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A CLUSTERINA URINÁRIA COMO BIOMARCADOR PRECOCE DA DOENÇA 
RENAL CRÓNICA EM FELÍDEOS A REALIZAR QUIMIOTERAPIA 

Tavares J.1, Vicente G.2, Grilo A.1, Nunes T.1, São Braz B.1 

(1) CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária,
Universidade de Lisboa. 

(2) Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

RESUMO 

A Doença Renal Crónica (DRC) é a doença metabólica mais prevalente em gatos 

domésticos. Esta é caracterizada por uma perda progressiva e irreversível da função renal, 

resultante da diminuição do número de nefrónios funcionais. O seu diagnóstico precoce 

continua a ser um dos maiores desafios da atualidade, uma vez que os biomarcadores 

atualmente disponíveis a detetam quando já está presente um decréscimo considerável da 

função renal. Na nefrologia, cada vez mais estudos estão a ser direcionados para identificar 

moléculas que indiquem lesão renal, visto que a constatação de um decréscimo na função 

renal é consequência de uma lesão primária. Portanto, pela sua maior precocidade, os 

biomarcadores de lesão podem facilitar o diagnóstico de animais em fases iniciais da doença, 

permitindo uma rápida intervenção e preservando ao máximo a função renal. A clusterina é 

uma glicoproteína que aumenta a sua expressão urinária aquando de lesão renal, existindo 

alguns estudos que demonstram o seu valor diagnóstico na DRC. Inerente à terapêutica 

oncológica podem existir complicações, nomeadamente a nefrotoxicidade, sendo que a 

resposta fisiopatológica do rim à agressão é comummente a progressão para DRC. 

O objetivo principal deste trabalho assentou em determinar o valor diagnóstico da 

clusterina urinária enquanto biomarcador precoce da DRC em felídeos a realizar 

quimioterapia, ou seja, expostos a potenciais fármacos nefrotóxicos e comparar com os 

biomarcadores de função atualmente disponíveis - ureia, creatinina e dimetilarginina simétrica. 

Para isto formaram-se dois grupos de estudo: (A) felídeos com neoplasia antes de iniciar 

quimioterapia e (B) felídeos com quimioterapia em curso. Em ambos os grupos, foram 

realizados dois momentos de colheitas distintos (T1 e T2), para averiguar a evolução temporal 

dos parâmetros em análise. Verificou-se uma tendência para maiores excreções urinárias de 

clusterina em animais expostos há mais tempo a quimioterapia, indicando uma possível lesão 

renal nestes indivíduos. Contudo, o reduzido número de animais da amostra não permitiu 

obter significado estatístico. Além disso, a clusterina urinária apresentou uma correlação forte 

e significativa com a densidade urinária (p=0,005; rs= -0,72). De facto, a clusterina exibiu 

resultados mais elevados em gatos que apresentavam, simultaneamente, alterações 

ecográficas e urina inapropriadamente concentrada, ou seja, em estádio 1 da IRIS. Embora a 

clusterina urinária pareça desempenhar um papel promissor no diagnóstico precoce da DRC, 

carece de investigação futura para clarificar a sua relevância na prática clínica veterinária. 
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AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DA IMUNOHISTOQUÍMICA PARA DETEÇÃO DE 

MICROMETÁSTASES OCULTAS EM CARCINOMAS MAMÁRIOS EM GATOS 

De Moura, C.1,2, Faísca, P.1* 
1 Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (FMV-

ULHT) Campo Grande 376, 1749-024 Lisboa 
2 DNAtech Laboratório de análises clinicas veterinárias Estrada Paço do Lumiar Nº 22 Edifício E, 1º 

andar, 1649-038 Lisboa 
*Autor para correspondência. E-mail: catarinamourac@netcabo.pt  e pedrofaisca76@gmail.com

Resumo 

Os tumores mamários em gatos são a terceira neoplasia mais comum nesta 

espécie, sendo a maioria carcinomas mamários do tipo simples (Misdorp et al., 

1999). A taxa de malignidade dos tumores mamários é de 85% sendo frequente a 

metastatização em linfonodos, pulmões, e menos frequentemente, fígado e pleura 

(Goldschmidt et al., 2017). Os linfonodos regionais apresentam um papel 

fundamental para o prognóstico do animal (Sorenmo et al., 2013). Devido à elevada 

densidade celular dos linfonodos, por vezes, as micrometástases não são detetadas 

pelo método convencional de diagnóstico (Miyake et al., 2001). 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. 

Pretendeu-se com o presente estudo, avaliar a técnica de imunohistoquímica com 

os anticorpos AE1 e AE3 na deteção de micrometástases ocultas em linfonodos 

regionais de cadeias mamárias previamente diagnosticados como negativos pelo 

método convencional de diagnóstico, em gatos com carcinomas mamários. 

Este foi constituído por 100 casos de carcinomas mamários em gatos e por 125 

linfonodos regionais. Através da técnica de imunohistoquímica, foram detetados 

11% dos casos com metástases, em que 5% eram micrometástases ocultas.  

Este estudo evidenciou a contribuição da técnica de imunohistoquímica na detecção 

de micrometástases ocultas em linfonodos regionais de gatos.  

Palavras chave: gatos; carcinoma mamário; imunohistoquímica; linfonodos; 

micrometástases
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Bi-Oblique Dynamic Proximal Ulnar Osteotomy in the Dog: Anatomical and 

Incongruity Measurements 

– Retrospective Study –

Tomé, I.1, Alves-Pimenta, S.2,3, Bufalari, A.4,5, Costa, L.1,6 

1 Department of Veterinary Sciences; 2 Department of Animal Science; 3 CITAB, Centre for the Research and 

Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 

Portugal; 4 Department of Veterinary Medicine, 5 CeRiDA, Centro di Ricerca sul Dolore Animale, University of 

Perugia, Perugia, Italy, and 6 CECAV, Centre for Animal Sciences and Veterinary Studies, University of Trás-os-

Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

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. Mediolateral radiographs were performed in 23 elbows from 18 medium- to 

large-breed dogs (4 dogs bilaterally affected), with 5.5-18 months (mean±standard deviation, 

8.97±3.0 months) and 20.5-56kg (32.5±10.4 kg) on the pre-surgery, post-surgery, and in 14 

elbows on the 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). Data were normalized to 

eliminate the effect of different angulations and sizes.  

Significant differences were observed in the Paired Sample T-Test (P<0.05) at the 

subsequent articular measurements: from the pre- to post-surgery, at the HU distal, HR cranial, 

central, and caudal; RU-Step, and ulnar/radial length ratio measurements; from the pre-surgery 

to the follow-ups, at the HR cranial, RU-Step, and proximal ulnar segment angle measurements; 

finally, from the post-surgery to follow-ups, at the HU proximal and distal, HR cranial and 
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central, and proximal ulnar segment angle measurements. 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 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 the 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.  

Alves-Pimenta, S., Ginja M., Soares, S., Colaço B. (2019). Comparison of elbow joint spaces in radiographic views 

from dogs with and without load support. In Abstracts Presented at the Summer Meeting of the British 

Association of Clinical Anatomists, Preston, United Kingdom. Clinical Anatomy, Pg 2. 

Böttcher, P., Bräuer, S., & Werner, H. (2013). Estimation of Joint Incongruence in dysplastic canine elbows before 

and after Dynamic Proximal Ulnar Osteotomy. Veterinary Surgery, 42,371-376. 

Caron, A., & Fitzpatrick, N. (2016). Bi-Oblique Dynamic Proximal Ulnar Osteotomy: surgical technique and clinical 

outcome in 86 dogs. Veterinary Surgery, 45,356-363. 

This work was supported by National Funds by FCT–Portuguese Foundation for Science and Technology, 

under the projects UIDB/04033/2020, UIDB/CVT/00772/2020, and Scientific Employment Stimulus-Institutional 

Call-CEECINST/ 00127/2018 UTAD. 
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Black hair follicular dysplasia or Colour Diluted Alopecia? – Yorkshire terrier cross-breed 
dog case report  

H Pereira1, S Soto2, Pinto M1, Fernandes B1, AM Lourenço1 
1  CIISA, Faculty of Veterinary Medicine, University of  Lisbon 
2 Institut fur Tierpathologie, Vetsuisse Fakultat, Universitat Bern 

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.  

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). 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. Oral melatonin (2,3mg/kg twice daily) was 
prescribed for five months without clinical response. 

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

B. FERNANDES†, A. CAVACO‡, H. PEREIRA†, M. PINTO†, A.  BIZARRO†, A.
LOURENÇO†

† CIISA, Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon, Lisboa, Portugal
‡ IMed. ULisboa, Pharmacy Faculty, University of Lisbon, Lisboa, Portugal

Successful management of chronic diseases, such as canine atopic dermatitis (cAD) 
requires effective pet owner education considering its challenging and complex 
nature. Given the lack of proven effective owner education strategies, we wanted to 
create an effective and appealing owner education tool of feasible application in 
clinical context. An 8-week prospective randomised controlled study was conducted. 
Our study hypothesis was that the video-based educational intervention would be 
non-inferior or equivalent to the control group (standard verbal educational 
intervention). Participants were randomly assigned (1:1) to either the control (CG) or 
the intervention group (IG). In both groups, cAD knowledge scores and clinical 
outcomes were measured at the beginning and end of the study. Additionally, 
owners' adherence and perceived utility and appeal ratings were measured at the 
end of the study. 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. It was found a significant association (p&lt;0,,01) 
between educational intervention outcome and group, with a higher percentage of 
success in the IG (CG= 6/13 (46,15%); IG: 15/16 (93,75%)). The differences found in 
the clinical outcomes, utility and appeal ratings and owners’ adherence were not 
statistically significant. 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, especially regarding 
chronic diseases. 

Source of funding: CEVA Saúde Animal. 

Conflicts of interest: None declared. 
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Caracterização da expressão proteica de RE e RP em lesões mamárias 

benignas em gata 

M. Soares1,2,3 , A. Correia2, C. Marques1,2, J. Correia1, F. Ferreira1 

1CIISA, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 
2Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias, 

Lisboa, Portugal 
3CBIOS, Research Center for Biosciences & Health Technologies, Portugal.  

Introdução: 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, pelo seu valorfactor de prognóstico  preditivo2. Nas gatas, os estudos 

destes recetores ocorrem sobretudo em lesões malignas, existindo pouca informação 

sobre a sua expressão  em lesões displásicas ou tumores mamários benignos3. 

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo caracterizar uma população felina 

quanto à presença de  lesões benignas neoplásicas e não neoplásicas e estudar 

possíveis correlações entre a presença de RE e RP com vários fatores clínicos e 

histopatológicos. 

Materiais e Métodos: Foram incluídas  27 gatas fêmeas sobre as quais foram avaliadas 

e registadas as seguintes características clínicas e patológicas: idade, raça, estado 

reprodutivo no momento da cirurgia (inteiro/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 e 

existência de tumores malignos associados. A avaliação dos receptores hormonais 

foi realizada através de técnica de imunohistoquímica, previamente descrita4.  

Foram estudadas possíveis associações entre os RE e os RP com os diferentes 

parametros clinicopatológicos, através do SPSS e do Microsoft Excel.  
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Resultados: 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). 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, 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. 

Conclusões: Este estudo demonstrou que a maioria das lesões mamárias benignas em 

gatas são  displásicas. Animais mais jovens tendem a apresentar maiores expressões 

proteicas de RE, e tumores de maiores dimensões estão associados a lesões caracterizadas 

pela 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. 

Financiamento: Bolsa de doutoramento, Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

SFRH/BD/70720/2010 
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Introdução 

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. 

Descrição do caso clínico 

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. 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 
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e perda de definição de interlinha radiográfica da articulação temporomandibular direita. 

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. 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. 

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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Introduction 
Platelet-rich fibrin (PRF) is an emerging biomaterial advocated for skin wound 
regeneration, being obtained 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., 2021a). Moreover, antimicrobial, anti-inflammatory, and analgesic effects 
have been recognized in PRFs (Soares et al., 2021c).  

Objectives 
investigate canine origin 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 application.  

Materials and Methods 
A total of 11 animals were enrolled in this study: 6 dogs incorporated autologous 
group, 2 dogs integrated allogeneic-PRFs, and 3 felines integrated xenogeneic 
group.  
Each PRF was obtained from 5 mL whole blood.  
Treatment was constituted by the grafting of 1 PRF for each 1.5 - 2 cm2 wound 
area, followed by a closed bandage, applying a standardized 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®. 

Results 
PRF-treatments were well tolerated, achieving complete resolution of large-sized 
wounds comprising severe tissue loss, in all groups (median 6.22 cm2 initial 
wound area). Overall, the PRFs achieved complete healing in 31 days (11-47).  

17



There was no wound infection during the treatments.  
Animals manifested increasing tolerance in the course of PRF-dressing changes, 
suggesting a possible analgesic action.  
PRF-technique replaced a second surgery in four cases. 

Conclusions 
PRF acted as a space-filler promoter, significantly inducing the formation of 
granulation tissue, contributing to wound edge attaching, epithelialization, and 
wound closure. Significant wound contraction was documented in larger wounds, 
resulting in unesthetic scars.  
Standardized PRFs constitute a cost-effective wound regenerative therapy, 
obtained from a low-blood volume, without the requirement of commercial kits. 
Additionally, allogenic and xenogenic PRFs constitute an effective alternative to 
autologous methodology in small-sized patients (screened donors should be 
selected following clinical guidelines for blood-transfusions).  
PRF-therapy constitutes an environmentally sustainable healthcare technique, 
being effective in contaminated wounds, suggesting the needlessness of topical 
antimicrobial/chemical agents.  
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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 antibióticos, que recidiva aquando da sua 
interrupção [1]. Na prática clínica, a traqueobroncoscopia surge muitas vezes como o 
exame complementar de diagnóstico para a identificação e remoção de corpos 
estranhos traqueobrônquicos [2].    
Este trabalho pretende sensibilizar os Médicos Veterinários para a possibilidade da 
ocorrência de corpos estranhos traqueobrônquicos como causa de tosse em cães.  
Foram reunidos retrospetivamente 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, o Cane Corso e Braco Alemão 
apresentavam tosse crónica refratária (> 2 semanas) ao tratamento com antibiótico. Os 
quatro casos apresentavam registo referente à realização de exames imagiológicos 
prévios. Em detalhe, três realizaram radiografias torácicas (RXs) (Setter Inglês, Labrador 
Retriever e Braco Alemão) e um (Cane Corso) uma tomografia computorizada (TC). Aos 
RXs, o Setter não revelava alterações significativas enquanto que o Labrador Retriever e 
o Braco Alemão apresentavam um padrão bronco-intersticial difuso inespecífico.  À TC,
o Cane Corso revelou uma suspeita de corpo estranho brônquico.  À
traqueobroncoscopia, todos os cães apresentavam a mucosa brônquica eritematosa e
com friabilidade aumentada. O Labrador Retriever apresentava ainda espessamento
focal da mucosa do brônquio principal esquerdo e o Cane Corso secreções brônquicas
purulentas. 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.
Nesta série de quatro casos, todos os cães eram de idade jovem ou adultos e apenas um
deles tinha história pregressa compatível com corpo estranho. Contrariamente às
radiografias torácicas, apenas a TC permitiu a identificação de um corpo estranho. A

19



traqueobroncoscopia revelou-se útil para a sua identificação e remoção. Todos os 
corpos estranhos eram praganas.  
Apesar de ser uma condição clínica rara e o número de casos ser escasso, este estudo 
sublinha que os corpos estranhos traqueobrônquicos devem ser incluídos nos 
diagnósticos diferenciais de tosse, sobretudo em cães jovens e adultos, mesmo aquando 
de situações crónicas e sem anamnese coerente.  

[1] Ettinger ST, Feldman EC, Côté E. 2017. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 8th
Edition. 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.
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Introdução: 

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). 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. 

Objetivo: 

Contribuir para o conhecimento dos critérios de seleção das IOLs na correção cirúrgica das cataratas 

por facoemulsificação em cães. 

Materiais/Métodos: 

Foi realizado um estudo retrospetivo de uma amostra heterogénea de 38 cães com diagnóstico de 

catarata  no Serviço de Oftalmologia do Hospital Escolar Veterinário – Faculdade de Medicina 

Veterinária no período compreendido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020. Da amostra inicial, 

78,9% (30/38) foram submetidos a cirurgia de catarata por facoemulsificação, com implantação de 

IOL no olho esquerdo (OE) em 96,0% (24/25) dos casos e no olho direito (OD) em 91,7% (22/24). 

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) e o 

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

significativos quando p <0,05. 

Resultados: 

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

literatura, sendo possível verificar que à medida que os valores de biometria ocular aumentam o porte 

do animal acompanham essa tendência. 

