de técnica de
imunohistoquímica, previamente descrita pelo grupo4.
Foram estudadas possíveis associações entre os RE e os RP com os
diferentes parametros clinicopatológicos, através do SPSS e do Microsoft
Excel.

|  MATERIAIS E MÉTODOS |

A maioria das gatas apresentava lesões displásicas (77,8%, 21/27), pelo que
apenas cerca de 20% das gatas apresentavam neoplasias benignas (22,2%,
6/27) (Gráfico 1).

A média de idades das gatas foi de 9,6 anos (EPM 0,58 anos), sendo que 14
(51,9%) apresentaram neoplasias malignas em outras glândulas mamárias. As
lesões foram recolhidas após realização de cirurgia para exérese das massas
mamárias.

Em relação à avaliação da expressão proteica dos RE e dos RP (Figura
1), 24 das lesões avaliadas apresentaram sobreexpressão do RE (88,9%)
e 9 lesões apresentaram sobreexpressão dos RP (33,3%).

✓ A análise estatística revelou uma correlação entre a idade e a expressão
de RE, sendo que animais mais jovens parecem ter maior tendência
para apresentar sobreexpressão dos recetores de estrogénio
(p=0,009).

✓ Em relação aos RP, os tumores de maiores dimensões apresentaram-
se associados a lesões com ausência de sobreexpressão dos RP
(p=0,023).

Os restantes parâmetros analisados (sexo, raça, classificação histopatológica,
estado reprodutivo no momento da cirurgia, administração prévia de
contraceptivos, localização do tumor e tumores malignos associados) não
demonstraram associações estatisticamente significativas quando
relacionados com os RE ou os RP.

RESULTADOS

✓ Tal como indicado na literatura disponível, este estudo demonstrou que a maioria das lesões mamárias benignas presentes nos felinos são

lesões displásicas. Foi possível observar que animais mais jovens tendem a apresentar maiores expressões proteicas de RE, e tumores de

maiores dimensões estão associados a lesões classificadas como apresentando ausência da sobreexpressão de PR.

✓ Isto pode eventualmente demonstrar um efeito protector destes dois recetores, uma vez que as lesões malignas nas gatas apresentam na

maioria das vezes ausência da sobreexpressão de RE e de RP.

CONCLUSÕES

Displásicas
78%

Benignas
22%

Gráfico 1 - Caracterização
das leões neoplásicas.
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Figura 1: Detecção imuno-histoquímica da expressão do receptor estrogénio (ER) e do 
recetor de progesterona (PR) em tecidos mamários felinos hiperplásicos/displásicos e 
neoplásicos benignos. 
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O carcinoma de glândulas ceruminosas é uma neoplasia incomum
de característica maligna, originária de células epiteliais das
glândulas do conduto auditivo, podem manifestar-se através de
neoformações nodulares, pedunculadas ou infiltrativas1. A forma
infiltrativa invade as estruturas locais, podendo acometer
cartilagens e até ossos2,3. O diagnóstico citopatológico apresenta
considerável acurácia e concordância histopatológica4. O
prognóstico é ruim, em virtude do quadro clínico associado as
consequências das manobras cirúrgicas terapêuticas e possíveis
metástases4. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso
de um cão com a presença tumefação acometendo a face lateral
direita, secundária a ampla invasão neoplásica de adenocarcinoma
das glândulas ceruminosas.

Um cão da raça Buldogue Francês, fêmea castrada, 8 anos, foi
atendido com queixa apatia e com grande aumento de volume do
lado direito da cabeça. Várias terapias haviam sido prescritas, sem
qualquer melhora do quadro clínico. Na avaliação clínica,
observou-se uma grande tumefação acometendo a face lateral
direita, envolvendo as regiões topográficas temporal, zigomática,
articulação temporomandibular, parotídea e massetérica (Fig 1).
Na otoscopia do conduto auditivo externo não foi observado
alteração anatômicas, possibilitando a visualização do conduto
auditivo vertical, horizontal e membrana timpânica direita. O
painel hematológico revelou discreta anemia regenerativa e os
exames bioquímicos estavam dentro dos parâmetros fisiológicos
da espécie. As projeções radiográficas da região temporal direita,
demostrou alterações de trabeculação óssea, com áreas líticas
junto á bula timpânica, processo retroarticular da mandíbula,
processo mastoide do osso temporal e processo zigomático do
osso temporal ipisilateral e perda de definição de interlinha
radiográfica da articulação temporomandibular direita (Fig 2).
Sendo os achados radiográficos compatível com infiltração
neoplásica em região temporal direita.

Exames de ecografia abdominal e radiografia torácica não
revelaram sinais de metástase a distância. O exame citológico foi
realizado, revelando uma amostra com elevada celularidade
formada por agregados de células epiteliais atípicas, com bordos
pobremente definidos, elevada relação núcleo/citoplasma, núcleo
ovoide e grandes, cromatina finamente granular e anisocariose
moderada, sendo os achados citológicos compatíveis com
carcinoma de glândulas ceruminosas (Fig. 3).

Conclusão  

O carcinoma de glândulas ceruminosas é uma neoplasia maligna
do canal auditivo, rara em cães. O prognóstico é ruim, em virtude
do quadro clínico secundário a invasão e destruição dos tecidos
adjacentes, podendo até mesmo acometer cartilagens e ossos,
como no caso apresentado.
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CARCINOMA DE GLÂNDULA CERUMINOSA INFILTRATIVA NUM CÃO: RELATO DE CASO

Fig 1. Aspecto clínico do cão com
evidente tumefação acometendo a
face lateral direita.

Fig 2. Posição Dorso Ventral,
evidenciando achados radiográficos
na região temporal direita.

Fig 3. Mosaico citológico, demostrando celularidade compatível com
carcinoma de glândulas ceruminosas. O fundo de lâmina está formado por
grande quantidade de hemácias.

A obtenção de uma amostra de tecido neoplásico foi solicitada
para histológica, em conjunto com exame de tomografia
computadorizada do crânio, para obtenção de imagem
tridimencional e posteriormente estabelecer um possível plano
cirúrgico. Contudo esses exames não foram autorizados. Na
sequência dos resultados obtidos, foi instituída a terapia com
seções de quimioterápica com carboplatina (300 mg/m2). Nos dias
subsequentes a primeira seção, o animal apresentou alterações
neurológicas com piora progressiva significativa do quadro clínico.
Devido a grande invasão neoplásica e evolução clínica, o
proprietário optou a não continuidade do tratamento e submeteu
o animal ao procedimento de eutanásia. O exame post mortem foi
indicado, contudo não foi autorizado.

Os autores agradecem a colaboração de toda a equipe da Clínica Veterinária Toca dos Bichos e à
Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal, (SFRH/BD/139319/2018).



CONCLUSIONS
ü The PRF-grafting treatments were well tolerated in all the groups
ü PRF-therapy induced a significant granulation tissue, acting as a natural tissue-filler, promoting the epithelialization and wound closure
ü This biomaterial may disclose antibacterial properties once that topical antimicrobial/antiseptics application where not applied
ü PRF-grafting technique could be an alternative to surgical reconstructions (always considering the characteristics of each case)
ü This platelet-based procedure constitutes an environmentally sustainable healthcare technique
ü PRF-therapy constitutes a promising regenerative treatment, accelerating the healing process

Acknowledgements:
FCT PhD grant SFRH/BD/118871/2016
CECAV project UIDB/CVT/00772/2020 UTAD
VetLamaçães Veterinary Clinic

Figure 2. Documentation of the wound healing progress during autologous, allogeneic and xenogeneic PRF-therapy:
A) wound area along the weeks of treatments from d1 (day 1, the first PRF-grafting procedure), to the end of the study (complete wound closure);
B) macroscopic features of the treated wounds, represented by one case of each group.

Legend: Aut, autologous; All, allogeneic; Xen, xenogeneic, following the respective clinical case number.

§ PRF-treatments were well tolerated
in all groups

§ Significant wound reduction area in
the transition from the 1st to the 2nd
week of treatment (Fig.2A)

§ Complete resolution of large-sized
wounds comprising severe tissue
loss

§ Progressive wound contraction, re-
epithelialization, and crust formation,
in all the cases, resulting in
aesthetic scars (Fig.2B)

§ No wound infection signs along the
treatments

§ Absence of ischemic or necrotic
tissue, in any of the cases

§ Increasing tolerance in the course
of PRF-dressing changes: possible
analgesic action

§ Significant wound contraction in
larger wounds

§ PRF-technique avoided a second
surgery in 4 cases

§ The initial median wound area was
6.22 cm2 (0.75 - 16.12)

§ Overall, the PRFs contributed to
complete median healing of 31 days
(11 - 47)

References:
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Soares et al.. (2021b). Standardized Platelet-Rich Fibrin (PRF) from canine and feline origin: An analysis on its secretome pattern and architectural structure. Cytokine. 148 (August): 155695.
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INTRODUCTION
Platelet-rich fibrin (PRF) is an emerging biomaterial advocated to skin wound regeneration, being attained from whole blood throw a single centrifugation step
(Soares et al., 2021a).
Recently, our group demonstrated that standardized canine-PRFs release active forms of growth factors (GFs), essential for tissue regeneration, for up to 10 days
(Soares et al, 2021b). These GFs have a central role in the proliferation and differentiation within the injured region, leading to tissue regeneration (Soares et al.,
2021c). Moreover, antimicrobial, anti-inflammatory, and analgesic effects have been recognized in PRFs (Soares et al., 2021a).
Aim: investigate PRF-grafting as a therapeutic technique for the treatment of critic skin lesions (contaminated/ involving a great tissue loss), exploring autologous,
allogeneic and xenogeneic clinical applications.

A

MATERIALS AND METHODS
A total of 11 animals enrolled this study, being allocated into 3 different
treatment groups (table 1).
One PRF was obtained from 5 mL whole blood, from screened dogs (Fig.1).
Each treatment was constituted by the grafting of 1 PRF for each 1.5 - 2 cm2

wound area, followed by closed bandage, applying a standardised protocol
previously described (Soares et al., 2021b; Soares et al., 2021c).
No additional debridement or topical antimicrobial/antiseptics were applied
during the treatment.
Wound area evolution was calculated using ImageJ® and statistical analysis
conducted by GraphPad® (values expressed as medians and interquartile
ranges).

Figure 1. 
Macroscopic aspect of canine-PRF clots.

Table 1. Treatment Groups and participant number
I. Autologous:
donor and recipient are the same animal (n=6)
II. Allogeneic:
canine-donor different from the recipient dog (n=2)
III. Xenogeneic:
canine PRF-donor and a feline PRF-recipient (n=3)
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CLINICAL INSIGHTS OF PLATELET-RICH FIBRIN (PRF) AS AN 
ACTIVE BIOMATERIAL FOR WOUND REGENERATION
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CORPOS ESTRANHOS TRAQUEOBRÔNQUICOS EM CÃES – UM DIFERENCIAL IMPORTANTE 
NA PRÁTICA CLÍNICA: A PROPÓSITO DE QUATRO CASOS CLÍNICOS

M. T. Prego1, M. J. Dias1,2, P. L. Marques1, N. Santos1, D. Bota3, R.O. Leal1, 2

¹HEV –Hospital Escolar Veterinário, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Avenida da Universidade Técnica, 1300-
477, Lisboa, Portugal  

²Centro de InvesJgação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, ULisboa, Lisboa, Portugal
3Hospital Veterinário do Restelo, Rua Gregório Lopes 1513, 1449-010 Lisboa, Portugal

INTRODUÇÃO
Os corpos estranhos traqueobrônquicos são pouco frequentes
em cães e gatos. Usualmente apresentam dimensões pequenas e
alojam-se nos brônquios, causando uma broncopneumonia
responsiva aos an=bió=cos que recidiva aquando da sua
interrupção [1]. A traqueobroncoscopia surge muitas vezes como
o exame complementar de diagnós=co para a iden=ficação e
remoção de corpos estranhos traqueobrônquicos [2].

OBJETIVO

Sensibilizar os Médicos Veterinários para a possibilidade
da ocorrência de corpos estranhos traqueobrônquicos
como causa de tosse em cães.

CASOS CLÍNICOS

Foram reunidos os casos referenciados para traqueobroncoscopia com diagnóstico final de corpo estranho traqueobrônquico
em dois centros de referência da área metropolitana de Lisboa, entre Setembro de 2018 e Agosto de 2021.
No total reuniram-se os dados referentes a quatro cães: um Setter Inglês com 11 meses, um Braco Alemão com 2 anos e um
Labrador Retriever e Cane Corso, ambos com 6 anos. O Setter Inglês apresentava crises de engasgos e tosse emetizante com
hemoptise de aparecimento agudo após passeio no campo. O Labrador Retriever, o Cane Corso e Braco Alemão
apresentavam tosse crónica refratária (> 2 semanas) ao tratamento com antibiótico.
O Setter Inglês, o Labrador Retriever e o Braco Alemão realizaram radiografias torácicas. O Setter não revelava alterações
significativas enquanto que o Labrador Retriever e o Braco Alemão apresentavam um padrão bronco-intersticial difuso
inespecífico.
O Cane Corso realizou uma tomografia computorizada torácica que revelou uma suspeita de corpo estranho brônquico.

[1] E%nger et al. 2017. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 8th Edi?on. Missouri (MO): Elsevier
[2] Tenwolde AC, Johnson LR, Hunt GB. 2010. The role of bronchoscopy in foreign body removal in dogs and cats: 37 cases (2000–2008). J Vet Intern Med; 24: 1063–1068

TRAQUEOBRONCOSCOPIA

CONCLUSÃO

ü Contrariamente às radiografias torácicas, apenas a tomografia computorizada permi=u a
iden=ficação de um corpo estranho;

ü A presença de corpos estranhos traqueobrônquicos deve fazer parte da lista de
diagnós<cos diferenciais de tosse;

ü A realização de uma traqueobroncoscopia é recomendada em casos de tosse refratária.

Todos os cães apresentavam a mucosa brônquica eritematosa (1) e com friabilidade aumentada. O Labrador Retriever
apresentava ainda espessamento focal da mucosa do brônquio principal esquerdo e o Cane Corso secreções brônquicas
purulentas (2). No Setter Inglês identificaram-se três praganas, uma no brônquio principal direito (RPB), uma no brônquio
referente ao lobo médio (RB2) e outra no brônquio correspondente ao lobo caudal direito (RB4). O Cane Corso apresentava
duas praganas no brônquio correspondente ao lobo caudal direito (RB4). No Labrador foi identificada uma pragana no
brônquio principal esquerdo (LPB) e no Braco Alemão, uma no lobo caudal esquerdo (LB2).
Em todos os casos as praganas foram removidas sem incidentes e com recurso a uma pinça de corpo estranho (3 e 4).

