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Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA 

Área de Conhecimento: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

 

QUESTÃO 1 (2,0 pontos): Descreva a abordagem clínica, terapêutica e diagnóstica para a convulsão 

epiléptica generalizada em cães. 

 

Na abordagem clínica, iniciar o atendimento com a anamnese procurando pontos que 

caracterizem uma convulsão epiléptica generalizada: fase de pré-ictus (discretas a evidentes 

alterações comportamentais), ictus (normalmente em padrão tônico-clônico e estar atento a duração 

dos episódios) e pós-ictus (recuperação depois da convulsão, com duração de minutos a horas). 

Importante perguntar sobre quantos episódios ocorreram nos últimos 6 meses, histórico de doenças 

e outros sinais clínicos indicativos da causa da convulsão. No exame físico é importante a avaliação 

clínica geral e avaliação neurológica (avaliação medular e intracraniana) para dessa maneira conseguir 

identificar alguma causa intra ou extracraniana. 

Abordagem terapêutica: Identificar se o paciente necessita de tratamento domiciliar (cães com 

histórico de doença intracraniana intratável, um episódio de status epiléptico, convulsão idiopática, 2 

ou mais convulsões em menos de 12 semanas) ou emergencial (animais que convulsionem durante a 

avaliação clínica ou cheguem em status epiléptico). Emergencial: Manter o animal em local plano e se 

possível acolchoado. Preferencialmente colocar um cateter para medicação IV. Iniciar com 

administração de Diazepam (1,0 mg/kg IV ou 2,0 mg/kg por via retal), as doses podem ser repetidas a 

cada dois minutos caso a convulsão não pare ou tenha episódios repetidos (as doses podem ser 

repetidas por até 4x). Em casos de convulsão com boa resposta momentânea, mas recorrentes a longo 

prazo utilizar a infusão contínua de diazepam. Caso o diazepam não resolva, iniciar a terapia com 

fenobarbital IV ou IM (5 mg/kg lento, preferencialmente dividido em duas doses), caso haja uma boa 

resposta manter a aplicação a cada 6 horas até a estabilização). Caso não responda ao fenobarbital, 

iniciar a administração de propofol IV (4 mg/kg lento) e manter em infusão contínua durante 6 a 12 

horas, diminuindo a infusão em 25% a cada 2 a 4 horas. Na terapia domiciliar, a principal medicação 

utilizada é fenobarbital (FB) VO (2,0 mg/kg BID) tendo uma boa resposta em até 48h na maioria dos 

casos. Após o início da terapia com FB é importante a mensurar a [ ] de FB sérica no período da manhã 

(antes da administração da medicação) para avaliar se há necessidade de reajuste da dose. Além disso 

recomenda-se uma nova mensuração de [ ] de FB sérica e avaliação do perfil hepático a cada 6 meses. 

Pode-se utilizar o brometo de potássio em cães que não respondem bem a terapia com a monoterapia 

de FB ou pacientes com hepatopatias. Se utilizar o brometo de potássio associado ao FB a dose 

indicada é 15 mg/kg BID ou 20 mg/kg BID em monoterapia. É importante fazer a mensuração sérica de 

brometo de potássio também (1 mensuração com 1 mês de tratamento, repetindo anualmente). 

Outros fármacos utilizados, mas com menor frequência: diazepam, felbamato, gabapentina, 

zonisamida e levitiracetam. 

Abordagem diagnóstica: investigar se há causa base ou se é um caso de epilepsia idiopática. Iniciar 

com a identificação (raças predispostas a idiopática como Pastor Alemão e idade entre 6 meses a 3 

anos são mais comuns para idiopática), histórico e alterações sistêmicas/neurológicas que tenham 

relação com causa intracraniana (AVE, trauma, más formações, hidrocefalia, neoplasia e outras) ou 

extracraniana (DRC, Insuficiência hepática, hipocalcemia, hipoglicemia, hiperlipoproteinemia ou 

intoxicações). Solicitar avaliação laboratorial de hemograma, bioquímica sérica, eletrólitos e urinálise 

para confirmar causas extracranianas. Caso não haja alterações nesses exames solicitar exames de 
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imagem (radiografia, tomografia e ressonância) para alterações intracranianas e de sais de biliares. Se 

negativo em todos os exames, fechar o diagnóstico em idiopático. Em último caso pode solicitar 

eletroencefalograma. 