Constatou-se a presença de uma correlação positiva entre o tamanho da IOL e o comprimento axial 

do globo ocular (GO), (0,5≤ |ρ| <0,75), tanto no OS como no OD (p<0,05; |ρ|= 0,561 e |ρ|=0,567, 

respetivamente). 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), tanto para o OS como 

para o OD (p<0,05; |ρ|= 0,811 e |ρ|=0,778, respetivamente). Não se verificou a presença duma 

correlação entre o tamanho da IOL e o comprimento longitudinal ou transversal da lente 

bilateralmente (p>0,05). 
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Conclusão: 

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 como 

critérios de seleção na escolha do tamanho da IOL em cães bem como a comercialização de uma 

gama mais ampla e personalizada de IOLs em função de cada paciente. 

Suportado: 
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no Projecto UIDB/00276/2020. 
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Título: Doença de Caroli num gato: a propósito de um caso clínico  

N.S. Santos ¹, M.J. Dias ¹,2, L. Mestrinho ¹,2, R.L. Ferreira ¹, M.C. Peleteiro ¹,2, R.O. Leal ¹,2 

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

Lisboa, Portugal. 

2 CIISA – Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, 1300-477, 

Lisboa, Portugal   

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 Esta malformação 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. O seu 

diagnóstico é feito por imagiologia (ecografia e/ou tomografia computorizada (TC)) e 

histopatologia.3  

Este trabalho pretende descrever o caso de um gato com diagnóstico de doença de Caroli, 

contribuindo para o aumento da bibliografia atual acerca desta malformação, a qual é 

particularmente escassa em gatos. 

Descrição: 

Um gato europeu comum, macho castrado de 7 anos, foi referenciado por aumento crónico 

das enzimas hepáticas, perda de peso e icterícia. Ao exame físico não foram detetadas 

alterações, exceto a icterícia.  Analiticamente, apresentava hemograma normal, 

hiperbilirrubinémia e aumento das enzimas hepáticas. Dada a suspeita de causa hepática ou 

pós-hepática para a ictericia, foi efectuada uma ecografia abdominal a qual revelou: uma 

hepatomegalia ligeira, dilatação difusa das vias biliares intrahepáticas com parede 

marcadamente espessada, espessamento irregular da parede da vesícula biliar, com conteúdo 

luminal abundante e vias biliares extra-hepáticas dilatadas e tortuosas, sem sinais evidentes de 

obstrução biliar extrahepática. Foram identificadas 3 estruturas quísticas volumosas no lobo 

caudato, com aparente origem na árvore biliar intrahepática. O estudo imagiológico foi 

complementado com a realização de uma TC abdominal, a qual confirmou os sinais 

ecográficos. Foi equacionada a realização de uma colecistocentese, para citologia e cultura de 

bílis que, dado o risco de peritonite biliar, foi declinada e iniciou-se tratamento médico com 

amoxicilina - ácido clavulânico, marbofloxacina, ácido ursodesoxicólico e antioxidantes 

hepáticos (S-adenosyl-metionina). Apesar de uma melhoria inicial, verificou-se um 

agravamento analítico e clínico progressivo durante 2 semanas. Tendo em conta as alterações 

estruturais já identificadas e após novo controlo ecográfico, foi acordada a realização de 

colecistectomia e exploração da árvore biliar, com exérese de quistos biliares. A cirurgia 

decorreu sem incidentes tendo-se realizado colecistectomia, biópsia hepática e extraído um 

dos quistos para análise histopatológica. Esta confirmou a presença de uma malformação 

congénita dos ductos biliares, com focos de infiltração linfocítica concomitante. A vesícula 

biliar apresentava sinais de colecistite crónica hiperplásica. Dada a suspeita clínica e 
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imagiológica de colangite linfocítica concomitante, confirmada posteriormente pela 

histopatologia, foi iniciada terapêutica com prednisolona e, posteriormente ciclosporina. 

Apesar de manter a icterícia, o gato apresentou melhorias significativas tendo-se mantido 

estável e com controlos regulares durante 7 meses. Após este período, desenvolveu hiporrexia 

e distensão abdominal, que se comprovou ser secundária a um aumento de volume dos 

quistos intrahepáticos. Apesar da manutenção do tratamento médico, devido a anorexia 

progressiva, o gato foi submetido a eutanásia, 8 meses após a colecistectomia.  

Conclusão: 

Este trabalho contribui para aumentar o número de casos descritos de doença de Caroli em 

gatos e alerta para a necessidade de inclusão de doenças hepatobiliares congénitas, como 

malformações ductais, nos diagnósticos diferenciais de icterícia em gatos.  

Bibliografia: 

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. 

https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2003.tb01320.x 

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), 205511691881232. https://doi.org/10.1177/2055116918812329 

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), 

205511691771688. https://doi.org/10.1177/2055116917716881 

24



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

J. C. Alvesa,b,*, DVM, PhD; A. Santos, DVM, MSc; P. Jorgea, DVM

aDivisão de Medicina Veterinária, Guarda Nacional Republicana (GNR). Rua Presidente 
Arriaga, 9 1200-771 Lisbon, Portugal.  
bMED – Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, Instituto de 
Investigação e Formação Avançada, Universidade de Évora, Pólo da Mitra, Ap. 94, 7006-554 
Évora, Portugal;  
*Corresponding author: +351 962091067; alves.jca@gnr.pt.

ABSTRACT 

Osteoarthritis (OA) is the most commonly diagnosed joint disease in companion animals, and 

hip OA is frequently diagnosed in the canine population (Anderson et al., 2020). There has been 

a growing interest in autologous platelet therapies, as platelets may contribute to tissue 

regeneration, reduce local inflammation, and promote cartilage synthesis or inhibition of its 

breakdown (Fukui et al., 2001). 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.  

Twenty dogs were assigned to a control group (CG, n=10) or treatment group (PG, n=10). PG 

received two intra-articular administrations of 2ml of PRP per hip joint, produced with the 

commercially available CRT PurePRP® Kit (Companion Regenerative Therapies), 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, before 

treatment, +8, +15, +30, +60, +90, +120, 150, and +180 days after initial treatment. Kaplan-

Meier estimators were conducted and compared with the log-rank test. Cox proportional hazard 

regression analysis was performed to determine response to treatment (Alves et al., 2021). A 

p<0.05 was set. 

25



The sample included 12 males and 8 females, with a mean age of 8.4±2.4 years, bodyweight of 

31.5±5.7kg, of four breeds: 10 German Shepherd Dogs, 3 Belgian Malinois Shepherd Dogs, 3 

Labrador Retriever, 2 and Dutch Shepherd Dog. According to the Orthopedic Foundation for 

Animals scheme, thirteen hips were graded as moderate and 7 as severe. 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 took longer to return to the initial evaluation score values with all outcome measures. 

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.  

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. 
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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, a leishmaniose 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].  

Este estudo tem como objetivo consciencializar a classe médico-veterinária para o facto de a 
CanLeish poder surgir como causa de um quadro de enteropatia crónica. 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. Em detalhe, 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). Anteriormente à referência, dois cães 
já tinham sido submetidos a biópsias digestivas (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 animais já tinham sido previamente tratados com 
prednisolona, metronidazole e dieta do tipo gastrointestinal ou hipoalergénica, sendo 
refratários à terapêutica. 

Ao exame clínico, um cão apresentava linfadenomegália (Border Collie) e dois tinham atrofia dos 
mastigadores (Teckel e Labrador Retriever). Relativamente às análises hematobioquimicas e 
urina tipo II, os cães revelavam hiperproteinémia (Teckel e Border Collie), hipoalbuminémia 
(Teckel e Border Collie), hiperglobulinémia (Teckel e Border Collie), anemia hiporregenerativa 
(Teckel e Labrador Retriever) e proteinuria (Teckel e Border Collie). Todos os animais foram 
submetidos a ecografia abdominal, a qual não revelou alterações significativas com exceção de 
hipomotilidade e distensão gástrica no Teckel. Dadas as alterações clinico-patológicas 
observadas, foi efetuada serologia (Leiscan®) a qual se revelou positiva para os 3 casos (razão 
positiva em todos os cães). De forma complementar, 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 os animais 
foram tratados com alopurinol e antimoniato de meglumina e o tratamento imunossupressor 
previamente instaurado foi progressivamente reduzido e descontinuado. Todos os casos 
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resolveram os sinais digestivos após tratamento da CanLeish. 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 6 meses e 11 meses depois, respetivamente, com um quadro de 
glomerulonefrite (associada a uveíte e nódulos cutâneos no Border Collie) que justificou 
eutanásia. 

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.  
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Introdução: 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. 

Objetivos: 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.  

Materiais e Métodos: 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. 

Resultados: 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. 

Dos 150 tumores incluídos no estudo, a maioria demonstrou ter um comportamento maligno 

(60%, 90/150), sendo o carcinoma das células escamosas a neoplasia mais comum (28,9%, 

26/90), seguida do fibrossarcoma (22,2%, 20/90). 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.  
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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. 

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 parametros analisados (lesão benigna versus 

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

Conclusões: Com este estudo podemos concluir que 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, promovendo um diagnóstico precoce 

que pode facilitar o tratamento e melhorar o prognóstico.  

Financiamento: Financiado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Lusófona de Humanidade e Tecnologias (FMV-ULHT), através do projeto interno exploratório 
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ABSTRACT 

Osteoarthritis (OA) represents at least 80% of the lameness and joint diseases cases in 

companion animals (Anderson et al., 2018), and weight-bearing evaluation has been reported 

as a sensitive method for detecting lameness in dogs (Clough et al., 2018). The traditiona l 

approach for assessing response to treatment is to compare means or medians to determine 

differences between groups. An alternative approach is to predefine the criteria for successful 

treatment of an individual patient so that the effect of the treatment or intervention in each 

animal can be determined (Brown et al., 2013). This study aimed 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. 

The sample was composed of one hundred hip joints from fifty police working dogs, signalled 

based on history, physical, orthopedic, neurological, and radiographic examinations consistent 

with bilateral hip OA. Patients were randomly 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 
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(Companion Stance Analyzer). A deviation from normal weight-bearing and a symmetry index 

(SI) was determined. We explored the power of defining treatment success as reductions of 

≥1%, ≥2%, ≥3% in deviation, and ≥5%, ≥10%, ≥15%, ≥20%, and ≥25% in SI. 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 affected the power of the statistical analysis to detect 

differences between groups. Differences between groups were evaluated with the chi-squared 

test, and power for each success definition was calculated with a continuity-corrected 2-sided 

z test, p<0.05. 

The sample included 17 German Shepherd Dogs, 15 Belgian Malinois Shepherd Dogs, 10 

Labrador Retriever, and 8 Dutch Shepherd Dogs, with a mean age of 6.5±2.2 years and a 

bodyweight of 26.7±5.3kg, 60% were males, and 40% were females. Hips were graded as mild 

(n=70), moderate (20), and severe (10) according to the Orthopedic Foundation for Animals 

scheme. Detailed information on the effect of each treatment has been published (Alves et al., 

2021). The highest power for deviation was obtained with a reduction ≥1 in populations 1, 2, 

and 3 (58%, 78%, and 73%, respectively). For the symmetry index, 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. 

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 

response to treatment, particularly when considering determining treatment success in 

individuals rather than overall changes in groups of animals.    
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HIPERADRENOCORTICISMO CANINO: ESTUDIO DE LA 

DETERMINACIÓN DE LAS LIPOPROTEÍNAS Y LÍPIDOS 

PLASMÁTICOS EN EL DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DE LA 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON TRILOSTANO 

Fuentes J.A., Gómez S., Barrera R., Duque F.J., Cristóbal J.I., Ruiz P., Zaragoza C. 

Departamento de Medicina Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. 

El hiperadrenocorticismo (HAC) es una endocrinopatía frecuente en perros de mediana a 

avanzada edad caracterizada por la hipersecreción de glucocorticoides y el incremento de los 

lípidos plasmáticos y lipoproteínas que transportan1. 

En el presente trabajo se han estudiado los cambios en las concentraciones de las lipoproteínas 

HDL y LDL y en los lípidos plasmáticos (colesterol y triglicéridos) en perros con HAC antes y 

después del tratamiento con trilostano durante 3 meses con el objetivo de valorar si la 

determinación de estos parámetros contribuye al diagnóstico del HAC pituitario en el perro y en 

la supervisión de la evolución del tratamiento con trilostano.  

Se estudiaron 15 perros adultos con HAC pituitario diagnosticado mediante estimulación con 

ACTH entre 2015 y 2019 en el Servicio de Medicina Interna de Pequeños Animales del HCV de la 

UEx, que se distribuyeron en cuatro grupos (Tabla 1).  

Los resultados obtenidos muestran un aumento estadísticamente significativo del colesterol, 

triglicéridos y LDL de los Grupos 2 y 3 con respecto al Grupo 1 (Tabla 2), así como una 

disminución estadísticamente significativa del colesterol, triglicéridos y LDL del Grupo 4B con 

respecto al Grupo 4A (Tabla 3). 

El aumento de colesterol y triglicéridos en el Grupo 2 y solo del colesterol en el Grupo 3 (Tabla 

2) con respecto al Grupo 1 se relaciona con la lipolisis inducida por corticoides2, valores que

llegan casi a normalizarse tres meses post tratamiento (Tablas 2 y 3).

En el HAC canino se ha descrito el incremento de los niveles de LDL mientras que los de HDL 

permanecen dentro del rango normal3, coincidiendo con lo que ocurre en nuestro estudio (Tabla 

2) observándose, además, la disminución de LDL transcurridos tres meses de tratamiento

(Tablas 2 y 3), aunque serían necesarios estudios con mayor número de animales para

corroborar este hecho.

Como conclusión se obtiene que la LDL y las concentraciones plasmáticas de colesterol y 

triglicéridos aumentan en perros con HAC y disminuyen tras tres meses de tratamiento con 

trilostano, aunque no llegan a normalizarse. Además, las variaciones observadas en la 

concentración plasmática de LDL en perros con HAC respaldan su inclusión en el panel analítico 

de diagnóstico de HAC, mientras que la HDL no parece ser de utilidad.  
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A imunoterapia de alergénios é um tratamento bem estabelecido para a dermatite atópica 

canina (CAD), mas são necessárias novas vias não invasivas, indolores, seguras, eficazes e de fácil 

administração em casa que promovam a adesão à terapêutica. A imunoterapia epicutânea (EPIT) 

é uma alternativa promissora em medicina humana que beneficia da grande acessibilidade e das 

características imunológicas únicas da pele. O objetivo primário deste estudo foi investigar a 

praticabilidade, eficácia e segurança de um protocolo de EPIT na CAD não sazonal. O objetivo 

secundário foi avaliar a adesão dos titulares dos cães a esta nova forma de imunoterapia. Foram 

recrutados dezasseis cães (9 cães bouledogue Francês (FB) e 7 labrador retriever (LR)) com CAD 

não sazonal e serologia de IgE alergénio-específica (sIgE) positiva para ácaros domésticos (HDM) 

para a aplicação semanal de um penso durante 12 horas, ao longo de 12 semanas. Para este 

efeito foi desenvolvido um dispositivo em 3D para incorporar a formulação alergénica 

(100HEP/ml), a qual incluía um veículo especialmente produzido para promover a penetração 

dos alergénios na pele. A avaliação da eficácia utilizou parâmetros primários – a avaliação do 

prurido pelo titular do cão (PVAS10)1, das lesões cutâneas pelo veterinário (2D-IGA)2 e a 

perceção dos titulares sobre a eficácia da terapêutica (OGATE1 e OGES3) – e parâmetros 

secundários – grau de qualidade de vida4 e concentrações séricas de sIgE e IL-10. Para a avaliação 

da segurança foram consideradas reações sistémicas e locais. A eficácia da EPIT foi definida pelo 

sucesso dos parâmetros primários, de acordo com as recentes recomendações COSCAD’18 do 

ICADA.1 A EPIT foi considerada segura se não ocorressem reações sistémicas ou locais graves. A 

adesão à terapêutica foi aferida pelo cumprimento dos titulares com o protocolo e comparência 

às consultas de acompanhamento mensais. Um LR foi excluído da análise pois abandonou o 

estudo após um mês de tratamento. Todos os cães (15) melhoraram o grau de prurido, dos quais 

13 (86,67%) alcançaram o nível considerado de sucesso [FB=8/9 (88,89%); LR=5/6 (83,33%)]. 

