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GABARITO 

PROVA ESCRITA – PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA – 2021/02 

Identificação do candidato:            DATA: 21/06/21 

Caso clínico: Um cão Lhasa apso, fêmea de 10 anos de idade está apresentando apatia e perda do apetite. Ao 

exame clínico foi constatado desidratação de 10%, epistaxe e petéquias em mucosa oral e vulvar, ictéricia e 

aumento de volume abdominal, com histórico de poliúria e polidipsia. Os resultados dos exames laboratoriais 

estão apresentados a seguir: 

Eritrograma  Leucograma Valores de Referência 

 Valores de 

Referência 

Leucócitos totais (/µL) 32.700 6.000-17.000 

 
Relativo 

(%) 

Absoluto 

(/µL) 

Relativo 

(%) 

Absoluto 

(/µL) 

Eritrócitos (x106/µL) 3,02 5,5-8,5 Neutrófilos bastonetes 3 981 0-3 0-300 

Hemoglobina (g/dL) 7,6 12-18 Neutrófilos segmentados 72 23.544 60-77 3000-11500 

Hematócrito (%) 25 37-55 Linfócitos 19 6.213 12-30 1000-4800 

VGM1 (fL) 82,8 60-77 Eosinófilos 3 981 2-10 100-1250 

CHGM2 (%) 30,4 32-36 Basófilos 0 0 Raro Raro 

   Monócitos 3 981 3-10 150-1350 

Plaquetas (x103/µL) 25 200-500      

Observações: presença de anisocitose e policromatofilia moderadas, corpúsculos de Howell-Jolly, eritrócitos 

nucleados e esferócitos. Plasma intensamente ictérico e moderamente hemolisado. 
1Volume Globular Médio; 2Concentração de Hemoglobina Globular Média 

 

Urinálise – Método de colheita: cistocentese 

 

Bioquímica Clínica Sanguínea – amostra: soro 

 Valores de referência 

Ureia: 93,6 mg/L 21,4-59,9 

Creatinina: 5,2 mg/dL 0,5-1,5 

Alanino aminotransferase: 190,7 U/L 21-102 

Fosfatase alcalina: 188,2 U/L 20-156 

Gama glutamiltransferase: 10,4 U/L 1,2-6,4 

Proteína sérica total: 8,2 g/dL 5,4-7,1 

Albumina: 1,4 g/dL 2,6-3,3 

Globulina: 6,8 g/dL 2,7-4,4 

Colesterol: 150,1 mg/dL 135-270 

Glicose: 88,2 mg/dL 70-110 

Creatinaquinase: 15,0 U/L 1,15-28,4 

Bilirrubina total: 4,3mg/dL 0,1-0,3 

Bilirrubina direta: 0,10 mg/dL 0,06-0,12 

Bilirrubina indireta: 4,2 mg/dL 0,01-0,49 
 

  

Exame físico Exame químico Exame do sedimento 

Volume: 20 ml Proteína: +++ Sedimento: 1-2/campo de células renais; células de 

pelve ausentes; 2-3/campo de células vesicais; raros 

eritrócitos; 20-30/campo de leucócitos; ++ bactérias; 

moderada impregnação por bilirrubina. 

Observação: após centrifugação foi obtido 

sobrenadante límpido e de coloração avermelhada, sem 

formação de pellet. 

Cor: vermelha Glicose: negativo 

Odor: sui generis Acetona: negativo 

Aspecto: moderadamente turvo Bilirrubina: +++ 

Densidade: 1,015 Urobilinogênio: aumentado 

 Sangue oculto: +++ 

 pH: 5,5 

Líquido peritoneal: Após análise do líquido 

peritoneal o mesmo foi classificado como 

transudato ou hidroperitônio. 

Prova de aglutinação em salina: aglutinação 

positiva. 

Fator de von Willebrand: 8,0% (normal: 70 a 

140%) 

Tempo de coagulação: 11 minutos (normal: 7 a 

15 minutos) 

Tempo de tromboplastina parcial ativada: 12 

segundos (controle 12 segundos) 

Tempo de Protrombina: 06 segundos (controle: 

06 segundos) 
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As respostas devem ser contempladas com pelo menos os itens apresentados e de forma correta, não 

necessariamente na forma como apresentada neste gabarito. 