 

Referência Bibliográfica: 

NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Medicina interna de pequenos animais. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. Capítulo 67. 

 

_________________________________________ 

Responsável: Letícia Andreza Yonezawa
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Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA 

Área de Conhecimento: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

 

QUESTÃO 2 (2,0 pontos): Discorra sobre a etiopatogenia, apresentação clínica, diagnóstico e 

estabilização clínica da dilatação vólvulo gástrica em cães. 

 

Etiopatogenia – Essa síndrome é uma emergência, acometendo principalmente cães machos 

adulto/idosos de porte grande com tórax estreito, que podem apresentar uma maior mobilidade 

gástrica (por maior debilidade dos ligamentos hepatoduodenal e hepatogástrico. O desenvolvimento 

da síndrome ocorre principalmente após a ingestão de grande quantidade de alimento, líquido ou ar 

ou por pela grande produção de gás por fermentação bacteriana, e em seguida a movimentação do 

animal (como pular ou rolar) fazendo com que haja a rotação do estômago sobre o próprio eixo 

(normalmente no sentido horário), fazendo com que haja a obstrução do piloro e da cárdia. Essa 

obstrução causa um aumento da tensão da parede gástrica, reduzindo dessa maneira o fluxo 

sanguíneo tecidual, causando lesões isquêmicas e até mesmo áreas de necrose. Além disso a dilatação 

gástrica pode causar a compressão da veia cava, diminuindo o débito cardíaco e podendo causar um 

quadro de choque hipovolêmico. A compressão da veia cava também causa uma menor depuração 

hepática de endotoxinas (principalmente daquelas do sistema digestório), este acúmulo de 

endotoxinas causa uma ativação de mediadores inflamatórios, podendo levar a um quadro de CID. 

Apresentação clínica – Animais com dilatação vólvulo gástrica apresentam sinais de náusea 

(sem vômito), dor abdominal (variável), distensão abdominal (principalmente em região epigástrica) e 

apatia. 

Diagnóstico – Histórico e apresentação clínica são bem significativos para um diagnóstico 

presuntivo. A radiografia não contrastada é necessária para fechar o diagnóstico, onde será visualizado 

o deslocamento do piloro e/ou formação de um “arcabouço”. 

Estabilização clínica – O tratamento definitivo é a correção cirúrgica, entretanto é importante 

estabilizar o paciente antes do procedimento. Iniciar terapia para choque hipovolêmico com 

fluidoterapia com solução coloidal ou cristalóide hipertônica (a solução isotônica pode ser usada, 

entretanto será necessário um grande volume – 80 mL/kg/h). Iniciar antibioticoterapia com 

cefalosporinas de primeira ou terceira geração, ou uma associação de metronidazol e ampicilina. Em 

seguida tentar a descompressão do estômago com a utilização de uma sonda orogástrica. A passagem 

da sonda não desse ser forçada contra resistências (pode ocasionar ruptura), caso consiga a passagem 

da sonda, deve ser feita a retirada do conteúdo gástrico, seguida de lavagem com solução salina 

morna. Caso a passagem da sonda não seja possível, é possível utilizar uma agulha de grande calibre 

para tentar descomprimir o estômago com a liberação do gás, entretanto esse procedimento pode 

causar a contaminação da cavidade abdominal. A monitoração dos eletrólitos, pH e eletrocardiograma 

deve ser realizado tanto no momento pré-operatório como no pós-operatório. O prognóstico varia de 

acordo com a rapidez com que a doença é reconhecida e tratada, sendo a taxa de mortalidade entre 

20-45%. 

 

Referências Bibliográficas: 

ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 7 ed. Editora Elsevier, 2010. 

Capítulo 136. 

NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Medicina interna de pequenos animais. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
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2015. Capítulo 32. 

 

_________________________________________ 

Responsável: Letícia Andreza Yonezawa 
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Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA 

Área de Conhecimento: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

 

QUESTÃO 3 (2,0 pontos): Discorra sobre os fatores de risco, etiopatogenia, apresentação clínica, 

diagnóstico e tratamento clínico da doença degenerativa da valva mitral em cães. 