Além disso, 8 dos 12 cães [66,67%; FB=5/8 (62,5%); LR=3/4 (75%)] alcançaram o nível 

considerado de sucesso no parâmetro de lesões cutâneas. A resposta à EPIT foi classificada como 

boa-a-excelente por 13 titulares (86,67%) no questionário OGATE e por 11 titulares (73,33%) no 

questionário OGES. Verificou-se ainda uma melhoria da qualidade de vida em 13 cães (86,67%), 

com uma melhoria percentual média de 54,58%. Os valores de sIgE diminuíram globalmente em 

10 cães (66,67%) e 2 deles (13,33%) dessensibilizaram completamente a todos os HDM aos quais 

eram alérgicos. Os resultados da IL-10 foram inconclusivos. Não se verificaram quaisquer 

reações sistémicas nem locais graves. A taxa de adesão foi substancialmente superior à 

reportada em estudos prévios de imunoterapia de alergénios em cães [15/16 titulares (93,75%) 

cumpriram criteriosamente com o protocolo e consultas mensais]. A EPIT foi bem recebida pelos 

titulares e bem tolerada pelos cães. Este estudo piloto destaca o grande potencial da EPIT como 

um novo tratamento eficaz e seguro para a CAD e encoraja a investigação futura nesta 

promissora forma de imunoterapia. 
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Periodontal disease (PD) is one of the most common oral inflammatory diseases in dogs, 

reaching a prevalence of 80% in animals with more than two years of age. PD onset results 

from the establishment of a polymicrobial biofilm at teeth surface (dental plaque) and a 

subsequent host inflammatory response, leading to gingivitis and periodontitis (Cunha et 

al., 2018). Several bacteria are reported to be present at different stages of dental plaque 

formation. Early colonizers are responsible for the initial formation of the biofilm and 

include aerobic bacteria, such as Neisseria and Corynebacterium (Cunha et al., 2020), 

with commensal bacteria, such as Enterococcus spp., also participating in dental plaque 

formation. In fact, enterococci were previously related with PD systemic consequences, 

being described as a reservoir of resistant determinants frequently presenting a Multi-

Drug-Resistant character (Oliveira et al., 2016). 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 abilities, showing potential for PD control 

(Shin et al., 2015). 

The main goal of this work was to evaluate the antimicrobial ability of Nisin Z against 5 

periodontopathogens. 

Five bacterial reference strains were used, including one strain of Neisseria zoodegmatis 

(CCUG 52598T), one strain of Corynebacterium canis (CCUG 58627T), two strains of 

E. faecalis (ATCC 29212 and ATCC 51299) and one strain of E. faecium (CCUG 36804).

Strains in vitro susceptibility to Nisin Z was assessed using a broth microdilution method, 

by determining the Minimum Inhibitory (MIC) and Bactericidal Concentrations (MBC) 

(Cunha et al., 2018). 
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Nisin Z mean MIC values were 7.08 μg/mL for N. zoodegmatis, 18.44 μg/mL for C. canis, 

1 μg/mL for E. faecalis ATCC 29212, 19.44 μg/mL for E. faecalis ATCC 51299, and 

8.75 μg/mL for E. faecium. Mean MBC values were 15.91 μg/mL for N. zoodegmatis, 

30.94 μg/mL for C. canis, 3.94 μg/mL for E. faecalis ATCC 29212, 52.78 μg/mL for E. 

faecalis ATCC 51299 and 28.33 μg/mL for E. faecium. Nisin Z showed bactericidal 

activity against all tested strains. 

Results obtained are in accordance with previous reports, reinforcing the potential of 

Nisin Z in oral diseases control, including canine PD (Shin et al., 2015). Further research 

must be performed to access Nisin Z activity towards oral polymicrobial biofilms and in 

in vivo clinical trials. However, this pilot assay 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. 
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Introdução: O linfoma é uma das neoplasias caninas mais frequentes, podendo ser 

diagnosticado de forma rápida, segura e minimamente invasiva através da citologia. A 

determinação do imunofenótipo, importante a nível prognóstico e terapêutico.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

Objetivos: Este trabalho teve como objetivos: 1) realizar o estudo descritivo duma 

amostra de 285 casos de linfoma canino com imunofenotipagem em lâminas citológicas 

previamente coradas; e 2) analisar da relação entre o imunofenótipo e as variáveis raça, 

porte, idade e sexo do animal.   

Material e métodos:  Foram analisados todos os casos provenientes de vários países 

europeus submetidos ao laboratório CEDIVET no período de Abril/2020 a Março/2021 

para realização de imunofenotipagem de linfoma em lâminas citológicas previamente 

coradas (n=384). Foram incluídos no estudo amostras de linfonodos, baço, fígado e 

massas extra-cavitárias com diagnóstico citológico de linfoma. Foram excluídos os 

casos com fenótipo inconclusivo (n=22) e os referentes à espécie felina (n=77). 

Realizou-se análise de estatística descritiva para caracterizar a amostra quanto ao 

imunofenótipo, idade, sexo, raça e porte do animal, e estatística inferencial para analisar 

a relação entre as variáveis.  

Resultados: 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%), de cães sem raça 

definida (SRD) (51,6%) e de grande porte (24,9%). O imunofenótipo diagnosticado com 

maior frequência foi o de células B (84,2%), com apenas 15,8% de linfomas T. Foi 

encontrada uma relação estatisticamente significativa apenas entre a raça e o 

imunofenótipo (p = 0.016), com uma proporção significativamente mais elevada de 

Boxers com linfomas T. Nos restantes casos a relação não foi estatisticamente 

significativa (p > 0.05). 
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Conclusão: 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 B foi o mais 

frequente e foi encontrada uma proporção significativamente mais elevada de Boxers 

com linfoma T. Os dados obtidos com esta técnica estão dentro do reportado na 

literatura.4 No futuro, com a informação clínica e patológica dos casos, pretende-se 

estudar a relação dos subtipos e do grau do linfoma com o tratamento e prognóstico. 

Sendo as amostras de origem multinacional, será também interessante realizar um 

estudo epidemiológico de forma a identificar diferenças geográficas e, por fim, expandir 

o estudo a outras espécies animais como felinos e equinos. 
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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. O 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. 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. 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. 
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Parasitária: Uma cadela, mestiça, 7 anos, apresentando lesões nas pálpebras e olho 

direito desconfortável.  No EO observou blefarite, conjuntivite, uveíte anterior bilateral e 

úlcera de córnea no olho direito. 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 parasitaria 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 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 no EO blefaroedema  bileteral e algumas 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. 

 

Acknowledgment: 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). 

 

Bibliografia 

1Swanson, J. F. (1990). Ocular manifestations of systemic disease in the dog and cat: recent 

developments. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 20(3), 849-867. 
2Gelatt, K. N., Ben-Shlomo, G., Gilger, B. C., Hendrix, D. V., Kern, T. J., & Plummer, C. E. 

(Eds.). (2021). Veterinary ophthalmology. John Wiley & Sons.  
3Maggs, D., Miller, P., & Ofri, R. (2017). Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology 

E-Book. Elsevier Health Sciences. 

46



Massa mesentérica associada a carcinoma ovárico unilateral detetada de forma acidental 

numa cadela pastora alemã 

Tomás Rodrigues Magalhães1,2, Filipe Fontes Pinto1, Felisbina Luísa Queiroga2,3,4

1 Centro Veterinário São João, Matosinhos, Portugal 

2 Departamento de Ciências Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 

Real, Portugal 

3 Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB), Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 

4 Centro de Estudos de Ciência Animal, CECA-ICETA, Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

Introdução: Os tumores ováricos são raros nas cadelas, devido à prática rotineira da 

ovariohisterectomia (OVH), apresentando uma prevalência global de 0.5 a 1.2%. Este tipo de 

neoplasia é diagnosticado geralmente em cadelas de meia-idade a séniores. Os animais afetados 

podem apresentar vários sinais clínicos decorrentes da expansão e infiltração local do tumor, bem 

como de fenómenos secundários, tais como a formação de efusão abdominal, a disfunção 

hormonal e a disseminação metastática. A excisão cirúrgica através de ovariectomia ou OVH é o 

tratamento de eleição para estas neoplasias. A informação disponível na literatura referente a 

doenças ováricas caninas é considerada escassa.1,2  

Descrição do caso clínico: Uma cadela inteira de 8 anos da raça Pastor Alemão apresentou-se à 

consulta devido à manifestação aguda de diarreia. A causa desta alteração gastrointestinal foi 

atribuída a uma alimentação inapropriada recente, que neste animal tinha maior impacto dado o 

seu diagnóstico prévio de insufiência pancreática exócrina, para o qual realizava suplementação 

enzimática e dieta hipoalergénica. No exame físico, foi detetada uma estrutura no abdómen 

caudal, sem associação a desconforto à palpação. Não foram observadas mais alterações no exame 

físico, tendo-se realizado ecografia abdominal que confirmou a presença de uma massa 

inespecífica aparentemente associada com o útero. Foram realizados outros exames 

complementares para estadiamento clínico (hemograma, bioquímica sérica geral e exame 

radiográfico), não se tendo identificado outras alterações clinicamente relevantes.  

Realizou-se assim uma laparotomia exploratória, onde se observou massa mesentérica de 

dimensões consideráveis (9.0x6.8x6.2cm) adjacente à parede uterina, bem como outra lesão 

multinodular a substituir os tecidos ovários contralaterais. Procedeu-se de seguida à OVH com a 

remoção das duas lesões, cuja análise histopatológica permitiu o seu diagnóstico definitivo: 

carcinoma unilateral do ovário com provável carcinomatose peritoneal. Tendo em conta que a 
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lesão foi removida com amplas margens cirúrgicas laterais e profundas, que não existia a presença 

de efusão abdominal ou outras lesões no momento da cirurgia e face à falta de evidência de 

benefício terapêutico, optou-se por não se realizar quimioterapia adjuvante. Ainda assim, dada a 

suspeita de carcinomatose peritoneal e o potencial risco de metastização transcelómica, o animal 

foi regularmente monitorizado através de exame físico completo e de ecografia abdominal, tendo-

se realizado inicialmente após 1 mês da cirurgia e depois a cada 3 meses durante 1 ano. À data do 

último contacto, 8 meses após a cirurgia, o animal apresentava-se em bom geral estado, sem sinais 

clínicos de doença e sem achados ecográficos relevantes a nível abdominal. 

Conclusões: O presente caso clínico permite compreender que a doença neoplásica no ovário 

pode passar despercebida ainda que se encontre já num estado avançado e demonstra a 

importância da ecografia abdominal na deteção precoce deste tipo de tumores. Face a estes 

achados, recomenda-se que todas as cadelas inteiras com mais de 6 anos, ainda que aparentemente 

saudáveis, sejam submetidas a uma avaliação de rotina que inclua um exame ecográfico 

abdominal pelo menos 1 vez por ano. 

1. Arlt SP, Haimerl P: Cystic ovaries and ovarian neoplasia in the female dog - a systematic

review. Reprod Domest Anim 51 Suppl 1:3-11, 2016.

2. Goto S, Iwasaki R, Sakai H, et al: A retrospective analysis on the outcome of 18 dogs with

malignant ovarian tumours. Veterinary and Comparative Oncology 19:442– 450, 2021.
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A Leishmaniose Canina (LCan) é uma doença crónica e potencialmente fatal. Apesar de 

adequadamente tratados, os animais raramente atingem a cura parasitológica e as recaídas são frequentes. 

A monitorização periódica, de longo prazo é fundamental para a deteção e tratamento precoce das recaídas. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a forma como os Médicos Veterinários (MVs) Portugueses realizam 

a monitorização de cães com LCan, avaliando as possíveis consequências das restrições económicas dos 

tutores nas decisões clínicas. Foi desenhado um questionário na plataforma Google forms®, que abordou 

os seguintes tópicos: caracterização dos MVs e dos Centros de Atendimento Médico-Veterinários 

(CAMVs), diagnóstico, acompanhamento e reconhecimento de recaídas em pacientes com LCan. Após 

validação interna, o questionário foi distribuído através do grupo de facebook “Forum Veterinário de 

Portugal” com 4300 membros e por e-mail para 885 CAMVs de Portugal Continental. Para análise dos 

resultados, os 18 distritos de Portugal continental foram agrupados de acordo com a Nomenclatura de 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) II. A análise estatística foi realizada usando os testes 

Mann Whitney e Kruskal-Wallis (p<0,05). Foram obtidas 155 respostas, com representação dos 18 distritos. 

O número de animais diagnosticados com LCan por ano foi menor no Norte do que no Centro (p=0,014), 

Algarve (p=0,043) e Alentejo (p=0,003), bem como na região de Lisboa relativamente ao Centro (p=0,036) 

e Alentejo (p=0,009). O número de animais diagnosticados com LCan foi superior ao número de animais 

sujeitos a acompanhamento veterinário em contexto de restrição económica (p<0,001), que por sua vez foi 

significativamente inferior ao número de animais acompanhados sem restrição económica (p<0,001). Para 

além do exame clínico, a maioria dos MVs referiu realizar “Sempre” hemograma, bioquímicas, serologia e 

proteinograma durante o acompanhamento de cães com LCan. A contenção de custos influenciou 

significativamente a priorização dos diferentes exames complementares de diagnóstico pelos MVs 

(p<0,001), reduzindo significativamente o número de testes realizados (p<0,001). A taxa de recaídas 

reportada pelos MVs foi maior no Norte do que no Algarve (p=0,042), e menor no Alentejo do que em 

Lisboa (p=0,016) e região Norte (p=0,010). A maioria dos MVs afirmou reconhecer as recaídas através do 

reaparecimento dos sinais clínicos, alterações no proteinograma e aumento dos níveis de anticorpos anti-

Leishmania. A estimativa do número de diagnósticos/ano corrobora os resultados dos últimos estudos de 

seroprevalência realizados em Portugal, em que o Algarve e o Alentejo são apontadas como regiões de 

maior endemicidade. No entanto, apenas metade dos cães diagnosticados com LCan são aparentemente 

monitorizados, e muitas vezes com recurso a um número reduzido de exames complementares de 

diagnóstico, situação que se agrava em contexto de contenção económica por parte do tutor. A 

impossibilidade de realizar os exames necessários para uma avaliação completa do paciente, dificulta o 

correto estadiamento e a identificação de recidivas. Provavelmente por este motivo, a identificação de 

recidivas foi superior nas regiões de Lisboa e Norte, que são economicamente mais favorecidas. Conclui-

se que as restrições económicas dos tutores comprometem de forma significativa a monitorização de 

pacientes com LCan e em última análise, a tomada de decisões clínicas. 
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Os comportamentos compulsivos são um problema de comportamento apresentado em 
humanos e animais que afeta significativamente seu bem-estar. Em animais de 
companhia, estes comportamentos podem apresentar-se clinicamente como 
comportamentos de automutilação, estereotipados ou alucinatórios. Em relação ao 
tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo em psiquiatria humana, o uso de 
inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), como a sertralina e o 
escitalopram, já estão bem documentados, havendo também autores que recomendam o 
uso de sertralina ou fluvoxamina como psicofármaco serotoninérgico de primeira linha 
(Choi, 2009). 

Em relação ao tratamento da compulsividade em cães, apenas a fluoxetina (Irimajiri et 
al., 2009) e a clomipramina (Seksel & Lindeman, 1998, 2001) estão atualmente 
documentados como ISRS com eficácia clínica, havendo escassez de casos clínicos e 
estudos em medicina veterinária sobre o uso de outros ISRS. A sertralina aparenta ser 
uma alternativa segura, apresentando também menos efeitos secundários reportados do 
que a fluoxetina e a clomipramina (Crowell-Davis et al., 2019).  Por essa mesma razão, 
decidimos avaliar o seu efeito no tratamento de cães que apresentam compulsividade. 

Quatro cães com idades entre 18 a 60 meses de idade foram diagnosticados com ansiedade 
e comportamentos compulsivos (três apresentando dermatite por lambedura acral e um 
apresentando tail chasing) foram selecionados. Além de técnicas de modificação de 
comportamento e enriquecimento ambiental, foi iniciado um tratamento 
psicofarmacológico combinado com um ansiolítico basal para a redução continuada da 
ansiedade (lorazepam, 0,15-0,25 mg / kg, q12h; clonazepam, 0,24 mg / kg, q12h) e um 
ISRS (sertralina, 0,78-2 mg / kg, q24h). Todos os cães tratados apresentaram redução da 
ansiedade e quase cessaram os comportamentos compulsivos na primeira semana de 
tratamento, sem apresentar sedação e consequente melhoria das lesões dermatológicas 
apresentadas. 

Esta série de casos aparenta indicar que a combinação de sertralina e benzodiazepínicos 
poderá ser um protocolo benéfico para o tratamento de cães com compulsividade 
associada a um quadro clínico de ansiedade, mas mais estudos são necessários para 
demonstrar a sua real eficácia. 
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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.  

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. For this reason, 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. 