 

1. Classifique a anemia quanto à resposta da medula óssea: 

a) segundo os índices hematimétricos, denominando-os neste caso clínico 

Resposta: Macrocítico e hipocrômico, considerando os índices VGM e CHGM, respectivamente. Anemia 

regenerativa, pois o VGM indica o tamanho médio dos eritrócitos, que neste caso está acima dos valores de 

referência, o que indicaria que existem número significativo de eritrócitos jovens em circulação, pois estes 

são de tamanho maior que os eritrócitos maduros. E o CHGM abaixo dos valores de referência indica que a 

concentração de hemoglobina média de eritrócitos em um dado volume de sangue ou por eritrócitos está 

abaixo do esperado para as células maduras e justamente são as células mais jovens que possuem menor 

concentração de hemoglobina. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 6, cap. 8 

WEISS, D.J. et al. – cap. 24 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 3 

 

b) quanto aos achados morfológicos. 

Resposta: anemia regenerativa pelos seguintes achados morfológicos: presença de anisocitose e 

policromatofilia moderadas, corpúsculos de Howell-Jolly, eritrócitos nucleados. Estes indicam presença de 

eritrócitos jovens na circulação sanguínea. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 5, cap. 8 

WEISS, D.J. et al. – cap. 23 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 3 

 

2. Disserte sobre o desvio nuclear neutrofílico e a resposta da medula óssea deste caso clínico. 

Resposta: o desvio nuclear neutrofílico do caso apresentado é para a esquerda e do tipo regenerativo. O desvio 

à esquerda se caracteriza pela presença de células jovens acima dos valores de referência e geralmente com 

neutrofilia e leucocitose concomitante, que aparecem em resposta inflamatória por resposta medular à mesma. 

Este do caso apresentado é do tipo regenerativa, pois se apresenta de forma escalonada, com predomínio de 

formas maduras, concluindo que é uma reposta adequada da medula óssea ao processo inflamatório. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 11, cap. 12 

WEISS, D.J. et al. – cap. 41, cap. 48 

STOCKHAM E SCOTTe SCOTT– cap. 2 

 

3. O paciente apresenta azotemia? Se a resposta for positiva, de que tipo(s)? Justifique utilizando os resultados 

da urinálise, bioquímica clínica sanguínea e histórico. 

Resposta: Sim. Inicialmente pelo aumento de ureia e creatinina sanguíneos apresentados na bioquímica clínica, 

que comprova a azotemia em si. Azotemia pré-renal devido à desidratação apresentada no histórico do 
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paciente. Azotemia renal, pois mesmo com desidratação grave o paciente apresenta densidade urinária baixa 

na urinálise, ou seja, não há concentração urinária adequada de acordo com o quadro de desidratação do 

paciente. 

A azotemia pós-renal poderia ser desconsiderada, pois o paciente apresenta poliuria, indicando que não existe 

obstrução ou rompimento de vias urinárias. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 23, 

KANEKO, J. J. – cap. 16 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 8 

 

4. Este animal apresenta hematúria, hemoglobinúria ou mioglobinúria? Justifique sua resposta baseado nos 

resultados dos exames laboratoriais. 

Resposta: Hemoglobinúria. Possivelmente está ocorrendo hemólise intravascular, o que pode ser evidenciado 

por anemia com presença de esferócitos (hemograma) e aglutinação em salina positiva, além de presença de 

urina com sangue oculto positivo e coloração avermelhada, inclusive após centrifugação e sem formação de 

pellet vermelho, o que evidencia a hemoglobinúria, reforçada pelos raros eritrócitos encontrados no sedimento 

urinário, que descarta a possibilidade de hematúria. A mioglobinúria possivelmente está descartada por não ter 

aumento de creatinaquinase sérica, entretanto, seria necessária uma pesquisa de mioglobina na urina para 

confirmar a ausência de mioglobinúria. 

THRALL, M.A. et al. –cap. 30 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 8 

 

5. Este paciente apresenta insuficiência hepática? Justifique. 

Resposta: Não. Os resultados de exames não evidenciam a insuficiência hepática, pois os valores de ureia, 

colesterol, glicose e bilirrubina direta estão dentro do intervalo de referência, e estes indicariam alteração na 

síntese dessas substâncias ou na metabolização, como é o caso da bilirrubina direta. A hipoalbuminemia deste 

caso provavelmente é consequência da perda por lesão renal. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 26 

KANEKO, J. J. - cap. 13 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 13 

 

6. Este paciente apresenta lesão hepática? Justifique. 

Resposta: Sim. Os valores de ALT, Fosfatase alcalina e GGT estão acima dos valores de referência. Indica que 

possui lesão de hepatócitos devido aos valores altos de ALT e do tecido dos canalículos hepáticos pelos valores 

de FA e GGT altos em relação aos valores de referência, e estas enzimas possuem atividade no tecido hepático 

e o aumento dos valores séricos indicam que ocorreu extravasamento dos mesmos do tecido hepático devido à 

presença de lesão destes tecidos.  