 

• Fatores de risco: É cardiopatia mais comum em cães. Tem prevalência alta na população geriátrica, 

com início aos cinco ou seis anos de idade. Pode ocorrer em qualquer raça de cães, porém afeta 

principalmente cães de raças pequenas e médias como Poodle, Schnauzer miniatura, Spitz, 

Yorkshire Terrier, Chihuahua Fox Terrier, Cocker Spaniel, Dachshund, Boston Terrier, Pinscher, 

Whippet, Maltês e Pequinês. A prevalência é particularmente alta na raça Cavalier King Charles 

Spaniel, sendo que nesta raça a doença pode se tornar clinicamente evidente em animais jovens, 

e a doença progride muito mais rápido que as outras raças. Algumas raças de grande porte 

também podem ser afetadas, como o Pastor Alemão. A prevalência da doença parece ser similar 

entre machos e fêmeas, porém machos apresentam início mais precoce e progressão mais rápida 

da doença.  

• Etiopatogenia: A etiologia da doença é ainda incerta, contudo acredita-se que a dissolução do 

colágeno seja a base do processo de degeneração mixomatosa. As alterações características da 

valva incluem a degeneração e desorganização do colágeno, fragmentação de elastina da valva e 

deposição excessiva de proteoglicano e glicosaminoglicano (mucopolissacarídeo), que aumentam 

a espessura e enfraquecem o aparato valvar. As alterações patológicas da valva se desenvolvem 

gradualmente com o avançar da idade. As lesões iniciais consistem em pequenos nódulos nas 

margens livres dos folhetos da valva. Com o tempo, os nódulos aumentam, formando placas 

espessas, e deformam a valva. Gradualmente ocorre a insuficiência da valva mitral pela coaptação 

deficiente dos folhetos. As cordoalhas tendíneas também podem ser afetadas, ocorrendo 

inicialmente o espessamento na região próxima aos folhetos, e progressivamente podem se tornar 

mais alongadas e até haver ruptura das mesmas. Nesse estágio, pode haver o prolapso da valva 

em direção ao átrio esquerdo. As alterações patológicas estão relacionadas à sobrecarga 

volumétrica esquerda uma vez que há insuficiência valvar mitral. Conforme a degeneração avança, 

o volume regurgitante aumenta e diminui o fluxo direto para a artéria aorta (volume sistólico). 

Assim, mecanismos compensatórios são ativados para aumentar o volume sanguíneo, na tentativa 

de atender às necessidades circulatórias do organismo e que permitem com que a doença 

permaneça assintomática por um longo período. O aumento gradual das pressões atrial, venosa 

pulmonar e hidrostática capilar estimula o aumento compensatório do fluxo linfático pulmonar, 

porém quando as pressões excedem a capacidade linfática, desenvolve-se o edema pulmonar. 

Como resultado do aumento crônico das pressões atrial esquerda e venosa pulmonar pode haver 

desenvolvimento de hipertensão arterial pulmonar, e a longo prazo, evoluir para insuficiência 

cardíaca congestiva direita. Além disso, o átrio esquerdo aumentado pode induzir tosse por 

compressão brônquica, e quando ocorre aumento exagerado do átrio, pode haver a ruptura atrial, 

levando ao tamponamento cardíaco e taquiarritmias. Em virtude da sobrecarga volumétrica 

crônica do ventrículo esquerdo, a contratilidade miocárdica reduz progressivamente. 

• Apresentação clínica: a doença degenerativa da valva mitral pode permanecer assintomática por 

anos, e alguns cães podem nunca apresentar sinais de insuficiência cardíaca congestiva (ICC). A 

doença pode ter cinco estágios de insuficiência cardíaca: 
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o Estágio A: animais com alto risco de desenvolver a doença cardíaca, mas que ainda não 

apresentam alterações estruturais; 

o Estágio B1: cães com doença cardíaca estrutural, que nunca desenvolveram manifestações 

de insuficiência cardíaca, e que não apresentam evidências radiográficas ou 

ecocardiográficas de remodelamento cardíaco; 

o Estágio B2: cães com doença cardíaca estrutural, que nunca desenvolveram manifestações 

de insuficiência cardíaca, mas que já apresentam regurgitação valvar mitral 

hemodinamicamente significativa, evidenciada por achados radiográficos e 

ecocardiográficos de aumento de coração esquerdo; 

o Estágio C: cães com sinais clínicos prévios ou atuais de insuficiência cardíaca associados à 

alteração estrutural do coração; 

o Estágio D: cães com doença cardíaca em estágio final com sinais de insuficiência cardíaca 

que são refratários à terapia convencional. 