Case Report 

A three-year-old dog of mixed breed was diagnosed with EHPSS and 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. 
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The dog was premedicated with a dose of 1.5 μg/kg dexmedetomidine 

intramuscularly. After preoxygenation by face mask, general anesthesia was induced with 2 

mg/kg of propofol intravenously (IV) to effect, followed by endotracheal intubation. The 

anesthesia was maintained with isoflurane vaporized between 0.5 and 1%.  

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, 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.  

In the operating room, 0.1 mg/kg of atracurium IV was administered, and mechanical 

ventilation was provided with a volume cycled ventilation. 

The patient was continuously monitored throughout the surgery, and a parasympathetic tone 

activity (PTA) was used for nociceptive evaluation. 

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). No PTA changes 

were detected during the anesthetic procedure and no rescue analgesia was necessary. 

Total anesthesia time was 2 hours and 15 minutes, after which the dog was transferred 

to the intensive care unit. After extubating, the dog was alert, responsive and with a rectal 

temperature above 37 °C, with low Glasgow pain scale in first 8 hours.   

Conclusion 

This case report demonstrates the possibility of successfully undergoing laparotomy 

while avoiding administration of anesthetic and analgesic drugs with predominant hepatic 

metabolism, with complete and fast recovery.  
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Introdução 

O termo “colibacilose” refere-se a qualquer infecção 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 infecção3. O objetivo foi relatar o 

tratamento de um caso incomum de panoftalmite associada a colibacilose em um Gallus 

domesticus. 

Descrição do caso clínico 

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 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 
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conteúdo intraocular com característica heterogénica/sanguinolenta. O teste com tira de 

fluoresceína apresentou negativo. Não foi observado alterações dignas de nota no olho 

contralateral e nos demais sistemas fisiológicos. 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. 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. 

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.  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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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, there has been a rise in the number of 

vultures needing veterinary care and hospitalization in Wildlife Hospitals and 

Rehabilitation Centers in the Iberian Peninsula. Survival rates of convalescent birds are 

directly influenced by environmental factors, such as stressors, nutrition, and infections. 

In captivity, vultures often develop oral and other infectious diseases, which can 

potentially affect their survival and the probability of reintroduction in the wild. As such, 

it is important to characterize the pathogenic potential of relevant microbial species 

present in the oral cavity of these animals. The order Mucorales includes several 

saprophytic fungi associated with relevant opportunistic diseases. The most common 

infection route is through spores’ inhalation, with Mucor spp. previously been reported 

as possible aetiological agents of meningoencephalitis in birds. 

In this work, 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), and their pathogenic potential 

assessed. Swab samples were cultured in Sabouraud dextrose agar (SDA), incubated at 

27ºC for 5 days. Afterwards, isolates identification was performed through macro and 

microscopic observation and confirmed by PCR and ITS sequencing, and their 

phenotypic pathogenic profile determined by assessing the production of lipase, 

lecithinase, gelatinase, DNAse, haemolysins and biofilm, after 24, 48 and 72 hours’ 

incubation in specific media. 

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, 
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28.6% (2/7) expressed gelatinase and, lastly, 28.6% (2/7) revealed to be strong biofilm-

producers. 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. 
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ABSTRACT 

Chronic inflammatory enteropathies are considered the most common cause of chronic 

gastrointestinal disorder in dogs. Diarrhea is a significant clinical sign, consisting of increased 

fecal water content, fecal volume, and frequency of defecation (Dandrieux & Mansfield, 2019). 

Chronic idiopathic large bowel diarrhea may occur in dogs without any evidence of 

inflammation, with negative fecal examinations, and without laboratorial changes or 

abnormalities on colonoscopy and histopathology. Dogs typically present signs of colitis (Leib, 

2000). This condition is frequently observed in working and sporting dogs and may be linked 

to high drive and competition events (Leib, 2000). Photobiomodulation therapy (PBMT) has 

been described as having a significant positive effect on disease progression in mice with 

induced colitis (Zigmond et al., 2014). This study aimed to evaluate the effectiveness of 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. 

Thirty dogs were selected and divided into a control (CG) and treatment group (TG). 

Concurrent conditions were ruled out. The CG received a soluble fiber, psyllium husk, at the 

dose of 4 tablespoons/day for 30 days (Alves et al., 2021). 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 
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4320 total Joules being administered over a treatment area of 500 cm2, corresponding to a 6m 

treatment time. A daily log of fecal characteristics was maintained, and on days 0, 8, 15, and 

30, a canine inflammatory bowel disease index (CIBDAI) and body condition scores (BCS)  

were obtained. Results were compared using a Mann-Whitney Test. The Kaplan-Meier test was 

used to compare the occurrence rate of ≥1 day of diarrhea and ≥2 days of diarrhea by 30 days. 

Cox regression analysis to investigate interest covariates influences the same outcome.  A 

p<0.05 was set. 

The sample included 15 Belgian Malinois Shepherd Dogs, 10 German Shepherd Dogs, and 5 

Dutch Shepherd Dog, with a mean age of 3.6±2.3 years and a bodyweight of 24.6±8.0kg. TG 

showed significantly better 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.  

PBMT significantly improved clinical signs of chronic large bowel diarrhea and frequency of 

diarrhea episodes, in police working dogs, compared to psyllium husk. PBMT may present a 

non-invasive, cost-effective, low-risk approach to the management of working/sporting dogs. 
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A Leishmaniose Canina (LCan) é uma doença crónica e potencialmente fatal. O prognóstico 

depende da gravidade das alterações clínico-patológicas, especialmente do grau de disfunção renal no 

momento do diagnóstico e da resposta ao tratamento, embora poucos estudos tenham abordado esta questão. 

Este estudo teve como objetivo estimar o tempo de sobrevivência de cães com LCan e determinar o valor 

de diferentes parâmetros clínico-patológicos como fatores de prognóstico. As fichas clínicas de 99 cães 

com diagnóstico de LCan, acompanhados em cinco Centros de Atendimento Médico-Veterinários 

(CAMVs) da região do Alentejo foram examinadas retrospetivamente. Foi extraída informação relativa à 

identificação dos animais, parâmetros hematológicos e bioquímicos e presença de outras doenças infeciosas 

no momento do diagnóstico, tratamento instituído e acompanhamento veterinário, incluindo a data do 

último contato com o CAMV ou a data do óbito. Cinquenta e seis cães foram acompanhados até ao 

momento da morte natural ou eutanásia (eventos), enquanto 43 deixaram de ser acompanhados nos CAMVs 

onde o diagnóstico foi estabelecido ou permaneceram vivos (dados censurados). O teste de sobrevivência 

Mantel‐Cox e a Análise da Curva Característica de Operação do Recetor (ROC) foram utilizados na análise 

dos parâmetros. A maioria dos cães com LCan apresentou hiperproteinemia, anemia moderada 

normocrómica normocítica e níveis séricos de ureia e creatinina normais no momento do diagnóstico, tendo 

sido classificados no estadio 1 de acordo com a International Renal Interest Society (IRIS). Os cães com 

anemia ligeira no momento do diagnóstico, sobreviveram mais tempo (498 dias) do que aqueles que 

apresentaram anemia grave (136 dias) (p=0,0180). Animais com níveis de ureia normais apresentaram 

sobrevivência superior (1618 dias) do que aqueles que apresentaram valores aumentados (448 dias) 

(p=0,0073). Os animais classificados como IRIS 1 sobreviveram mais de quatro anos (1508 dias), em 

contraste com os cães classificados como IRIS 2 (531 dias) (p=0,0113) e IRIS 3–4 (29 e 15 dias, 

respetivamente) (p<0,0001) que apresentaram uma sobrevivência significativamente menor. A 

sobrevivência de cães com outras doenças infeciosas concomitantes foi significativamente menor (448 dias) 

do que a de cães sem outras doenças (1587 dias) (p=0,0142). O tratamento com a associação antimoniato 

de meglumina e alopurinol resultou num tempo de sobrevivência significativamente superior (1940 dias) 

do que o tratamento com miltefosina alopurinol (514,5 dias) (p=0,0009). Este estudo reforça o valor dos 

níveis séricos de ureia e creatinina como fatores de prognóstico na LCan, apontando ainda a gravidade da 

anemia, a presença de doenças infeciosas concomitantes e o tipo de tratamento instituído como fatores de 

prognóstico a considerar. 
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Introdução 

“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 

relatadadas 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 sobrepor3. 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. 

Descrição dos casos clínicos 

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. O animal A2 apresentou 
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opacificações com a periferia das lesões adjacentes sobrepostas, no olho direito. O animal 

A3 observou somente no olho direito uma única opacificação com o centro mais denso. 

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. 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. 

Conclusão 

A queratopatia da Florida é uma desordem pouco conhecida e raramente 

diagnosticada. A similaridade entre outras queratopatia 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.  
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da Universidade de Évora e à Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal, 
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Feline Leukemia Virus (FeLV) and Feline Immunodeficiency virus (FIV) are infectious 

diseases worldwide distributed and important causes of morbidity among cat populations.  

The main objectives of this study were to characterize FeLV and FIV cases, identify risk factors 

associated with infection and analyze the discharge rates of patients hospitalized at the 

Biological Isolation and Containment Unit in the Teaching Hospital of the Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Lisbon Portugal, between October 2013 and September 2020.  

A case-control study was conducted using data from 119 cats infected with FeLV, 115 infected 

with FIV and their matched controls. Information about cases and controls were collected from 

the hospital information system on the day of admission, including age, breed, sex, neuter 

status, number of cohabitants, lifestyle and presence of concomitant diseases. Firstly, a simple 

regression analysis was carried out for each variable. All the variables with a P-value ≤ 0.20 

were then included in a multiple regression model. 

Regarding FeLV infected patients, cats aged 2 to 9 years (OR=2.0; CI95%=1.0-4.0), domestic 

(OR=4.2; CI95%=1.4-18.6), intact (OR=1.9; CI95%=1.1-3.5), presenting concomitant diseases 

(OR=2.4; CI95%=1.3-4.6) had a higher risk of being hospitalized (P-value <0.05). 

Concerning FIV infected patients, domestic cats (OR=4.7; CI95%=1.3-30.2), males (OR=1.9; 

CI95%=1.1-3.2), cats aged 2 to 9 years (OR=3.8; CI95%=1.7-9.4) and ≥ 10 years old (OR= 3.0; 

CI95%=1.3-7.9), presenting concomitant diseases (OR=2.7; CI95%=1.5-4.8), were at a higher risk 

of being hospitalized (P-value <0.05). 

The median hospitalization stay for both FeLV and FIV infected cats was 2 days (1-10 days). 

The discharges rates at first hospitalization were: 57.9% for FeLV infected cats and 70.4% for 

FIV infected cats, with a final survival rate, considering all admissions, of 35.6% and 52.2% 

for FeLV and FIV infected cats respectively. 

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

infections, but 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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Resumo: 

A síndrome de lise tumoral (SLT) é uma emergência oncológica e metabólica (1), 

da qual ainda há pouca informação em medicina veterinária. Esta síndrome tem origem 

nas alterações metabólicas verificadas provocadas pelos componentes celulares que 

são libertados após destruição massiva de células tumorais (1). Essa destruição pode 

ocorrer devido a tratamento oncológico, como a quimioterapia, a radioterapia, ou 

espontaneamente (1). A SLT caracteriza-se pela ocorrência, isoladamente ou em 

simultâneo, de hipercaliémia, hiperfosfatémia, hipocalcémia, hiperuricemia e 

hipercitoquinémia(1). Estas alterações provocam vários efeitos sistémicos tais como 

insuficiência renal aguda (IRA), arritmias cardíacas, falência multi-orgânica, síndrome 

de resposta inflamatória sistémica (SRIS), coagulação intra-vascular disseminada (CID) 

ou morte súbita (2), que se traduzem em sinais clínicos inespecíficos como prostração, 

taquipneia, taquicardia, mucosas pálidas ou ictéricas, vómito e/ou diarreia, redução da 

linfadenomegália(3). Por outro lado, a hiperlactatémia paraneoplásica tem suscitado 

interesse como marcador de prognóstico em oncologia por traduzir o estado metabólico 

do paciente (4). 

Tendo em conta o atrás mencionado foi objetivo deste estudo preliminar avaliar 

a presença subclínica de SLT em animais com doença oncológica que ainda não tinham 

sido submetidos a quimioterapia e, ainda, avaliar se os valores séricos de lactato, à 

altura do diagnóstico, podem ter valor prognóstico.  

Assim, entre novembro de 2019 e março de 2020, no OneVet – Hospital 

Veterinário de Berna (Lisboa), recolheram-se 19 casos clínicos de cães com doença 

oncológica, independentemente do sexo, raça, idade ou tipo de neoplasias. Na primeira 

consulta de oncologia foi realizado um exame físico detalhado, anamnese, 

estadiamento, hemograma e análises bioquímicas. As análises incluíram o painel de lise 

tumoral (LT), que inclui os valores séricos de potássio, fósforo, cálcio e lactato. Três 

meses depois foi feito um levantamento do tempo de sobrevivência dos animais 

incluídos no estudo.  
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Do total de casos, 52.6% (10/19) não apresentavam quaisquer alterações 

laboratoriais compatíveis com SLT. Já entre as alterações bioquímicas mais associadas 

à SLT a mais registada foi a hiperlactatémia, em 42.1% (8/19) dos animais. A segunda 

alteração laboratorial mais registada foi a hiperfosfatémia, que se verificou em 15.8% 

(3/19) dos animais. Nenhum animal apresentou hipercaliémia ou hipocalcémia. Apenas 

10.5% (2/19) dos animais apresentaram em simultâneo hiperlactatémia e 

hiperfosfatémia, no entanto, não foi o suficiente para assumir a presença de síndrome 

de lise tumoral espontânea (SLTE).  

Nenhum dos animais incluídos no estudo mostrou sinais clínicos ou analíticos 

de SLTE, o que nos indica que esta continua a ser uma situação pouco comum, tal como 

acontece no Homem (1)(3).  

Alguns estudos referem uma sobrevivência superior em pacientes que 

apresentam menores níveis de lactato (4). Também na nossa amostra o grupo de 

animais que registou maior tempo de sobrevivência foi o que apresentou uma média de 

valores de lactato mais baixa. 

Como conclusão podemos referir que não foi possível determinar a existência 

de SLTE, nem determinar o valor de prognóstico de lactato, na nossa amostra. Contudo, 

devido à grande relevância deste tema, depreendemos a necessidade de estudos 

futuros com amostras maiores e menos heterogéneas para poder obter conclusões mais 

sustentadas. 
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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 descrita como secundária a doenças 
imunomediadas, infeciosas, neoplásicas, mielodisplásicas e idiopáticas2. 

A SH foi descrita anteriormente 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. 

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 e hiperplasia granulocítica não efetiva a nível medular. Iniciou prednisolona, 
sem resposta, evoluindo para pancitopenia. 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 com um título de 
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 sinais evidentes de hemofagocitose e na histopatologia observou-se 
um infiltrado rico em macrófagos, sem critérios sugestivos de malignidade, em que a 
maioria apresentava eritrofagocitose, tendo sido estabelecido o diagnóstico histológico 
de SH. A contagem de leucócitos atingiu os valores de referência 1 dia após a 
esplenectomia e o hematócrito só normalizou decorridos 3 meses. 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, tendo desenvolvido uma 
hepatite sética, altura em que foi submetido a eutanásia.  

Este é um dos poucos casos de SH descrito em gatos. Do nosso conhecimento, 
é o primeiro caso em gatos que poderá estar associado a infeção por FIV, por 
toxoplasma e Candidatus Mycoplasma haemominutum. É também o terceiro caso de 
SH em que foi implementado um tratamento com lomustina em gatos. 
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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 Bom Jesus Veterinary Hospital, Braga, Portugal 

Introduction 

Extradural synovial cysts are rare conditions in veterinary medicine (1) and are described 

as 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 (2). 

Surgical management to remove of the compressive synovial cyst is typically the 

treatment of choice and appears to have an excellent prognosis (3). 

The dog was presented non-painful with skin abrasions on the dorsal region of the fingers 

of the thoracic limbs, ataxic in all the four limbs (worse on the thoracic limbs), indicating 

a C1-T2 myelopathy. Magnetic resonance imaging (MRI) of the cervical spine revealed 

a right sided C4-C5 extradural synovial cyst, which was treated surgically. 

Key words: synovial cervical cyst, magnetic resonance imaging, surgery, dog. 

Case report 

A 2-year-old unneutered male Boer Boel dog was presented to the Hospital Veterinário 

do Bom Jesus with skin abrasions on the dorsum of his paws and progressive four limb 

ataxia. Previous medical history was unremarkable and with no history of trauma. 

