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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Tuiuti 

do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de Médica Veterinária, é 

composto pelo Relato de Estágio Obrigatório, onde são descritas as atividades 

realizadas durante o período de 6 de fevereiro a 28 de abril de 2017, na Clínica Escola 

de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná (CEMV-UTP), localizada na 

cidade de Curitiba-PR, local de cumprimento do Estágio Curricular, na área de Clínica 

Médica de Pequenos Animais, e relato de dois casos clínicos que abordam sobre 

Tríade Felina e Hiperparatireoidismo Secundário Renal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular supervisionado em Medicina Veterinária, executado na 

Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná (CEMV-

UTP), durante o período de 6 de fevereiro a 28 de abril de 2017, totalizando 437 horas. 

A primeira parte descreve o local de realização do estágio, assim como as atividades 

desenvolvidas e os casos acompanhados. A segunda parte relata duas revisões 

bibliográficas e dois relatos de casos acompanhados durante o estágio curricular 

sobre Tríade Felina e  Hiperparatireoidismo Secundário Renal. A Tríade Felina ocorre 

na grande maioria dos felinos que possuem em sua anatomia os ductos biliares e 

pancreáticos comuns, estes desembocando no duodeno. Com esta estreita 

característica entre os três órgãos, caso o animal apresente o complexo 

colangite/colangiohepatite, doença intestinal inflamatória ou pancreatite, estará 

predisposto a apresentar as outras enfermidades também. O Hiperparatireoidismo 

Secundário Renal ocorre devido à doença renal crônica já presente no paciente, 

desencadeando diversas respostas envolvendo o fósforo, cálcio, calcitriol que 

interferem na produção e liberação do paratormônio (PTH) produzido pelas glândulas 

paratireoides. Devido às ações do PTH sobre o cálcio no organismo, pode ocorrer a 

osteodistrofia fibrosa, causando a ‘’mandíbula de borracha’’.  
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LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

ALT: alanina aminotransferase 

AST: aspartato aminotransferase 

BID: duas vezes ao dia 

Cai: cálcio ionizado sérico 

CEMV-UTP: Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná 

DII: doença intestinal inflamatória 

DRC: doença renal crônica 

FA: fosfatase alcalina 

FeLV: vírus da leucemia felina 

FIV: vírus da imunodeficiência felina 

G: grama 

GGT: gama glutamil transferase  

HI: hospedeiro intermediário 

HPP: hiperparatireoidismo primário 

HPSR: hiperparatireoidismo secundário renal 

Ht: hematócrito 

IRIS: International Renal Interest Society  

Kg: kilograma 

Mg: miligrama 

PIF: peritonite infecciosa felina 

PTH: paratormônio  

®: marca registrada 

SID: uma vez ao dia 



TFG: taxa de filtração glomerular 

TID: três vezes ao dia 

WSAVA: World Small Animal Veterinary Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: FACHADA DA CEMV-UTP.......................................................................14 

FIGURA 2: RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA, CEMV-UTP......................................15 

FIGURA 3: SALA DE EMERGÊNCIA, COM ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO....15 

FIGURA 4: CONSULTÓRIOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO.....................................16 

FIGURA 5: INTERNAMENTO DESTINADO APENAS À ESPÉCIE CANINA..............16 

FIGURA 6: CONSULTÓRIO E INTERNAMENTO DESTINADO AOS FELINOS........16 

FIGURA 7: CONSULTÓRIO DESTINADO À VACINAÇÃO........................................17 

FIGURA 8: INTERNAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES COM DOENÇAS 

INFECTO-CONTAGIOSAS........................................................................................17 

FIGURA 9: FARMÁCIA DA CEMV-UTP......................................................................18 

FIGURA 10: SETOR DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL.......................................18 

FIGURA 11: SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM; 11A: SALA COM 

APARELHO DE RAIO-X, 11B: SALA COM APARELHO DE ULTRASSOM................19 

FIGURA 12: INTERNAMENTO PARA PACIENTES EM RECUPERAÇÃO DO PÓS-

CIRÚRGICO...............................................................................................................19 

FIGURA 13: GRÁFICO ILUSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES 

ACOMPANHADOS DE ACORDO COM A ESPÉCIE..................................................22 

FIGURA 14: EXAME RADIOGRÁFICO DE CRÂNIO MOSTRANDO PERDA DA 

DENSIDADE ÓSSEA, COM PERDA DA LÂMINA DURA AO REDOR DOS DENTES 

E DESMINERALIZAÇÃO DE MAXILA E MANDÍBULA...............................................29 

FIGURA 15: IMAGEM ILUSTRATIVA DA ANATOMIA FELINA, DEMONSTRANDO O 

DUCTO BILIAR E PANCREÁTICO FORMANDO UM DUCTO COMUM QUE SE 

ESVAZIA NO DUODENO...........................................................................................30 

FIGURA 16: PRESENÇA DE NEUTRÓFILOS DEGENERADOS DENTRO DO 

LÚMEN E NAS PAREDES DAS VIAS BILIARES NAS ÁREAS PORTAIS..................31 



FIGURA 17: HISTOPATOLÓGICO DE UM FÍGADO DE UM FELINO COM 

INFLAMAÇÃO LINFOCÍTICA AO REDOR DO DUCTO CENTRADA EM TORNO DE 

ÁREAS PORTAIS COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE FIBROSE CONSISTENTE 

COM COLANGITE LINFOCÍTICA..............................................................................33 

FIGURA 18: ANIMAL COM COLANGITE LINFOCÍTICA E OBSTRUÇÃO DE VIAS 

BILIARES EXTRA-HEPÁTICA; DILATAÇÃO E TORTUOSIDADE DAS VIAS 

BILIARES...................................................................................................................34 

FIGURA 19: CITOLOGIA DE BILE DE GATO COM COLANGITE PARASITÁRIA, 

COM POSSÍVEL VISUALIZAÇÃO DOS OVOS DO PARASITA PLATYNOSOMUM 

FASTOSUM................................................................................................................35 

FIGURA 20: HISTOPATOLÓGICO DE INTESTINO DELGADO, PODENDO SE 

OBSERVAR INFILTRADO DE CÉLULAS INFLAMATÓRIAS COMO LINFÓCITOS NA 

MUCOSA INTESTINAL E DISTORÇÃO DA ARQUITETURA DAS CRIPTAS............36 

FIGURA 21: EXAME ULTRASSONOGRÁFICO DE DUODENO MOSTRANDO 

ESPESSAMENTO DAS CAMADAS MUSCULAR E SUBMUCOSA...........................38 

FIGURA 22: EXAME HISTOPATOLÓGICO DE PÂNCREAS DE FELINO COM 

PANCREATITE AGUDA. INTENSA NECROSE E GORDURA PERIFÉRICA, 

INFILTRAÇÃO POR CÉLULAS MONONUCLEARES................................................39 

FIGURA 23: EXAME HISTOPATOLÓGICO DE PÂNCREAS DE FELINO COM 

PANCREATITE CRÔNICA. TECIDO FIBROSO EXTENSO (COR-DE-ROSA 

PÁLIDO), TECIDO ACINAR (COR-DE-ROSA MAIS ESCURO) E GRUPOS DE 

CÉLULAS DE INFLAMAÇÃO LINFOPLASMÁTICAS (ROXO ESCURO)...................40 

FIGURA 24: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS INDICATIVOS DE 

PANCREATITE AGUDA EM FELINO. 24A: PARÊNQUIMA PANCREÁTICO 

HETEROGÊNEO E MESENTÉRIO AO REDOR HIPERECOICO; 24B: DILATAÇÃO 

DO DUCTO PANCREÁTICO......................................................................................41 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1: NÚMERO E PORCENTAGEM DE CASOS E ATIVIDADES 
ACOMPANHADAS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM SEU SISTEMA...............22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................13 

2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO................................................................14 

2.1 CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE TUIUTI 

DO PARANÁ (CEMV-UTP).........................................................................................14 

2.2 ESTRUTURA DA CLÍNICA...................................................................................14  

2.3 FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA.........................................................................19 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS...........................................................................20 

3.1 CASUÍSTICA........................................................................................................21 

4 HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO RENAL..............................................23 

4.1 REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................23 

4.1.1 Glândulas Paratireoides.....................................................................................23 

4.1.2 Fisiopatologia.....................................................................................................23 