 Os sinais clínicos incluem:  

o tosse e dispneia secundárias ao edema pulmonar (ICC esquerda) tosse seca por 

compressão do brônquio principal; fraqueza, síncope, intolerância ao exercício em virtude 

da redução do volume sistólico ventricular esquerdo e/ou arritmias;  

o pode haver insuficiência cardíaca congestiva direita, com formação de ascite, derrame 

pleural, hepato e esplenomegalia;  

o edema pulmonar agudo fulminante ou fibrilação ventricular evoluindo para morte súbita.  

o auscultação cardiopulmonar: sopro holossistólico de intensidade variável em foco mitral, 

e pode haver ritmo irregular devido a arritmias. Os ruídos respiratórios podem estar 

aumentados e pode haver crepitação grossa pulmonar inspiratória e expiratória, na 

presença de edema pulmonar. Cães com efusão pleural podem ter ruídos pulmonares e 

cardíacos abafados.  

o mucosas: podem estar normais, mas podem se tornar cianóticas ou pálidas em casos 

avançados de insuficiência cardíaca.  

o pulso femoral: pode estar normal, porém pode se apresentar hipocinético e irregular em 

casos de insuficiência grave, tamponamento cardíaco ou arritmias. 

o veias jugulares: pode haver a distensão das veias jugulares quando há insuficiência 

cardíaca grave, hipertensão pulmonar ou efusão pericárdica. 

• Diagnóstico: dados do histórico do animal (fatores de risco) e do exame físico auxiliam no 

diagnóstico da enfermidade.  

o Radiografia torácica: nas projeções laterolateral e dorsoventral (ou ventrodorsal) é 

possível verificar aumento atrial e ventricular, porém não é possível excluir outras causas 

de cardiomegalia. Outros achados incluem a elevação da porção final da traqueia, 

distensão venosa pulmonar, edema pulmonar dorsocaudal bilateral simétrico (ou 

eventualmente assimétrico), e efusão pleural.  

o Eletrocardiograma: pode haver indicações de aumento de câmaras cardíacas, em especial 

do átrio e ventrículo esquerdos. O ritmo pode ser normal (sinusal normal ou arritmia 

sinusal), mas pode haver arritmias como taquicardia sinusal, complexos supraventriculares 

prematuros, taquicardia supraventricular ou fibrilação atrial. Complexos ventriculares 

prematuros e taquicardia ventricular são achados menos comuns. 

o Ecocardiografia: é possível estabelecer o diagnóstico definitivo da doença. As alterações 

ecocardiográficas incluem: dilatação atrial e ventricular esquerdas, hipertrofia septal e de 
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parede livre do ventrículo esquerdo, espessamento nodular dos folhetos da valva mitral, 

parâmetros de função aumentados como fração de encurtamento e fração de ejeção, 

movimento hiperdinâmico do septo e da parede livre, regurgitação de grau variável da 

valva mitral. As características menos comuns são: derrame pericárdica, ausência de 

hipertrofia, redução dos parâmetros de função, ruptura de cordoalha tendínea e prolapso 

dos folhetos. 

• Tratamento: os objetivos do tratamento consistem em reduzir a gravidade da regurgitação mitral, 

prevenir ou aliviar a congestão pulmonar, manter o débito cardíaco, preservar as reservas 

cardiovasculares e prevenir ou manejar as possíveis complicações e condições agravantes. O 

tratamento pode ser direcionado conforme os estágios da doença ou da insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC): 

o Estágio A: não se recomenda tratamento medicamentoso ou dietético nesse estágio; 

o Estágio B1: não se recomenda tratamento medicamentoso ou dietético nesse estágio, 

sendo recomendada a reavaliação radiográfica ou ecocardiográfica dentro de 12 meses; 

o Estágio B2: o tratamento nesse estágio é controverso, sendo que alguns autores 

recomendam o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) para 

pacientes com aumento atrial esquerdo significante. Com relação ao tratamento dietético, 

recomenda-se leve restrição de sódio com dieta de alta palatabilidade, além de proteínas 

e calorias adequadas para manutenção da condição corporal ótima; 

o Estágio C: o tratamento pode ser realizado de forma aguda (hospitalar) e crônica 