During neurologic evaluation was noted scuffing, knuckling (worse on right side of the 

body) and pronounced ataxia, especially in the thoracic limbs. Postural reactions were 

delayed in thoracic limbs, absent in the right pelvic limb and normal in the left pelvic 

limb. There was normal spinal reflexes and cranial nerve examination was unremarkable. 
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No signs of pain were identified on palpation and manipulation of the cervical spine. 

Increased muscle tone was also observed in all limbs, especially in the pelvic limbs. Based 

on the neurological findings a lesion was suspected at the right C1-T2 spinal cord 

segments. The differential diagnosis included a congenital malformation (arachnoid 

diverticulum, vertebral malformation), degenerative process (wobbler syndrome, disc 

extrusion/protrusion), and less likely an inflammatory/infectious process or neoplasia. 

The MRI findings were compatible with a right sided C4-C5 extradural synovial cyst. A 

C4-C5 hemilaminectomy was performed, and no surgical complications were 

encountered. 

The patient recovered uneventfully from general anesthesia and was monitored overnight 

for evidence of hemorrhage and accessed for signs of pain. 

A constant rate infusion (CRI) of fentanyl (3 μg/kg/h); as well as meloxicam (0.1 mg/kg, 

SC, q24 h), cefazolin (22 mg/kg, IV, q12 h) were also administered. The patient evolved 

favorably and was discharged ten days after surgery with gabapentin (13 mg/kg, PO, q8–

12 h), and physiotherapy. 

The 1-month postoperative examination revealed that the patient was comfortable and 

ambulatory tetraparetic with mild all four limbs ataxia. Three-month post-surgery the 

patient recovered completely his motor function, presenting normal proprioception and 

coordination on his four limbs. Based on a follow-up phone call with the owner, the 

patient continued to be in good health 10 months post-surgery. 

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. 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is a significant veterinary health problem in dogs, consisting of an 

inflammation of the tissues of the periodontium (Bellows et al., 2019). The disease progresses 

through stages that include plaque formation, calculus accumulation, and inflammation of the 

gingiva. Gingivitis, the inflammation confined to the gingiva, is the first stage of periodontal 

disease induced by bacterial plaque. Dental calculus often presents alongside gingivit is  

(Niemiec & Stewart, 2020). This study aimed to evaluate the effectiveness of 

photobiomodulation therapy (PBMT) in reducing gingivitis following professional dental 

prophylaxis in dogs.  

Dental prophylaxis and grading on day 0 were conducted under general anesthesia. Additiona l 

analgesia was obtained by administering the nonsteroidal anti-inflammatory drug meloxicam 

and block of the infraorbital and mandibular nerves with lidocaine (4mg/kg) (Bellows et al., 

2019). Mouths were divided into left and right halves and graded individually for gingivitis and 

calculus (Gawor et al., 2018). 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. Teeth scored 

included Maxilla I3, C, P2, P3, P4, M1, and Mandible C, P2, P3, P4, M1 (Bonello & Squarzoni, 
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2008). For the grading of gingivitis, the buccal gingiva for each scored tooth was divided into 

mesial, central, and distal thirds, and a mean score was determined for each tooth and each half 

mouth (Bonello & Squarzoni, 2008). Follow-up observations were conducted on days 1 (+1d), 

3 (+3d), 8 (+8d), and 15 (+15d), and the gingivitis index was determined. Scores in each group 

were compared using a Mann-Whitney Test.  Multiple regression was run to predict periodontal 

disease, gingivitis, and calculus scores from age, sex, and breed. A p<0.05 was set. 

The sample included 47 dogs of both sexes (male n=23, female n=24), with a mean age of 

6.5±2.6 years and a bodyweight of 28.9±5.3kg, 23 Belgian Malinois Shepherd Dogs, 14 

German Shepherd Dogs, 4 Labrador Retriever, and 3 Dutch Shepherd Dog. No significant 

differences were observed on treatment day. PG showed significantly lower gingivitis scores, 

observed from +1d to +15d (p<0.01). Considering the selected sample, 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%). Differences were also found between 

breeds, with Labrador Retrievers showing higher prevalence (67%) than the remaining breeds. 

Age, sex, and breed, significantly predicted PD, F(3, 90)=11.840, p<0.01, R2=0.283. Breed and 

age also predicted calculus, F(3, 90)=18.775, p<0.01, R2=0.385 and gingivitis grading, F(3, 

90)=23.035, p<0.01, R2=0.434. 

PBMT significantly reduced gingivitis grading following dental prophylaxis. Age and breed 

contributed to the prediction of periodontal disease grade, gingivitis, and calculus grading. 

PBMT may present a non-invasive, cost-effective, low-risk adjuvant procedure following 

dental prophylaxis. 
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Animal behaviour problems are an important factor breaking owner-animal bond and 
potentially leading to relinquishment and compromising everyone’s welfare (Salman et 
al., 1998). Generalized phobia is one of the most difficult behaviour problems to treat, 
regarding its complexity and chronic condition, with low effectiveness of several 
treatment. Some of the reported treatments for dog phobia consist on the use of 
psychoactive drugs with serotoninergic action such as the serotonin selective reuptake 
inhibitor (SSRI), and the use of anxiolytic drugs such as benzodiazepines (Pineda, 
Anzola, Olivares, & Ibanez, 2014). Also recently, cannabidiol is starting to be used in 
human and veterinary medicine as anxiolytic adjunctive treatment for behavioural 
problems, even though studies of effectiveness and efficacy are still lacking in human and 
veterinary medicine (Morris et al., 2020; Yu & Rupasinghe, 2021). 
A 2-year-old neutered mixed breed female dog was referred at the Animal Behaviour 
Service of Complutense University of Madrid for presenting intense and frequent fearful 
state and presenting very difficult to interact with all humans. Her clinical past was 
unknown, as she was adopted from a shelter with 1 year and a half, and she was was 
previously rescued from the street to the shelter when she was a puppy. 
Regarding her clinical evaluation, it was found that she presents generalized phobia, 
presented by constant avoidance of human contact and with the exhibition of panic attacks 
when humans approach her (presenting sudden intense trembling, freezing, urinating, 
defecating). We also found a severe environment phobia, with the exhibition of a almost 
permanent anxiety state every time she was taken outside home. Regarding this severe 
behavioural condition, a combination of a SSRI (fluoxetine, 1mg/kg, PO, SID), 
benzodiazepine (clorazepate dipotassium, 0,5 mg/kg, PO, TID) and Cannabidiol oil 
(CBD, labelled dose, BID) was started, along with behaviour modification protocols, and 
environment enrichment techniques and protocols.  
Regarding its follow-up, the owner reported that one month after the beginning for 
behavioural treatment, they started finding slights behavioural improvement at home, 
with reduced frequency of fearful behaviours. After 2 months, owner saw even more 
improvement, by being able of taken her out. After 4 months of combined 
pharmacological and behavioural treatment, the owner reported an improved relationship 
with her dog, with an ability to walk her outside without any freezing or frequent 
phobic/fearful behaviours. Regarding this positive evolution, we decided to start reducing 
psychoactive drug dose, by first reducing clorazepate dipotassium dose frequency, with 
the owner not reporting any clinical worsening.  
This case report shows that combination of clorazepate, fluoxetine and CBD along with 
behaviour modification and environmental enrichment yielded a very satisfactory result 
on reducing the frequency and intensity of phobic behaviours, and improved dogs and 
owners’ welfare. 
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. 
Further studies are needed to test new pharmacological associations that may improve 
anxiety and other behaviour related problems. 
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Tratamento e monitorização do hipercortisolismo espontâneo por Médicos 
Veterinários em Portugal: a realidade nacional  
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O hipercortisolismo espontâneo (HC) é uma das endocrinopatias mais frequentes na prática clínica. O seu 
tratamento pode ser médico (geralmente recorrendo ao trilostano) ou cirúrgico 
(hipofisectomia/adrenalectomia). 

Este estudo teve como objetivo determinar o modo como os Médicos Veterinários Portugueses (MVP) 
tratam e monitorizam cães com HC. 

Foi elaborado e validado um questionário online com questões direcionadas aos MVP, focando o 
diagnóstico e as principais opções terapêuticas e de monitorização de cães com HC. Os inquiridos foram 
recrutados através das redes sociais (Facebook, Instagram) e correio eletrónico. Neste trabalho, apenas as 
respostas às questões direcionadas para o tratamento e monitorização foram consideradas. 

No total foram recebidas 261 respostas do território nacional. Dos inquiridos, 190 (72.8%) indicaram tentar 
diferenciar tumor adrenal funcional (FAT) de hipercortisolismo hipófise-dependente (PDH). Destes, 
68.6% recomendam adrenalectomia e 22% aconselham hipofisectomia em cães com FAT e PDH, 
respetivamente. As razões para não recomendar adrenalectomia em cães com FAT são: sensação de risco 
elevado (70.1%), falta de cirurgião na área (38.4%) e opinião de fraco benefício face à terapêutica médica 
(33.3%). As razões principais para não recomendar hipofisectomia em cães com PDH são: elevada 
sensação de risco (74.5%), falta de cirurgião na área (64.4%) e opinião de fraco benefício sobre a 
terapêutica médica (15.4%). Quando a abordagem cirúrgica não é considerada, 85.6% recomendam 
tratamento médico, enquanto 14.4% não o fazem. As principais razões para não recomendar tratamento 
médico incluem: baixa complacência dos tutores (75.8%), o facto dos sinais clínicos serem frequentemente 
subtis (48.6%) e a presença de doenças concomitantes que beneficiem de excesso de glucocorticoides 
(35.1%). 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.  A 
primeira monitorização da terapêutica com trilostano é realizada até aos 10 dias, 10-14 dias e 15-30 dias 
após início da terapêutica para 5.4%, 64.4% e 24.9% dos inquiridos, respetivamente. A monitorização a 
longo prazo é realizada a cada 3-4 meses e 5-6 meses para 42.1% e 34.1% dos inquiridos, respetivamente. 
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%).  

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). 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 vida e qualidade da mesma. As doses iniciais de 
trilostano e os protocolos de monitorização variam entre MVP, refletindo a ausência de guidelines 
especificas para o efeito. Estes resultados revelam que existe margem para uma melhoria do tratamento e 
monitorização do HC pelos MVP.  
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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 
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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). 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 creatine also increases.  

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 analyzer Cobas® c501 (Roche 

Diagnostics). 

Urine sg from selected samples was plotted against urine creatinine concentration. 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 according to 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 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). 

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. 

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. 
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Introdução: Nos dias de hoje a “qualidade” dos serviços prestados por Centros de 

Atendimento Médico Veterinário (CAMV) assume um papel preponderante na percepção 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 

adoptadas. 

Objectivos: 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.  

Materiais e Métodos: Seguindo a Norma NP EN ISO 9001:2008, foram inicialmente definidos 

os processos 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). 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. 

Resultados: 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 (Indicadores relacionados com satisfação de cliente), Compras e 

Fornecedores, Gestão de equipamentos (calibração e manutenção preventiva), Gestão de 

recursos humanos, Serviços clínicos  e Serviços de petshop (novos clientes, volume de 

negócios, reclamações por parte de clientes). A implementação e monitorização dos 

processos identificados permitiu a obtenção de um indicador de satisfação de clientes 

variando entre 88% e 92%, embora com uma menor taxa de adesão a inquéritos de satisfação 

no segundo ano. Quanto à gestão de equipamentos, observou-se uma melhoria considerável, 
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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. O 

indicador do cumprimento dos objectivos manteve-se relativamente constante rondando os 

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

conformidades” na auditoria externa aquando do segundo ano em análise. 

Conclusões: 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. 

Financiamento: Não aplicável 

Referência: 
ISO 9001 (2008). Norma Portuguesa NP EN ISO 9001:2008. Sistemas de Gestão da 

Qualidade- Requisitos, International Organization for Standardization, Geneve, 

Suiça./Instituto Superior da Qualidade 

Conflito de Interesses: Os autores não têm conflitos de interesse a declarar. 
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Introdução: 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. 

Objetivos: Realizar uma avaliação retrospetiva sobre a utilização de soro autólogo no 

tratamento de úlceras da córnea em cães. 

Materiais e métodos: 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. 

Resultados: 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). 

Conclusões: 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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Monitorização de Hipercortisolismo Espontâneo Canino - Estudo Retrospectivo 
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O trilostano é atualmente o fármaco de eleição para o tratamento médico do hipercortisolismo 
espontâneo canino (HC). A monitorização terapêutica não é consensual1. Apesar de historicamente se 
utilizar o teste de estimulação com hormona adrenocorticotrófica (ACTH), uma das alternativas 
recentemente proposta é a medição da concentração sérica de cortisol pré-trilostano (CSCpt)2. 
Contudo, a literatura acerca da sua utilização é atualmente escassa2,3. 
Este estudo tem como objetivo avaliar o papel da CSCpt como ferramenta de monitorização de cães 
com HC, sob tratamento com trilostano. 
Foi efetuado um estudo retrospetivo que consistiu na revisão dos registos clínicos de 19 cães com HC, 
sob tratamento com trilostano a cada 12h e seguidos num hospital veterinário entre janeiro/2016 e 
agosto/2021. A cada momento de avaliação foram analisados os sinais clínicos, laboratoriais, a CSCpt 
e a decisão terapêutica tomada face a estes. De acordo com os sinais clínicos, cada momento de 
avaliação foi categorizado em 2 grupos: grupo 1 (controlo satisfatório) e grupo 2 (controlo não-
satisfatório). Os resultados obtidos foram analisados recorrendo a métodos de estatística descritiva e 
analítica (Teste U de Mann-Whitney). 
Foram analisados 28 momentos de avaliação: 20/28 satisfatórios (grupo 1) e 8/28 não satisfatórios 
(grupo 2). 
O grupo 1 apresentou valores de CSCpt entre <1µg/dL e 6,9µg/dL (mediana=3,1µg/dL), o grupo 2 
(n=8) apresentou valores entre 3,9 e 10,1µg/dL (mediana=7µg/dL). A diferença foi estatisticamente 
significativa entre os grupos (p<0,01).  
No grupo 1, 11/20 medições encontraram-se dentro do intervalo de referência (2-5µg/dL), 4/20 
apresentaram hipercortisolémia (>5µg/dL), 4/20 apresentaram valores entre 1 e 2 µg/dL e 1/20 
<1µg/dL. Este último foi submetido a um teste de estimulação com ACTH o qual se revelou normal. 
Em 19/20 medições, a decisão clínica foi de manter a dose de trilostano tendo-se apenas reduzido num 
dos casos em que o CSCpt foi de 1.5µg/dL, apesar de não apresentar sinais clínicos.  
No grupo 2, 6/8 medições revelaram hipercortisolémia (CSCpt >5µg/dL). Nestes, a decisão terapêutica 
foi de aumentar a dose de trilostano apenas em 2, uma vez que 4/6 medições apresentavam 
hipercaliémia que justificou a manutenção da dose. As restantes 2/8 medições apresentavam um valor 
de CSCpt dentro dos valores de referência, o que levou a decisão de manutenção da dose, apesar de 
ainda apresentarem sinais clínicos.     
Este estudo contribui para o enquadramento da CSCpt na monitorização de animais com 
hipercortisolismo. A CSCpt aparenta ser um possível indicador do controlo dos sinais clínicos do HC. 
A CSCpt mostrou-se relevante na decisão de aumento de dose em casos com controlo insatisfatório 
dos sinais clínicos. Contudo, no que toca à decisão de alteração/manutenção da dosagem terapêutica 
em casos clinicamente estáveis, a apresentação clínica aparenta prevalecer.   
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Introduction: Antibiotic resistance (AR) is a major public health problem, that requires 

urgent intervention. It occurs in an One Health dimension, as it can spread between 

people, animals and the environment.  As prescribers’ physicians play an important role 

in AR emergence and spread. 

 

Objectives: This study aims to assess physicians’ antibiotic prescription attitudes and 

perceptions towards AR. 

Material and Methods: An online questionnaire was developed with Google Forms. 
Study participants were recruited using social media and direct email invoice, between 
18 of June and 30 of July. Participants were informed that the questionnaire was 
anonymous and that by submitting it, they voluntarily agree to participate in the study. 
Descriptive and statistical analysis was made using JMP 13 (SAS).  
 