1 2 3 4

ü Nesta série de quatro casos, todos os cães eram de idade jovem ou adultos e apenas um deles =nha história pregressa
compaevel com corpo estranho;

“Este trabalho teve o apoio da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia IP - bolsa UIDB / 00276/2020. O autor declara não haver conflito de interesses ”



CRITÉRIOS  DE SELEÇÃO DE LENTES INTRAOCULARES NA 
CIRURGIA DE CATARATAS POR FACOEMULSIFICAÇÃO EM CÃES

Vanessa PAIS, Esmeralda DELGADO
CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária – Universidade de Lisboa

O único método eficaz no tratamento de catarata é a remoção

cirúrgica do conteúdo da lente, que tem como resultado olhos

afáquicos com défice refrativo grave, sendo este corrigido com

recurso a lentes intraoculares (IOL) (Fig.1). Existe um número

limitado de IOLs disponíveis em oftalmologia veterinária, ficando

ao critério do cirurgião a seleção da IOL mais adequada a implantar

em cada paciente. No entanto, ainda não estão bem definidos os

critérios a utilizar nessa seleção.

Foi realizado um estudo retrospetivo de uma amostra

heterogénea de 38 cães com diagnóstico de catarata e

submetidos a cirurgia de facoemulsificação. As variáveis em

estudo foram o porte do animal (pequeno [≤10 kg], médio [<10 kg

≤25 kg] e grande [<25 kg]), os valores de biometria ocular obtidos

após ecografia ocular em modo B (ECO) (Fig.2 e Fig.3) e o

tamanho da IOL (12 mm, 13 mm e 14 mm). Os resultados da

correlação foram considerados significativos quando p <0,05.

Fig.2 e Fig.3- Ilustração esquemática das medidas biométricas obtidas por ECO em modo B. (Original)

B1 - Comprimento axial do GO.

B4 - Comprimento longitudinal da lente.

MATERIAIS / MÉTODOS

Tabela 4 – Distribuição do tamanho da LIO selecionada em função ao comprimento axial do GO

Tabela 5 – Distribuição do tamanho da LIO selecionada em função ao comprimento longitudinal da lente.

Os valores médios obtidos na ECO encontram-se dentro dos valores de referência descritos

na literatura (Tabela 1), sendo possível verificar que à medida que os valores de biometria

ocular aumentam o porte do animal acompanham essa tendência (Tabela 2 e 3).

RESULTS

Constatou-se uma correlação positiva entre o tamanho da IOL e o comprimento axial do

globo ocular (GO), (0,5≤ | ρ | <0,75), no olho esquerdo (OS) (| ρ | = 0,561) e no olho direito

(OD) (| ρ | = 0,567). Na Tabela 4, é possível observar um padrão de seleção na escolha do

IOL, embora não rigoroso. Nenhuma correlação foi encontrada entre o tamanho da LIO e a o

comprimento transversal da lente bilateralmente (p <0,05). A Tabela 5 não revela nenhum

padrão de seleção como na anterior.

Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros de biometria.

Tabela 2 - Valores médios do comprimento axial do GO D e GO E em função do porte do animal.

Tabela 3 - Valores médios do comprimento longitudinal da lente do OD e OS em função do porte 
do animal.

A relação entre o porte do animal e o tamanho da IOL apresentou uma correlação positiva e

estatisticamente significativa, de intensidade muito forte (| ρ | ≥ 0,75) para OS e OD (| ρ |

= 0,811 e | ρ | = 0,778, respetivamente).

INTRODUÇÃO / OBJETIV0

Fig.1- Olho pseudofáquico (original). 

RESULTADOS

DISCUSSÃO
O comprimento axial do GO e o porte do animal foram as variáveis que demonstraram maior influência na seleção do

tamanho da IOL a implantar. Sugere-se a realização de estudos adicionais com o intuito de estabelecer a importância dos

valores de biometria ocular aferidos na ECO bem como a comercialização de uma gama mais ampla de IOLs em função de

cada paciente.

XVII Congresso Hospital Veterinário Montenegro, 2021SUPORTADO FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no Projecto UIDB/00276/2020.

Contribuir para o conhecimento dos

critérios de seleção das IOLs na

correção cirúrgica das cataratas por

facoemulsificação em cães.

Parâmetros de biometria (mm) OD OS

Comprimento axial do GO 17,6 ± 1,61 17,6 ±1,48

Comprimento longitudinal da lente 11,3 ± 1,56 11,3 ± 1,88

Porte do animal Peso médio (kg) Comp. Axial GO D 
(mm)

Comp. Axial GO E 
(mm)

Pequeno 6,78 16,76 17,02
Médio 14,94 18,05 17,68

Grande 31,02 19,48 19,56

Porte do animal Peso médio (Kg) Comp. Long lente 
OD (mm)

Comp. Long lente
OS (mm)

Pequeno 6,78 10,74 10,74
Médio 14,94 11,90 11,43

Grande 31,02 12,22 13,06

Comp Long 
Lente (mm) 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 ± DP (mm)

LIO 12 9,5 12,2 10,87 ± 1,37
LIO 13 10,1 12,7 11,40 ± 1,30
LIO 14 10,3 15,4 12,88 ± 2,56

Comp axial 
GO (mm) 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 ± DP (mm)

LIO 12 15,4 18,7 17,0 ± 1,65
LIO 13 16,8 18,2 17,5 ± 0,66
LIO 14 18,3 21,1 19,7 ± 1,42



Doença de Caroli num Gato: a propósito de um caso clínico
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INTRODUÇÃO
A doença de Caroli é um tipo raro de malformação ductal,
caracterizada por dilatação dos ductos biliares hepáticos,
interlobulares ou intralobulares. A dilatação é segmentar e
irregular, quística ou sacular. 1,2 Pode surgir acompanhada de
fibrose hepática, causando hipertensão portal e comunicação
portossistémica adquirida (síndrome de Caroli) ou apresentar
unicamente dilatação ductal (doença de Caroli). Os sinais
clínicos e alterações analíticas deste tipo de malformação são
semelhantes às de uma colangiohepatite, sendo o seu
diagnóstico feito por imagiologia (ecografia e/ou tomografia
computorizada (TC)) e histopatologia.3

OBJETIVO
✓ Descrever o caso de um gato com diagnóstico de doença

de Caroli, contribuindo para o aumento da bibliografia
atual.

CASO CLÍNICO
• Gato, macho castrado, 7 anos, referenciado por aumento

crónico das enzimas hepáticas, icterícia e perda de peso
• Exame físico sem alterações, exceto a icterícia
• Análises confirmam aumento das enzimas hepáticas e

hiperbilirrubinemia; hemograma normal
• Imagiologia: hepatomegalia; dilatação vias biliares; 3

quistos volumosos no lobo caudato
• Não foi realizada colecistocentese, devido ao elevado

risco de peritonite biliar
• Tratamento inicial com amoxicilina+ácido clavulânico,

marbofloxacina, ácido ursodesoxicólico e SAMe
• Período de melhoria inicial, com agravamento

significativo após 2 semanas
• Dado o agravamento, avançou-se para cirurgia:

colecistectomia, biópsia hepática e exérese de um dos
quistos

• Histopatologia: malformação congénita dos ductos
biliares, com infiltração linfocítica; colecistite crónica
hiperplásica.

• Iniciou-se tratamento com prednisolona e, numa segunda
fase, ciclosporina

• Após um período de melhoria e estabilização da doença,
foi realizada eutanásia, por hiporrexia e dilatação
abdominal, por aumento do volumes dos quistos
intrahepáticos, 8 meses após a colecistectomia,

1.Görlinger, S., Rothuizen, J., Bunch, S., & Ingh, T. (2003). Congenital Dilatation of the Bile Ducts (Caroli’s Disease) in Young Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, 17(1), 28–32. 
2.Roberts, M. L., Rine, S., & Lam, A. (2018). Caroli’s-type ductal plate malformation and a portosystemic shunt in a 4-month-old kitten. Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports, 4(2)
3.Spain, H. N., Penninck, D. G., Webster, C. R., Daure, E., & Jennings, S. H. (2017). Ultrasonographic and clinicopathologic features of segmental dilatations of the common bile duct in four cats. Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports, 3(1)
"Este trabalho teve o apoio da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia IP - bolsa UIDB / 00276/2020. O autor declara não haver conflito de interesses" 

IMAGIOLOGIA

CONCLUSÃO
✓ Malformações hepatobiliares congénitas devem ser incluídas na lista de diagnósticos

diferenciais de gatos refratários ao tratamento de colangite e colangiohepatite
✓ Uma avaliação imagiológica (ecografia e/ou TC) juntamente com avaliação histopatológica,

são essenciais para o diagnóstico

Fig.1 Colangite – ecografia Fig. 2 Quistos biliares – 1ª ecografia

Fig.3 Colecistite – ecografia Fig.4 Quistos biliares – última 
ecografia

HISTOPATOLOGIA

Foto 1 – Colecistite crónica hiperplásica 
de padrão exuberante com formação de 
ácinos e papilas ramificadas revestidas 
por epitélio simples cilíndrico. H&E, X40

Foto 2 – Quisto de parede de tecido 
conjuntivo edemaciado revestida por 
epitélio simples cúbico. H&E, X40.

Fig.4 Dilatações focais das vias biliares –
TC Abdominal

Fig.5 Dilatação do ducto biliar comum 
– TC Abdominal



Effect of the intra-articular of platelet-rich 
plasma in dogs with hip osteoarthritis

Alves J.1,2, *; Santos A.1; Jorge P.1
1Guarda Nacional Republicana; 2MED – Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, 

Universidade de Évora, Pólo da Mitra.

The intra-articular administration of PRP reduced pain and improved several
functional scores in dogs with hip OA, with treatment being the covariate
influencing the changes observed. PRP can be considered a good therapeutic
option for OA management, even in cases of severe OA.

Twenty police working dogs with hip osteoarthritis (OA) were selected and
assigned to a control group (CG, n=10) or treatment group (PG, n=10);

PG received two intra-articular administrations of 2ml of PRP/joint (CRT
PurePRP® Kit, Companion), 14 days apart. CG received an intra-articular
administration of 2ml of saline at the same moments;

Response to treatment was determined with the Canine Brief Pain Inventory,
Liverpool Osteoarthritis in Dogs, Canine Orthopedic Index, and Hudson Visual
Analogue Scale;

Evaluation were conducted before treatment, +8, +15, +30, +60, +90, +120,
150, and +180 days after initial treatment

Results in PG were significantly better than those in CG in several
evaluation moments, particularly PSS (up to 180d, p=0.02), HVAS (150d,
p=0.02), and gait (150d, p=0.04).

The Kaplan Meier test showed that PG (120-132 days) took longer to
return to the initial evaluation score values with all outcome measures,
compared to CG (27-69 days).

Cox regression showed that treatment was the covariable that
contributed to the outcomes observed in all scores. Increasing body
weight had a 1.06-fold probability increase to baseline values. In the QOL
and overall COI score, dogs with severe OA had a 2.96 and 3.02-fold
increase probability, respectively, to return to baseline values compared
with dogs with a moderate hip grade.

This study aimed to evaluate the effectiveness of the intra-articular injection of
platelet-rich plasma (PRP) in the management of dogs with bilateral hip OA

Fig. 1 – Platelet-rich plasm preparation. 
Blood colection (top), processing (middle), 
and intra-articular administration (botom).
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MATERIALS AND METHODS:

RESULTS:
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ENTEROPATIA CRÓNICA REFRATÁRIA AO TRATAMENTO, ASSOCIADA A 
INFEÇÃO NATURAL POR LEISHMANIA INFANTUM – ESTUDO DE 3 CASOS

P. L. Marques1, M. J. Dias 1,2, S. Prata 1, M. T. Prego 1, N. Santos 1, R.O. Leal 1,2

 

 

¹HEV –Hospital Escolar Veterinário, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Avenida da Universidade 
Técnica, 1300-477, Lisboa, Portugal.    
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INTRODUÇÃO
A Leishmaniose Canina (CanLeish) é uma doença endémica na zona 
Mediterrânica, podendo ter uma apresentação visceral ou mucocutânea e 
exibir uma grande variedade de sinais clínicos tais como uveíte, atrofia dos 
mastigadores, claudicação, linfadenomegália, hepatopatia, doença renal ou 
dermatite esfoliativa.  Contudo, pode ainda apresentar manifestações atípicas 
que dificultam o seu diagnóstico, nomeadamente alterações gastrointestinais: 
leishmaniose associada a colite linfo-plasmocitária e granulomatosa [1], 
enterocolite e gastrite linfoplasmocítica e histiocítica [2], duodenite 
granulomatosa [3], enterocolite neutrofílica e histiocítica [4]. 

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo consciencializar a
classe médico-veterinária para o facto de a
leishmaniose poder surgir como causa de um quadro
de enteropatia crónica.

CASOS CLÍNICOS
Três cães, dois machos inteiros (Labrador Retriever e Teckel) e 
uma fêmea inteira (Border Collie) foram referenciados por 
sinais de gastroenterite crónica refratária ao tratamento. 

[1] Ferrer L, Juanola B, Ramos JA. Chronic Colitis Due to Leishmania Infection in Two Dogs. Vet Pathol 1991; 28: 342-343. [2] Ruiz G, Laloy E, Benchekroun G. Chronic gastritis and enterocolitis associated 
with Leishmania infection in an 18-month-old, intact female dog. Veterinary Quarterly 2015, 35(4): 236-239. [3] Ayala I, Bernal LJ, Garcia-Martinez JD, Gomez MA, Navarro JA, Bernabe A. An Atypical Case of 
Leishmaniasis Associated with Chronic Duodenitis in a Dog. J Am Anim Hosp Assoc 2017; 53(2):101-106. [4] Ward PM, McLauchlan G, Millins C, Mullen D, McBrearty AR. Leishmaniosis causing chronic diarrhoea in a dog. 
Veterinary Record Case Reports 2019, 7(1). Este trabalho foi apoiado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia IP – Bolsa UIDB/00276/2020. O autor não declara conflitos de interesse. 

CONCLUSÃO

Esta série de casos sublinha a necessidade de inclusão da CanLeish nos diagnósticos diferenciais de 
enteropatias crónicas, sobretudo as refratárias ao tratamento médico, mesmo aquando da ausência de 
sinais clássicos da doença. 