4.1.2.1 Fósforo Sérico.................................................................................................23 

4.1.2.2 Cálcio Ionizado Sérico....................................................................................23 

4.1.2.3 Calcitriol..........................................................................................................24 

4.1.3 Manifestações Clínicas......................................................................................24 

4.1.4 Diagnóstico........................................................................................................25 

4.1.5 Tratamento........................................................................................................26 

4.2 RELATO DE CASO CLÍNICO...............................................................................27 

4.3 DISCUSSÃO.........................................................................................................28 

5 TRÍADE FELINA......................................................................................................30 

5.1 REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................30 

5.1.1 Tríade Felina......................................................................................................30 



5.1.2 Complexo Colangite/Colangiohepatite...............................................................31 

5.1.2.1 Colangite neutrofílica (supurativa)..................................................................31 

5.1.2.2 Colangite linfocítica (não supurativa)..............................................................32 

5.1.2.3 Colangite crônica (parasitária)........................................................................34 

5.1.2 Doença Intestinal Inflamatória............................................................................36 

5.1.3 Pancreatite.........................................................................................................39 

5.2 RELATO DE CASO CLÍNICO...............................................................................41 

5.3 DISCUSSÃO.........................................................................................................42 

6 CONCLUSÃO..........................................................................................................46 

7 REFERÊNCIAS.......................................................................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

O estágio obrigatório supervisionado é uma oportunidade para expor o 
graduando ao dia a dia da medicina veterinária em sua área de interesse, frente a 
desafios e novas situações, sendo parte da formação profissional.  

Este relatório descreve as atividades desenvolvidas em estágio curricular 
realizado na Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná 
(CEMV-UTP), no período de 6 de fevereiro a 28 de abril de 2017, totalizando 437 
horas.  
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2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

2.1 CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE TUIUTI 

DO PARANÁ (CEMV-UTP) 

A CEMV-UTP (Fig. 1) está localizada na Universidade Tuiuti do Paraná, na 

Rua Sydnei Antônio Rangel Santos, na cidade de Curitiba, Paraná. A clínica presta 

serviços de clínica médica, clínica cirúrgica, anestesiologia, diagnóstico laboratorial e 

diagnóstico por imagem. 

                                             FIGURA 1: FACHADA DA CEMV-UTP  

 

 

 

 

 

 

                  

 

                               

                 

2.2 ESTRUTURA DA CLÍNICA 

A CEMV-UTP possui recepção com sala de espera (Fig. 2), neste mesmo 

local, os tutores aguardam o atendimento e pagam pelos serviços realizados na 

clínica. 

Já na entrada da clínica está localizada a sala de emergência (Fig. 3), onde 

são direcionados pacientes em estado crítico, estes selecionados através de triagem. 

Está localizada logo na entrada para facilitar o acesso do paciente e evitar grande 

deslocamento do animal pela clínica. Possui acesso prático ao centro cirúrgico, caso 

seja necessária intervenção cirúrgica no paciente.  
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    FIGURA 2: RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA, CEMV-UTP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: SALA DE EMERGÊNCIA, COM ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO. 

 

 

No interior da clínica, há cinco consultórios, sendo três utilizados para cães 

(Fig. 4), um utilizado para clínica e internamento de felinos (Fig. 6) e um utilizado para 

vacinação (Fig. 7). 

Há uma área de internamento apenas para cães, evitando assim o nível de 

estresse dos pacientes (Fig. 5). 

A clínica também conta com uma área de internamento para animais com 

doenças infecto-contagiosas, o isolamento (Fig. 8), sendo que os pacientes e os 

materiais utilizados neste ambiente não ficam transitando em outros locais de 

internamento da clínica, para evitar a transmissão de doenças para os demais setores. 
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 FIGURA 4: CONSULTÓRIOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO. 

 

 FIGURA 5: INTERNAMENTO DESTINADO APENAS À ESPÉCIE CANINA. 

                  

               FIGURA 6: CONSULTÓRIO E INTERNAMENTO DESTINADO AOS FELINOS. 
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             FIGURA 7: CONSULTÓRIO DESTINADO À VACINAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 
                       

FIGURA 8: INTERNAMENTO DESTINADO 

AOS PACIENTES COM DOENÇAS INFECTO-

CONTAGIOSAS. 

 

 

 

 

 

 

            Na farmácia (Fig. 9), ficam armazenados os medicamentos, dietas terapêuticas, 

materiais utilizados em consultas, internamento, emergências e na rotina da clínica 

em geral. Há sempre uma pessoa responsável pela farmácia e, apenas médicos 

veterinários podem entrar quando o responsável não está presente.   

O setor de diagnóstico laboratorial (Fig. 10) faz o processamento de material 

biológico coletado de pacientes atendidos na CEMV-UTP. O laboratório oferece a 

possibilidade de realização de hemograma, bioquímica sérica, urinálise, análise de 

líquidos cavitários. 
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                         FIGURA 9: FARMÁCIA DA CEMV-UTP  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

O setor de diagnóstico por imagem conta com uma sala de ultrassonografia 

(Fig. 11b), equipada com aparelho de ultrassom e negatoscópios e uma sala de 

radiografia (Fig. 11a), equipada com aparelho de raio X, maquina reveladora e 

negatoscópio.  

            FIGURA 10: SETOR DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. 

 

 

 

 

 

A 

B C
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FIGURA 11: SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM; 11A: SALA COM 

APARELHO DE RAIO-X, 11B: SALA COM APARELHO DE ULTRASSOM. 

  

A clínica conta com um local de internamento destinado aos pacientes em 

recuperação do pós-cirúrgico (Fig. 12), com acesso prático ao centro cirúrgico, para 

evitar grande deslocamento do paciente na saída de cirurgia, e caso necessite de 

nova intervenção cirúrgica.  

FIGURA 12: INTERNAMENTO PARA PACIENTES EM RECUPERAÇÃO DO 

PÓS-CIRÚRGICO. 

 

 

 

 

 
                             

A CEMV-UTP possui também uma sala dos médicos veterinários 

aprimorandos, um quarto para descanso, uma sala dos professores, dois vestiários, 

dois banheiros.  

 

2.3 FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA 

A B 
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O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h00 ao 12h00 e das 

14h00 às 18h00. Dessa forma, os animais internados que necessitem de monitoração 

durante os finais de semana e feriados, são encaminhados para estabelecimentos 

particulares que ficam a critério do tutor. Durante a semana, são estabelecidas escalas 

de plantão entre os médicos veterinários aprimorandos, assim caso haja um paciente 

internado em estado crítico que necessite de observação durante a noite, dois 

médicos veterinários ficam de plantão, caso contrário o animal é liberado ou 

encaminhado.  

O atendimento dos animais é realizado através de agendamento telefônico. 

Apenas em casos de emergência os tutores não precisam marcar horário e é realizada 

a triagem. 

Cada paciente possui uma ficha, nela consta os dados do paciente como 

nome, espécie, raça, idade, sexo, cor da pelagem, peso; e os dados pessoais do tutor 

como nome, endereço, telefone e RG. Nesta ficha também estão localizadas todas as 

fichas de atendimento e exames complementares realizados no paciente. 

Feito o cadastro do animal, o tutor aguarda na sala de espera até que seu 

animal seja chamado para o atendimento. 

A anamnese e o exame físico do paciente são realizados pelos estagiários da 

Clínica Escola e alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do 

Paraná, que logo depois passam o caso para o médico veterinário aprimorando de 

Clínica Médica ou Cirúrgica.  Após avaliação, o paciente poderá ser encaminhado 

para exames de imagem, ser internado, coleta de materiais biológicos e, caso haja 

necessidade, ser encaminhado para tratamento cirúrgico.  

 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o período de estágio na área de 

Clínica Médica houve realização e acompanhamento de consultas, nas quais foram 

realizados anamnese e exame físico dos pacientes, discussão do caso com o médico 

veterinário aprimorando responsável e posteriormente acompanhamento nos demais 

procedimentos da consulta como coleta de materiais para análise e exames 

laboratoriais, acompanhamento dos pacientes em exames de ultrassonografia e 

radiografia, solicitação de medicamentos e materiais na farmácia, preparação e 
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administração de fármacos ao paciente, elaboração de receitas. Ao final de cada 

consulta, eram discutidos diagnósticos diferenciais, exames complementares e 

dúvidas sobre o tratamento prescrito e o caso em geral.  