Results: A total of 194 questionnaires were submitted. Majority of respondents were 

females (n=139; 71.6%) and had 10 or less years of clinical practice (n=135; 69.6%). Most 

had public sector (n=183; 94.3%) and an urban area (n=139; 71.6%), as their main 

working place. AR was considered an important problem in Portugal by 184 (94,8%), but 

physicians working in urban areas had a higher perception it was a problem in their 

region (n=105; 75.5%) than the ones working in rural areas (n=30; 54.5%) (p<0.05). AR 

was considered to be increasing by 169 (87.1%). When asked which factors have been 

contributing for AR development, antibiotics over prescription in human medicine was 

pointed by 191 (98.5%) and in veterinary medicine by 97 (50.0%), the use of antibiotic 

growth-promoters in food animals by 108 (55.7%), presence of high antibiotic levels in 

ecosystems by 91 (46.9%) and the use of antibiotics in food industry by 90 (46.4%). Most 

physicians (n=193; 99.1%) referred they knew what first and second-line antibiotics are 

and used to have it in consideration in their prescription. Nonetheless, 24 (12.4%) 

claimed that amoxicillin-clavulanic acid, a second-line antibiotic, was the most frequent 

antibiotic they used to prescribe in pediatric age. Of those physicians, 10 (41.7%) had 

less than 5 years of clinical practice and 22 (91.7%) considered AR a problem in Portugal.  

Only 61 (31.4%) of the physicians knew a governmental program against AR. 
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Conclusion: Physicians acknowledge that AR is an important problem in Portugal and 

considered overuse of antibiotics in human medicine the main factor for its 

development. Even though, many still use second-line antibiotics as first approach. To 

reduce and optimize prescriptions in order to avoid AR acceleration, it seems important 

a better physician education along with better interventions, as most have no 

knowledge of programs against AR. 
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The problematic of multidrug-resistant (MDR) bacterial infections needs to be faced 

through a multidisciplinary approach, recognizing the interconnection and 

interdependence between human, animal, and environmental health - One Health. Until 

recently, the role of companion animals in MDR bacterial infections was neglected, with 

the attention of researchers focused on the relationship between human health and farm 

animals, via the food chain (Overgaauw et al., 2020). The increasing notification of dogs 

and cats infected with MDR bacteria, associated with the overuse of antibiotics, 

reinforces the importance of studying the role of companion animals in this complex 

problem (Pomba et al., 2017). 

The aim of this study was to identify and to characterize the population of companion 

animals hospitalized at the Biological Isolation and Containment Unit (BICU) of the 

Teaching Hospital (TH) of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon, 

Portugal, diagnosed with MDR bacterial infections. 

From October 2013 to October 2020, 678 patients with an infectious diagnosis were 

admitted at BICU. All records were retrieved from BICU database and TH information 

system. A retrospective descriptive analysis allowed to identify thirty animals with 

bacterial isolation and antibiotic susceptibility test compatible with MDR bacterial 

infection that were included in this study. One sample was collected per animal and 

included urine, earwax, skin, skin wounds exudate, nasal secretion, or lymph node’s 

aspiration. The antimicrobial susceptibility profile of the collected bacteria was evaluated 

by the Kirby Bauer disk diffusion method or by minimal inhibition concentration 

determination. Bacterial MDR profile was defined as described by Magiorakos et al., 

(2012). 

The studied group consist of 56.7% (n=17) dogs and 43.3% (n=13) cats. Median ages 

were 11-years-old for dogs and 10-years-old for cats, with predominance of senior 

animals as 88.2% of dogs and 69.3% of cats were aged ≥7-years-old. At the time of 

hospitalization, all animals had concomitant diseases and 52.9% of dogs and 84.6% of 

cats were hospitalized at least once in the six months prior to detection of the MDR 

infection. Ninety-four percent of the dogs and 76.9% of the cats have been exposed to 

antibiotic therapy in the year prior to the collection of biological samples, with 

amoxicillin/clavulanic acid being the most prescribed antibiotic (40.0% in dogs and 55.6% 

in cats) followed by fluoroquinolones (38.0% in dogs and 22.6% in cats). The 

Enterobacteriacea family was the most represented in both animal species (80.0%). 

MDR was associated with Extended-spectrum β-lactamase (ESBL) production in 25.0% 

(5/20) of bacteria in dogs and in 13.3% (2/15) of bacteria in cats.  

These results reinforce that dogs and cats can carry MDR bacteria, posing a potential 

public health risk. The increasing straight relationship between owners and their 
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companion animals creates opportunities for interspecies transmission of resistant 

bacteria, allied to the fact that these animals can be reservoirs of resistance genes. For 

this reason, companion animals are a relevant pillar of the “One Health” paradigm and 

should be included in all antimicrobial resistance mitigation plans. 

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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Introduction and aim: Clostridioides difficile infection (CDI) is the leading cause of healthcare 

associated diarrhoea. The main virulence factors are the two large Clostridial toxins TcdA and 

TcdB. The recent increase in community-acquired CDI discloses the shift in this bacterium 

epidemiology. The commensal nature of this enteric pathogen and the increased proximity 

between small animals and humans may unveil the role of these animals in the transmission 

cycle. Our goal was to evaluate if dogs and cats can be a potential reservoir for resistant and 

virulent C. difficile strains and so being a source of environmental and human contamination.   

Materials and methods: Faecal samples were obtained from two veterinary hospitals, one 

located in Oporto and another in Lisbon. The samples were collected directly from the rectal 

ampulla of dogs and rectal swabs were obtained from cats. Clinical and epidemiologic 

information was gathered. All samples were broth enriched for a week and cultured on selective 

medium. C. difficile colonies were selected based on morphological characteristics and 

confirmed by MALDI-TOF. Toxigenic profiling and genetic diversity were evaluated by multiplex 

PCR and PCR ribotyping. Antimicrobial susceptibility was tested on all strains.  

Results: A total of 274 samples were collected between July and September 2021. The overall 

prevalence of C. difficile was 27% (73/274), 28% in dogs and 21% in cats. A total of 22% of the 

animals were colonized with toxigenic strains. High genetic diversity was observed, being 

identified 15 different ribotypes (RT); few animals harbour more than one C. difficile strain. The 

most prevalent toxigenic RTs found were RT106 (18%) and RT014/020 (18%), which have been 

increasingly isolated from Portuguese CDI patients. Significant resistance rates were found to 

clinically important antibiotics, namely to metronidazole (15%), clindamycin (24%), and 

moxifloxacin (11%). 

Conclusions: The presence of toxigenic C. difficile in companion animals and the proximity 

between these and humans can promote interspecies transmission. This study also indicates 

that antimicrobial resistance elements are present in C.difficile isolated from dogs and cats 

faeces. Overall, our data suggest that dogs and cats may act as a reservoir for virulent and 

antimicrobial-resistant human-associated strains of C. difficile.  

Funding: This research was funded by the EUROPEAN UNION’S HORIZON 2020 RE-SEARCH 

AND INNOVATION PROGRAMME, number 773830 
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As helmintoses transmitidas pelo solo chegam a atingir mais de dois milhões de 
pessoas no mundo (Traversa et al., 2014). Dentre estas, os nematodes 
intestinais que infetam cães têm um grande impacto na saúde pública, levando 
também a  infeções em pessoas e em outros animais (Desplazes et al., 2011). 
De encontro a estas preoçupações, o conceito Uma Só Saúde tem vindo a ser 
implementado com o objetivo de pôr em evidência a importância da relação 
entre a saúde animal, a saúde humana e o ambiente, sistemas interligados e 
interdependentes. 

Este estudo foi realizado com o objetivo de  detetar formas parasitárias em 
amostras de fezes de cães e amostras de solo em parques públicos, parques 
caninos e praias, recolhidas nos concelhos de Sintra e Cascais, avaliar os tipos 
de parasitas mais presentes nestas amostras e perceber o conhecimento e as 
opiniões dos tutores quanto à questão da contaminação ambiental com fezes 
dos animais através de questionários.  

As amostras foram recolhidas semanalmente, durante o mês de outubro de 
2019. O mês de outubro é o primeiro mês após a época balnear, tendo sido 
classificado como normal em relação à temperatura, com temperatura média 
de 19º C (Boletim Climatológico Mensal – IPMA, 2019). Foram escolhidos 
aleatoriamente dez locais entre os dois Concelhos para a recolha de amostras. 
Foram analisadas 86 amostras de fezes e 30 amostras de solo e também 
realizados 111 questionários a tutores de cães através de entrevista presencial 
na rua. 

Os resultados demonstraram que 36% das amostras fecais apresentavam-se 
positivas para formas parasitárias, das quais  20,93% apresentavam 
ancilostomídeos  e 15,12%  Toxocara spp. Quanto às amostras de solo, 
Toxocara spp. foi observado em 33,3% e ancilostomídeos em 15,7% das 
amostras. Os parques caninos foram os locais onde foi detetada maior 
contaminação (33%-100%), seguido dos parques urbanos (66%) e praias 
(33%). Através dos questionários verificou-se que, dos 111 participantes, 
68,5% identificaram corretamente a definição de Uma Só Saúde, com 79,28% 
a considerarem que as fezes podem ser uma via de transmissão de parasitas 
para o Homem, mas apenas 61,26% a considerar que as fezes podem ser uma 
fonte de contaminação para o solo. Também 94.50% consideraram muito 
importante a recolha das fezes da via pública, contudo apenas 85,59% 
afirmaram recolher sempre as fezes dos seus cães. 

Este estudo demonstrou a contaminação de parques urbanos, parques caninos 
e praias por formas parasitárias de ancilostomídeos e Toxocara spp. nos 
concelhos e Sintra e Cascais. O potencial perigo dos parques caninos como 
fonte de infeção parasitária  já foi documentado anteriormente (Ferreira et al. 
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2017). Contudo, esta foi a primeira demonstração de formas parasitárias de 
nematodes em amostras de solo de praias em Portugal. As praias apresentam 
um risco acrescido devido ao carater zoonótico destes parasitas, ao íntimo 
contacto das pessoas com o solo e à presença frequente de cães, sejam 
acompanhados pelos tutores ou errantes.    
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As neoplasias podem levar à rejeição total (RT) de bovinos em matadouro significando 

grandes perdas económicas para os produtores. No período de 2016 a 2019, em 3,49% 

dos bovinos abatidos em matadouro foram encontrados tumores. Com o objetivo de 

identificar as neoplasias mais frequentes em bovinos na Ilha de São Miguel (ISM), 

efetuou-se um estudo retrospetivo (2016 – 2019). Utilizaram-se os registos oficiais e 

fotográficos dos atos de inspeção sanitária do Matadouro de São Miguel e os relatórios 

histopatológicos efetuados no Laboratório Regional de Veterinária. A amostra consistiu 

em 945 bovinos com as seguintes características: género feminino, idade ≥ a 8 meses, 

raça Holstein-Frísia, exploração de proveniência situada na ISM e bovinos RT. 

Observaram-se maioritariamente tumores malignos (n=879; 93%) e alguns tumores 

benignos (n=66; 7%). Foram rejeitados em exame ante mortem 351 (37%) animais e 594 

(63%) em inspeção post mortem. As causas de RT foram: Tumores Múltiplos e/ou 

Malignos (n=591; 62,54%), Mau Estado Geral (n=4; 0,42%), Caquexia (n=4; 0,42%), 

Aspeto Repugnante (n=3; 0,32%) e evidências de administração medicamentosa/morte 

na abegoaria (n=343; 36,3%). Detetaram-se neoplasias, no olho (n=492; 52%), no sistema 

urinário (n=272; 29%), na pele (n=58; 6,10%) e no sistema genital feminino (n=53; 

5,6%). A maioria dos animais (n=502; 53%), apresentavam idade superior a 96 meses (≥ 

8 anos) e metade dos animais diagnosticados com neoplasia eram oriundos do concelho 

de Ponta Delgada (n=472; 50%). Os tumores predominantes detetados no nosso estudo 

foram o Carcinoma de Células Escamosas Ocular (CEO) (491/945), o Carcinoma das 

Células de Transição (CCT) vesical (164/945), o Carcinoma de Células Escamosas da 

Pele (CEP) (57/945), o Papiloma (52/945) na bexiga e o Carcinoma de Células Escamosas 

Vulvar (CEV) (48/945). Os dados obtidos podem ser explicados pelas condições 

edafoclimáticas e flora endêmica da ISM, devido ao sistema de produção de pastoreio. A 

exposição prolongada à radiação ultravioleta é causa principal de CCE. O consumo de 

Pteridium aquilinum (feto comum), está relacionado ao surgimento de tumores na bexiga. 
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National Institute of Health (INSA), Department of Infectious Diseases, Lisboa, Portugal 

Introduction 
Enterobacteria can infect a wide range of hosts. In animals, infection by E. coli and Salmonella is usually 
asymptomatic, namely in companion animals. Close contact with pets can be a source of infection for 
humans. However, little data are available about the zoonotic potential of kennel cats and dogs. This 
study aimed to estimate the prevalence, to characterize, and to determine antimicrobial susceptibility 
of intestinal pathogenic E. coli and Salmonella spp. in stray cats and dogs from a Portuguese kennel, as 
part of OHEJP DiSCoVeR project. 

Material & Methods 
Between November 2019 and October 2020, 199 faecal samples were obtained from cats (N=102) and 
dogs (N=97) rescued by a kennel in the Lisboa area. Isolation was performed in selective and non-
selective medium, followed by identification of virulence genes of E. coli by PCR, and Salmonella 
serotyping. Antimicrobial susceptibility testing was performed according to EUCAST. PCR for the 
detection of mcr 1 to 5 genes was also performed. 

Results 
The overall rate of E.coli and Salmonella was 73.9% (147/199) and 0.5% (1/199), respectively. E. coli 
was detected in 78.4% (80/102) cats, of which 23.8% (19/80) were pathogenic isolates (16 EPEC, 2 ETEC, 
1 EAEC), while in dogs the rates were 69.1% (67/97) and 28.4% (19/67; 15 EPEC, 4 ETEC), respectively. 
No cases of STEC were found. Susceptibility tests revealed that 13.0% (10/77) of the E. coli isolates were 
resistant to one or more antimicrobials, 16.2% (6/37) in dogs and 10.0% (4/40) in cats. Resistance to 
ampicillin, tetracycline, sulfamethoxazole, and/or trimethoprim were the most frequent. MDR was 
observed in four ETEC, all in adult dogs. The only case of Salmonella (S.4,5:i:-) was identified in a cat, 
showing resistance to ampicillin and sulfamethoxazole. None isolate was ESBL or harboured mcr genes. 

Conclusions 
Pathogenic E. coli was significantly more frequent than Salmonella spp. Some of the isolates presented 
relevant antimicrobial resistance. Due to the close contact with humans and to the potential release of 
pathogenic and resistant enteric bacteria in the environment, it is important to monitor stray cats and 
dogs health status following a One Health approach. 

Funding 
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A educação para Uma Só Saúde tem evoluído progressivamente para incluir crianças e 
jovens em idade escolar, como tem vindo a ser preconizado pela One Health Comission, 
através de sessões dedicadas a estas faixas etárias, com uma vertente informativa e 
participativa/pró-ativa (1). O papel destas intervenções no aumento dos 
conhecimentos, alteração de atitudes e práticas dos jovens, ainda foi pouco estudado 
de forma sistemática, embora seja já mais conhecido em estudantes do ensino superior 
(2). Em Portugal, o conceito de Uma Só Saúde parece ser ainda largamente 
desconhecido na comunidade escolar. Neste trabalho, propomos uma estratégia de 
intervenção, partindo de um hospital terciário, com o objetivo principal de familiarizar 
a comunidade escolar portuguesa com o conceito “Uma Só Saúde”, bem como capacitar 
os intervenientes envolvidos para a integração da abordagem centrada neste conceito 
no seu quotidiano. Deste modo, pretende-se que a comunidade escolar possa ser um 
veículo de perpetuação e disseminação da estratégia de saúde global “Uma Só Saúde” 
na restante sociedade. 

Para a execução deste projeto, serão envolvidos alunos do ensino pré-escolar, básico e 
secundário, em escolas de Portugal Continental. Em cada turma será proposta uma 
sessão de sensibilização/educação, num formato adaptado à idade e grau de 
escolaridade e envolvendo os seguintes temas: zoonoses, doenças emergentes, 
alterações climáticas e resistência aos antimicrobianos. Após esta sessão inicial, o 
projeto prevê formação contínua de alunos, integrada, em contexto de sala de aula, 
durante todo o ano letivo, levada a cabo pelos docentes de cada instituição, com 
acessoria direta e em proximidade dos responsáveis do projeto. Esta continuidade será 
garantida após duas sessões de formação e capacitação dos profissionais docentes e 
uma dos não docentes, em cada escola. O ciclo de sessões irá decorrer ao longo de um 
ano, em cada escola, e a avaliação do seu impacto será feita através da aplicação de 
questionários de avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas aos alunos e 
profissionais, antes, durante e após as intervenções. Outros endpoints importantes 
incluirão a quantidade e qualidade de outras iniciativas sobre Uma Só Saúde 
desenvolvidas posteriormente nas escolas e a perceção do corpo docente do grau de 
envolvimento de outros membros da comunidade local, nomeadamente do agregado 
familiar. 