Ao exame clínico apresentavam:

Linfadenomegália (Border Collie);

Atrofia dos mastigadores (Teckel e Labrador Retriever).

A nível das análises hematobioquimicas e urina tipo II 
revelavam: 

Hipoalbuminémia (Teckel e Border Collie);

Hiperproteinémia (Teckel e Border Collie);

Hiperglobulinémia (Teckel e Border Collie); 

Anemia hiporregenerativa (Teckel e Labrador Retriever);

Proteinuria (Teckel e Border Collie). 

Dois dos cães já tinham sido submetidos a biópsias - 
biópsias gástricas por laparotomia no Teckel e biópsias 
gástricas e duodenais por gastroduodenoscopia no Labrador 
- tendo-se obtido o diagnóstico histopatológico de gastrite 
erosiva e gastrite hiperplásica com enterite 
linfoplasmocitária, respetivamente. 

Todos os animais foram tratados com alopurinol e antimoniato de meglumina e o 
tratamento imunossupressor previamente instaurado foi progressivamente 
reduzido e descontinuado. Todos os casos resolveram os sinais digestivos após 
tratamento da CanLeish. 

Fig. 1 – Labrador Retriever antes do tratamento – Amiotrofia e 
magreza evidentes

Fig. 2 – Border Collie com uveíte e nódulo cutâneo após recidiva

Dois animais (Border Collie e Teckel) apresentavam vómito e 
diarreia de origem mista com presença episódica de 
hematoquézia e melena enquanto um (Labrador Retriever) 
tinha um quadro de diarreia crónica de intestino delgado 
(líquida, associada a perda de peso).

Todos os animais foram submetidos a ecografia abdominal, a qual não revelou 
alterações significativas com exceção de hipomotilidade e distensão gástrica no 
Teckel. 

Foi efetuada serologia (Leiscan®) a qual se revelou positiva para os 3 casos –
Razão positiva em todos os cães.

Foi efetuado PCR para Leishmania infantum nas biópsias digestivas de um dos 
casos (Teckel), que se revelou positivo. O diagnóstico de gastroenteropatia 
crónica associada a infeção por CanLeish foi estabelecido. 

Todos animais já tinham sido previamente tratados com 
prednisolona, metronidazole e dieta do tipo gastrointestinal 
ou hipoalergénica, sendo refratários à terapêutica.

Um dos casos (Labrador) seronegativou 6 meses mais tarde. O Teckel e o Border 
Collie resolveram os sinais digestivos, mantiveram-se estáveis do ponto de vista 
clínico após tratamento da Leishmaniose tendo ambos recidivado cerca de um 
ano depois, com um quadro de glomerulonefrite que justificou eutanásia.
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Os felinos estão entre os animais de estimação mais comuns na União
Europeia1. Nas últimas décadas, a esperança média de vida dos gatos tem
aumentado, e consequentemente as doenças de natureza oncológica são
cada vez mais prevalentes.

Estudos anteriores indicam que os tumores de pele são os mais frequentes
nos felinos, pelo que torna-se fulcral reconhecer os padrões epidemiológicos e
demográficos que caracterizam os tumores neste órgão, de forma a aumentar
a consciencialização da sua importância na prática clínica e explorar possíveis
aplicações em oncologia comparada2.
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O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição dos tipos

histológicos de tumores de pele diagnosticados em gatos em

Portugal e caracterizar a distribuição de fatores demográficos

associados.

Foram consultados retrospectivamente os registros histopatológicos
resultantes do diagnóstico de tumores de pele, obtidos em 2019 pelo
laboratório DNAtech, o qual processa amostras a nível nacional.

Foram recolhidos dados epidemiológicos, quando presentes, relativos à raça,
sexo e idade, e tipo de tumor e malignidade.

Foi utilizada a técnica histológica clássica, utilizando fixação em formol
tamponado a 10% e secção histológicas de 4µm corados com hematoxiciclina
e eosina (H&E). Quando necessário, foram utilizadas técnicas de
imunohistoquímica.

Os tumores foram classificados de acordos com os critérios da Organização
mundial de Saúde (WHO).

A análise estatística foi realisada com recurso ao programa Statistical Package
for the Social Sciences for Windows software (SPSS, version 26.0, IBM,
Armonk, New York, USA) considerando um valor de alfa de 0,05.

MATERIAIS E MÉTODOS

No total foram consultados 475 registos oncológicos referentes a análises

histopatológicas de todos os tipos de tumores enviados para o laboratório no

ano de 2019. Destes, 150 foram classificados como tumores de pele,

representando a segunda localização mais comum (31,7%, 150/475),

ultrapassada apenas pelos tumores mamários, que representaram 43,6%

(207/475) dos tumores diagnosticados (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Frequência de tumores de pele

Nos tumores benignos a lesão mais comum foi o adenoma sólido quístico das

glândulas apócrinas, representando 38,3% destas lesões (23/60). Lipomas

(26,7%, 16/60) e mastocitomas (21,7%, 13/60) constituíram a segunda e

terceira neoplasias benignas mais comum nos gatos analisados.

A idade média dos animais afectados foi de 10,4 anos e a distribuição de

acordo com o género foi bastante equivalente, com 54,7% (82/150) dos

animais registados como sendo do sexo masculino e 45,3% (68/150) do sexo

feminino (Gráfico 2).

Na análise estatística foi possível determinar uma associação

estatisticamente significativa (p=0,001) entre a presença de tumores de

origem epitelial com animais de idades mais avançadas (média de 11,4

anos), quando comparado com a idade média dos animais com tumores

de origem mesenquimatosa (9,4 anos).

Não foi possível estabelecer mais nenhuma associação com significância entre

os restantes parâmetros analisados (lesão benigna versus lesão maligna,

classificação histopatológica do tumor, raça, sexo e idade).

RESULTADOS

✓ Cerca de um terço dos tumores presentes na prática clínica dos

gatos afetam a pele, sendo os tumores das células escamosas

os mais frequentes dentro deste grupo.

✓ Estudos futuros são importantes para averiguar se há fatores

predisponentes para o seu aparecimento, sendo no entanto

essencial alertar os donos para os primeiros sinais destas

lesões, facilitando o diagnóstico precoce que pode facilitar o

tratamento e melhorar o prognóstico.

CONCLUSÕES

Tumores 
de Pele

31%

Tumores 
mamários

44%

Outros
25% ✓ 60% (90/150) caracter maligno

✓ 28,9%, (26/90) carcinoma das
células escamosas

✓ 22,2%, (20/90) fibrossarcoma

Macho
55%

Fêmea
45%

Gráfico 2 - Distribuição de tumores

de pele por sexo.



Evaluation of different definitions of treatment 
success with a weight distribution platform in 

response to treatment in dogs with 
osteoarthritis

Alves J.C.1,2, *; Santos A.1; Jorge P.1; Lavrador C.2; Carreira L. M.3,4

1Guarda Nacional Republicana; 2ICAAM – Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrâneas, Universidade de Évora; 3Interdisciplinary Centre 
for Research in Animal Health (CIISA) – University of Lisbon, (FMV/ULisboa) – Portugal. 4Anjos of Assis Veterinary Medicine Centre; *alves.jca@gnr.pt

Fifty police working dogs with hip osteoarthritis were assigned to a
group of 20 joints each and either received a single intra-articular
administration of saline (control group) or treatment (a platelet
concentrate, Hylan G-F 20, stanozolol, or triamcinolone hexacetonide)
on day 0;

On days 0 and 15 post-treatment, weight-bearing was evaluated with a
weight distribution platform . A deviation from normal weight-bearing
and a symmetry index (SI) was determined;

The power of defining treatment success as reductions of ≥1%, ≥2%,
≥3% in deviation, and ≥5%, ≥10%, ≥15%, ≥20%, and ≥25% in SI was
explored;

We also evaluated how setting the inclusion criteria at baseline to a
deviation of 1% (population 1), 2% (population 2), and 3% (population
3) in deviation, and 10% (population 1), 20% (population 2), and 30%
(population 3) in SI.

To evaluate the power of weight-bearing evaluation in detecting differences among treatment and control groups
in dogs with hip OA when the individual patient data is analyzed.

Fig. 1 – A dog during weight-bearing
evaluation.

GOALS:

MATERIALS AND METHODS:

The highest power for deviation was obtained with a reduction ≥1 in
populations 1, 2, and 3 (58%, 78%, and 73%, respectively);

For SI, a decrease of ≥10% in populations 1 and 2 (40% and 47%, respectively)
and ≥15% in population 3 (38%) were the definitions with the highest power.

RESULTS:

The evaluation of static weight-bearing distribution had a robust statistical power to evaluate response to treatment in
dogs with OA. It can be used as an outcome measure in assessing individual and group response to treatment.

CONCLUSIONS:

REFERENCES:

Fig. 2 – Intra-articular administration.



INTRODUÇÃO
A dermatite atópica canina (DAC) afeta cerca de 10-15%
da população canina mundial, sendo que o bouledogue
Francês (BF) e o labrador retriever (LR) são raças
predispostas.

A imunoterapia de alergénios é o único tratamento
etiológico com potencial de reverter a patogénese da
doença. No entanto, novas vias não invasivas, seguras,
eficazes e de fácil administração em casa que
promovam a adesão à terapêutica são necessárias.

A imunoterapia epicutânea é considerada uma das vias
mais promissoras em medicina humana.

MATERIAIS E MÉTODOS
• Estudo clínico piloto prospetivo, realizado em

colaboração com a Faculdade de Farmácia e de
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa.

• 16 cães (9 BF e 7 LR) com DAC não sazonal e serologia
de IgE positiva para ácaros domésticos.

• Aplicação semanal de um penso com a formulação
alergénica de ácaros personalizada para cada cão,
durante 12 horas, ao longo de 12 semanas.

• Desenvolvimento de um dispositivo em 3D para
incorporar a formulação de dose 100 HEP/ml.

• Tricotomia da região central da entrada do peito,
seguido de tape-stripping da pele.

• Avaliação: prurido (PVAS10), lesões cutâneas (2D-IGA),
eficácia da terapêutica na perspetiva dos titulares
(OGATE e OGES, grau de qualidade de vida,
concentrações de IgE e IL-10, reações sistémicas e
locais, cumprimento com o protocolo e consultas.

RESULTADOS
• Sucesso1 do parâmetro do prurido:

• Sucesso1 do parâmetro das lesões cutâneas:

1Segundo as recentes recomendações COSCAD’18 do ICADA.

• Variação da média do grau de prurido (esquerda) e
lesões cutâneas (direita) ao longo das 12 semanas:

*Diminuição estatisticamente significativa.

• Eficácia da imunoterapia epicutânea na perspetiva
dos titulares (resposta boa-a-excelente):

OGATE: 86.67% (13/15)   |   OGES: 73.33% (11/15)

• Sucesso do grau da qualidade de vida: 86.67% (13/15)

• Não se verificaram reações adversas sistémicas
nem locais graves. Efeito secundário mais comum:
prurido ligeiro durante a aplicação do penso.

• Concentração de IgE diminuiu em 10 cães (66.67%)
e 2 (13.33%) dessensibilizaram a todos os ácaros.

• Resultados de IL-10 inconclusivos.

• Taxa de adesão ao tratamento: 93.75% (15/16).
Apenas um LR abandonou o estudo.
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Objetivo Primário
Investigar a praticabilidade, eficácia e segurança da
imunoterapia epicutânea na DAC não sazonal.

Objetivo Secundário
Avaliar a adesão dos titulares ao tratamento.

CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS
A imunoterapia epicutânea foi:

• Bem tolerada pelos cães

• Segura

• Eficaz no controlo do prurido: 86.67%

• Eficaz no controlo das lesões cutâneas: 66.67%

• A continuação deste estudo será financiada pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia

Imunoterapia Epicutânea: uma nova esperança para
a dermatite atópica canina? Uma prova de conceito in vivo

13/15 5/6 8/9

8/12 3/4 5/8
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Discussion

Introduction Methods

Results

Periodontal disease (PD) is one of the most common oral

inflammatory disease in dogs.

It results from a polymicrobial biofilm at teeth surface (dental

plaque) and a subsequent host inflammatory response.

Several bacteria are reported to be present at different stages of

dental plaque formation, such as Neisseria, Corynebacterium or

Enterococcus spp.

Considering the high PD prevalence and complexity of

periodontopathogens, new PD control strategies are required.

Antimicrobial peptides, such as Nisin Z, are compounds produced

by most organisms with antimicrobial and immunomodulatory

ability, showing potential for PD control.

Bacterial reference strains:

Enterococcus faecalis ATCC 29212

Enterococcus faecalis ATCC 51299

Enterococcus faecium CCUG 36804

Corynebacterium canis CCUG 58627T

Neisseria zoodegmatis CCUG 52598T

Broth microdilution method - Minimum Inhibitory (MIC) and

Bactericidal Concentrations (MBC) (Cunha et al. 2018).

Results obtained are in accordance with previous reports, reinforcing the potential of Nisin Z in oral diseases. Further research must be performed to access

nisin Z activity in oral polymicrobial biofilms and in in vivo clinical trials. However, this preliminary experimental work suggests that nisin Z can be an

appropriate candidate for canine dental plaque prevention. As dogs are considered models for human PD these results may be extrapolated to human

medicine.

1CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
2Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Caparica, Portugal

The main goal of this work was to evaluate the antimicrobial ability 

of Nisin Z against 5 periodontopathogens.
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All strains were suceptible to nisin Z.

Mean values of MIC and MBC by strain are presented in Figure 1.

Nisin Z showed bactericidal activity against all strains.

Figure 1. Mean MIC and MBC values of nisin Z by each strain.

Cunha E et al. 2018. Potential of two delivery systems for nisin topical application to dental plaque biofilms in dogs. BMC Vet Res, 14(1), 375. doi: 10.1186/s12917-018-1692-9.
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INTRODUÇÃO
• Foram estudados os casos provenientes do Reino Unido, Alemanha,

Holanda, Noruega, Espanha e Portugal submetidos ao laboratório CEDIVET

entre Abril/2020 e Março/2021 para realização de imunofenotipagem de
linfoma em lâminas citológicas previamente coradas (n=384).

• Critérios de inclusão - amostras de linfonodos, baço, fígado e massas extra-
cavitárias com diagnóstico citológico de linfoma.

• Critérios de exclusão - imunofenótipo inconclusivo (n=22) e espécie felina

(n=77).

• Recolheram-se os dados relativamente ao sexo, raça, idade e porte da

raça: pequeno (>10kg), médio (11-25kg), grande (>25 kg).