No internamento, as atividades consistiam em monitoramento dos pacientes 

internados, com aferição dos parâmetros de acordo com a necessidade do paciente, 

monitoração da fluidoterapia, coleta de materiais para análise e exames laboratoriais, 

controle glicêmico, alimentação, drenagem de líquidos cavitários ou torácicos, acesso 

venoso por cateter, quimioterapia, realização das medicações prescritas na ficha do 

internamento do animal pelo médico veterinário aprimorando responsável, no horário 

pré-estabelecido, com dose e via de administração de acordo com a prescrição. Em 

emergências, eram realizados acompanhamento e auxílio quando necessário. Todas 

as atividades eram supervisionadas pelo médico veterinário aprimorando 

responsável.  

Quando possível, houve acompanhamento dos procedimentos realizados nas 

outras especialidades como: Diagnóstico Laboratorial, Clinica Cirúrgica, 

Anestesiologia e Diagnóstico por Imagem.  

 

3.1 CASUÍSTICA 

Durante o período de estágio, foram acompanhados 256 pacientes, sendo 217 

da espécie canina e 39 da espécie felina (Fig. 13). 

Apesar de terem sido atendidos 256 animais no período do estágio, 265 casos 

foram acompanhados, isso porque algumas enfermidades podiam coexistir em alguns 

animais. Através da Tabela 1, pode-se observar as afecções de acordo com o sistema 

envolvido, atividades realizadas, bem como o número de ocorrências dos mesmos. 
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  FIGURA 13: GRÁFICO ILUSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS 

PACIENTES ACOMPANHADOS DE ACORDO COM A ESPÉCIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE CASOS E ATIVIDADES 
ACOMPANHADOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM SEU 
SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA/AFECÇÕES Nº DE CASOS % 
DERMATOLOGIA 92 35% 

GASTROINTESTINAL 28 11% 

GENITO-URINÁRIO 27 10% 
OFTALMOLOGIA 26 10% 

ONCOLOGIA 19 7% 

RESPIRATÓRIO 15 6% 
INFECTO-CONTAGIOSAS 13 5% 

IMUNOLOGIA 12 5% 
ODONTOLOGIA 8 3% 

CARDIOVASCULAR 4 2% 

ENDOCRINOLOGIA 4 2% 
MÚSCULO-ESQUELÉTICO 4 2% 

NEUROLOGIA 5 2% 
OUTROS 6 2% 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 2 1% 
TOTAL 265 100% 

n= 217 (85%)

n = 39 (15%)

Distribuição dos pacientes de acordo com a espécie

CANINA FELINA
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4 HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO RENAL 

 

4.1 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1.1 Glândulas Paratireoides  

Os cães possuem quatro glândulas paratireoides localizadas nos pólos dos 

dois lóbulos da glândula tireoide, essas são responsáveis por manter o metabolismo 

do cálcio no organismo. Em situações onde os níveis de cálcio ionizado sérico (Cai) 

estão diminuídos, as células da glândula paratireoide irão secretar um hormônio da 

paratireoide, o paratormônio (PTH). Este hormônio atua sobre os ossos, rins e, 

indiretamente, na mucosa intestinal para elevar o nível de cálcio sérico (STILLION e 

RITT, 2009). 

4.1.2 Fisiopatologia 

Pacientes com doença renal crônica (DRC) podem demonstrar várias 

alterações no organismo, como diminuição na produção do calcitriol e retenção de 

fósforo, devido a diminuição da função renal, contribuindo para o surgimento do 

hiperparatireoidismo secundário renal (HPSR) (QUEIROZ, 2013). Animais que 

apresentam HPSR tem alterações significativas no metabolismo do cálcio, bem como 

alterações nos níveis circulantes de PTH, fósforo e 1,25-dihidroxicolecalciferol 

(calcitriol) (STILLION e RITT, 2009). 

4.1.2.1 Fósforo Sérico 

Na DRC, ocorre uma perda progressiva de néfrons e a taxa de filtração 

glomerular (TFG) do paciente fica diminuída, assim substâncias que normalmente são 

filtradas pelos rins, ficam retidas no organismo, ocorrendo aumento na concentração 

das mesmas, incluindo o fosfato (STILLION e RITT, 2009). Os rins são a via primária 

de excreção de fósforo, portanto, o declínio da TFG conduz à retenção de fósforo e, 

consequentemente, levando a um quadro de hiperfosfatemia (ALVES, 2013). 

4.1.2.2 Cálcio Ionizado Sérico 

A partir do aumento do nível do fósforo sanguíneo, e tendo em vista o 

equilíbrio dinâmico entre cálcio e fósforo, o nível de Cai irá diminuir, causando 

hipocalcemia, estimulando a liberação de PTH (STILLION e RITT, 2009).  
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O nível de cálcio ionizado extracelular determina a secreção de PTH. A 

glândula paratireoide, através de receptores celulares, é bastante sensível às mínimas 

mudanças na concentração do cálcio ionizado (DE MATOS, SAMPAIO, LUGON, 

2008). 

A liberação de PTH correlaciona-se inversamente com os níveis séricos de 

cálcio, ou seja, caso ocorra uma hipercalcemia ionizada é reduzida a produção de 

PTH, caso contrário, uma hipocalcemia ionizada irá estimular a secreção de PTH 

(QUEIROZ, 2013). 

O PTH secretado irá aumentar a concentração plasmática de cálcio por meio 

da estimulação da reabsorção óssea, do aumento da absorção de cálcio do intestino 

e da reabsorção ativa de cálcio no túbulo distal (ALVES, 2013). 

4.1.2.3 Calcitriol 

Em pacientes com DRC, o nível de calcitriol também estará diminuído. O 

calcitriol, ou 1,25-diidroxicolecalciferol, é um metabólito ativo da vitamina D que é 

sintetizado nos rins. Dentre suas funções, ele participa da regulação das 

concentrações de cálcio e fosfato do organismo. Em resposta à hipocalcemia, o PTH 

é secretado pelas glândulas paratireoides e estimula a síntese e a secreção de 

calcitriol pelos rins, atuando diretamente sobre os enterócitos para aumentar a 

absorção intestinal de cálcio e fósforo, e nos rins aumentando a reabsorção de fósforo 

e cálcio do filtrado glomerular (STILLION e RITT, 2009).  

A hiperfosfatemia presente na DRC prejudica a conversão do calcidiol em 

calcitriol nos rins (DUKES, 2006) e, como o calcitriol também faz retroalimentação 

negativa com o PTH, se há disfunção renal, não haverá a secreção de calcitriol e a 

liberação de PTH continuará sendo feita (CHEW, 2012). 

A hiperfosfatemia e a absorção diminuída de cálcio do intestino leva a um 

aumento crônico do nível de PTH. As mobilizações resultantes dos estoques de cálcio 

podem levar a condições como osteodistrofia fibrosa, supressão da medula óssea, 

mineralização de tecidos moles, urolitíase e neuropatia (STILLION e RITT, 2009). 

4.1.3 Manifestações Clínicas 

Manifestações presentes em um paciente com HPSR consequentes da 

osteodistrofia fibrosa incluem inchaço simétrico da maxila e mandíbula, uma 
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mandíbula flexível ou geralmente conhecida como ‘’mandíbula de borracha’’, fraturas 

patológicas e dor óssea (STILLION e RITT, 2009). 

Devido às maiores taxas metabólicas esqueléticas em animais em 

crescimento, os cães jovens geralmente desenvolvem lesões ósseas proliferativas, 

enquanto osteodistrofia generalizada e ‘’mandíbula de borracha’’ são mais comuns 

em cães mais velhos (STILLION e RITT, 2009). 

Além da osteodistrofia, quando o produto cálcio x fósforo excede 60 a 70 

mg/dL pode ocorrer mineralização de tecidos moles, em tecidos danificados 

principalmente. Nos rins, a mineralização pode levar à piora da doença renal, 

hiperfosfatemia e HPSR (STILLION e RITT, 2009; QUEIROZ, 2013). 

O HPSR também pode contribuir para anemia no paciente (WAKI, 2010). Uma 

possível causa é devido à osteíte fibrosa gerada pelo hiperparatireoidismo, onde 

ocorre a substituição de parte da medula óssea por tecido fibroso, com diminuição da 

massa medular e aumento da expressão medular de citocinas, podendo contribuir 

para maior resistência à ação da eritropoietina (ABENSUR, 2010). 