Com este projeto, procurar-se-á, assim, utilizar os recursos e conhecimentos disponíveis 
no meio hospitalar para implementar uma estratégia centrada em ambiente escolar 
com vista a moldar a consciência social sobre Uma Só Saúde em Portugal. A 
sustentabilidade deverá ser um dos pilares deste plano, assegurando que a visão de Uma 
Só Saúde, uma vez implementada na Escola, seja uma linguagem universal entre o corpo 
profissional e assim, possa estar assegurada como parte do currículo base dos jovens 
em formação. 
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Introdução. O consumo de vísceras tem vindo a apresentar um aumento gradual, uma vez que 

representa uma importante fonte de nutrientes para benefício humano. As vísceras podem apresentar um 

papel importante no combate à desnutrição, principalmente nos países em desenvolvimento. No entanto, 

estas são altamente perecíveis, principalmente devido ao desenvolvimento microbiano deteriorativa. A 

descontaminação (física, química e biológica) pode ser utilizada como medida adicional para reduzir a 

contaminação microbiana e assim aumentar a segurança e qualidade dos produtos. 

Objetivos. O objetivo deste estudo consistiu na avaliação da eficácia da descontaminação da superfície 

de amostras de fígado por aspersão de soluções de quitosano a 0,2 e 0,5%. Para além destas, foi também 

realizado tratamento por aspersão com água destilada e ainda amostras sem qualquer tratamento 

(controlo). 

Materiais e Métodos. O trabalho foi realizado em triplicado, em 6 tempos diferentes (0, 12, 24, 48 

horas, 4 e 7 dias) num total de 216 amostras. Após a receção, o fígado foi cortado em porções de 

aproximadamente 100 g. e colocadas em placas de petri de vidro fechadas. As porções foram então 

descontaminadas por aspersão (abrangendo toda a superfície) com aproximadamente 0,8 mL das 

soluções de quitosano e água destilada e armazenadas a 7 ºC. Ao longo do tempo de armazenamento, as 

amostras foram cortadas a partir da porção inicial de 100 g de forma asséptica e foi avaliada a microbiota 

deteriorativa para microrganismos mesófilos, Enterobacteriaceae, Escherichia coli e bactérias do acido 

lático (BAL). 

Resultados. Após a avaliação dos dados estatísticos foi possível verificar que para E. coli, 

Enterobacteriaceae e BAL, não existiram diferenças significativas entre os tratamentos efetuados em 

todos os tempos de armazenamento. No entanto, a aplicação de quitosano a 0,5% demonstrou melhores 

resultados comparativamente aos restantes tratamentos e amostras controlo, uma vez que foram 

observadas contagens mais baixas ao longo do tempo. Por outro lado, para microrganismos mesófilos, 

foram observadas diferenças significativas às 12 h, 24 h e 4 dias de armazenamento e muito 

significativas aos tempos 48 h e 7 dias reforçando a maior eficácia da aplicação de quitosano a 0,5% em 

relação aos restantes tratamentos. 
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Entre tempos de armazenamento para cada tratamento, foi possível verificar um aumento das contagens 

para todos os microrganismos avaliados, traduzindo-se em diferenças altamente significativas para 

microrganismos mesófilos, Enterobacteriaceae e BAL, principalmente a partir das 48 h de 

armazenamento onde se verificou um aumento superior das contagens. Para microrganismos mesófilos, 

principalmente até aos 4 dias de armazenamento, a aplicação de quitosano 0,5 % demonstrou o menor 

aumento nas contagens (2,84 log ufc/g) comparativamente às amostras sem tratamento (3,21 log ufc/g) 

e com aplicação de água destilada (2,95 log ufc/g). Foram obtidos resultados semelhantes para 

Enterobacteriaceae e BAL. Para E. coli, apesar do aumento das contagens, este não foi significativo 

com exceção da aplicação de quitosano 0,5 %, explicado pelas menores contagens obtidas ao primeiro 

tempo de armazenamento, aumentando posteriormente para valores próximos aos registados nos 

restantes tratamentos e amostras controlo nos últimos tempos de armazenamento. 

Conclusões. Os resultados demonstraram a possibilidade da utilização do quitosano na diminuição da 

microbiota deteriorativa em fígado de bovino. 

Fontes de financiamento. Este trabalho foi suportado pelo projeto UIDB/CVT/00772/2020 financiado 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 
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Bacterial biofilms are complex communities of bacteria that have the ability to attach to biotic 

and abiotic surfaces. Biofilms are responsible for around 80% of all human infections and they 

have a high level of resistance to antibiotics, host immune defences and environmental stress 

(Silva et al., 2021).  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is usually associated 

with a multidrug-resistant phenotype and is recognized for its ability to form biofilms and so, 

MRSA biofilms have become one of the greatest threats to patients with implanted medical 

devices (Lee et al., 2018). Therefore, it is mandatory to investigate and develop new alternatives 

to antibiotics. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have anti-inflammatory, 

antipyretic and analgesic effects which are frequently associated with bacterial infections. In this 

study we induced a biofilm infection associated with an orthopaedic implant in a rat model and 

aimed to eradicate the infection using NSAIDs as an alternative to antibiotics. 

Fifty Wistar rats were divided into 3 groups: control group (no treatment), group 1 (14 days of 

treatment with diclofenac) and group 2 (14 days of treatment with naproxen). Both treatment 

groups were administered NSAIDs (10mg/kg/day) intraperitoneally. One MRSA strains was used 

to produce biofilm on the surface of stainless still screws were placed on the proximal tibia under 

general anaesthesia. Bacterial loads of implant were quantified using plate count agar.  

The high number of colonies forming units per millilitre (cfu/ml) present in the control group 

indicated a well-established infection. After 14 days of treatment a reduction of cfu/ml was 

observed in both treated groups. The group treated with diclofenac had a more significant 

reduction of MRSA cfu count (2.98x103) when compared with the control group (6.72x103) and 

with the group treated with naproxen (5.30x103).  

The present study provides further insight into the anti-biofilm effects of NSAIDs which, besides 

their anti-inflammatory and analgesic effect, may also have the capacity to control biofilm-related 

infection. Nevertheless, after 14 days of treatment the infection was not eradicated. 
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Introduction 

Pet ownership is common in modern society. In Portugal, 38% and 31% of all households 

own, at least, one dog or cat, respectively (The European Pet Food Industry, 2020). 

Animal ownership or interaction with animals may contribute to improve overall quality of 

life, including physical, social and psychological health. Nevertheless, there are potential 

hazards associated with pet ownership and interaction with animals (Overgaauw et al., 2020). 

It is not realistic to eliminate the possibility of developing a zoonotic disease but rather to 

reduce the risk. To this end, educational measures and awareness about personal hygiene, 

proper animal handling, diet and health care should be applied, especially to pet owners, 

children and immunocompromised people, in order to help them make informed choices and, 

hopefully, interact safely with animals (Overgaauw et al., 2020; Steele et al., 2021). 

Objectives 

• To assess household knowledge and practices related to pet ownership and zoonoses

in the North of Portugal.

• To strengthen the message of combating zoonoses by promoting awareness among

owners as well as underlining the importance of animal care.
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Material and Methods 

A voluntary survey about zoonoses and pet ownership was conducted among 424 pet owners 

(314 female owners and 110 male owners) from the North of Portugal from November 2019 

to February 2020. 

Results 

Most respondents (97.2%; n = 412) considered pets an important part of the family, which 

prevailed among female owners (p = 0.036); 75.2% (n = 139) considered that benefits of 

having a pet outweighed the potential health risks, particularly among women (p = 0.048); 

20.3% reported that they never kissed their pets, nor did their animals lick their faces. 

However, the majority admitted doing it, especially among female owners (p = 0.002); 43.4% 

(n = 184) would provide food and shelter for stray dogs and cats, especially female 

respondents (p = 0.028); 85.4% (n = 362) considered that stray dogs should be picked up and 

treated. This opinion prevailed among female owners (p = 0.007). Also, women were more 

willing to take their pets to the veterinarian due to illness (p = 0.036); female owners 

attributed higher level of importance for two preventive measures: treatment of sick animals 

(p = 0.019) and not feeding raw meat to pets (p = 0.008); for 96.9%, the role of veterinarians 

in protecting public health was important, especially for female owners (p = 0.05). 

Conclusions 

• This study revealed lack of knowledge and understanding of zoonoses among

Portuguese pet owners.

• The importance of animals in the household was greater among women. Female

owners showed more high-risk behaviors towards pets but were also more willing to

help them.

• Veterinarians and physicians must be proactive in their public health responsibilities,

implementing the One Health concept and strengthening communication between

both professions as well as with their clients/patients, which will ultimately benefit

human, animal, and environmental health.
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Introdução: A trombiculose é uma doença parasitária cutânea provocada por ácaros da 

família Trombiculidae. Esta doença está pouco descrita em Portugal, apesar do diagnóstico 

ser relativamente fácil devido às dimensões e coloração alaranjada característica dos ácaros. 

Os ácaros trombiculídeos são vetores comprovados e potenciais vetores de vários agentes 

patogénicos, tendo grande importância na saúde animal e também na saúde pública. 

 

Objetivos: Perceber as espécies de trombiculídeos que parasitam cães e gatos atendidos 

em Centros de Atendimento Médico-Veterinário das zonas de Santarém, Sintra e Almancil, 

assim como proceder à descrição dos sinais clínicos associados à doença e à localização 

dos ácaros no hospedeiro. Adicionalmente, pretendeu-se avaliar a eficácia terapêutica de 

sarolaner em cães e da associação sarolaner e selamectina em gatos na infestação por 

trombiculídeos. 

 

Materiais e métodos: Os ácaros trombiculídeos foram recolhidos dos animais e conservados 

em álcool a 70%. No laboratório, os ácaros foram esclarecidos e observados ao microscópio 

ótico para se proceder à sua identificação taxonómica. Os princípios ativos mencionados na 

secção anterior foram administrados uma única vez aos hospedeiros por forma a entender o 

seu efeito nos ácaros trombiculídeos. 

 

Resultados: Foram diagnosticados 23 casos de trombiculose em pequenos animais, (18 

gatos e 5 cães), sendo a espécie Ericotrombidium ibericense a mais prevalente (60,2%) na 

nossa amostra. As espécies Neotrombicula autumnalis (21,6%, n=19) e Neotrombicula 

inopinata (18,2%, n=16) também foram identificadas durante este estudo. As formas larvares 

dos ácaros trombiculídeos foram recolhidas mais frequentemente das zonas interdigitais 

(65,2%, n= 15), tendo sido os membros (52,2%, n=12), os pavilhões auriculares (47,8%, 

n=11) e o abdómen (30,4%, n=7) outras das suas localizações preferenciais. Os sinais 

clínicos mais frequentes foram o eritema e a presença de crostas. O tratamento com sarolaner 

apresentou um sucesso terapêutico de 100% na eliminação de trombiculídeos em cães. A 

associação de selamectina e sarolaner apresentou um sucesso terapêutico de 56% na 

eliminação completa de trombiculídeos em gatos, tendo sido verificada uma diminuição do 

número de formas larvares em 78% destes hospedeiros. 

108



 

Conclusão: Considera-se fundamental a criação de uma lista de espécies de trombiculídeos 

existentes em Portugal, assim como a avaliação da existência de casos em humanos, de 

forma a compreender a potencial importância zoonótica da parasitose em Portugal. Mais 

informação sobre a parasitose deve ser disponibilizada aos médicos veterinários de modo a 

ser mais facilmente reconhecida e tratada pelos clínicos. 

 

Fontes de financiamento: Projeto CIISA – UIDP/CVT/00276/2020; Projeto 
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Wine production generates high amounts of by-products which are often disposed in open areas 

leading to environmental problems (Kalli et al., 2018). These by-products are rich in bioactive 

compounds, such as phenolic compounds, that have benefits for human health (Silva et al., 2020). Due 

to the increase of infections caused by antimicrobial resistant bacteria, phenolic compounds have 

become an emerging research focus since it has been proposed that they may be used as adjuvants or 

substitutes of antibiotics (Lima et al., 2019). Therefore, we aimed to study the in vitro antimicrobial 

activity of phenolic compounds extracted from winery by-products and to investigate the potential role 

of these compounds on the eradication of skin infection in an animal model. 

The by-products used in this study were the grape’s peel, stem and seed. The extraction of phenolic 

compounds was performed using ethanol/water (80:20) mixture. The antimicrobial susceptibility was 

performed using the Kirby-Bauer disc diffusion method against 10 MRSA strains isolated from human 

diabetic foot ulcers. For the in vivo study, a Carbopol gel (0.8%) was neutralized with triethanolamine 

and enriched with the extracts. To induce infection, Ten Wistar rats were inoculated with a MRSA 

suspension by intradermic injection. After 3 days, an abscess was formed, and the skin epidermis was 

removed to open the wound. Animals were divided into 2 groups and the products were applied twice a 

day: the control group received an application of Carbopol gel, and the treatment group received an 

application of Carbopol gel enriched with phenolic extracts (10%). After 7 days of treatment, the animals 

were euthanized, and skin was collected. The colony forming units (CFU) present in each skin sample were 

quantified by plate counting. 

The extract had an in vitro inhibitory effect on the growth of all MRSA strains at concentrations 

ranging from 25 to 50 mg/mL. Regarding the in vivo study, both groups presented a similar number of 

CFU with the treatment group showing a higher number of CFU than the control group, yet this difference 

was not statistically significative. 

The results obtained in the in vivo study are not in line with that obtained from the in vitro studies in 

which phenolic extracts are able to inhibit the growth of MRSA strains. Although phenolic compounds 

extracted from by-products seem to have a great antibacterial effect in vitro, the same was not observed in 

vivo. 
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A leptospirose é uma doença causada por microrganismos do género Leptospira, podendo 

estes estar presentes na água e no solo, aqui sobrevivendo semanas a meses se em 

condições favoráveis (Sykes, 2014). Os roedores são considerados os principais 

reservatórios destes agentes. A doença, leptospirose, pode afetar uma grande diversidade 

de animais, nomeadamente de companhia e de produção, bem como o Homem, e ocorre 

em Portugal quer em animais quer em humanos, com frequência (Vieira et al., 2006). 

Contudo, o conhecimento sobre esta doença zoonótica parece ser ainda escasso. O 

objetivo deste estudo foi avaliar os conhecimentos e as práticas de residentes em Portugal 

sobre esta doença. Após a realização de uma revisão bibliográfica sobre o tema, foi 

construído, testado e aplicado um inquérito por questionário de escolha múltipla e 

resposta curta divulgado pelas redes sociais e por email. Este é constituído por um total 

de 26 perguntas (sendo algumas direcionadas a tutores de cães e gatos) sobre leptospirose, 

de forma a identificar o que é necessário comunicar sobre esta doença zoonótica. Foram 

recolhidos 197 inquéritos, dos quais 80,0% eram de tutores de cães. Dos inquiridos apenas 

60,9% (120/197) já tinham ouvido falar sobre leptospirose, sendo que, destes, 82,5% 

(99/120) sabia tratar-se de uma zoonose. Para que sejam tomadas medidas de prevenção 
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eficazes para a leptospirose, é necessário que a população portuguesa esteja informada 

sobre a doença e, segundo as respostas obtidas, os inquiridos admitem já ter ouvido falar 

sobre esta, mas não sabem, estão errados ou desconhecem, todas as formas de prevenção, 

nomeadamente vacinar 62,7% (52/83) e evitar contacto e controlar roedores e animais 

selvagens 38,6% (32/83). Identificamos algumas associações estatisticamente 

significativas (p<0,05): inquiridos mais jovens vacinavam mais os seus animais e 

afirmam-se mais bem informados pelo seu médico veterinário, a maioria dos tutores que 

vacinavam o seu cão eram do género feminino e profissionais de saúde, os inquiridos 

tutores de animais preferem receber informação sobre a doença pelo médico ou 

enfermeiro veterinário, e a maioria dos inquiridos que afirmaram que tinham 

conhecimento sobre leptospirose, residiam predominantemente em concelhos 

classificados como predominantemente rurais. Quase 20% dos inquiridos que afirmaram 

conhecer a leptospirose não sabiam que é uma zoonose. Contudo, os inquiridos mostram-

se recetivos em receber mais informação sobre a doença. É importante que haja uma 

cooperação entre os profissionais ligados à saúde humana e animal de forma a informarem 

os portugueses sobre leptospirose e os fatores de riscos associados a esta doença. 
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INTRODUÇÃO 

A  leptospirose é uma  zoonose  reemergente de distribuição mundial, provocada pela  infeção por estirpes 

patogénicas do género Leptospira. 