• Realizou-se análise estatística descritiva para caracterizar a amostra e

estatística inferencial (teste do Qui-quadrado, teste de Fisher e teste t de

Student) para analisar a relação entre as variáveis. O nível de significância

para rejeitar a hipótese nula foi fixado em p ≤ .05.

MATERIAIS E 
MÉTODOS

RESULTADOS

84,2%
n=240

15,8%
n = 45
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Variável n (%)

Sexo
Macho

Fêmea

Sem informação

Total

189 (66,3%)

94 (33%)

2 (0,7%)

285 (100%)

Porte
Pequeno 

Médio 

Grande 

Sem informação

Total

24 (8,4%)

43 (15,1%)

71 (24,9%)

147 (51,6%)

285 (100%)

Raça
SRD

Labrador Retriever

Golden Retriever

Staff. Bull Terrier

Boxer

Outras

Total

147 (51,6%)

21 (7,4%)

12 (4,2%)

8 (2,8%)

8 (2,8%)

89 (31,2%)

285 (100%)

A amostra consistiu em 285 cães

com uma média de idade de 8,6 anos

± 3 anos. Verificou-se uma maior

percentagem de machos (66,3%) e
de cães sem raça definida (SRD)

(51,6%). A restante caracterização da

amostra encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização da 

amostra (n=285).
Gráfico 1 – Frequências relativa e absoluta do 

imunofenótipo de células B e T diagnosticado.

Foi encontrada uma relação estatisticamente significativa entre o imunofenótipo e a raça (p = .016 ), com

uma proporção significativamente mais elevada de Boxers com o imunofenótipo T (8,9%) (Tabela 2).

Nos restantes casos a relação não foi estatisticamente significativa (p > 0.05).

Figura 1 – Citologia aspirativa de

linfonodo com linfoma de alto grau.

Maioria das células linfóides são de

grandes dimensões, com

frequentes mitoses (x1000, MGG).

• O linfoma é uma das neoplasias mais comuns em cães e a

determinação do imunofenótipo é clinicamente relevante.1

• A imunocitoquímica (ICC) em lâminas previamente coradas

é um método descrito recentemente que permite uma

imunofenotipagem rápida, realizada nas lâminas citológicas,

sem necessidade de nova colheita.2,3 A comodidade desta

técnica e a sua pioneira implementação no CEDIVET justifica

um largo número de casos classificados neste laboratório.3

• Os OBJETIVOS do trabalho foram: 1) realizar o estudo

descritivo duma amostra de 285 casos de linfoma canino com

imunofenotipagem em lâminas citológicas previamente

coradas; 2) analisar a relação entre o imunofenótipo e as

variáveis raça, porte, idade e sexo do animal.

CONCLUSÕES
• Os cães com linfoma nesta amostra foram maioritariamente SRD, machos, de grande porte e com uma média de idade de 8,6 anos.

• O imunofenótipo mais frequente foi o de células B. Foi encontrada uma relação entre a raça e o imunofenótipo (p = 0.016), com uma proporção

significativamente mais elevada de Boxers com o imunofenótipo T. Os dados obtidos com esta técnica estão dentro do reportado na literatura.4

• Futuramente, seria interessante recolher toda a informação clínica e patológica dos casos, de forma a estudar a relação dos subtipos e do grau de linfoma com

a resposta ao tratamento e respetivo prognóstico. Tendo em conta a origem multinacional das amostras, será relevante a realização de um estudo

epidemiológico com objectivo de identificar diferenças geográficas. Por último, seria de valor a expansão do estudo com outras espécies animais,

nomeadamente felinos e equinos.

1 Zandvliet, M. (2016). Canine lymphoma: a review. Em Veterinary Quarterly (Vol. 36, Número 2, pp. 76–104). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/01652176.2016.1152633
2 Raskin, R. E., Vickers, J., Ward, J. G., Toland, A., & Torrance, A. G. (2019). Optimized immunocytochemistry using leukocyte and tissue markers on Romanowsky-stained slides from dogs and cats. Veterinary Clinical Pathology, 48(S1), 88–97. https://doi.org/10.1111/vcp.12759
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Raças Imunofenótipo – n (%) Total
B T

SRD/CRUZADO 123 (51,2%) 24 (53,3%) 147 (51,6%)
Labrador retriever 16 (6,7%) 5 (11,1%) 21 (7,4%)
Golden retriever 11 (4,6%) 1 (2,2%) 12 (4,2%)
Boxer 4 (1,7%) 4 (8,9%) 8 (2,8%)
Staff. Bull Terrier 5 (2,1%) 3 (6,7%) 8 (2,8%)
Outras 81 (33,8%) 8 (17,8%) 89 (31,2%)
Total 240 (100%) 45 (100%) 285 (100%)

Tabela 2 – Raças e Imunofenótipo (Frequências absoluta e relativa).

Figura 2 – Citologia aspirativa de linfonodo

com linfoma de células B de alto grau. A –

Células linfóides neoplásicas de grandes

dimensões e linfócitos maturos. Mitose

atípica à direita; B – As células linfoides

imaturas são positivas a CD20, um

marcador de células B; C – As células

linfoides pequenas expressam CD3, um

marcador de células T. (x1000, A - May-

Grünwald Giemsa; B e C - CD20 e CD3 em

lâmina previamente corada com MGG).

A

C

B
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MANIFESTAÇÕES OCULARES DE DOENÇAS SISTÊMICAS
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INTRODUÇÃO
A manifestação clínica ocular secundária a doenças sistêmicas é comum em diversas espécies de animais e no homem1,2,3. As alterações oculares
nos animais podem fornecer informações importantes ao médico veterinário, já que elas podem ser os primeiros sinais clínicos observados1,2,3.
Objectivo desta comunicação foi relatar casos de animais com alterações oftalmológicas, que através do reconhecimento dos sinais oculares,
proporcionou direcionar ao diagnóstico das doenças sistémicas primárias.

DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS
Neoplásica:
Uma cadela, mestiça, 11 anos, apresentando olhos desconfortáveis e
vermelhos. No exame oftalmológico (EO) observou espessamento
generalizado da conjuntiva e terceira pálpebra, protrusão da glândula da
terceira pálpebra, vascularização corneana profunda e superficial,
hemorragia intra-estromal, uveíte com presença de hífema (Fig1).
Exame hematológico revelou leve anemia, trombocitopenia, linfocitose
com presença de linfócitos reativos. No exame citológico dos linfonodos
discretamente aumentados, revelou o diagnóstico de Linfoma.
Direcionado o tratamento para uveíte secundária e protocolo
quimioterápico COP.

Endócrina:
Um cão, mestiço, 8 anos, apresentou fotofobia e opacidades nos olhos.
EO observou discreta hiperemia conjuntival e depósito branco na córnea
em forma de arco em ambos os olhos (Fig. 2). Investigações
hematológicas revelou hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. O
perfil hormonal revelou níveis séricos baixos de tiroxina total e livre e
um nível sérico aumentado de TSH. Os achados clínicos e exames
confirmaram o diagnóstico de lipidose corneana secundário ao
hipotireoidismo. Foi realizado o tratamento de reposição hormonal.

Parasitária:
Uma cadela, mestiça, 7 anos, apresentando lesões nas pálpebras e olho
direito desconfortável. EO observou blefarite, conjuntivite, uveíte anterior
bilateral e úlcera de córnea no olho direito (Fig. 3). Formas amastigotas
da leishmaniose foram observadas na citologia das lesões palpebrais e a
presença de título alto é altamente sugestiva de doença ativa.

Antibióticoterapia foi empregada no tratamento das lesões oculares e a
infecção parasitária tratada segundo guidelines atuais.

Hipertensão sistêmica:
Um gato, mestiço, 12 anos,
apresentando perda visual súbita. No
EO observou midríase e fundo de
olho com hemorragias retiniana
(Fig.4) bilateral. O diagnóstico de
hipertensão arterial sistêmica foi
realizada usando Doppler vascular, o
perfil bioquímico renal e ecografia
abdominal revelaram insuficiência
renal. O animal foi mantido em
ambiente hospitalar para tratamento
da insuficiência real e alterações
secundárias.

Nutricional:
Um cágado com aumento periorbital e
alimentação exclusiva de camarões seco.
Observou blefaroedema(Fig.5) bilateral e
áreas de descamação de carapaça. Devido
aos sinais clínicos e histórico alimentar,
podemos concluir o diagnóstico de
hipovitaminose A. O tratamento abrange
uso tópicos de colírios antibióticos e
polivitamínicos sistémico, além da
alteração da alimentação.

CONCLUSÃO
O exame oftalmológico nos animais deve ser minucioso e completo.
Muitas manifestações oftalmológicas podem estar relacionadas com
doenças complexas que envolve outros sistemas orgânicos. A avaliação
oftalmológica pode revelar alterações que justificam a investigação de
condições sistêmicas, promovendo um diagnóstico mais precoce e
preciso de distúrbios sistêmicos, bem como o emprego mais eficaz da
terapia.

Os autores agradecem a colaboração de toda a equipe do Hospital Veterinário da Universidade de Évora e à Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT),
Portugal, (SFRH/BD/139319/2018).

A B

A B

A B

Fig 5. Olho esquerdo com
blefaroedema associado à
hipovitaminose A.

Fig 4. Fundo de olho apresentando
hemorragias retiniana, secundária a
hipertensão sistémica.

Fig 3. Blefarite severa bilateral secundária a leishmaniose. A. Olho direito, B. Olho
esquerdo.

Fig 2. Lipidose corneana secundário ao hipotireoidismo. A. Olho direito, B. Olho
esquerdo.

Fig 1. Aspecto clínico das lesões oculares secundária ao Linfoma. A. Olho direito, B.
Olho esquerdo.
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O USO DE SERTRALINA EM CÃES COM COMPORTAMENTOS COMPULSIVOS: 

UMA SÉRIE DE QUATRO CASOS CLÍNICOS

JP da Silva-Monteiro1,2, C de Oliveira2, AG Martínez3

1 Hospital Veterinário do Bom Jesus, Braga, Portugal
2 ICBAS-UP, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto (ICBAS-UP), Porto, Portugal
3 Hospital Veterinário Universitário Rof Codina, Faculdade Veterinária de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitário, Lugo, Espanha

CASO 1
Cão castrado

Labrador Retriever
3 anos
35 kg

Condição pré existente: Dermatite por 
lambedura acral 
Ensaios terapêuticos:
• Tratamento tópico com Colar 

permanente;
• Corticoterapia + Antibioterapia 

sistémica; 
• Dieta hipoalergénica (8 semanas)
Provas diagnósticas: Radiografia carpiana, 
histopatologia granuloma acral, avaliação 
hematológica e bioquímica
Diagnóstico (comportamento): Ansiedade 
generalizada /medo; Agressividade de 
conflito; Compulsividade (lambedura acral)

Folow-up:
2 semanas: < compulsividade; 
> calmo
8 semanas: < dose de clonazepam
10 semanas: clonazepam, 
Não piorou quadro compulsivo
18 semanas: < compulsividade. 

Cão + donos felizes!

Tratamento:
Técnicas de modificação comportamental, enriquecimento ambiental, criação de comportamentos alternativos

Evitar estímulos ansiogénicos nos primeiros tempos com posterior dessensibilização e contra condicionamento 
Suspender comportamento punitivo

Promover rotinas e recompensar comportamentos calmos e interativos
Criar novos rotinas para substituir a compulsividade (jogos mentais, ex.)

CASO 2
Cão não castrado

SRD
3 anos
11 kg

Condição pré-existente: tail chasing com 
mordedura e dano severo da cauda 
Ensaios terapêuticos: 
• Colar permanente, 
• AINE sistémico (1 semana)   
• gabapentina (10 mg/kg 2 semanas)
Provas diagnósticas:
Radiografia lombosacra/cauda, avaliação 
neurológica/dor, avaliação hematológica 
e bioquímica
Diagnóstico (comportamento): medo e 
ansiedade a pessoas/ambientes 
desconhecidos, agressividade por 
conflito, compulsividade (tail chasing)

Psicofarmacologia:
Sertralina (1,4 mg/kg q24h)
Clonazepam (0,17 mg/kg q12h)

Psicofarmacologia:
Sertralina (1,1 mg/kg q24h)
Lorazepam (0,23 mg/kg q12h)

CASO 3
Cadela castrada

Boxer
2 anos
20 kg

Condição pré-existente: 
overgrooming membros anteriores
Ensaios terapêuticos: 
• Tratamento tópico com colar 

permanente 
• Dieta alergénica
Provas diagnósticas: 
Radiografia lombosacra/cauda, 
avaliação neurológica/dor, avaliação 
hematológica e bioquímica
Diagnóstico (comportamento: 
Problema relacionado com a 
separação; compulsividade
(overgrooming)

Follow-up:
1 semana: lesão de causa severa –
amputação médica necessária.
4 semanas: Mordedura de cauda não
melhorouÆ > sertralina (2,2 mg/kg 
q24h)
8 semanas: < compulsividade
14 semanas : < lorazepam
18 semanas : lorazepam, = compulsivo
28 semanas : = compulsivo. 

Cão + donos felizes!

Psicofarmacologia:
Sertralina (1,25 mg/kg q24h)
Lorazepam (0,25 mg/kg q12h)

CASO 4
Cão castrado

SRD
5 anos
16 kg

Condição pré-existente: Dermatite por 
lambedura acral
Ensaios terapêuticos : 
• Tratamento tópico com colar 

permanente 
• Corticoterapia + Antibiótico

sistémica, Dieta hipoalergénica. 
Provas diagnósticas: 
Radiografia carpiana, histopatologia 
granuloma acral, avaliação 
hematológica e bioquímica
Diagnóstico (comportamento):
Ansiedade generalizada, Agressividade
por conflito, Compulsividade

Psicofarmacologia:
Sertralina (0,78 mg/kg q24h)
Lorazepam (0,1 mg/kg q12h)

Conclusões: Combinação de sertralina e benzodiazepinas
em cães que apresentem compulsividade 

associada a um quadro clínico de ansiedade

Modificação comportamental/enriquecimento 
ambiental

Ansiedade (sem sedação)

Compulsividade

Qualidade de vida do cão e tutores

BIBLIOGRAFIA:
CHOI, Y.-J. 2009. Efficacy of treatments for patients with obsessive-compulsive disorder: A systematic review. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 21, 207-213.
MOWLA, A., MODARRESI, F. & DASTGHEIB, S. A. 2018. Comparing escitaloipram with sertraline for obsessive and compulsive symptoms in patients with obsessive compulsive disorder: A comparative double blind 

clinical trial. Asian Journal of Psychiatry, 38, 92-95.
OVERALL, K. 2013. Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats - E-Book, Elsevier Health Sciences.