4.1.4 Diagnóstico 

Concentrações de creatinina, fósforo e cálcio não podem prever as 

concentrações de PTH, no entanto em um estudo realizado com 30 cães, foi 

observado que o fósforo sérico pode ser utilizado indiretamente para avaliar as 

concentrações de PTH, avaliando a hiperestimulação das glândulas paratireoides. 

Portanto, é importante fazer a mensuração de fósforo sérico em todos os pacientes 

com DRC (QUEIROZ, 2013). 

A mensuração da concentração do Cai sérico pode ajudar a distinguir entre 

hiperparatireoidismo primário (HPP), onde haverá hipercalcemia, e HPSR, onde 

haverá hipocalcemia (STILLION e RITT, 2009). É necessário que seja realizada a 

mensuração do cálcio ionizado, pois a mensuração do cálcio total não reflete a real 

homeostase do cálcio, já que o Cai é a fração biologicamente ativa do mineral 

(QUEIROZ, 2013). 

A mensuração do calcitriol pode auxiliar na diferenciação entre HPP e HPSR. 

A concentração do calcitriol no HPP estará elevada, pela alta demanda de produção. 



26 
 

A concentração no HPSR estará diminuída, consequente da disfunção renal presente, 

não sendo possível a produção e secreção de calcitriol (STILLION e RITT, 2009). 

O nível sérico de PTH é um dos mais importantes auxiliares diagnósticos em 

cães suspeitos de terem disfunção em glândula paratireoide. É importante avaliar o 

PTH sérico relacionando com os níveis de PTH sérico total e Cai. No HPP, no qual a 

liberação de PTH não é suprimida por uma concentração aumentada de cálcio, o nível 

de PTH permanecerá normal a elevado na presença de um nível elevado de Cai no 

soro. No HPSR, o nível de PTH pode estar elevado, mas o Cai sérico está geralmente 

de normal a diminuído. O PTH é mensurado através da técnica de radioimunoensaio. 

A maioria dos laboratórios humanos e veterinários atualmente utilizam o sistema de 

ensaio de PTH em dois locais, o qual depende da produção de dois anticorpos 

policlonais que se ligam ao PTH intacto. As amostras obtidas para esta técnica devem 

ser armazenadas e transportadas congeladas para evitar a degradação do PTH. O 

soro colhido com EDTA é adequado (STILLION e RITT, 2009). 

Exames de imagem como o exame radiográfico e tomografia 

computadorizada (TC) também são muito úteis para o diagnóstico. No exame 

radiográfico poderá ser observado a perda da lâmina dura ao redor dos dentes, 

densidade óssea diminuída, desmineralização da maxila e mandíbula, mineralização 

de tecidos moles (STILLION e RITT, 2009; QUEIROZ, 2013), já a TC permite a 

identificação da desmineralização dos ossos do crânio (VANBRUGGHE, et.al. 2011). 

Em um estudo realizado em cão com HPSR, foi realizada a necropsia do 

animal, onde foram observados achados significantes em cavidade oral, rins e 

costelas. O osso maxilar estava menos mineralizado, o tamanho do rim direito estava 

notavelmente reduzido em relação ao esquerdo. Ambos os rins estavam pálidos, 

firmes e encolhidos. As costelas dobravam-se facilmente sem aplicação de muita força 

(HEADLEY, et.al. 2008). 

4.1.5 Tratamento 

Enquanto não existe cura para a DRC, com a classificação em estágios, é 

possível estabelecer condutas terapêuticas, baseadas nas considerações da 

fisiopatologia da progressão da DRC e na experiência clínica. A investigação e 

monitoração ambulatorial e laboratorial dos pacientes ao longo do curso da doença 
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são indicadas para detectar e prevenir a progressão da mesma, bem como possibilitar 

a correção das possíveis alterações orgânicas (STILLION e RITT, 2009; WAKI, 2010). 

Uma dieta com baixo teor de fosfato deve ser instituída em animais com sinais 

de insuficiência renal, assim retardando a progressão da doença renal e prevenindo o 

HPSR (WAKI, 2010). O objetivo da terapia dietética é normalizar a concentração de 

fosfato no sangue. Isso pode ser atingido apenas com a restrição de fósforo na dieta 

ou pode ser necessária a utilização de medicamentos quelantes de fósforo como 

hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio e cloridrato de sevelamer (este utilizado em 

humanos, sendo necessário mais estudos em animais), que atuam indiretamente na 

diminuição do nível de fosfato no sangue ligando fosfatos no trato intestinal, impedindo 

sua absorção (ELLIOT, 2006; STILLION e RITT, 2009). 

Em animais com fosfato sérico em níveis normais e cálcio em níveis normais 

a baixos, a suplementação com calcitriol tem sido utilizada para diminuir ainda mais 

as concentrações de PTH. O calcitriol trabalha ligando-se a receptores específicos 

dentro das células principais da paratireoide para bloquear a síntese e a secreção de 

PTH. Estudos tem demonstrado que a suplementação com calcitriol reduz os níveis 

séricos de PTH e reduz a gravidade do HPSR. Deve ser utilizado com precaução em 

combinação com os quelantes de fosfato contendo cálcio devido ao risco aumento de 

hipercalcemia. A terapia com calcitriol deve ser realizada apenas quando as 

manifestações clinicas da DRC estiverem estabilizadas (STILLION e RITT, 2009). 

 

4.2 RELATO DE CASO CLÍNICO  

Um cão, da raça Lhasa Apso, macho, 7 anos, foi atendido na Clínica Escola 

de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná (CEMV-UTP) com 

diagnóstico de doença renal crônica (DRC), sem tempo e evolução especificada pelo 

tutor e sem tratamento prévio. Apresentava perda de peso, hiporexia, poliúria, 

polidipsia, há dois meses. No exame físico o paciente encontrava-se desidratado e 

com mucosas hipocoradas. Os outros parâmetros encontravam-se dentro da 

normalidade. 

O paciente retornava à clínica para fluidoterapia de manutenção e tratamento 

conservativo, como protetores gástricos (Ranitidina 2mg/kg/BID e Omeprazol 
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1mg/kg/SID), antieméticos (Ondansetrona 0,22mg/kg/TID e Citrato de Maropitant – 

Cerenia® 1mg/kg/SID) e inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(Benazepril 0,25mg/kg/SID). 

Durante o período de dois meses de tratamento foram realizados exames 

sanguíneos, como hemograma, onde o paciente apresentou anemia, e bioquímicos, 

onde o paciente apresentava hipoalbuminemia, azotemia severa e aumento de FA, 

urinálise, apresentando densidade diminuída e leve proteinúria, e exames de imagem, 

como ecocardiografia, para descartar possível cardiopatia que pudesse estar 

causando a doença renal e, radiografia. 

 Como o paciente apresentava disfagia e manifestações clínicas como 

mandíbula flexível, foi indicada a realização de um exame radiográfico de crânio, este 

apresentava severa diminuição da mineralização da mandíbula e maxila, perda da 

densidade dos ossos cranianos, sendo sugestivo de hiperparatireoidismo secundário 

renal.  

O prognóstico é ruim, não houve evolução nos exames complementares do 

paciente e não estava se obtendo o resultado desejado a partir do tratamento. O 

paciente veio a óbito algumas semanas depois, devido às complicações da doença 

renal. 

 

4.3 DISCUSSÃO 

O paciente relatado acima apresentava manifestações clínicas e laboratoriais 

indicativas de doença renal crônica (DRC) quando deu entrada na CEMV-UTP. 

Pacientes nos primeiros estágios de doença renal geralmente não apresentam sinais 

relevantes, com exceção de poliúria e polidipsia (WAKI, 2010), no caso relatado, estas 

duas manifestações já estavam presentes em estágio avançado.  

A determinação do estágio do paciente foi realizada de acordo com a 

classificação proposta pela IRIS (International Renal Interest Society), 2017. Para a 

classificação foram levadas em conta as manifestações do paciente, como, azotemia 

severa (creatinina sérica > 5,0mg/dL), além de proteinúria, densidade urinária baixa 

(1010), hipertensão arterial sistêmica (230mmHg) e anemia (Ht 20%). O paciente foi 

classificado como doente renal em estágio IV.  