A doença afeta  suínos, domésticos e  selvagens,  causando perdas  reprodutivas  significativas e  impacte na 

saúde pública. 

O aumento populacional dos  javalis nas últimas décadas, por toda a Europa, tem vindo a contribuir para o 

contacto crescente entre javalis, animais domésticos e o Homem, tornando estes suínos potenciais fontes de 

inúmeras doenças infeciosas, entre elas a leptospirose.  

A  caça  ao  javali,  tem  uma  importância  muito  relevante  em  Portugal  e  na  Europa.  Estudos  prévios 

demonstraram elevadas taxas de seropositividade para Leptospira em várias espécies animais selvagens. 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de anticorpos anti‐Leptospira em javalis abatidos 

na região de Trás‐os‐Montes, nos concelhos de Sabrosa e Alijó, distrito de Vila Real. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Soros de 120 javalis abatidos em montarias dos concelhos de Sabrosa e Alijó (durante as épocas venatórias 

de  2014  a  2018)  foram  analisados  pela  técnica  de  aglutinação  microscópica  (TAM)  para  pesquisa  de 

anticorpos anti‐Leptospira, utilizando 18 antigénios vivos. 

 

RESULTADOS 

Dos  soros  analisados,  foram  detetados  anticorpos  anti‐Leptospira  em  63,3%  (76+/120).  Os  serogrupos 

Pomona,  Icterohaemorrhagiae e Australis apresentaram as maiores  taxas de  serorreatividade  com 68,4%, 

10,5% e 6,6%,  respetivamente,  seguidos pelos  serogrupos Grippotyphosa Autumnalis e Ballum. O  serovar 

Altodouro  (serogrupo Pomona)  foi o  serovar mais  reativo  (57,9%),  seguido pelo  serovar Mozdok  (10,5%), 
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pertencente  ao mesmo  serogrupo. Os  títulos  de  anticorpos  variaram  entre  1:50  e  1:400,  tendo  os mais 

elevados sido registados para o serovar Altodouro. 

 

CONCLUSÃO 

A  crescente partilha de habitat, devido ao  crescimento descontrolado da população de  javalis, apresenta 

riscos elevados da transmissão da leptospirose e outas zoonoses na região de Trás‐os‐Montes e Altodouro, 

designadamente nos concelhos amostrados. A elevada taxa de seropositividade registada sugere que o javali 

poderá  ser  um  potencial  reservatório  de  leptospiras  patogénicas  e  uma  provável  fonte  de  infeção  para 

humanos e outros animais (selvagens e domésticos) que habitam o mesmo ecossistema.  

Os caçadores e  cães de caça estão particularmente expostos ao  risco de contrair a doença pelo  contacto 

direto  com  os  javalis  durante  a  caça  e  a  desmancha  da  carcaça,  pelo  que  é  importante  efetuar  a 

monitorização do papel do javali no ciclo epidemiológico da leptospirose nesta área geográfica. 

O controlo da  leptospirose e outras zoonoses, depende da  interação entre profissionais  ligados à sanidade 

animal, saúde pública e à proteção dos ecossistemas ‐ A perspetiva “One Health”. 
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Introduction: Carbapenems are classified as High Priority Critically Important 

Antimicrobials ) (WHO, 2019) and thus not approved for veterinary medicine (EMA, 

CVMP, & CHMP, 2019). However, carbapenemase-producing Enterobacterales strains 

(CPEs) are increasingly being reported in Companion Animals (CAs). 

Objectives: The aim of this retrospective study (January-December 2020) was to detect 

CPEs among Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)-producers causing different 

type of infections in CAs. 

Materials and Methods: Nine hundred and seventy-seven Enterobacterales clinical 

strains were screened for extended spectrum β-lactamases (ESBL). These isolates were 

plated on Brilliance CRE Agar (Oxoid, United Kingdom) and antimicrobials susceptibility 

testing was carried out against temocillin (30µg) and CAT-ID™ (Mast Group, United 

Kingdom) by disc diffusion and by microdilution for a set of other antimicrobials with 

MicroScan® Neg MIC Panel Type 44 (Siemens, United States). Isolates were screened 

for the presence of carbapenemase and ESBL encoding genes by multiplex PCR(Poirel, 

Walsh, Cuvillier, & Nordmann, 2011) and sequenced. MLST was performed. 

Results: A high prevalence of ESBL-producing Enterobacterales was found (n= 227; 

23,2%). A total of two isolates were positive for the presence of a carbapenem resistance 

gene. A Klebsiella pneumoniae was isolated from cat’s oesophagostomy tube insertion 

site, where tumefaction was present. This isolate belongs to the ST273 lineage and 

harbours the blaOXA-181, blaCTX-M-15 and blaSHV-1 genes. Interestingly, this K. pneumoniae 

was resistant to ertapenem (>1 mg/L), being only susceptible to amikacin and gentamicin 
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(MIC≤ 8mg/L and MIC≤ 2mg/L, respectively). Another positive isolate was found to be 

an Escherichia coli found in a urinary tract infection from a cat. This isolate belongs to 

lineage ST127 and the only resistance gene it harbours is the blaOXA-48, being a non-

ESBL isolate. MIC evaluation also revealed its susceptibility to carbapenems 

(ertapenem, imipenem and meropenem). Both isolates came from animals followed at 

the same hospital in the Lisbon area, having been at the hospital 1 month apart.  

Conclusions: This study highlights the need for implementation of carbapenemase 

resistance genes detection in routine Veterinary microbiology. This only adds to the 

established paradigm which CAs may act in the dissemination of carbapenem resistance 

Enterobacterales. 
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Introduction: In modern societies, the life expectancy of domestic animals and humans 

has increased significantly. This has profound societal, economical and medical impact, 

since longer life expectancy has not been paralleled by an equal healthy aging. In females, 

the reproductive system is the first to show signs of biological aging, with the ovary being 

the major contributor to the age-related loss of fertility and the promoter of the onset of 

several age-related diseases. As such, there is an urge for studies addressing the 

mechanisms that promote ovarian aging and new therapeutic approaches to delay it. 

Oxidative stress, inflammation and fibrosis have been shown to underlie ovarian aging 

(1,2), which may be related to the population of giant multinucleated cells with features 

of senescent cells that was identified in the ovaries of aged mice (2,3). It is unknown 

whether these cells are also present in the ovaries of other aged animals and how they 

contribute to fertility loss. 

Aims: Identification of macrophage derived multinucleated senescent-like (MDMSL) 

cells in the ovaries of reproductively aged laboratory and domestic animals. Correlation 

between MDMSL cells and follicle depletion. Identification of possible mechanisms 

involved in the formation of MDMSL cells using WT nulliparous and breeder mice and 

KO models with decreased fertility. 

Methods: Ovarian tissue from young and reproductively aged wild type mice, rat, queen 

and bitch was analyzed. Hematoxylin-Eosin (HE) staining was performed to study 

ovarian morphology and follicle number. Sudan black (SB) staining was used to 

determine lipofuscin deposition (marker of cellular senescence). In mice, senescence-

associated β-galactosidase activity (SA-β-Gal) and β1 galactosidase (GLB1) expression 

were evaluated by histochemistry and immunohistochemistry techniques, respectively. 

Picrosirius Red (PSR) staining was used to determine ovarian fibrosis. Mice fertility was 

studied by analyzing the cumulative number of litters per box. To unveil the role of 

ovulation in ovarian aging and the formation of MDMSL cells, aged WT breeders, WT 

nulliparous and KO nulliparous mice were used. 
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Results: MDMSL cells were identified in the ovaries of aged laboratory and domestic 

animals. Characterization of MDMSL cells showed a positive staining for SB, SA-β-Gal 

and GLB1, reinforcing the view that these cells present, in fact, a senescent phenotype. 

However, they were scarce in the ovaries of the aged queen (an induced ovulator). 

Interestingly, when compared to younger animals, aged nulliparous mice had a 

significantly decreased number of follicles and increased lipofuscin deposition, 

compatible with increased ovarian senescence. Breeders had an intermediate phenotype. 

Breeder KO mice had reduced number of pregnancies through life, suggesting 

dysregulation of estrous cycles and lower ovulation rates. As expected, in aged 

nulliparous KO mice, lipofuscin deposition was lower and the number of follicles higher 

than in aged WT mice. No changes were found in PSR staining, at the ages studied. 

Conclusion: Our findings point to ovulation as the promoter of the formation of MDMSL 

cells and an important trigger of ovarian aging. Ongoing studies are being performed 

aiming to identify MDMSL cells in human ovaries and to develop a therapeutic strategy 

capable of delaying/ameliorating ovarian dysfunction. 
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Abstract 

As bactérias anaeróbicas fazem parte da flora microbiana de cães e gatos. Estas bactérias estão presentes 

na cavidade oral, trato respiratório superior e inferior, sistema digestivo, trato urinário e pele (Lawhon 

et al., 2013; Tsuyuki et al., 2020). Portanto, podem ser consideradas os principais patógenos em 

superinfeções oportunistas ou bacterianas em hospedeiros suscetíveis. Os anaeróbios mais 

frequentemente isolados em cães e gatos são de géneros Gram-negativos não formadores de esporos, 

incluindo Fusobacterium, Peptostreptococcus, Porphyromonas e Bacteroides, e géneros formadores de 

esporos, Gram-positivos, particularmente Clostridium (Lawhon et al., 2013). Na literatura os beta-

lactâmicos, cloranfenicol, clindamicina, metronidazole e vancomicina, são os agentes antimicrobianos 

mais indicados no tratamento destas infeções (Tsuyuki et al., 2020). Existem poucos estudos realizados 

em infeções anaeróbicas em animais de companhia, por isso, este trabalho teve como objetivo estudar 

as culturas anaeróbicas admitidas no Laboratório Veterinário do INNO (Braga, Portugal) no período 

2013-2021, analisando os seus resultados, as raças e idades mais afetadas, a espécie de bactérias mais 

comum, a origem da amostra e o padrão de resistência antimicrobiana em bactérias isoladas de neste 

tipo de infeções. Todas as culturas microbiológicas de anaeróbicos de cães e gatos submetidas ao 

Laboratório Veterinário do INNO entre janeiro de 2013 e junho de 2021 foram examinadas. Apenas 

isolados positivos com crescimento bacteriano foram selecionados. Entre 2013 a 2021 foram 

submetidas para cultura microbiológica de agentes anaeróbicos um total de 497 amostras, 326 tiveram 

crescimento amicrobiano e as restantes 171 crescimento microbiano. Das amostras positivas, 130 eram 

culturas puras e 41 mistas. Os animais com infeção eram na sua maioria machos (n=151). A classe de 

idade mais afetada foi entre 6-11 anos (n=103). As raças de cães mais afetadas foram animais “sem raça 

definida” (SRD) (n=90). A raças de gatos mais afetadas foram o “Europeu Comum” (n=25). A maioria 

das amostras teve origem em abcessos (n=35). O principal agente etiológico isolado anaeróbico 

facultativo foi Staphylococcus pseudointermedius (n=19), e o anaeróbico estrito foi Bacteroides 

pyogenes (n=11). Beta-lactâmicos e tetraciclinas foram os grupos de antibióticos que mostraram maior 

número de resistências. Os resultados obtidos são idênticos aos que tem vindo a ser descrito noutros 

trabalhos semelhantes já publicados. Este estudo é um contributo para a compreensão sobre espécies 

predominantes e padrões de resistência antimicrobiana em culturas anaeróbicas na população de 

animais de companhia em Portugal. Este estudo, como os anteriormente publicados, permite chamar a 

atenção sobre o potencial zoonótico de muitos destes agentes 
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O número de canídeos em canis – sejam eles centros de recolha oficiais, ou associações 

privadas de protecção animal – em Portugal continua a aumentar, o que faz com que 

muitas vezes exista uma sobrelotação que favorece o desenvolvimento e a contaminação 

com formas parasitárias, nomeadamente zoonóticas. Os parasitas gastrointestinais dos 

canídeos podem provocar doença – em animais e no Homem – representando um risco 

para estes animais confinados mas também para os seus tratadores. O objectivo deste 

estudo foi avaliar a ocorrência e carga (ovos/oocistos por grama – OPG) de parasitas 

gastrointestinais em canídeos residentes em canis públicos e privados do norte e centro 

do país. Para o efeito foram recolhidas amostras em pools por jaulas de canis e 

posteriormente analisadas pela metodologia Mini-FLOTAC. No total foram recolhidas 

62 amostras em oito localidades: Vila do Conde, Anadia, Fafe, Coimbra, Lousada, 

Boticas, Penafiel e Ponte de Lima, tendo sido dois dos canis privados e os seis restantes 

públicos. A prevalência de formas parasitárias foi de 32,3% (20/62), tendo sido 

Trichuris vulpis (16,1%, 10/62) o mais frequente, seguido de Ancylostomatidae (12,9%, 

8/62), Toxascaris leonina (6,5%, 4/62), Cystoisospora spp. (4,8%, 3/62) e Taeniidae 

(1,6%, 1/62). As cargas parasitárias variaram entre 0 e 820 OPG, tendo sido o valor 

máximo atingido por Toxascaris leonina. Foram ainda identificadas quatro infecções 

duplas (6,5%, 4/62) e uma tripla (1,6%, 1/62). Das cinco formas parasitárias 
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identificadas três (Ancylostomatidae, Trichuris spp. e Taeniidae) são reconhecidamente 

potencialmente zoonóticas, pelo que além dos problemas de saúde animal que podem 

provocar, representam também um risco para a saúde pública. Recomenda-se que sejam 

realizadas análises coprológicas com frequência aos animais em canis, de forma a que 

se proceda à sua desparasitação quando for necessário. Também é recomendado que 

seja providenciada formação aos tratadores destes animais sobre os cuidados de higiene 

que devem manter no sentido de prevenir a sua própria infecção com estes agentes e 

também de a disseminarem entre as jaulas de outros animais no canil, ou fora dele.  
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Introduction: The increasing trends of Extended-spectrum-beta-lactamases (ESBL)- and 

carbapenemase (CRE)-producing Enterobacterales, led to the use of older classes of agents, such as 

colistin for treating multidrug-resistant (MDR) Gram-negative bacterial infections in human patients. 

The role of companion animals as potential sources and reservoirs of antimicrobial resistant bacteria 

represents a growing concern.  

Objectives: To evaluate the presence of ESBL/pAMPc and Carbapenemase-producing 

Enterobacterales, as well as colistin-resistant Enterobacterales faecal carriage in healthy companion 

animals in close contact with humans. 

Material and Methods: Between 2018 and 2020, 58 healthy companion animals (40 dogs and 18 cats) 

living in close contact with humans from 41 households, were enrolled in this study. The pet owners 

were informed of the procedures and conducted the faecal sample collection from their companion 

animals with sterile gloves, containers, and plastic bags. Informed consent was obtained. Faecal 

samples were inoculated on MacConkey agar plates containing 1.5µg/mL cefotaxime, 1.0 µg/mL 

meropenem and SuperPolymyxin medium (Nordmann, Jayol, & Poirel, 2016). Susceptibility tests were 

performed by microdilution with SensititreTM FRCOL (Thermo Fisher Scientific) for colistin and with 

MicroScan® Neg MIC Panel Type 44 (Siemens, Sacramento, CA, US) for other antimicrobials, according 

to EUCAST 2021 guidelines. Beta-lactam and plasmid-mediated colistin resistance (mcr-type) genes 

were screened by PCR and sequenced (Marques et al., 2019; Rebelo et al., 2018). Species identification 

was performed by PCR (Doumith, Day, Hope, Wain, & Woodford, 2012; Marques et al., 2019).  

Results: Nine third-generation cephalosporin-resistant Enterobacterales were isolated from seven 

dogs (n= 40, 17.5%) and one cat (n =18, 5.6%), three of which presented MDR profiles. The blaCMY-2 

was the most frequently found resistance gene, followed by blaCTX-M-15 (four isolates of three 

individuals), blaCTX-M-55, blaCTX-M-32, blaSHV-12, blaSHV-110, blaTEM-1 and blaTEM-32 genes (one isolate from 

different individuals). Three different dogs (n= 40, 7.5%) presented MDR Escherichia coli’s harbouring 

the mcr-1 gene. No carbapenem-resistant Enterobacterales were detected. 
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Conclusion: The identification of ESBL/pAMPc and mcr-1 genes in multidrug-resistant 

Enterobacterales from healthy companion animals is of great concern. These results show that 

companion animals may act as reservoirs, allowing the dissemination of clinical important genes into 

the community environment.  This may contribute to a major public health problem and should not 

be neglected. 
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