(domiciliar). Para o tratamento agudo, recomenda-se a furosemida como diurético de 

escolha para redução do edema pulmonar. A administração de furosemida pode ser feita 

por bolus ou infusão contínua, sendo que o animal deve ter livre acesso à água uma vez 

que iniciar a diurese. O pimobendan pode ser utilizado no tratamento aguda, uma vez que 

possui efeito inotrópico positivo e vasodilatador. Recomenda-se também a 

suplementação de oxigênio por meio de gaiola de oxigênio ou cateter nasal. 

Procedimentos mecânicos como a toraco e/ou abdominocentese podem melhorar a 

dispneia. Em condições de muita ansiedade, pode-se utilizar opiodes ou agentes 

ansiolíticos associados a opioides como o butorfanol ou associação de buprenorfina e 

acepromazina por via intravenosa ou intramuscular. Para o tratamento crônico, 

recomenda-se a manutenção da furosemida na menor dose possível que mantenha o 

paciente confortável, e com controle da função renal e níveis dos eletrólitos. Utiliza-se 

também um inibidor da ECA, como o enalapril, para a modulação da resposta neuro-

hormonal da ICC, assim como a manutenção do pimobendan. Podem ser adicionados na 

terapia crônica a espironolactona como antagonista da aldosterona, a digoxina em casos 

de fibrilação atrial persistente com o intuito de reduzir a frequência cardíaca. Neste 

estágio deve-se manter a ingestão adequada de calorias, controlar o peso do animal 

constantemente, usar estimulantes do apetite se necessário, evitar dietas com baixo teor 

de proteína, restrição moderada de sódio, monitorar a concentração de potássio, e podem 

ser utilizados ácidos graxos ômega-3 em pacientes com redução do apetite, perda de 

massa muscular e arritmias. 

o Estágio D: neste estágio o tratamento também pode ser dividido em agudo (hospitalar) e 

crônico (domiciliar). Para o tratamento agudo, além das recomendações do estágio C, 

recomenda-se o nitroprussiato de sódio, hidralazina ou anlodipino como vasodilatadores 

para redução mais vigorosa da pós-carga. Deve-se monitorar a pressão arterial, mantendo 
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a pressão arterial sistólica acima de 85 mm Hg ou pressão arterial média acima de 60 mm 

Hg, além de monitorar a concentração sérica de creatinina. Quando o paciente não estiver 

em condições de aguardar o efeito da administração oral dos medicamentos, pode-se 

administrar o nitroprussiato e a dobutamina em conjunto ou separados, para melhorar a 

condição hemodinâmica e controle do edema pulmonar cardiogênico refratário. Alguns 

veterinários utilizam o sildenafil, mesmo na ausência de hipertensão pulmonar, e 

broncodilatadores para o tratamento do edema pulmonar agudo. Para o tratamento 

crônico, a dose da furosemida deve ser aumentada para diminuir o edema pulmonar, em 

associação com a espironolactona. Não se recomenda o uso de betabloqueadores neste 

estágio, a menos que os sinais clínicos da ICC estejam controlados. A associação de 

hidroclortiazida e furosemida pode ser utilizada, tomando-se o cuidado com a insuficiência 

renal aguda e distúrbios eletrolíticos. Alguns veterinários recomendam aumentar a dose 

do pimobendan para três vezes ao dia. Podem ser utilizadas as demais recomendações 

para o estágio C. 

 

Referências Bibliográficas: 

JERICÓ, M.M.; ANDRADE NETO, J.P.; KOGIKA, M.M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos 2 Vol. 

Roca, 2014. Capítulo 134.  

NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Medicina interna de pequenos animais. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. Capítulo 6.  

TILLEY, L.P.; SMITH, F.W.K.; OYAMA, M. Manual of canine and feline cardiology. 4ed. Saunders, 2008. 