THRALL, M.A. et al. – cap. 26 
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KANEKO, J. J. – cap. 13 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 12 

 

7. Explique o mecanismo da icterícia do presente caso clínico? 

Resposta: A icterícia deste caso clínico é do tipo pré-hepática ou hemolítica. Ocorre pelo aumento de hemólise, 

neste caso evidenciada pelo plasma ictérico e hemolisado, além de presença de bilirrubinúria, aumento de 

urobilinogênio urinário, impregnação do sedimento urinário por bilirrubina e hiperbilirrubinemia por aumento 

da bilirrubina indireta no soro. A hemólise promove aumento da síntese de bilirrubina indireta, devido à 

demanda aumentada para a remoção de grupamentos heme, realizada pelo sistema monocítico fagocitário e 

como consequência o amarelamento de plasma, mucosa, esclera e pele. 

A bilirrubina direta também estará com a produção aumentada, entretanto, será excretado juntamente com a 

bile e será eliminada pelas fezes, não chegando na corrente sanguínea para contribuir com a ictéricia. 

KANEKO, J. J. – cap. 13 

THRALL, M.A. et al. – cap. 3, cap. 23, cap. 26 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 13 

 

8. Qual o mecanismo (e não a causa) do acúmulo de líquido peritoneal deste paciente? 

Resposta: O acúmulo de líquido peritoneal deste caso é devido à diminuição da pressão osmótica ou 

coloidosmótica provocada pela hipoalbuminemia. A albumina é responsável por cerca de 75 a 80% da pressão 

osmótica exercida intravascularmente e a diminuição da concentração plasmática diminui a manutenção de 

água dentro dos vasos, como consequência. A hipoalbuminemia deste caso clínico provavelmente seja devido 

à lesão renal apresentada pelo paciente, evidenciada na urinálise e não por insuficiência hepática. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 23, 

KANEKO, J. J. – cap. 13, cap. 16,  

STOCKHAM e SCOTT– cap. 7, cap. 19 

 

9. Qual fase da hemostasia está comprometida e qual o mecanismo do sangramento observado no paciente? 

Justifique sua resposta com base nos exames laboratoriais. 

Resposta: A fase da hemostasia que está comprometida é a hemostasia primária. O sangramento é pela 

diminuição da concentração de fato de von Willebrand e diminuição do número de plaquetas, ambas participam 

da hemostasia primária. O fator de von Willebrand é responsável por mediar a adesão das plaquetas ao 

subendotélio dos vasos sanguíneos, promovendo a agregação plaquetária. Por sua vez, plaquetas são 

responsáveis por formar o tampão plaquetário, por meio da sua ativação, e promovem o estancamento do 

sangramento. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 16 

WEISS, D.J. et al. – cap. 76, cap. 81 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 4, cap. 5 
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10. Este paciente poderia apresentar Diabetes mellitus? Justifique com base nos resultados laboratoriais 

apresentados. 

Resposta: Provavelmente não, pois não apresenta hiperglicemia, nem glicosúria ou cetonuria. A 

hiperglicemia seria provocada pela insuficiência pancreática endócrina, que levaria à diminuição da 

concentração de insulina e as células não aproveitariam a glicose como fonte de energia provocando a 

hiperglicemia por consequência, esta por sua vez culminaria com glicosúria por ultrapassar o limiar de 

reabsorção renal e a cetonuria ocorreria quando o organismo utilizasse lipídios como fonte de energia e esse 

mecanismo levaria ao aumento de corpos cetônicos, que seriam excretados na urina, mas este último em caso 

de cetoacidose diabética. 

THRALL, M.A. et al. – cap. 23, 25, 26, 27 

KANEKO, J. J. – cap. 3 

STOCKHAM e SCOTT– cap. 8 

 

Profa. Mere Erika Saito 

Responsável 