Follow-up:
4 semanas: < compulsividade;
> calmo; < ansiedade

10 semanas: < compulsividade; 
= ansiedade
14 semanas: < lorazepam
18 semanas: lorazepam, 
= ansiedade
24 semanas: < compulsivo; 
= ansiedade. Mantido o plano 
comportamental. 

Cão + donos felizes!

Follow-up:
4 semanas : < compulsivo; 
< ansiedade
12 semanas : tutor parou todas as 
medicaçõesÆ RecaídaÆ nova 
ntrodução
16 semanas : Resultados iguais 
(< compulsivo, < ansiedade)
24 semanas : = compulsivo, 
< ansiedade

Cão + donos felizes!
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CASE DESCRIPTION

• A three-year-old mixed breed dog diagnosed with EHPSS was referred to the VetOeiras

Veterinary Hospital for surgical attenuation with the placement of an ameroid constrictor.

• Preoperative physical examination was unremarkable. Basic pre-anesthetic blood was

compatible with hepatic dysfunction (hyperammonemia, increase in bile acids, in the
partial thromboplastin time and prothrombin time).

• The patient was classified as an American Society of Anesthetists physical status of III.

• Premedication: 1.5 μg/kg of dexmedetomidine intramuscularly.

• Induction: 2 mg/kg of propofol intravenously (IV) to effect.

• Maintenance: Isoflurane vaporized between 0.5 and 1%; 0.1 mg/kg of atracurium IV.

• Mechanical ventilation was provided.

• To enhance pain control, the quadratus lumborum (QL) block was performed
ultrasonographically. With the dog in lateral recumbency, a linear ultrasound probe was
positioned parallel to the last rib at the level of the transverse process of the first lumbar

vertebrae. After QL-psoas muscle (Pm) interfascial plane was visualized (Fig. 2), a 22 G
x 70 mm spinal needle was introduced in a in-plane approach and advanced in a

ventrodorsally direction until the tip was positioned between the quadratus lumborum
muscle and the psoas muscle. A dose of 0.4 ml/kg of bupivacaine 0.25% was injected and

the anesthetic was visualized disseminating through the interfascial plane (read QRcode).

a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal
b VetOeiras – Hospital Veterinário Central da Linha de Cascais, Oeiras, Portugal

c CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal

Constança Ribeiro da Cunha a, José Diogo dos-Santos abc

OPIOID-FREE ANESTHESIA FOR SURGICAL ATTENUATION OF A 
CONGENITAL EXTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT IN A DOG

Figure 2 – Ultrasound image after introduced local anesthetic.
Am- Abdominal muscles; Ao– Aorta; ESP- Erector spinae muscles; LA-
Local anesthetic; Pm- Psoas muscle; QL- Quadradus lumborum muscle;
TP- transverse process

• The patient was continuously monitored

throughout the surgery, and a parasympathetic
tone activity (PTA) was used for nociceptive

evaluation. No PTA changes were detected
during the anesthetic procedure and no rescue

analgesia was necessary (Fig. 3).

• A few complications arose during surgery, namely hypotension, requiring continuous

infusion rate of noradrenaline at 0.01 μg/kg/min for the remainder of the surgery in order
to maintain adequate blood pressure, and transient hypothermia (35.5 °C).

• Total anesthesia time was 2 hours and 15 minutes.

• 20 minutes after the end of the surgery, extubation was preformed, after which the dog
was alert, responsive and with a rectal temperature above 37°C, with low Glasgow pain

scale in first 8 hours.

INTRODUCTION
• This case report describes a successful opioid-free

anesthetic procedure with locoregional analgesia in a
patient with a congenital extrahepatic portosystemic

shunt (EHPSS) undergoing surgery for placement of an
ameroid constrictor (Fig.1).

• Dogs with portosystemic shunt may have reduced drug
clearance, limiting pharmacological options,1 and are

prone to developing side effects such as prolonged
recovery from sedation or general anesthesia2,3.

• Anesthesia in these patients should rely on short-acting

drugs, avoiding agents with a termination of action
dependent on hepatic metabolism, such as opioids4.

• In this case, a multimodal regimen was designed in order

provide an opioid-free anesthesia, relying on a
locoregional quadratus lumborum block with
bupivacaine, an innovative technique not previously

published for this type of pathology.

CONCLUSION
• This case demonstrates the possibility of successfully

undergoing laparotomy while avoiding administration of
anesthetic and analgesic drugs with predominant hepatic

metabolism.

• Locoregional blocks are an excellent option to

complement anesthesia especially in patients with
contraindications for systemic analgesia.
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Gleed, R. D. (2006). cis-Atracurium in dogs with and without porto-
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4 - Bosilkovska, M., Walder, B., Besson, M., Daali, Y., & Desmeules, J.
(2012). Analgesics in patients with hepatic impairment. Drugs, 72(12),
1645-1669.

Figure 1 –Ameroid constrictor in post-operative radiograph

Figure 3 – PTA stability during surgery

QR code –Anesthetic procedure video
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O termo “colibacilose” refere-se a qualquer infeção localizada ou
sistêmica causada por Escherichia coli patogênica em aves1. Na
presença de infeção generalizada ou mesmo localizada, o
hemograma em aves pode apresentar o aumento do número de
leucócitos (leucocitose), com heterofilia sucedendo à inflamação
e a presença de heterófilos tóxicos corrobora com afeções
sistémicas severas, especialmente septicemias2. A panoftalmite
por Escherichia coli em aves é uma desordem oftalmológica
incomum, podendo manifestar clinicamente com presença de
olhos hiperémicos, com exsudato fibrino-heterofílico, hipópio,
hifema, perda visual, entre outras alterações3. É uma condição
que necessita de diagnóstico e tratamento precoce, pois algumas
aves podem evoluir para o óbito devido a gravidade da infeção3.
O objetivo foi relatar o tratamento de um caso incomum de
panoftalmite associada a colibacilose em um Gallus domesticus.

Um galo doméstico (Gallus gallus domesticus), 2,5 kg, adulto, foi
atendido apresentando secreção no olho esquerdo e
discretamente apático. A ave possui desparasitação e vacinação
conforme calendário sanitário atualizado e coabita em área
apropriada, com outros animais da mesma espécie. Na avaliação
clínica foi observado olho esquerdo com presença se secreção
abundante com característica amarela, densa, fibrinosa (Figura 1) e
odor fétido. Foi coletado amostra da secreção para análises
laboratoriais e em ato continuo realizou a limpeza da secreção
com solução fisiológica estéril. Observou a conjuntiva com
hiperemia acentuada e panoftalmite evidenciada pela presença de
conteúdo intraocular com característica heterogénica/
sanguinolenta (Figura 2). O teste com tira de fluoresceína
apresentou negativo. Não foi observado alterações dignas de nota
no olho contralateral e nos demais sistemas fisiológicos.

O exame de cultura e antibiograma ocular revelou a presença da
bactéria Escherichia coli com sensibilidade a classe dos antibióticos
betalactâmicos e aminoglicosídeos. Mantendo dessa forma a
prescrição previamente elaborada para a ave. Na reavaliação após
20 dias, o animal estava ativo, o exame hematológico apresentava
dentro dos parâmetros para a espécie. O olho esquerdo não
visual, apresentava a córnea opaca, câmara anterior rasa, globo
pequeno, encolhido e desarranjado (phthisis bulbi) e sem a
presença de secreção ou hiperemia conjuntival (Figura 4).
Devido a excelente resposta terapêutica e ao bom estado clínico,
o animal recebeu alta médica.

Conclusão  

A panoftalmite unilateral associada a colibacilose é incomum em
aves domésticas. O emprego da terapia medicamentosa sistémica
e tópica, fundamentada no diagnóstico laboratorial foi eficaz no
tratamento da enfermidade.
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Fig 4. Aspecto clínico do olho esquerdo do Gallus domesticus,
após o tratamento da panoftalmite associada a colibacilose.

PANOFTALMITE ASSOCIADA A COLIBACILOSE EM GALLUS DOMESTICUS : RELATO DE CASO

Fig 1. Olho esquerdo com secreção
amarela, densa e fibrinosa.

Fig 2. Evidente panoftalmite, visto
após a limpeza da secreção ocular.

Foi solicitado citologia, cultura e antibiograma da secreção ocular e
hemograma do animal. O hemograma revelou leucocitose por
heterofilia com heterófilos tóxicos e aglomeração leucocitária
(Figuras 3A e B). A análise citológica da secreção ocular observou
infiltrado heterofílico com presença de bactérias. Devido ao
quadro clínico e resultados hematológico e citológico, foi prescrito
suspensão de amoxicilina 400mg + clavulanato de potássio
57mg/5ml por via oral a cada 12 horas durante 10 dias e colírio de
gentamicina (5mg/ml), 1 gota a cada 6 horas, durante 20 dias.

Fig 3. Leucocitose (A) por heterofilia com heterófilos tóxicos (B).
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Introduction

Methods

Results
The Eurasian Griffon and Cinereous Vultures are specialized scavengers, which

inhabit rugged and mountainous areas in southern Europe surrounding the

Mediterranean. Due to poisoning and decline in food resources, the number of

vultures needing veterinary care and hospitalization in Wildlife Hospitals and

Rehabilitation Centers in the Iberian Peninsula is rising. In captivity, vultures often

develop oral and other infectious diseases, which affect survival and the

probability of reintroduction in the wild. As such, it is important to characterize

the pathogenic potential of relevant microbial species of their oral cavity. The

order Mucorales includes saprophytic fungi associated with opportunistic

diseases. The most common infection route is through spores’ inhalation, with

Mucor spp. previously been reported as possible etiological agents of

meningoencephalitis in birds.

Mucor spp. isolates were obtained from Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvus)

and Cinereous Vulture (Aegypius monachus) oral swabs collected at CERAS,

Castelo Branco (n=2) and at RIAS, Olhão (n=5) (Table 1 and Figure 1). Swab

samples were cultured in Sabouraud dextrose agar, incubated at 27ºC for 5 days.

Isolates identification was performed through macro and microscopic

observation (Figure 2) and confirmed by PCR and ITS sequencing (Lau et al,

2007), and their phenotypic pathogenic profile determined by assessing the

production of lipase, lecithinase, gelatinase, DNAse, haemolysins and biofilm,

after 24, 48 and 72h incubation in specific media (lipase medium, peptone

medium, nutrient gelatin, DNAse medium, Columbia blood agar base

supplemented with 5% sheep blood and Congo Red agar).

.

Given the pathogenic profile of the tested fungi and that these vultures are endangered species, more studies should be developed to fully 

characterize the oral microbiome of these animals, and most importantly the pathogenic potential of relevant microbial species, which would 

ultimately contribute for the development of adequate management programmes.

1CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Lisboa; 2CERAS - Centro de 
Estudos e Recuperação de Animais Selvagens, Castelo Branco; 3RIAS Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, Olhão

It was possible to observe that 85.7% (6/7) of the isolates produced alpha-

haemolysins, 71.4% (5/7) expressed DNAse, 57.1% (4/7) produce lecithinase

and lipase, 28.6% (2/7) expressed gelatinase and, lastly, 28.6% (2/7) revealed

to be strong biofilm-producers (Figure 3).

Vulture ID Species Location Age Sex
1 Gyps fulvus CERAS JUVENILE Unknown  
2 Gyps fulvus RIAS JUVENILE Unknown  
3 Gyps fulvus CERAS JUVENILE Unknown  
4 Aegypius monachus RIAS Unknown  Unknown  
5 Gyps fulvus RIAS JUVENIL Unknown  
6 Gyps fulvus RIAS Unknown Unknown
7 Gyps fulvus RIAS Unknown  Unknown

Table 1 – Data of the sampled animals

Figure 1 – Sampling procedure. Original.

Figure 2 –Mucor Chlamydospore; B- Conidia; C- Sporangia; D-
Sporangia, columella, and conidiophore; 400x. Original.

Figure 3 – Biofilm-positive Mucor isolate in Congo Red Agar. Original.



Photobiomodulation therapy on the 
management of chronic idiopathic 

large bowel diarrhea in dogs
Alves J.1,2,*; Santos A.1; Jorge P.1

This study aimed to evaluate the effectiveness of photobiomodulation therapy (PBMT) in reducing the clinical signs of
chronic inflammatory large bowel diarrhea and frequency of diarrhea episodes in police working dogs, compared to a
prebiotic psyllium husk.

GOALS:

Thirty dogs were selected and divided into a control (CG) and treatment group (TG);
The CG received a soluble fiber, psyllium husk, at the dose of 4 tablespoons/day for 30
days. TG received PBMT with a Class IV therapeutic laser, divided into three sessions on
week one, two sessions on week two, and one session on week three;
PBMT was based on a 980nm wavelength, 2,4W/cm2 irradiance, with 4320 total Joules,
being administered over a treatment area of 500 cm2, corresponding to a 6m treatment
time;.
Follow-ups were conducted on days 0, 8, 15, and 30.

MATERIALS AND METHODS:

TG showed significantly better Bristol stool chart results at days 15 and 30 (p<0,01 and 
0,02, respectively), body weight at 8 and 15 days (p=0,04 and 0,03, respectively), CIBDAI 
scores at 8, 15, and 30 days (p<0,01, p<0,01 and 0,04, respectively), defecation frequency 
at 8 and 15 days (p<0,01 and 0,01, respectively), and percentage of days with diarrhea at 
15 days (p=0,04).  
The Cox regression results showed that treatment significantly influenced this outcome, 
with CG showed a 4.5 fold probability of experiencing the event (p=0.01) compared to 
TG. 

RESULTS:

REFERENCES:

PBMT significantly improved clinical signs of chronic large bowel diarrhea and frequency of diarrhea episodes, in police
working dogs, compared to psyllium husk.

CONCLUSIONS:

1Guarda Nacional Republicana; 2MED – Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, 
Universidade de Évora, Pólo da Mitra.

Fig. 1 – Example of faces of one dog on
the day before PBMT (top) and after

treatment (bottom).