29 
 

O tratamento instituído para o paciente foi conservativo, ou seja, sintomático, 

controlando a desidratação com fluidoterapia tanto intravenosa quanto subcutânea, 

protetores gástricos (Ranitidina e Omeprazol), antieméticos (Ondansetrona e Citrato 

de Maropitant) e inibidores da enzima de conversão da angiotensina (Benazepril), 

para as manifestações clínicas a partir dos sistemas acometidos após a DRC (WAKI, 

2010).  

O paciente apresentava manifestações clínicas como disfagia, hiporexia, 

mandíbula flexível e inchaço simétrico da maxila, sugestivas de hiperparatireoidismo 

secundário renal (STILLION e RITT, 2009). 

A bibliografia do HPSR indica a mensuração de fósforo sérico, cálcio ionizado 

sérico, nível sérico de PTH, calcitriol e exames de imagem como radiografia e 

tomografia computadorizada para a realização do diagnóstico (STILLION e RITT, 

2009; VANBRUGGHE, et.al. 2011; QUEIROZ, 2013). No paciente relatado não foram 

mensurados fósforo, cálcio, PTH e calcitriol, sendo o diagnóstico realizado com base 

nos exames sanguíneos, no exame radiográfico, e nas manifestações clínicas 

apresentadas pelo paciente. 

No exame radiográfico (Fig. 14) foi possível observar a diminuição 

generalizada da radiopacidade dos ossos cranianos, concordando com a bibliografia 

do HPSR (STILLION e RITT, 2009, QUEIROZ, 2013).  

 

FIGURA 14: EXAME RADIOGRÁFICO DE CRÂNIO MOSTRANDO PERDA DA 

DENSIDADE ÓSSEA, COM PERDA DA LÂMINA DURA AO REDOR DOS 

DENTES E DESMINERALIZAÇÃO DE MAXILA E MANDÍBULA (FONTE: 

CEMV-UTP).  

 

A B 
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5 TRÍADE FELINA 

 

5.1 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1.1 Tríade Felina 

Tríade felina é um dos termos utilizados para descrever a inflamação 

concomitante do pâncreas, fígado e intestino delgado em um gato (STEINER, 2007; 

SIMPSON, 2015). 

A anatomia do sistema hepatobiliar felino é singular, pois na maioria dos gatos 

(>80%) os ductos pancreáticos e biliares se unem para formar um ducto final comum 

que se esvazia no duodeno (Fig. 15). Esta estreita comunicação entre o fígado, 

pâncreas e duodeno é um dos fatores pensados para predispor gatos à inflamação 

simultânea nos três órgãos. Outro fator é a colonização bacteriana muito alta do 

duodeno felino, que contém 100 vezes mais bactérias do que o duodeno de um cão. 

Assim, um único episódio de êmese pode causar refluxo de secreções duodenais e, 

portanto, permitir a entrada de bactérias no fígado e pâncreas (CATTIN, 2013; 

BAZZELE e WATSON, 2014). 

FIGURA 15: IMAGEM ILUSTRATIVA DA ANATOMIA 

FELINA, DEMONSTRANDO O DUCTO BILIAR E 

PANCREÁTICO FORMANDO UM DUCTO COMUM QUE 

SE ESVAZIA NO DUODENO (FONTE: GOOGLE 

IMAGENS). 
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5.1.2 Complexo Colangite/Colangiohepatite 

O complexo colangite/colangiohepatite em felinos é um distúrbio inflamatório 

mal definido da árvore hepatobiliar e é o segundo tipo mais comum de doença 

hepática felina. Este complexo de doença envolve a inflamação dos canais biliares e 

do parênquima hepático circundante, com células inflamatórias constituídas por 

linfócitos, células plasmáticas e/ou neutrófilos. Embora a terminologia anterior para 

este grupo de doenças fosse colangiohepatite, o grupo pertencente ao WSAVA (World 

Small Animal Veterinary Association) que aborda temas hepáticos, sugeriu que o 

termo colangite é mais apropriado, uma vez que é primariamente uma doença de 

árvore biliar. A classificação proposta pelo WSAVA sugere três formas distintas de 

colangite em felinos: colangite neutrofílica, colangite linfocítica e colangite crônica 

(GAGNE, WEISS e ARMSTRONG, 1996; GREITER-WILKE, et.al., 2006; MAGGIORE 

e MARKS, 2015). 

5.1.2.1 Colangite neutrofílica (supurativa) 

É um processo agudo, no qual ocorre a inflamação das vias biliares (intra e 

extra-hepáticas, ductos biliares e vesícula biliar) caracterizada por infiltração de 

neutrófilos. A causa exata ainda permanece incerta, mas acredita-se que a forma 

aguda seja por infecção ascendente vinda de bactérias do trato gastrointestinal, sendo 

a hipótese mais aceita (GALGARO, 2010; DANIEL, 2011). 

FIGURA 16: PRESENÇA DE NEUTRÓFILOS 

DEGENERADOS DENTRO DO LÚMEN E NAS 

PAREDES DAS VIAS BILIARES NAS ÁREAS 

PORTAIS (FONTE: BASES DA PATOLOGIA EM 

VETERINÁRIA) 
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Pode acometer gatos de qualquer idade, mas geralmente afeta gatos jovens 

e de meia idade. Os machos parecem ser mais acometidos que as fêmeas e não há 

predisposição racial (DANIEL, 2011). 

As manifestações clínicas geralmente são anorexia, prostração, desidratação, 

hipertermia e vômito. Alguns pacientes podem estar ictéricos e apresentar dor 

abdominal (DANIEL, 2011).  

Os exames laboratoriais podem revelar neutrofilia, leucocitose, com leve 

desvio à esquerda, anemia não regenerativa, aumento das enzimas hepáticas (ALT, 

AST, GGT e FA), hiperbilirrubinemia e bilirrubinúria (PEREIRA, 2009; DANIEL, 2011; 

MAGGIORE e MARKS, 2015). 

Nos achados ultrassonográficos pode haver hepatomegalia, aspecto 

heterogêneo de parênquima hepático, evidenciação dos ductos biliares (espessados, 

distendidos e tortuosos) (DANIEL, 2011). 

O diagnóstico pode ser realizado através da citologia hepática (neutrófilos 

degenerados ou em fagocitose) e da bile (neutrófilos, presença de bactérias), mas o 

diagnóstico definitivo apenas será dado através da biópsia hepática com análise 

histopatológica (neutrófilos no interior dos ductos biliares acometidos, entre as células 

epiteliais biliares e nas proximidades dos ductos biliares) (Fig. 16) (DANIEL, 2011). 

O tratamento da colangite supurativa deve ser realizado com antibióticos de 

amplo espectro, de preferência baseado no resultado da cultura e antibiograma da 

bile, caso realizado. A terapia de suporte envolve administração criteriosa de fluidos 

para corrigir e manter a hidratação do paciente, bem como corrigir o balanço 

eletrolítico, o ácido ursodesoxicólico, SAMe, suplementos vitamínicos e suporte 

nutricional adequado (PEREIRA, 2009; DANIEL, 2011). 

5.1.2.2 Colangite linfocítica (não supurativa) 

É definida por uma inflamação das vias biliares caracterizada por infiltração 

de pequenos linfócitos ao redor dos ductos biliares, podendo ou não penetrar o lúmen 

dos ductos acometidos ou invadir o epitélio biliar (DANIEL, 2011). 
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FIGURA 17: HISTOPATOLÓGICO DE UM FÍGADO DE 

UM FELINO COM INFLAMAÇÃO LINFOCÍTICA AO 

REDOR DO DUCTO CENTRADA EM TORNO DE ÁREAS 

PORTAIS COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE FIBROSE 

CONSISTENTE COM COLANGITE LINFOCÍTICA 

(FONTE: MAGGIORES E MARKS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Pode acometer gatos de qualquer idade, mas geralmente afeta felinos de 

meia idade a idosos, não existe predisposição sexual, e estudos relatam que persas 

parecem estar mais predispostos ao desenvolvimento da enfermidade (DANIEL, 

2011). 

A causa da colangite crônica ainda é incerta, mas supõe-se que pode ser uma 

progressão da colangite neutrofílica não tratada adequadamente ou desequilíbrio do 

sistema imune (DANIEL, 2011; MAGGIORES e MARKS, 2015). 