Capítulo 6. 

 

_________________________________________ 

Responsável: Letícia Andreza Yonezawa 
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Área de Conhecimento: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
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QUESTÃO 4 (2,0 pontos): Na clínica médica de cães e gatos, determinadas manifestações clínicas e 

laboratoriais levam a elaboração de uma lista de prováveis diagnósticos diferenciais e a escolha de 

exames complementares que podem agregar informações relevantes ao diagnóstico. Para as 

manifestações clínico-laboratoriais a seguir, determine suas possíveis origens fisiopatológicas, os 

prováveis diagnósticos e os exames complementares que podem ser úteis para determinar o 

diagnóstico definitivo. 

a) Icterícia em gatos 

b) Anemia em cães 

 

a) Icterícia em gatos 

Para a origem fisiopatológica e os prováveis diagnósticos considerar: 

• Icterícia pré-hepática: ocorre como resultado do aumento da bilirrubina apresentada ao fígado 

(ex.: resultado de hemólise): micoplasmose, anemia imunomediada 

• Icterícia hepática: ocorre como resultado da baixa captação, conjugação e secreção da 

bilirrubina pelo fígado (ex.: resultado de disfunção hepática): lipidose hepática, PIF, neoplasia, 

colangiohepatite 

• Icterícia pós-hepática: ocorre como resultado da baixa excreção biliar (ex.: resultado de 

obstrução do ducto biliar): Colangite, pancreatite 

Quanto aos exames complementares para o diagnóstico definitivo considerar: 

• Hemograma completo: anemia, esferocitose, auto-aglutinação e leucocitose podem ser 

observadas na hemólise. O hematócrito normal descartará uma icterícia pré-hepática. Anemia 

normocítica normocrômica não-regenerativa pode ser vista na doença hepática crônica. 

• Bioquímica sérica: ALT e FA aumentadas sugerem doença hepática e distúrbios pós-hepáticos. 

• Urinálise: hemoglobinúria pode ser observada em anemia hemolítica imunomediada. A 

ausência de urobilinogênio na urina de um cão ou gato ictérico sugere obstrução completa do 

ducto biliar. 

• Imagem: auxilia no diferencial de icterícia hepática e pós-hepática. 

• Outros testes: teste de Coomb positivo em casos de hemólise, pesquisa de hemoparasitos, 

citologia/biópsia hepática no caso de lipidose hepática e neoplasia. 

 

Referência Bibliográfica: BRADEBURY, C.A. Jaudice. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Textbook of 

Veterinary Internal Medicine. 7 ed. Editora Elsevier, 2010, p. 210-213. 

 

b) Anemia em cães 

Para a origem fisiopatológica e os prováveis diagnósticos considerar: 

• Anemia regenerativa: hemólise (anemia hemolítica imunomediada, babesiose), hemorragia 

interna ou externa (trauma, transtornos da coagulação, infestação por ancilostoma, 

neoplasias). 

• Anemia arregenerativa: DRC, aplasia de medula (iatrogênica, neoplásica, infecciosa, 

idiopática), anemia endócrina (hipotireoidismo), doença crônica. 

Quanto aos exames complementares para o diagnóstico definitivo considerar: 
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• Anemia regenerativa hemolítica: proteína sérica normal à alta, não há evidência de 

hemorragia, hemoglobinemia é comum, esferocitose moderada à acentuada, inclusões 

eritocitárias (corpos de Heinz, agentes infecciosos) ocasionais, auto-aglutinação ocasional, 

reticulócitos aumentados, teste de Combs positivo na AHI, pesquisa de hemoparasitas pode 

ser positivo em babesiose. 

• Anemia regenerativa hemorrágica: proteína sérica normal (hemorragia interna) à baixa 

(hemorragia externa), há evidência de hemorragia, hemoglobinemia ausente, não há 

esferocitose, inclusões eritocitárias ausentes, auto-aglutinação ausente, reticulócitos baixos, 

TP e TTPA podem estar alterados. 

• Anemia arregenerativa: reticulócitos diminuídos, esferocitose, interrupção no 

desenvolvimento de hemácias no exame de medula óssea. 