Fig. 2 – Example of faces of one dog immediately before PBMT (left) and after treatment (right).
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Um gato, macho castrado, sem raça definida de 5 anos (A1); um
gato, fêmea, sem raça definida de 7 anos (A2) e um cão, fêmea
castrada, Caniche de 9 anos (A3), foram atendidos com a presença
de opacificações na córnea, sem história pregressa de tratamentos ou
trauma ocular. Na avaliação oftalmológica com auxílio do
biomicroscópio com lâmpada de fenda, observou-se a córnea com
opacidade (nébula) de forma arredondada a irregular com centro
discretamente mais opaco (macula). O animal A1 apresentou
múltiplas opacidades em ambos os olhos (Fig.1). O animal A2
apresentou opacificações com a periferia das lesões adjacentes
sobrepostas, no olho direito (Fig.2). O animal A3 observou somente
no olho direito uma única opacificação com o centro mais denso
(Fig.3). Nenhum dos animais apresentavam qualquer sinal de
desconforto ou inflamação no momento do exame. O painel
hematológico e bioquímicos não revelaram qualquer alteração. O
teste lacrimal de Schirmer e a pressão intraocular estavam dentro
dos parâmetros para cada espécie. O teste com fluoresceína sódica
evidenciada com a luz azul cobalto do biomicroscópio, não revelou
qualquer ponto de penetração do corante. O teste com rosa bengala
foi negativo, não observando coloração na superfície ocular. Devido
as características das lesões corneanas, ausência de desconforto ou
sinais de processos inflamatório ocular, associados a análises e
exames dentro dos parâmetros fisiológicos, concluímos diagnosticar
as lesões como queratopatia da Florida.

“Florida Spots” ou Queratopatia da Florida é uma desordem da córnea aparentemente benigna e assim denominada, pois os primeiros casos 
foram observados em gatos na região Sudeste da Florida, USA1,2. A queratopatia da Florida foram relatadas em gatos e cães, sem observar 
diferenças relacionadas ao sexo e idade dos animais acometidos1. A desordem da córnea são localizadas dentro do estroma anterior de um ou 
de ambos os olhos, caracterizadas por opacidades singulares ou múltiplas de cor cinza a branco, de forma arredondada a irregular e 
frequentemente aparecem mais densas em seu centro3. A periferia das lesões adjacentes podem ainda se sobrepor2. Vários estudos foram 
realizados na procura do agente etiológico, mas nada foi esclarecedor3. Fator físico foi sugerido, mas não comprovado, incluindo a exposição 
à luz ultravioleta2,3. A queratopatia da Florida é assintomática, sendo o animal acometido, não apresenta qualquer sinal de inflamação, 
desconforto ou dor ocular1,3. As lesões não são alteradas pela terapia antibacteriana, antifúngica ou corticosteróides tópicos3. O objetivo do 
trabalho foi relatar o caso de dois gatos e um cão, com presença de opacificações corneanas, diagnosticadas como queratopatia da Florida.

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS

CONCLUSÃO

Não foi empregada qualquer abordagem terapêutica, mas foi
recomendado a documentação fotográfica e reavaliações semestral
das lesões. Na reavaliação deve observar alterações nas opacidades
ou mesmo diferenciação de outras queratopatia como distrofias e
degenerações, já que essas são secundárias a alterações locais ou
sistêmicas.

A queratopatia da Florida é uma desordem pouco conhecida e
raramente diagnosticada. A similaridade entre outras queratopatias
pode dificultar o seu diagnóstico. No entanto, com a realização de
um exame minucioso e observação da aparência clínica das lesões, é
possível determinar o diagnóstico.

BIBLIOGRAFIA
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Veterinárias da UFRGS. Acta Scientiae Veterinariae, 32(1), 65-68.
2Tucker, G. S., Karpinski, L., & Fuseler, J. W. (1979). Morphology and distribution
of light-scattering granules in the corneas of South Florida cats. J. Cell Biol, 83,
479A.
3Gelatt, K. N., Ben-Shlomo, G., Gilger, B. C., Hendrix, D. V., Kern, T. J., &
Plummer, C. E. (Eds.). (2021). Veterinary ophthalmology. John Wiley & Sons.
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Fig1: Animal A1. Várias opacidades de cor cinza/branco, de forma
arredondada, com opacificação mais intensa em seu centro (setas). A. Olho
direito, B. Olho esquerdo.

Fig2: Animal A2. Opacidade de cor
branca com a periferia sobrepostas, de
forma irregular, com quatro discretos
centros mais opacos (setas).

Fig3: Animal A3. Única opacidade
com o centro de cor cinza (seta) e
periferia com opacidade mais discreta
e menos intensa.

QUERATOPATIA DA FLÓRIDA: RELATOS DE CASOS
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(3)
Analyze the discharge rates of the

patients hospitalized.

Over a 7-year period (2013-2020), 119 cats were hospitalized with FeLV and 115 cats hospitalized with FIV.
Sex, neuter status, breed, lifestyle, number of cohabitants, presence of concomitant diseases and age
were the variables investigated in the following study design (figure 1).

Objectives

(2)
Identify risk factors associated with

infection;
 

 Cases were
characterized based in
a set of predetermined

parameters.

 
 A simple regression

analysis was carried out
for all parameters

 
Variables with a P-value
≤0.20  were included in
the multiple regression

model

 
Multiple regression model

 
Variables with a P-value
<0.05  were considered
significant and their OR
and 95%CI calculated

 
A simple median

hospitalization stay and
survival rate at discharge

were calculated. 

1 2 3 4
(1)

Characterize FeLV and FIV cases;

Results and Discussion
FeLV cases occurred mainly in male (53%), neuter (57%), domestic cats
(97%), living indoor (52%) and with multiple animals (55%), with
concomitant diseases (76%) and between the ages of 2 and 9 years (70%).

FIV cases occurred mainly in male (69%), neuter (67%), domestic cats (98%),
living outdoor (66%) and with multiple animals (61%), with concomitant
diseases (83%) and between the ages of 2 and 9 years (61%).

In FeLV, domestic, being intact, having concomitant diseases and being
between the ages of 2 and 9 years were risk factors for hospitalization. 

The median hospitalization stay for FeLV infected cats was 2 days with a
range from 1 to 10 days of hospitalization. 

The discharge rate at first hospitalization for FeLV infected cats was 57.9%.
However when considering all admissions the final survival rate was 35.6%. 

In FIV, domestic, male, outdoor lifestyle, having concomitant diseases, being
between the ages of 2 and 9 and ≥10  years were risk factors for
hospitalization. 

Likewise, the median hospitalization stay for FIV infected cats was 2 days with
a range from 1 to 10 days of hospitalization. 

The discharge rate at first hospitalization for FIV infected cats was 70.4%.
However when considering all admissions the final survival rate was 52.2%. 

57.9%
 

35.6%
 

70.4%
 

52.2%
 

 
Figure 1- Study design

 
Table 1- FeLV risk factors  

Table 2- FIV risk factors

 
FeLV discharge rate at first hospitalization on the left, 

final survival rate on the right

 
FIV discharge rate at first hospitalization on the left, 

final survival rate on the right

Materials and Methods

Introduction
The Biological Isolation and Containment Unit (BICU) of the Teaching Hospital, FMV-ULisboa admits patients with confirmed or
suspected infectious diseases. Feline Leukemia Virus (FeLV) and Feline Immunodeficiency virus (FIV) are infectious diseases
worldwide distributed and important causes of morbidity among cat population. 
The aim of this study was to characterize FeLV and FIV cases, identify risk factors associated with infection and analyze the
discharge rates of patients hospitalized in the BICU.
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Conclusion

Overall, similar patterns of host-related risk factors were identified in both feline retroviral infections.

For both diseases, domestic, with concomitant diseases and between the ages of 2 and 9 years old
cats were at a higher risk of hospitalization.

Considering the hospitalization stay both had a median of 2 days.

Altough both survival rates were relatively high, FeLV is often more fatal.

Funding: This work was supported by CIISA- Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Lisboa,
Portugal, Project UIDB/00276/2020 (funded by FCT)
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Os grupos de animais com maior sobrevida 
apresentaram valores médios de lactato 

mais baixos. Tal como outros estudos que já 
relacionaram a hiperlactatémia a uma maior 

morbilidade e mortalidade

1.9

3.7

Gráfico 1– Relação entre os  niveis de 
lactato e sobrevivência

Conclusão

Não foi possível determinar a existência de SLTE
nem o valor de prognóstico de lactato na nossa
amostra. No entanto, devido à grande relevância
deste tema, são necessários estudos futuros com
amostras maiores e menos heterogéneas para
reafirmar as conclusões obtidas.

Objetivos e metodologia

2. Determinar se uma única  medição
de lactato  sérico pode ter  valor de  

prognóstico

1. Determinar se existe síndrome 
de lise tumoral subclínica

Objetivos

Painel de Lise 
Tumoral 

Medição  de: 
• Potássio
• Fósforo
• Cálcio
• Lactato

Incluiram-se todos os cães com doença
oncológica, de qualquer sexo, idade, raça e tipo 
de neoplasia que ainda não tivessem iniciado 

tratamento quimioterápico

Metodologia

19 casos 
clínicos

Na 1ª consulta de 
oncologia:
• Exame físico 
• Anamnese
• Hemograma e análises 

bioquímicas 
• Estadiamento

Citocinas

Introdução
Síndrome de lise tumoral 

Quimioterapia, 
radioterapia,

espontaneamente Lise de células tumorais

K+ !"!"#Ác. 
Nucleicos 
(Ác. Úrico)

Efeitos sistémicos de SLT 

Ca2+

h

Nível 
acima do 
valor de 

referência

Nível 
abaixo do 
valor de 

referência
Lactato 42.1% -----
Fósforo 15.8% 0
Cálcio 47.3% 0

Potássio 0 5.2% 

Tabela 1 - Desvios aos intervalos de referência 
para os parâmetros que compõem o painel de LT 

(os círculos assinalam as alterações laboratoriais 
espectáveis no painel de LT)

Número 
de 

alterações 

Percentagem de animais 
com alterações 

compatíveis com SLT
Sem 

alterações 52.6% 

1 
alteração 36.8% 

2 
alterações 10.5% 

Mais de 2 
alterações 0

Resultados e discussão

Tabela 2 – Percentagem de animais que 
apresentava alterações bioquímicas compativeis

com SLT

Nenhum dos animais estudados mostrou
sinais clínicos ou analíticos de SLTE, o que 

faz pensar que esta é uma situação pouco
comum em cães, tal como nos humanos

IRA Arritmias

Falência multi-orgânica SRIS

CIDMorte súbita 

Sinais clínicos inespecificos

3.7

2.3
1.9

----------------------------
Hiperlactatémia 
paraneoplásica

Estado metabólico 
do paciente

Lactato como marcador de prognóstico



Síndrome Hemofagocítica em Gatos – Relato de Caso

Silveira, J.; Almeida, P.; Faísca, P.; Fonseca, J.
LACH – Laboratório de Análises Clínicas e Histopatologia

Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
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A síndrome hemofagocítica (SH) é uma doença inflamatória proliferativa rara, potencialmente fatal, que resulta da ativação inadequada
de macrófagos pelos linfócitos T helper 1 (auxiliares-1) através de uma produção excessiva de citoquinas1. A SH está associada a múltiplas
citopenias e à presença de hemofagocitose em diferentes órgãos como medula óssea, baço e fígado. A SH tem sido associada a doenças
imunomediadas, infeciosas, neoplásicas, mielodisplásicas e idiopáticas2. Até à data foi descrita apenas em três gatos, um com uma infeção
presuntiva por calicivirus3, um com mieloma múltiplo4 e um com alterações cardíacas e deteção de anticorpos anti-vírus da
imunodeficiência felina (FIV)1.

Caso clínico
Um gato de colónia, castrado, de 9 anos e positivo para a deteção de anticorpos anti-FIV, apresentou-se com história de vómitos,

anorexia e perda de peso. O hemograma revelou a presença de panleucopenia por neutropenia grave e linfopenia moderada (Tabela 1;
dia 1) e hiperplasia granulocítica não efetiva a nível da medula óssea. Iniciou prednisolona, sem resposta, evoluindo para pancitopenia
(Tabela 1; dia 26).

À ecografia verificou-se a presença de esplenomegalia e revelou-se positivo para PCR de Candidatus Mycoplasma haemominutum e
positivo para anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii título 1:2560, mas negativo para IgM. Após antibioterapia e tratamento com interferão-
ω recombinante felino (reFeIFN-ω), clorambucil, micofenolato e raltegravir, não houve melhoria do quadro clínico, pelo que foi realizada
esplenectomia.

Na citologia do baço foram observados abundantes macrófagos com hemofagocitose evidente (Figura 1); na histopatologia observou-se
um infiltrado rico em macrófagos, sem critérios sugestivos de malignidade, em que a maioria apresentava eritrofagocitose (Figura 2).

Foi então estabelecido o diagnóstico de SH.

A contagem de leucócitos atingiu os valores de referência 1 dia
após a esplenectomia (Tabela 1; dia 102) e o hematócrito só
normalizou decorridos 3 meses (Tabela 1; dia 190). Foi
implementado um tratamento com ciclosporina e lomustina. Após
um período em que o gato se manteve estável e assintomático, o
quadro clínico agravou-se, destacando-se uma notória perda de
peso e, a nível analítico, uma leucocitose marcada com neutrofilia
extrema e anemia (Tabela 1; dia 248). Foi realizada uma citologia
de medula óssea onde foram observados sinais de leuco e
rubrifagocitose, ainda que raros (Figura 3). Com a progressão da
doença, o animal desenvolveu uma hepatite sética, tendo sido
submetido a eutanásia devido à fraca resposta ao tratamento.

Conclusão

Do nosso conhecimento, é o primeiro caso de SH em gatos
que poderá estar associado a infeção por FIV, por Toxoplasma
gondii e Candidatus Mycoplasma haemominutum. É também o
terceiro caso de síndrome hemofagocítica em que foi
implementado um tratamento com lomustina em gatos.

A B

Figura 3 - Citologia de medula óssea. A – Macrófago com rubrifagocitose.
May-Grünwald-Giemsa, 1000x. B – Macrófagos com leucofagocitose. May-
Grünwald-Giemsa, 1000x.

A

B

Figura 2 – Cortes histológicos do baço. Grande número de macrófagos com
eritrofagocitose, que comprimem a polpa vermelha. A – H&E, 100x, barra =
1mm. B – H&E, 800x, barra = 250 µm.

BA

Figura 1 - Punção aspirativa do baço. A – Macrófagos repletos de eritrócitos
fagocitados (eritrofagocitose). May-Grünwald-Giemsa, 1000x. B –
Macrófago com leucofagocitose. May-Grünwald-Giemsa, 1000x.