É uma doença na qual as manifestações clínicas tendem a ser discretas e 

intermitentes, podendo ocorrer, algumas vezes, manifestações agudas. Náusea, 

vômitos intermitentes, episódios diarreicos esporádicos, perda de peso, apetite 

variável (alguns felinos apresentam hiporexia enquanto outros polifagia) são sinais 

que devem ser observados. 50 a 60% dos gatos apresentam icterícia (DANIEL, 2011). 

Os exames laboratoriais podem revelar anemia não regenerativa, aumento 

das enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT), hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia e 

hiperproteinemia (DANIEL, 2011; MAGGIORE e MARKS, 2015). 
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Nos achados ultrassonográficos pode haver inflamação crônica das vias 

biliares, parênquima hepático heterogêneo, ductos biliares intra e extra-hepáticos 

dilatados, espessados e tortuosos, dilatação do ducto cístico, linfonodomegalia 

mesentérica e obstrução das vias biliares. Muitas vezes podem não haver alterações 

no exame ultrassonográfico (DANIEL, 2011). 

Diferente da colangite aguda, o diagnóstico da forma crônica só pode ser 

realizado através da biópsia hepática com análise histopatológica (infiltração celular 

predominantemente linfoplasmocitária, principalmente nas tríades portais. Com a 

progressão do processo, a fibrose pode se estender das tríades portais até as veias 

centrais) (Fig. 17) (DANIEL, 2011; PEREIRA, 2015). 

O tratamento da colangite não supurativa é baseado antibioticoterapia de 

amplo espectro, suporte hidroeletrolítico, suplementação com vitaminas, silimarina, 

ácido ursodeoxicólico, SAMe, suplementação de vitaminas do complexo B, suporte 

nutricional adequado. O tratamento a longo prazo consiste em imunossupressão, 

utilizando corticosteroides (DANIEL, 2011; PEREIRA, 2015). 

FIGURA 18: ANIMAL COM COLANGITE 

LINFOCÍTICA E OBSTRUÇÃO DE VIAS 

BILIARES EXTRA-HEPÁTICA; DILATAÇÃO 

E TORTUOSIDADE DAS VIAS BILIARES 

(SETA) (FONTE: DANIEL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 Colangite crônica (parasitária) 

A colangite crônica ou parasitária, é associada a infestação por trematódeos 

nas vias biliares, em gatos pertencentes a áreas endêmicas. O Platynosomum 
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fastosum é o parasita hepático mais comum dos felinos e geralmente se localiza em 

ductos biliares e vesícula biliar (DANIEL, 2011). 

FIGURA 19: CITOLOGIA DE BILE DE GATO 

COM COLANGITE PARASITÁRIA, COM 

POSSÍVEL VISUALIZAÇÃO DOS OVOS DO 

PARASITA PLATYNOSOMUM FASTOSUM 

(FONTE: DANIEL, 2011). 

 

 

 

 

 

Felinos acometidos adquirem o parasita por ingestão do hospedeiro 

intermediário (HI), estes podendo ser lagartixas, lagartos ou sapos. As metacercárias 

migram do intestino para a vesícula biliar via ducto biliar comum, tornando-se adultos 

e patentes em 8 a 10 semanas. Os ovos podem ser encontrados nas fezes e em bile 

(Fig. 19) (DANIEL, 2011). 

As manifestações clínicas são variáveis, podendo o animal ser assintomático, 

e também podendo apresentar icterícia hepática e pós hepática, letargia, prostração, 

anorexia, vômito, diarreia, perda de peso, hepatomegalia, distensão abdominal e 

falência hepática (DANIEL, 2011). 

Achados laboratoriais podem incluir, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia e 

aumento das enzimas hepáticas (FA, ALT, AST, GGT), eosinofilia também pode 

ocorrer, mas nem sempre está presente. No exame ultrassonográfico, alterações 

típicas de doença hepática podem estar evidenciadas, como tortuosidade e dilatação 

dos ductos, vesícula biliar dilatada e com parede espessada e obstrução de ducto 

biliar comum (DANIEL, 2011). 

O diagnóstico pode ser feito com base no histórico de ingestão dos HI, 

manifestações clínicas, detecção dos ovos no exame coproparasitológico, na citologia 

de bile ou no histopatológico (DANIEL, 2011). 
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O tratamento é antiparasitário, com Praziquantel ou Febendazole. No entanto, 

se houverem lesões causadas pelo parasita, serão necessárias outras intervenções. 

Com a classificação histológica, a colangite associada deve ser tratada de acordo com 

seu infiltrado celular predominante (DANIEL, 2011). 

 

5.1.2 Doença Intestinal Inflamatória 

A Doença Intestinal Inflamatória (DII) se dá por um grupo de enteropatias 

crônicas caracterizadas pela infiltração de células inflamatórias na lamina própria da 

mucosa intestinal (principalmente linfócitos e plasmócitos), podendo ser um conjunto 

de etiologias resultando em uma inflamação crônica da mucosa intestinal 

(MAGGIORE e MARKS, 2015; MURAKAMI, 2016). 

A causa exata da DII permanece desconhecida. Existem vários fatores de 

risco que podem desencadear a DII, estes podendo ser de origem luminal, alterações 

de permeabilidade da mucosa, influencias dietéticas, genética, microorganismos 

intestinais e até o próprio sistema imune desregulado, resultando em inflamação 

crônica em gatos susceptíveis (BEGHINI, 2015; MAGGIORE e MARKS, 2015). 

FIGURA 20: HISTOPATOLÓGICO DE 

INTESTINO DELGADO, PODENDO SE 

OBSERVAR INFILTRADO DE CÉLULAS 

INFLAMATÓRIAS COMO LINFÓCITOS NA 

MUCOSA INTESTINAL E DISTORÇÃO DA 

ARQUITETURA DAS CRIPTAS (FONTE: 

GOOGLE IMAGENS). 
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Fatores genéticos que afetam a função imunológica da barreira 

gastroentérica, predispõe gatos susceptíveis aos sinais clínicos e podem levar ao 

desequilíbrio da microbiota. Fatores ambientais como dieta, uso de antibióticos, 

podem provocar o início da inflamação ou reativar os distúrbios da DII, por meio de 

uma resposta exacerbada de células T, o que ativa a imunidade celular ou produção 

de anticorpos contra a flora bacteriana intestinal natural e aos antígenos alimentares 

(BEGHINI, 2015; MURAKAMI, 2016). 

Estudos relatam que o sistema imune pode ser o grande mediador e 

perpetuador dos danos teciduais crônicos observados nos pacientes com DII, ou seja, 

o resultado de uma resposta autoimune a bactérias da microbiota com a E. coli 

(presente em grande quantidade na microbiota de felinos) ou uma resposta autoimune 

exacerbada a patógenos entéricos ou a agentes dietéticos presentes no lúmen 

intestinal podem desencadear a afecção (BEGHINI, 2015; MURAKAMI, 2016). 

Infecções parasitárias por Giardia spp., bacterianas por Campilobacter spp., 

neopláscias como linfoma, além de intolerância alimentar, hipertireoidismo, 

colangiohepatite e pancreatite, são considerados fatores predisponentes da doença 

(SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011). 

A DII geralmente ocorre em gatos de meia-idade a idosos e não há predileção 

por raça ou sexo. Os sinais mais relatados são vômito, diarreia, perda de peso, 

letargia, apetite variável e hematoquezia. Fezes com muco, aumento da frequência 

de defecação, poliúria e polidipsia são vistas com menor frequência. Alguns pacientes 

apresentam início súbito dos sinais clínicos, podendo ter vômitos intermitentes, com 

evolução de semanas a meses e diarreia mais tardiamente. Ao exame clínico, 

observa-se espessamento de alças intestinais à palpação abdominal (SCOTT, et.al., 

2011; SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011). 

É necessário, para fechar o diagnóstico de DII, a exclusão de outras doenças 

que causem a inflamação crônica do intestino. Para isso podem ser necessárias 

alterações na dieta, anti-helmínticos, hemograma, bioquímicos, urinálise, dosagem de 

T4 livre, sorologia para FIV e FeLV, coproparasitológico, exames de imagem e 

histopatológico (SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011). 