 

Referência Bibliográfica: STOKOL, T. Anemia, erytrocytisis. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Textbook 

of Veterinary Internal Medicine. 7 ed. Editora Elsevier, 2010, p. 229-234. 

 

_________________________________________ 

Responsável: Letícia Andreza Yonezawa 
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Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA 

Área de Conhecimento: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

 

QUESTÃO 5: Como deve ser a conduta diagnóstica e qual deve ser a abordagem terapêutica das 

seguintes condições clínicas: 

a) Doença renal crônica em cães 

b) Dermatite atópica canina 

 

a) Doença renal crônica em cães 

Para o diagnóstico deverá ser abordado: 

O diagnóstico da DRC é embasado no histórico individual e familiar, na anamnese, nos achados do 

exame físico e dos exames de imagem e laboratoriais.  

• Exame físico: avaliar o grau de desidratação e a presença de úlceras na cavidade oral e também 

realizar a palpação abdominal (o rim esquerdo dos cães é possível de ser palpado e poderá 

estar diminuído de tamanho) e o exame oftalmológico, para observar se há alterações 

compatíveis com retinopatia hipertensiva, como cegueira, hemorragia, descolamento de 

retina e vasos tortuosos. 

• Hemograma: o paciente pode apresentar anemia normocítica normocrômica não regenerativa 

principalmente devido a redução da síntese de eritropoietina e a redução da expectativa de 

vida do eritrócito. 

• Bioquímica sérica e hemogasometria: aumento sérico da ureia e da creatinina por acúmulo 

dos compostos nitrogenados não proteicos no sangue (toxinas urêmicas), hipocalcemia e 

hiperfosfatemia (os rins desempenham um papel importante na excreção de fosfato/fósforo 

que está relacionado com o metabolismo de cálcio), hipocalemia devido à perda urinária ou à 

diminuição de ingestão), acidose metabólica (por perdas de bicarbonato e HCl). 

• Urinálise:  isostenúria (densidade 1,008 a 1,012) ou hipostenúria (densidade menor que 1,008) 

e poucos elementos presentes no sedimento urinário. Bacteriúria poderá ser detectada. Pode 

haver proteinúria que deve ter sua origem investigada/confirmada empregando-se os testes 

mais sensíveis e específicos, como a determinação da razão proteína:creatinina urinária e 

confirmada pela avaliação sequencial. 

• Exames de imagem: trazem informações importantes acerca do tamanho dos rins que podem 

estar diminuídos, com formato e contorno irregulares e com pouca definição do limite 

corticomedular, devido à fibrose do parênquima renal. Também pode haver mineralização de 

tecidos moles e desmineralização óssea (principalmente dos ossos do crânio) nos casos de 

hiperparatireoidismo secundário renal.  

• Dosagem de SDMA sérico e histopatologia (embora pouco frequente) para confirmar lesões 

renais. 

 

Para o tratamento deve ser abordado: 

A terapia da DRC deve ser individualizada conforme o monitoramento laboratorial e o quadro clínico 

apresentado. No entanto, segundo os estágios da doença, os principais aspectos que devem ser 

considerados são:  

• Pacientes com DRC em estágio I, II, III e IV: manter o animal hidratado (acesso livre a água) e, 
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quando necessário, corrigir a desidratação através de fluidoterapia. 

• Pacientes com DRC em estágio I, II e III: suplementação dietética com ácidos graxos ômega 3, 

que tendem a reduzir a hipercolesterolemia, modular a inflamação, suprimir a coagulação, 

diminuir a PA, influenciar positivamente a hemodinâmica renal, agir como antioxidante e 

limitar a calcificação intrarrenal. 

• Proteinúria maior que 2,0 na RPCU em estágio I e maior que 0,5 em estágio II, III e IV: tratar 

com moduladores da pressão intraglomerular: inibidores da ECA (ex: benazepril ou enalabril) 

ou bloqueadores de canal de cálcio (anlodipino). 

• Tratar a hiperfosfatemia que pode estar presente nos estágios II, III e IV mantendo as 

concentrações séricas de fósforo menor que 4,5 mg/dL no estágio II, menor que 5,0 mg/dL no 

estágio III e menor que 6,0 mg/dL no estágio IV (diminuindo assim o hiperparatireoidismo, a 

osteodistrofia e a mineralização dos tecidos moles). Para isso reduzir o fósforo da dieta ou usar 

agentes quelantes de fósforo intestinal como o hidróxido de alumínio por via oral. 