Tabela 1 – Evolução dos principais parâmetros de hemograma do caso
clínico, antes e após a esplenectomia e o tratamento com lomustina.
*IR – Intervalo de Referência

Dia 1 Dia 26 Dia 102 Dia 190 Dia 248 IR*

Pós esplenectomia Pós lomustina

Leucócitos (109/L) 0,81 0,98 5,76 14,59 33,95 5,5 - 19,5

Hematócrito (%) 31,0 16,6 17,7 26,3 17,3 26 - 49

Plaquetas (109/L) 183 125 171 317 435 150 - 518
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Introduction

• Extradural synovial cysts are rare conditions in veterinary medicine (2);
• It is a condition characterized by single or multiple protrusions of cystic tissue from the intervertebral articular facet joints resulted in clinical signs

of cauda equina dysfunction or myelopathy (1)
• Surgical management to remove of the compressive synovial cyst is typically the treatment of choice and appears to have an excellent prognosis

(3)

Surgical approach and clinical outcome of a cervical synovial 
cyst presented on a young Boer Boel: case report

JP da Silva-Monteiro1, A Marques1, J Araújo1, M Oliveira1

1 Hospital Veterinário Bom Jesus, Braga, Portugal

• Unneutered male
• Boer Boel;
• 2 years;
• 60 Kg;

IDENTIFICATION

• Skin abrasion on dorsal 
region of the fingers;

• Progressive ataxia in all
the 4 limbs;

CLINICAL SIGS

Conclusion 
Conclusion 

CONCLUSION:
• Generalized neurologic deficits suggesting a focal cervical spinal cord lesion, with concomitant skin abrasions on the thoracic limbs in a dog, should 

alert veterinarians to the possibility of cervical spinal synovial cysts, which is a rare condition described in veterinary literature;
• The surgical management approach appears to be a successful in the treatment and appears to have a good prognosis, as presented in this case 

report.

NEUROLOGICAL EXAM

• Mentation: normal;
• Gait: ataxia in all the 4 limbs (worse 

on the right thoracic limb). Scuffing 
in the pelvic limbs, knuckling on the 
right side of the body;

• Postural reactions: abnormal 
postural reactions in thoracic limbs 
(absent in the right pelvic limb and 
normal in the left pelvic limb);

• Normal spinal reflexes;
• Normal cranial nerve examination; 
• No signs of pain was detected on 

palpation and manipulation of the 
vertebral column;

• Increased muscle tone in all limbs 
(especially in the pelvic limbs).

TREATMENT

Right sided C4-C5 
Hemilaminectomy

IMAGIOLOGY - MRI

DIAGNOSIS

Right sided C4-C5 
extradural synovial cyst

POSTOPERATIVE CARE

6 days of hospitalization

There was deterioration following surgery: 
non ambulatory tetraparetic. 

Progressively recovered voluntary
movements.

At the time of discharge the patient was
ambulatory, showing knuckling of the

thoracic right limb, ataxia in all limbs and
delayed postural reactions in the thoracic

limbs.

FOLLOW-UP

1 month after discharge:

Confortable.
Mild ambulatory

tetraparesis with mild
ataxia (in all the 4 limbs)

and delayed
proprioception (++ right

thoracic limb).

2 months:

Mild ataxia in 
the thoracic

limbs

3 months:

Full recovery
(proprioception, 

coordination)

10 months:

Clinically stable
Neurological

examination was
normal
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The effect of photobiomodulation therapy on 
inflammation following dental prophylaxis

Alves J.1,2,*; Santos A.1; Jorge P.1
1Guarda Nacional Republicana; 2MED – Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, 

Universidade de Évora, Pólo da Mitra.

Forty seven animals were selected after presenting for dental prophylaxis,
periodontal disease was and graded on day 0;

Mouths were divided into left and right halves and graded individually for gingivitis
and calculus;

The left side was considered the control group (CG) and received dental prophylaxis
only. In addition to dental prophylaxis, the right side received a single session of
PBMT (PG) with a therapeutic laser (CTC Class IV Laser, Companion);

PBMT was based on a 980nm wavelength, 2,3W/cm2 irradiance, with 217 total
Joules being administered over a treatment area of 35 cm2, corresponding to a
1m33s treatment time;

Follow-up observations were conducted on days 1 (+1d), 3 (+3d), 8 (+8d), and 15
(+15d), and the gingivitis index was determined.

Periodontal disease’s prevalence increased with age, from 26% in dogs 2-4 years to 60% between 6-8 years;

Female dogs had a higher prevalence (62%) than males (29%);

PG showed significantly lower gingivitis scores, observed from +1d to +15d (p<0.01);

Age, sex, and breed, significantly predicted periodontal disease (p<0.01). Breed and age also predicted calculus (p<0.01), and
gingivitis grading (p<0.01).

This study aimed to evaluate the effectiveness of photobiomodulation therapy
(PBMT) in reducing gingivitis following professional dental prophylaxis in dogs.

Fig. 1 – A dog at the +1d evaluation. 
Right side (top) and left side (bottom) are 

presented.

GOALS:

MATERIALS AND METHODS:

RESULTS:

PBMT significantly reduced gingivitis grading following dental prophylaxis, and
may present a non-invasive, cost-effective, low-risk adjuvant procedure following
dental prophylaxis

CONCLUSIONS:

REFERENCES:

Fig. 2 – The same dog at the +3d 
evaluation. Right side (top) and left

side (bottom) are presented..



The use of fluoxetine and clorazepate combined with CBD in 
a dog presenting generalized phobia 

attending the Animal Behaviour Service of Complutense 
University of Madrid: case report 

 

 
J.P. da Silva-Monteiro1, S. Pineda1, A. Olivares1 

 

1 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, Servicio de Comportamiento Animal, Departamento de Producción Animal, Spain 

 Very fearful, very difficult to relate to her 
because she avoids human contact. 

Especially when in contact with men, she 
barks, shivers and urinates out of fear. 

Female dog collected on a road and delivered to a 
shelter. Stayed there until she completes 1 year and a 

half, then she was adopted from the actual family 
(4/2021). Unknown past history before the adoption . 

• The combination of clorazepate, fluoxetine and CBD along with 
behaviour modification and environmental enrichment showed 
effectiveness on reducing the frequency and intensity of phobic 
behaviours, and improved dogs and owners’ welfare. 

• More studies would be needed to prove the efficacy and dose range of this 
drug combination on solving anxiety related behaviour problems. 

• YU, C. H. J. & RUPASINGHE, H. P. V. 2021. Cannabidiol-based natural health products for companion animals: 
Recent advances in the management of anxiety, pain, and inflammation. Research in Veterinary Science, 140, 38-46.  

• RIGGIO, G. & NONNI, V. 2020. Pain or anxiety: the case of a 12-year-old German Shepherd. Dog behavior, 6, 31-
37. 

• MORRIS, E. M., KITTS-MORGAN, S. E., SPANGLER, D. M., MCLEOD, K. R., COSTA, J. H. & HARMON, D. 
L. 2020. The impact of feeding cannabidiol (CBD) containing treats on canine response to a noise-induced fear re-
sponse test. Frontiers in Veterinary Science, 7, 690. 

• Pineda, S., Anzola, B., Olivares, A. and Ibanez, M. (2014) Fluoxetine combined with clorazepate dipotassium and 
behaviour modification for treatment of anxiety-related disorders in dogs. Vet J 199 (3), 387-91. 
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 Ovariohysterectomy (3/2021) 

Statement of the problem History 

Signalment 

General behaviour Medical history/other past findings 

Present anxious and fearful behaviour when interact with humans and animals. She is 
a calm and relaxed animal in a controled environment.  

Relates well to the female owner but is scared and afraid of the male owners 
(husband and kid) and all men in the house. She is terrified and startled when there 

are strangers in the house. 
Doesn’t know how to conduct any social play with humans. 

Social behaviour Other behaviours 

Conclusions 

Behaviour problems 

• Medical treatment:  
• clorazepate dipotassium (benzodiazepine, 0,5 mg/kg, PO, TID) 
• fluoxetine (selective serotonin reuptake inhibitor, 1mg/kg, PO, 

SID) 
• Cannabidiol oil (CBD, labelled dose, BID) 

• Behaviour modification protocols. 
• Environment enrichment techniques and protocols. 
• Protocols: Respect and relaxation. 

Treatment 

1 month after: slight improvement at home, reduced frequency of 
fearful behaviours, started bonding with male owner. Starting to use 
behavioural protocols. 
2 months after: she improved even more. They were able to travel 
with her. Reduced fearful state frequency. 
4 month after: improved owner-dog relationship, ability to walk 
outside without freezing and frequent phobic/fearful behaviour. 
Started to relate with other humans.  
Started gradually reducing clorazepate dose without clinical changes. 

Results 

Diagnosis — generalized phobia 

References 

She just presente eating behaviour when alone at night 
and hides if someone gets near. 

She presented reactivity to humans passing near her 
house (vocalization). 

Difficulty relating to all people, including owners and especially unknown people. 
Frequent and prolonged phobic state at home and during walk (presents sudden intense trembling, freezing, urinating, defecating, etc). 

Frequent anxiety state, when any new stimuli is presented or anything new is presented to her. 
Difficulty in learning new behaviours and frequently regress in learned behaviours. 

Mixed breed neutered female dog 
2-year-old, 10 kg 



Tratamento e monitorização do hipercortisolismo espontâneo por 
Médicos Veterinários em Portugal: a realidade nacional 

M. F. Carvalho1, M. Bennaim2, R. O. Leal3
1Hosp. Escolar Vet. - Fac. Med. Vet. U. Lisboa, Lisboa, Portugal; 2Centre Hospitalier Vétérinaire Anicura Aquivet, Bordeaux, França; 3Centro de 

Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Fac. Med. Vet. U. Lisboa, Lisboa, Portugal.

RESULTADOS

.

MATERIAL E MÉTODOS 

INTRODUÇÃO

• Este estudo revela que a adrenalectomia é recomendada por cerca de 2/3 dos MVPs em caso de FAT. Contudo, apenas 1/4
aconselha hipofisectomia (a qual a conhecimento dos autores não é efetuada em Portugal). Apesar das baixas taxas de
complicações cirúrgicas3,4, ambas as cirurgias são percecionadas como procedimentos de alto-risco e o benefício da cirurgia sobre a
terapêutica médica é questionável para os MVP.

• Apesar dos benefícios do tratamento médico, 14.4% dos inquiridos não o recomendam mesmo quando a
adrenalectomia/hipofisectomia não é contemplada, contribuindo para uma menor esperança de vida5 e qualidade da mesma6.

• As doses iniciais de trilostano e os protocolos de monitorização variam entre MVP, refletindo a ausência de guidelines especificas
para o efeito.

• No geral, estes resultados revelam que existe margem para uma melhoria do tratamento e monitorização do HC pelos MVP.

O hipercortisolismo espontâneo (HC) é uma das
endocrinopatias mais frequentes na prática clínica.
A grande maioria dos casos são diagnosticados em
clinicas de primeira opinião1. Diferentes
tratamentos e protocolos de monitorização têm
vindo a ser descritos2. Contudo, os protocolos
usados pelos médicos veterinários portugueses
(MVP) continuam por esclarecer.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo determinar o modo
como os MVP tratam e monitorizam cães com HC.

• No total foram recebidas 261 respostas do território nacional. Dos 190 (72.8%) MVP que indicaram
tentar diferenciar tumor adrenal funcional (FAT) de hipercortisolismo hipófise-dependente (PDH),
68.6% recomendam adrenalectomia em cães com FAT e 22% aconselham hipofisectomia em cães
com PDH. As razões para não recomendar abordagem cirúrgica em cães com HC estão
representadas no gráfico 1.

Este trabalho foi suportado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia IP - grant UIDB/00276/2020. Dechra Veterinary Products Ltd ajudou na divulgação deste questionário

• Quando a cirurgia não é considerada, 14.4% referem nem sempre recomendar o tratamento
médico. As principais razões são apresentadas no gráfico 2. Todos os inquiridos assumiram já ter
recorrido ao trilostano como tratamento médico. Destes, 39.1% e 32.5% recomendam q24h e
q12h, respetivamente; 28.3% não mencionam a frequência de administração. A mediana das doses
iniciais é de 2mg/kg (0.5-3.0) q24h e 1mg/kg (0.5-2.0) q12h.

CONCLUSÕES

70,1% 74,5%

33,3%
15,4%

38,4%
64,4%

Adrenalectomia (n= 60) Hipofisectomia (n= 149)
Elevada sensação de risco
Baixa sensação de beneficio sobre a terapêutica médica
Falta de cirurgião na área

Gráfico 1. Razões principais para não recomendar hipofisectomia e adrenalectomia

4,2%
10,7%

42,1%
34,1%

4,6% 4,2%

Mensalmente Cada 2 mêses

 Cada 3 a 4 mêses Cada 5 a 6 mêses

Anulamente Normalmente não planeio monitorização

Gráfico 4. Monitorização a longo prazo da terapêutica com trilostano (n=261)

5,4%

64,4%

24,9%
1,9%

<10 dias 10 a 14 dias 15 a 30 dias Normalmente não planeio monitorização

Gráfico 3. Primeira monitorização da terapêutica com trilostano (n=261)

Gráfico 5. Método de monitorização da terapêutica com 
trilostano (n=259)

75,8%

35,1
%

48,6
%

Baixa compliance dos
tutores

Doença concomitante
que beneficiem de
glucocorticoides
Sinais clinicos ligeiros

Gráfico 2. Razões 
principais para não 

recomendar terapêutica 
médica em cães com HC , 

onde a cirurgia não foi 
contemplada (n= 37)
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• A monitorização é realizada mais frequentemente com um teste de estimulação com ACTH
(ACTHst) (46.4%), cortisol pré + pós-trilostano (19.9%) e cortisol pré-trilostano (18.8%) (gráfico
5).
• Quando foi optado pelo ACTHst, 54.2% dos inquiridos realizaram-no 2-4 horas pós-trilostano.

• Os tempos de monitorização a curto e a longo-prazo estão apresentados nos gráficos 3 e 4,
respetivamente.
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Questionário piloto 
enviado para um 
epidemiologista, 

especialistas europeus 
e médicos veterinários 
de primeira opinião e 
modificado de acordo 
com os comentários. 

Questionário 
desenvolvido 
com questões 

focadas no 
tratamento e 

monitorização 
do HC

Questioná
rio final 
criado

Inquiridos 
recrutados através 
das redes sociais 

(Facebook, 
Instagram) e correio 

eletrónico

Respostas de médicos 
Veterinários de clinica 

geral a exercer em 
Portugal foram 

incluídas 



Our results support the hypothesis that urines with higher sg will have higher urine creatinine concentrations. When interpreting a positive result for protein on a urine dipstick,
knowing the urine sg can be helpful in deciding whether performing an UPC ratio is necessary, since our results suggest that in adequately concentrated urines (sg >1.030), only urines
with 2+ or 3+ result for protein on urine dipstick will have mean higher UPC ratios than urines with a negative result for protein on urine dipstick. According to our results urines with
trace or 1+ result for protein on urine dipstick will have mean higher UPC ratios than urines with a negative result for protein on urine dipstick, only if their sg is <1.013 and <1.031,
respectively.