Achados laboratoriais revelam uma anemia não regenerativa, leve eosinofilia, 

leve neutrofilia, leucocitose, linfopenia, hipoalbuminemia, leve hipomagnesemia, 
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hipocobalaminemia, hipocolesterolemia (menos comum), hipoproteinemia (menos 

comum) e aumento de enzimas hepáticas (ALT e FA) (SÃO GERMANO e MANHOSO, 

2011; MAGGIORE e MARKS, 2015). 

Os achados ultrassonográficos de felinos com DII podem incluir 

espessamento difuso da parede intestinal e aumento da ecogenicidade da camada 

submucosa com preservação da arquitetura (Fig. 21) (SÃO GERMANO e MANHOSO, 

2011). 

O diagnóstico definitivo da DII requer biópsia intestinal com análise 

histopatológica (Fig. 20) (SCOTT, et.al., 2011). 

A terapia compreende além de fármacos anti-inflamatórios, 

imunossupressores e antibióticos, o manejo alimentar. Pacientes com DII podem ter 

deficiência nutricional, devido à anorexia ou má absorção, portanto deve-se 

administrar uma dieta altamente digerível, hipoalergênica, ômegas 3 e 6 e utilização 

de pré e probióticos (SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011). 

 

FIGURA 21: EXAME ULTRASSONOGRÁFICO DE 

DUODENO MOSTRANDO ESPESSAMENTO DIFUSO DA 

PAREDE INTESTINAL E AUMENTO DA 

ECOGENICIDADE DA CAMADA SUBMUCOSA (SETA) 

(FONTE: MAGGIORE E MARKS, 2015) 
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5.1.3 Pancreatite 

A pancreatite é uma doença inflamatória do tecido pancreático exócrino, 

podendo ser classificada em aguda e crônica através dos achados histopatológicos. 

Em sua forma aguda ocorre uma inflamação neutrofílica (Fig. 22), já em sua forma 

crônica, ocorre uma inflamação linfocítica com mudanças permanentes como fibrose 

e atrofia das células acinares (Fig. 23) (BAZELLE e WATSON, 2014). 

FIGURA 22: EXAME HISTOPATOLÓGICO DE 

PÂNCREAS DE FELINO COM PANCREATITE AGUDA. 

INTENSA NECROSE E GORDURA PERIFÉRICA, 

INFILTRAÇÃO POR CÉLULAS MONONUCLEARES 

(FONTE: BAZELLE E WATSON, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco se sabe sobre as causas predisponentes à pancreatite felina, mas 

algumas podem ser citadas como total ou parcial obstrução do ducto pancreático, 

colangiohepatite e doença intestinal inflamatória pré-existentes, isquemia, agentes 

infecciosos (Toxoplasma gondii, herpesvírus felino 1, Peritonite Infecciosa Felina - 

PIF, calicivirus), lipodistrofia, hipercalcemia aguda e causas nutricionais, mas 

geralmente na rotina clínica a causa se dá por idiopática (BAZELLE e WATSON, 

2014). 

As manifestações clínicas da pancreatite felina geralmente diferem da 

pancreatite canina (êmese, diarreia, dor abdominal, hipertermia). Em felinos as 

manifestações clínicas raramente são específicas. Em estudos realizados, foram 
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observados vômito em 35-61%, diarreia em 11-33%, dor abdominal em 19%, a qual o 

paciente tende a ‘esconder’, anorexia em 63-97%, letargia em 28-100%, hipertermia 

em 25% e hipotermia em 50% dos casos (BAZELLE e WATSON, 2014). 

FIGURA 23: EXAME HISTOPATOLÓGICO DE 

PÂNCREAS DE FELINO COM PANCREATITE 

CRÔNICA. TECIDO FIBROSO EXTENSO (COR-DE-

ROSA PÁLIDO), TECIDO ACINAR (COR-DE-ROSA 

MAIS ESCURO) E GRUPOS DE CÉLULAS DE 

INFLAMAÇÃO LINFOPLASMÁTICAS (ROXO 

ESCURO) (FONTE: BAZELLE E WATSON, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 As anormalidades hematológicas em gatos com pancreatite aguda não são 

específicas. Os achados laboratoriais podem revelar anemia não regenerativa, 

leucocitose ou leucopenia. As enzimas hepáticas, ALT e FA, podem encontrar-se 

aumentadas, pode ocorrer hiperglicemia na pancreatite aguda e crônica e 

hipoglicemia na pancreatite aguda, hipocalemia, hipocalcemia, hipercolesterolemia. 

As atividades séricas da amilase e lipase não são úteis para o diagnóstico de 

pancreatite, pois são insensíveis e não específicos (ARMSTRONG e CRAIN, 2015). 

O exame radiográfico é insensível e não específico para o diagnóstico da 

pancreatite felina, é apenas recomendado para excluir doenças concomitantes, como 

obstrução intestinal. O exame ultrassonográfico é muito útil e deve ser utilizado em 

suspeitas de pancreatite. Pode ser observado pancreatomegalia, aumento na 

ecogenicidade da gordura mesentérica peripancreática, parede pancreática irregular, 
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líquido livre peripancreático, ducto biliar comum dilatado (Fig. 24) (ARMSTRONG e 

CRAIN, 2015; MAGGIORE e MARKS, 2015). 

O padrão ouro de diagnóstico para a pancreatite felina é a biópsia com análise 

histopatológica. Alguns estudos relatam que a biópsia do pâncreas é muito arriscada, 

podendo causar o aumento de risco de pancreatite. Apenas será considerada segura, 

desde que seja realizada com cuidado e desde que não haja interrupção do fluxo 

pancreático (BAZELLE e WATSON, 2014). 

FIGURA 24: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS INDICATIVOS DE 

PANCREATITE AGUDA EM FELINO. 24A: PARÊNQUIMA PANCREÁTICO 

HETEROGÊNEO E MESENTÉRIO AO REDOR HIPERECOICO; 24B: 

DILATAÇÃO DO DUCTO PANCREÁTICO (FONTE: BAZELLE E WATSON, 

2014).  

 

O tratamento da pancreatite felina é complexo e envolve muitas variáveis. 

Deve ser feita a reposição de fluidos e correção do desequilíbrio ácido-base, manejo 

nutricional, controle do vômito, analgésicos, antibioticoterapia (ARMSTRONG e 

CRAIN, 2015). 

 

5.2 RELATO DE CASO CLÍNICO 

Um felino, da raça Persa, macho, 8 anos, foi atendido na Clínica Escola de 

Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná (CEMV-UTP) com queixa de 

hiporexia há uma semana e um episódio de êmese. No exame físico todos os outros 

parâmetros encontravam-se dentro da normalidade. Foi realizado imediatamente 

após à consulta, um exame ultrassonográfico onde foi possível observar alterações 

A B 
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compatíveis com colangiohepatite, gastrite, colite, nefropatia, um hemograma onde 

não foram observadas alterações e bioquímicos, onde o paciente apresentou 

hipoalbuminemia, aumento das enzimas hepáticas ALT e GGT. Foi iniciado o 

tratamento com Omeprazol (1mg/kg/SID), Ranitidina (2mg/kg/BID), SAMe 

(40mg/kg/BID), Ursacol® (10mg/kg/SID), Metronidazol (15mg/kg/BID) e Prednisolona 

(2mg/kg/BID).  

Dois meses após a primeira consulta, o paciente retornou com queixa de 

êmese, hiporexia e diarreia líquida há um mês. No exame físico foi possível perceber 

leve anorexia, ascite, mucosas ictéricas. Foi realizado exame ultrassonográfico no 

qual foi possível observar hepatomegalia, pancreatite, linfonodos gástricos e jejunais 

reativos, nefropatia, líquido livre em cavidade abdominal, um hemograma, onde o 

paciente apresentava linfopenia e basofilia e bioquímicos, onde o paciente 

apresentava hipoalbuminemia, aumento das enzimas hepáticas ALT e GGT, soro 

moderadamente ictérico. Foi realizada a coleta do líquido cavitário, onde foi possível 

observar a presença de neutrófilos, linfócitos e macrófagos. Devido aos achados em 

exames complementares, manifestações clínicas e exame físico, foi dado o 

diagnóstico de tríade felina. 