• Controlar o hiperparatireoidismo secundário presente nos estágios III e IV administrando 

calcitriol, por via oral. Mas só iniciar terapia quando as concentrações séricas de fósforo 

estiverem inferiores a 6 mg/dL.  

• Tratar a acidose metabólica quando presente nos estágios II, III e IV com hidratação ou agentes 

alcalinizantes na dieta (somente quando o bicarbonato sanguíneo for menor que 18 mmol/L 

após hidratação) ou com bicarbonato de sódio, por via oral até normalização,  

• Tratar a hipocalemia dos estágios II, III e IV mantendo as concentrações séricas entre 3,5 a 5,5 

mmol/L através da suplementação com gluconato de potássio ou citrato de potássio, por via 

oral. 

• Tratar a anemia presente nos estágios III e IV procurando manter os valores de VG entre 35 e 

40% com eritropoietina recombinante 2 a 3 vezes por semana e sulfato ferroso diariamente. 

 

Referência bibliográfica: Kogika,M.M.; Waki, M.F; Martorelli, C.R. Doença renal crônica. In: JERICÓ, 

M.M.; ANDRADE NETO, J.P.; KOGIKA, M.M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. Roca, 2014. 

p.4194-4244 

 

b) Dermatite atópica canina 

Para o diagnóstico deverá ser abordado: 

• Resenha: idade, raça 

• Anamnese: resposta a corticóides, história individual e familiar de atopia, otite e/ou 

conjuntivite recidivante, prurido sine materia, lesões principalmente em regiões de pele 

glabra, facial e interdigital. 

• Excluir outras doenças pruriginosas e outras dermatopatias alérgicas (DASP, dermatite 

trofoalérgica). 

• Eliminar fatores infecciosos: piodermite, malassezíase. 

• Considerar os critérios de Prélaud (5 critérios: 79% de chance de ser dermatite atópica, 6 

critérios: 89% de chance de ser dermatite atópica): início dos sinais clínicos antes de 3 anos de 

idade, permanência dentro de casa na maior parte do tempo, prurido responsivo a 

glicocorticóide, prurido sine materia no início, acometimento da extremidade dos membros 

torácicos e de face interna do pavilhão auricular, não acomete margem das orelhas, não 
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acometimento da região dorso-lombar. 

• Teste intradérmico e teste sorológico: por si só não permitem diagnosticar nem excluir a 

dermatite atópica, são auxiliares e podem ser úteis na terapêutica. 

 

Para o tratamento deverá ser abordado: 

• Controlar a proliferação de microorganismos: piodermites, malasseziase. 

• Tratamento etiológico: evitar contato com pólen de vegetais e ácaros ambientais ou de 

armazenamento. 

• Tratamento sintomático:  

o Ácidos graxos essenciais (eficazes no prurido crônico porque incorporam-se na 

membrana celular diminuindo a produção de leucotrienos e prostaglandina 

aumentando assim a eficácia dos antipruriginosos);  

o Glicocorticoides como a prednisona; 

o Imunoterapia inespecífica com ciclosporina (inibe linfócitos T, inibe IL-1, IL-2, IL-4, IL-

13 e a IL-5 além do TNF, reduz a liberação de histamina, reduz a atividade de 

macrófago e neutrófilos) ou oclacitinib (inibe a Janus Quinase I bloqueando assim as 

vias intracelulares do prurido = IL-1, IL-4, IL-6, IL-13 e a IL-31) ou lokivetmab (bloqueia 

extracelularmente a interleucina 31);  

o Imunoterapia específica (formulada com os extratos positivos do teste intradérmico); 

o Terapia tópica hidratante. 

 

Referência bibliográfica: MULLER, W.H.; GRIFFIN, G.E.; CAMPBELL, K.L. Hypersensitivity disorders. In: 

_____ Muller and Kirk´s Small Animal Dermatology, 7th. 2012. P. 363 – 431. 

 

_________________________________________ 

Responsável: Letícia Andreza Yonezawa 