Urine dipstick is positive for protein - do I always have to be 
worried?

Using urine specific gravity as a predictor of urine protein to creatinine ratio

Augusto Silva*, Ricardo Lopes, Daniela Duque, Filipe Sampaio, Andreia Garcês, Paula Brilhante-Simões
Laboratório INNO, Serviços Especializados em Veterinária

*augustosilva@inno.pt
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Introduction Objectives

Conclusion

Proteinuria is often defined as the “presence of protein in urine”, but a better definition
would be the “detection of excessive protein in urine”. This means that to confirm the
presence of proteinuria not only we have to detect protein in urine but also quantify it, by
means of a urine protein to creatine ratio (UPC ratio), a test that at least for now is not
readily available in most clinics.

It is also a well-established fact that when interpreting positive results for protein in the
urine dipstick, urine specific gravity (sg) should be taken in account. Trace or 1+ results can
be normal in concentrated urine (sg > 1.030) but may indicate excessive protein in dilute
urines (sg < 1.012). We hypothesize that this happens because with increasing specific
gravity, the concentration of urine creatinine also increases. This means that for a given
concentration of urine protein, urines having lower specific gravity will have higher UPC
ratios because of lower concentrations of urine creatinine. As specific gravity increases so
urine creatine concentration increases, meaning that UPC ratio will diminish (fig.1).

Results

Urine protein 1+
(30 mg/dL)

Low sg

Low [crea]

Higher UPC ratio

Urine protein 1+ 
(30 mg/dL)

High sg

High [crea]

Lower UPC ratio

Figure 1. Proposed relationship between protein result on urine dipstick, specific gravity, 
urine creatinine concentration and UPC ratio

Urine sg from selected samples was plotted against urine creatinine
concentration (fig. 2). A Pearson´s correlation factor was calculated, and a
value of 0,79 was found indicating a high positive correlation between the two
variables.

Urine samples were then grouped by classes of urine sg (<1.013, 1.013 to
1.030, 1.031 to 1.050 and >1.050) and result for protein on urine dipstick
(negative, trace, 1+, 2+ and 3+). Mean UPC ratio was calculated for each of this
groups (table 1 and fig 3.) and compared to the mean UPC ratio of all samples
that tested negative for protein on urine dipstick, using an independent
samples t-test (Medcalc® Software) (table 1).

For urines with trace result for protein on urine dipstick, significantly higher
UPC ratios were found for urines with sg <1.013. For urines with 1+ result for
protein on urine dipstick, significantly higher UPC ratios were found for urines
with sg <1.013 and sg between 1.013 and 1.030. For urines with 2+ result for
protein on urine dipstick, significantly higher UPC ratios were found for urines
with sg <1.013 and sg between 1.013 and 1.050. For urines with 3+ result for
protein on urine dipstick, significantly higher UPC ratios were found for all
classes of sg.

The aims of this study are 1) to determine if there is a correlation between urine sg
and urine creatinine concentration, and 2) establish the higher urine sg that, for any
positive result on urine dipstick (trace, 1+, 2+ or 3+), has a significantly higher UPC
ratio than a urine with a negative result for protein on the urine dipstick.

Data from canine urine samples tested from September 2019 to September 2021
was collected. We selected 1229 samples that simultaneously had results for UPC
ratio, urine sg and protein measured with urine dipstick. Urine sg was measured by
refractometry. Urine dipsticks (Multistix® 10 SG) were read on a CLINITEK Status®+
Analyzer (Siemens Healthineers). For the determination of the UPC ratio, urine
protein and creatinine were measured in an automated serum chemistry analyser
Cobas® c501 (Roche Diagnostics).

Figure 2. Correlation between urine creatinine concentration and urine specific gravity.

 
<1,013 1,013 a 1,030 1,031 a 1,050 >1,050 

Negative 
0.16 

(n=236) 

Trace 0,31 
(n=10; p =0.02) 

0,17 
(n=50; p =0.77) 

0,10 
(n=35; p =0.06) 

0,10 
(n=3; p =0.57) 

1+  
0,62 

(n=25; p <0.0001) 

0,32 
(n=105; p =0.0001) 

0,16 
(n=74; p =0.97) 

0,11 
(n=15; p =0.35) 

2+  
1,64 

(n=41; p <0.0001) 

0,85 
(n=134; p <0.0001) 

0,28 
(n=119; p <0.0001) 

0,16 
(n=18; p =0.97) 

3+  
4,52 

(n=25; p <0.0001) 

3,49 
(n=190; p <0.0001) 

1,43 
(n=127; p <0.0001) 

0,78 
(n=22; p <0.0001) 

 
Table 1. Mean UPC ratio of urine samples, grouped by specific gravity and result for protein on urine dipstick.
Groups of urines with mean UPC ratio statistically higher than urines with a negative result for protein on
urine dipstick are highlighted on green boxes.
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Figure 3. Mean UPC ratio for urines grouped by sg and result for protein on urine dipstick.
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Nos dias de hoje a “qualidade” dos serviços

prestados por Centros de Atendimento Médico
Veterinário (CAMV) assume um papel

preponderante na perceção de “valor” por parte

dos seus clientes, estando por isso intimamente
ligado ao seu sucesso.

A complexidade da gestão de clínicas e hospitais

veterinários pode por vezes dificultar a

identificação de quais os fatores a melhorar, bem

como avaliar o impacto das medidas adotadas.
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Com o presente estudo pretendeu-se
caracterizar a implementação de um Sistema
de Gestão de Qualidade (SGQ) com
base na Norma NP EN ISO 9001:2008, num
CAMV da região de Mafra.

Objetivos

Introdução

Seguindo a Norma NP EN ISO 9001:2008, foram

inicialmente definidos os processos (Imagem 1)
passíveis de serem geridos de modo a “fornecer,

de forma consistente, um produto conforme“ aos

seus clientes, definindo-se “produto” como um
serviço prestado (ex. acto clínico, petshop,

recursos humanos, gestão de equipamentos, etc).

Imagem 1 – O que é um processo.

Seguidamente foi implementado um Sistema de

Gestão de Qualidade (SGQ) incluindo a medição de
indicadores pré-definidos para monitorização e

identificação de medidas corretivas e preventivas a

implementar para promover uma melhoria dos
serviços prestados.

Métodos

Foi possível obter resultados de SGQ de dois anos sucessivos tendo sido o

CAMV passível de Certificação do sistema implementado por entidade
certificadora, APCER. Foram identificados 6 processos passíveis de

monitorização, nomeadamente, Qualidade/melhoria, Compras e

Fornecedores, Gestão de equipamentos, Gestão de recursos humanos, Serviços
clínicos e Serviços de petshop.

ü A implementação e monitorização dos processos identificados permitiu a

obtenção de um indicador de satisfação de clientes variando entre

88,74% e 92,60%, embora com uma menor taxa de adesão a inquéritos
de satisfação no segundo ano.

ü Quanto à gestão de equipamentos, observou-se uma melhoria considerável,
atingindo-se 100% de taxa de execução de calibração e manutenção

de equipamentos no segundo ano em análise, o que se traduziu numa

melhoria dos serviços prestados.
ü O indicador do cumprimento dos objectivos manteve-se relativamente

constante rondando os 57%-50%.
ü Não obstante, a implementação do SGQ conduziu à ausência de “Não

conformidades” na auditoria externa aquando do segundo ano em

análise.

Resultados

A implementação do SGQ permitiu à CAMV melhorar de uma forma

consistente o seu desempenho, em particular no que diz respeito à
normalização e uniformização de procedimentos internos e
prestação de serviços orientados à satisfação do cliente.

Conclusões

Ano 1 Ano 2

A destacar



I N T R O D U Ç Ã O

O soro sanguíneo apresenta características

semelhantes às da película lacrimal. Contém

uma série de componentes que, quando

aplicados topicamente, promovem a

regeneração do tecido corneal e asseguram a

manutenção da sua integridade e viabilidade.

Colírios formulados a partir de sangue do

próprio paciente são relativamente fáceis de

obter e normalmente bem tolerados, sendo

usados enquanto miméticos da lágrima natural

no tratamento de diversas patologias oculares.

Em úlceras de córnea complicadas, o uso de soro

autólogo, para além de potenciar a cura, diminui

ainda a atividade das colagenases envolvidas no

processo.

M A T E R I A I S / M É T O D O S

30 pacientes diagnosticados com ulceração

corneal num hospital de referência num período

de seis meses foram incluídos neste estudo. A

caracterização da amostra, do tipo de úlcera e do

tratamento foi realizada. A amostra incluiu 14

raças distintas, na sua maioria braquicefálicas

(70%) com uma idade média de 6.69 ± 4.03 anos

(intervalo de 0.17-14 anos). Foram comparados

os tempos médios de cicatrização das lesões

superficiais tratadas com e sem soro. Para

defeitos graves (indolentes ou profundos), estes

tempos foram correlacionados com a frequência

de administração. Foi realizada uma análise

estatística de sobrevivência para tratamento

dos dados obtidos.

O B J E T I V O S

Realizar uma avaliação retrospetiva sobre a

utilização de soro autólogo no tratamento de

úlceras da córnea em cães.

R E S U L T A D O S

43.33% (n=13) das lesões eram estromais e

56.67% (n=17) afetaram apenas o epitélio.

Destas, 40% (n=12) responderam ao tratamento

e 16.67% (n=5) tiveram um comportamento

indolente. A maioria das úlceras superficiais

não era extensa (n=6; 50%) e as profundas eram

predominantemente vastas e malácicas (n=4;

30.77%). O tratamento variou, tendo sido

aplicado soro autólogo em 5 das 12 lesões

superficiais e em todas as úlceras graves (n=18).

Não se encontraram diferenças

estatisticamente significativas entre os tempos

medianos de recuperação das lesões

superficiais tratadas com e sem soro (Kaplan

Meier ;  p=0.9), nem entre os tempos de cura dos

defeitos graves de acordo com a frequência de

administração (Kaplan Meier ;  p=0.9).

U T I L I Z A Ç Ã O  D E  S O R O  A U T Ó L O G O  N O  T R A T A M E N T O

D E  Ú L C E R A S  D A  C Ó R N E A  N O  C Ã O :  E S T U D O

R E T R O S P E T I V O  D E  3 0  C A S O S
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Gráfico 2: Curva de Kaplan Meier

para lesões graves tratadas com 4

ou mais administrações diárias de

soro autólogo e com 3 ou menos

administrações por dia.

Gráfico 1: Curva de Kaplan Meier

para lesões superficiais tratadas

e não tratadas com soro

autólogo.

Congresso Hospital Veterinário Montenegro, Porto, 2021

C O N C L U S Õ E S

O soro autólogo possui propriedades

anticolagenase e cicatrizantes, sendo de fácil

obtenção e segurança de uso. Não foram tiradas

conclusões sobre o sucesso da soroterapia,

provavelmente devido ao tamanho da amostra,

heterogeneidade da população, diferenças nas

terapias e ausência de grupos de controle.
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INTRODUÇÃO

O trilostano é o fármaco de eleição para o tratamento médico do

Hipercortisolismo espontâneo canino (HC). O melhor método para

monitorização deste tratamento não é consensual1. Uma alternativa

ao teste de estimulação com ACTH recentemente proposta é a

medição da concentração sérica de cortisol pré-trilostano

(CSCpt)2.

A literatura acerca da sua utilização é atualmente escassa 2,3.

MÉTODOS

OBJETIVO

RESULTADOS

CONCLUSÕES

• Estudo retrospectivo;

• Revisão dos registos clínicos de 19 cães com HC, sob tratamento

com trilostano bid, seguidos no HEV entre jan/2016 e ago/2021;

• Análise dos sinais clínicos e CSCpt referentes a cada momento de

avaliação e da decisão terapêutica tomada face a estes;

• Categorização dos valores de CSCpt de acordo com o registo dos

sinais clínicos;

• Análise estatística descritiva e analítica (Teste de U de Mann-

Whitney) dos resultados obtidos.

Avaliar o papel da medição da CSCpt como ferramenta de 

monitorização do HC, em cães, sob tratamento com trilostano.

CSCpt

Associada a melhoria 

significativa dos sinais 

clínicos

Associada a prevalência 

ou agravamento

dos sinais clínicos 

Grupo 1- Controlo 

Satisfatório

Grupo 2 – Controlo não 

Satisfatório

üA CSCpt aparenta ser um possível indicador do controlo dos sinais clínicos do HC.

üA CSCpt mostrou-se relevante na decisão de aumento de dose terapêutica em casos com controlo não satisfatório dos sinais clínicos.

üRelativamente à decisão de alteração/manutenção de dose terapêutica em casos clinicamente estáveis, a apresentação clínica aparenta prevalecer.

• Incluídas 28 medições da CSCpt;

• Grupo 1 (controlo satisfatório) n=20; Grupo 2 (controlo não satisfatório) n=8;

Nº de 
medições

Intervalo de valores 
(µg/dL) 

Mediana 
(µg/dL) 

Grupo 1 20 <1,0 - 6,9 3,1

Grupo 2 8 3,9 - 10,1 7,0
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) 

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 1

Decisão terapêutica:

• Em 19/20 medições, a decisão clínica foi de manter a dose de

trilostano;

• Redução da dose face a uma medição (CSCpt<1,5µg/dL), apesar

de não apresentar sinais clínicos;

• Na medição CSCpt<1µg/dL, o animal foi submetido a um teste de

estimulação com ACTH que se revelou normal.

Decisão terapêutica:

• Em 2/6 medições com CSCpt>5µg/dL, a dose terapêutica foi

aumentada; As restantes 4 apresentavam hipercaliémia o que

justificou a manutenção da dose;

• Nas 2/8 medições que apresentaram um valor de CSCpt dentro

dos valores de referência, a decisão foi de manutenção da dose,

apesar da presença de sinais clínicos.

Grupo 2

Gráfico de dispersão dos valores de CSCpt (µg/dL) do Grupo 1 e Grupo 2

Este trabalho teve o apoio da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia IP - bolsa UIDB / 00276/2020. O autor declara não haver conflito de interesses.

• Diferença estatisticamente significativa entre os valores de CSCpp do grupo 1 e 2 (p<0,01):
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