O paciente ficou sob monitoração em casa e em retornos semanais à clínica, 

e foi instituído um novo tratamento com Amoxicilina com Clavulanato de Potássio 

(20mg/kg/BID), Cloridrato de Tramadol (2mg/kg/BID), Citrato de Maropitant - Cerenia® 

(1mg/kg/SID), SAMe (40mg/kg/BID), Ursacol® (10mg/kg/BID), Lactobac Cat® 

(2g/SID), Ômega 3, Prednisolona (1mg/kg/SID), fluidoterapia subcutâneo, devido à 

piora do animal e à suspeita de tríade felina. 

O prognóstico do paciente é favorável. Em alguns retornos realizados após o 

segundo tratamento instituído, o paciente realizou novos exames complementares e 

permanecia com hipoalbuminemia, aumento da enzima hepática ALT e soro 

levemente ictérico, mas com a monitoração constante e tratamento, houve melhora 

do paciente.  

 

5.3 DISCUSSÃO 
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O paciente relatado acima estava com manifestações muito inespecíficas, 

podendo o clínico apontar diversos diagnósticos diferenciais, como linfoma, 

verminose, outras doenças hepáticas crônicas, hipertireoidismo, insuficiência renal 

(STEINER, 2007). 

Como nos primeiros exames complementares realizados, foi diagnosticada 

apenas a colangite, o tratamento foi direcionado para esta afecção. O tratamento 

inicial foi realizado com protetores gástricos (Omeprazol e Ranitidina) devido aos 

episódios de êmese, proteção hepato-biliar (SAMe e Ursacol®), antibioticoterapia 

(Metronidazol) e corticosteroides (Prednisolona). O tratamento realizado aborda os 

tratamentos de ambas as colangites supurativa e não supurativa, mas a utilização de 

antibióticos e imunossupressores faz parte da terapia para a forma não supurativa 

(DANIEL, 2011; PEREIRA, 2015). 

No relato o paciente é um persa e possui 8 anos de idade, um animal adulto, 

de meia idade, o que segundo DANIEL (2011), SCOTT (2011) e SÃO GERMANO e 

MANHOSO (2011) se encaixa nos padrões de estudos da colangite não supurativa e 

da doença intestinal inflamatória (DII).  

As manifestações clínicas apresentadas pelo paciente são êmese, hiporexia, 

diarreia, perda de peso, dor abdominal. Na colangite não supurativa podem ser 

observados sinais como náusea, vômitos intermitentes, episódios diarreicos 

esporádicos, perda de peso e apetite variável como hiporexia (DANIEL, 2011), no 

paciente relatado, todos os sinais foram observados. Na DII, alguns pacientes podem 

apresentar, no início, vômitos intermitentes, com evolução de semanas a meses e 

diarreia mais tardiamente (SCOTT, et.al., 2011; SÃO GERMANO e MANHOSO, 

2011), havendo assim concordância com os sinais do paciente relatado, dois meses 

após as manifestações de êmese, os episódios diarreicos deram início. Na 

pancreatite, as manifestações mais observadas em felinos são êmese, diarreia, dor 

abdominal, anorexia, letargia, hipertermia ou hipotermia (BAZELLE e WATSON, 

2014), no paciente relatado acima foram observados êmese, diarreia e grande 

sensibilidade dolorosa em região pancreática, esta apenas quando houve piora do 

quadro. 

Nos exames complementares hematológicos realizados, como hemograma, 

não houveram muitas alterações, apenas linfopenia, compatível com as alterações da 
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DII (SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011; MAGGIORE e MARKS, 2015), mas 

segundo a bibliografia da tríade felina, pode haver muitas alterações. Nos exames 

bioquímicos, foi observado hipoalbuminemia, aumento das enzimas hepáticas ALT e 

GGT e soro moderadamente ictérico. Em um paciente com tríade felina, as alterações 

bioquímicas podem incluir aumento das enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia, 

hipoalbuminemia, hiperproteinemia, hipocolesterolemia, hipoproteinemia, 

hipocalemia, hipocalcemia, alguns pacientes podem apresentar icterícia (DANIEL, 

2011; SÃO GERMANO e MANHOSO, 2011; MAGGIORE e MARKS, 2015).  

Segundo as alterações em exames ultrassonográficos relatadas em 

bibliografia sobre a tríade felina (DANIEL, 2011; ARMSTRONG e CRAIN, 2015; 

MAGGIORE e MARKS, 2015), no segundo exame, os ductos biliares não estavam 

mais dilatados, mas o paciente ainda apresentava hepatomegalia, linfonodomegalia e 

pancreatomegalia importantes, com presença de líquido livre em região nefro-

esplênica, lateral à vesícula urinária e entre algumas alças do intestino delgado, ao 

contrário do que relata a bibliografia, em região peripancreática. 

Neste caso o diagnóstico foi realizado através da análise hematológica, dos 

exames ultrassonográficos e da análise do liquido cavitário, o qual continha 

neutrófilos, linfócitos e macrófagos, compatível com a celularidade presente na 

colangite, DII e pancreatite (DANIEL, 2011; BAZELLE e WATSON, 2014; MAGGIORE 

e MARKS, 2015; MURAKAMI, 2016). O diagnóstico considerado ouro para a tríade 

felina, é a realização de biópsia com análise histopatológica (STEINER, 2007), no 

paciente relatado acima, não foi realizada a biópsia por decisão do médico veterinário 

responsável. Caso houvesse piora clínica do animal, a biópsia seria realizada. 

O paciente ficou em observação em casa, pois a tutora não permitiu que a 

internação do paciente fosse realizada. Com a piora do quadro do animal, os retornos 

se tornaram semanais para monitoração e atualização do tratamento. 

O novo tratamento instituído envolveu o uso de fluidoterapia subcutânea, 

protetores hepáticos e biliares (Ursacol®, SAMe), suplementação vitamínica (Ômega 

3), pré e probióticos (Lactobac Cat®) antibioticoterapia (Amoxicilina com Clavulanato 

de Potássio), corticosteroides (Prednisolona), controle de êmese (Citrato de 

Maropitant – Cerenia®), analgesia (Cloridrato de Tramadol). Segundo a literatura, 

para o tratamento da colangite a utilização de antibióticos e de imunossupressores é 
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importante apenas se já estiver avançado para a forma não supurativa, pois nesta 

fase ocorre ação bacteriana e o sistema imune pode ser uma causa de base (DANIEL, 

2011; MAGGIORES e MARKS, 2015). Da mesma forma na DII, a antibioticoterapia e 

fármacos imunossupressores devem ser utilizados para o mesmo motivo (BEGHINI, 

2015; MURAKAMI, 2016). Na pancreatite é importante a utilização de analgésicos, 

mesmo que o tutor negue tal informação, pois o animal tende a ‘’esconder’’ a dor 

abdominal e, antibioticoterapia, devido ao refluxo vindo do duodeno ao pâncreas, 

permitindo a entrada de bactérias (CATTIN, 2013; BAZELLE e WATSON, 2014). 

O paciente permaneceu com dieta terapêutica e dieta caseira com associação 

de estimulantes alimentares durante o período de tratamento. Como não foi possível 

o internamento e o animal apresentava hiporexia, a monitoração foi extremamente 

necessária, pois a colocação de sonda esofágica para alimentação não foi possível. 

O manejo de um paciente com hiporexia na tríade felina é importante, pois a 

consequência desta manifestação é a lipidose hepática. 
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6 CONCLUSÃO 

Através do estágio obrigatório foi possível adquirir muito conhecimento na 

área de Clínica Médica de pequenos animais, tanto para crescimento profissional na 

área e prática. É um período muito importante onde o graduando pode acompanhar o 

dia-a-dia da medicina veterinária tanto na teoria quanto na prática. 

No hiperparatireoidismo secundário renal, é muito importante a classificação 

ou o estagiamento de um paciente doente renal para que a prevenção de 

consequências da DRC possa ocorrer. A mensuração de outros eletrólitos como 

fósforo é muito importante a partir do diagnóstico da DRC e para o diagnóstico do 

HPSR, para que a partir da quantidade a doença possa ser manejada corretamente. 

Na tríade felina, é importante a observação do paciente a partir do 

aparecimento das manifestações clínicas em um dos órgãos, para que o tratamento 

seja instituído corretamente e que uma doença não evolua para outras. Caso a 

suspeita seja de tríade felina, a biópsia com análise histopatológica deve ser sempre 

considerada, para que o diagnóstico definitivo seja feito.  
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