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APRESENTAÇÃO 

 

O presente livro nasceu da necessidade de compilar temas e casos clínicos de 

âmbito loco regional relacionados à sanidade e clínica médica de cães e gatos. Nesse contexto, 

a obra tem como público alvo estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários que 

procuram atualizações e relatos de caso nas mais variadas esferas da medicina veterinária. 

Cada volume foi planejado para fornecer subsídios importantes para o melhor entendimento 

de diversas doenças de etiologias diversas. Os trabalhos presentes nessa obra abrangem 

relatos de casos e revisões de literaturas embasadas e atualizadas, visando auxiliar o leitor a 

solidificar o conhecimento de enfermidades presentes na rotina médico-veterinária. 

Esperamos que o livro contribua com o crescimento pessoal e profissional de todos 

que procuram se atualizar em temas presentes na rotina clínica da medicina veterinária. 

 

Tenham uma boa leitura! 

 

Aline Maia Silva 
 

Breno Queiroz Pinheiro 
 

Glayciane Bezerra de Morais 
 

Tiago Cunha Ferreira 
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RESUMO 

A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário do gênero 
Leishmania, sendo um grande problema e desafio para a saúde 
pública. Casos diagnosticados de leishmaniose felina têm sido 
crescente ultimamente em áreas endêmicas, sugerindo que a 
espécie já pode ser considerada um hospedeiro incomum da 
Leishmania spp. As manifestações clínicas mais presentes nos gatos 
são afecções cutâneas, seguido por sinais generalizados e sinais 
oculares. Os principais diagnósticos são citologia, histopatologia e 
PCR de amostras de pele, linfonodos e medula. O tratamento 
recomendado é o alopurinol, pois apresenta uma boa resposta 
clínica. Até o momento as medidas de controle e prevenção para 
os gatos incluem repelentes tópicos e medidas de manejo, já que 
ainda não existem vacinas para esta espécie. Diante disso, o 
objetivo desta revisão é reunir informações importantes sobre a 
leishmaniose em gatos domésticos desde do conhecimento de sua 
epidemiologia até o tratamento. 

  

  

 FELINE LEISHMANIASIS: WHAT DO WE KNOW SO FAR? 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Leishmania 

Cats 

Diagnosis 

Kalazar 

 
Leishmaniasis is a disease caused by the protozoan of the genus 
Leishmania, and being a major problem and challenge for public 
health. Diagnosed cases of feline leishmaniasis have been 
increasing lately in endemic areas, suggesting that the species can 
already be considered an uncommon host of Leishmania sp. The 
most common clinical manifestations in cats are skin disorders, 
followed by generalized signs and ocular signs. The main diagnoses 
are cytology, histopathology, and PCR of skin, lymph nodes, and 
marrow samples. The recommended treatment is allopurinol, as it 
has a good clinical response. To date, control and prevention 
measures for cats include topical repellents and management 
measures, as there are still no vaccines for this species. Therefore, 
this review aims to gather important information about 
leishmaniasis in domestic cats from knowledge of its epidemiology 
to treatment. 
 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças infecto-parasitárias de caráter 

zoonótico, causada por protozoários de dois subgêneros: Leishmania e Viannia. Existem três 

formas principais da doença: a leishmaniose cutânea (LC), a leishmaniose visceral (LV), 
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também conhecida como calazar, e a leishmaniose mucocutânea (LCM) (GREENE, 2014; 

WHO; 2021). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2018, 92 países foram considerados 

endêmicos ou já haviam relatado casos de LC e LV, respectivamente. Hoje, mais de 1 bilhão 

de pessoas vivem em áreas endêmicas para leishmaniose e correm risco de infecção. Estima-

se que ocorram anualmente 30.000 novos casos de LV e mais de 1 milhão de novos casos de 

LC (WHO; 2021). 

 O papel do cão como reservatório do protozoário já é bem compreendido, porém 

outros animais vêm ganhando importância no ciclo de transmissão como os gatos e os 

cavalos (Greene, 2014). O aumento do número de casos relatados sobre a leishmaniose em 

gatos desde 1990, sugeriu que esta espécie tenha um papel na epidemiologia da LV (DE 

MENDONÇA et al., 2017).  

O gato vem se revelando como um importante reservatório de espécies do gênero 

Leishmania e não um simples hospedeiro acidental, como se acreditava anteriormente. Isso 

se deve a algumas características como: apresentar aumento da soropositividade entre 

análises sorológicas, ser fonte de infecção, estar disponível para os flebótomos e por poder 

transmitir espécies infectantes de Leishmania spp. (DE MENDONÇA et al., 2017; 

ABRAMO et. al., 2021; BACKEL & CAIN, 2017; FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020; 

PENNISI & PERSICHETTI, 2018). Além disso, os gatos possuem características 

comportamentais que contribuem para a infecção e, como tal, a Leishmaniose Felina (LF) já 

foi relatada no mundo todo (FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020; PENNISI & 

PERSICHETTI, 2018).  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo, fazer uma revisão de literatura acerca 

da Leishmaniose Felina reunindo informações importantes sobre a epidemiologia, patogenia, 

diagnóstico, tratamento e prevenção. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Etiologia e transmissão 

 

A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania, com 

a existência de dois subgêneros: Leishmania e Viannia. Esses subgêneros possuem uma 

variedade de espécies que podem infectar os felinos, como o L. Infantum, L. venezuelenses, L. 

mexicana e L. brasilienses (do subgênero Viannia) (ROUGERON et. al., 2011; SOARES et. al., 

2015). No Brasil, a Leishmaniose Felina (LF) é causada principalmente pelas espécies L. 

Infantum, L. braziliensis e L. amazonenses. (GREENE, 2014). 

Os vetores da leishmaniose são os insetos do gênero Plhebotomus (no mundo 

velho) e Lutzomya (no novo mundo) e possuem um pico na sua atividade no período da 

noite e madrugada (SOUZA et. al., 2005, MORRISON et. al., 1995). São insetos que 

possuem uma maior atividade em temperaturas acima de 20 oC, e uma boa adaptação sazonal, 

podendo ser ativos durante o ano todo em países da América do Sul. (GREENE, 2014; 

RIVAS et. al., 2014). 

Os flebotomíneos transmitem o protozoário para seres humanos e cães através da 

sua picada e, essa transmissão, é a principal via de infecção de cães e humanos. 

Possivelmente, a transmissão para gatos também ocorra da mesma maneira, mas, esse 

aspecto da doença, ainda não foi documentado. (PENNISI & PERSICHETTI, 2018). Além 

da via de transmissão pelo vetor, a transmissão da leishmaniose canina já foi documentada 

via transfusão sanguínea e suspeita-se de transmissão direta de cão para cão, em áreas onde 

não há presença de flebótomos infectados. (ALVAR et. al., 2004). A transmissão não vetorial 

em gatos ainda não foi documentada. 

O cão é o principal reservatório da Leishmania, mas, os felinos, também podem ser 

considerados reservatórios da doença em áreas endêmicas, tendo relevância na transmissão 

da doença. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021; FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020; 

NAVARRO et. al., 2010). Um estudo realizado em 2021 demonstrou que gatos infectados 

com L. Infantum podem transmitir o protozoário para flebotomíneos, reforçando o papel dos 

gatos como possíveis hospedeiros da doença. (VIOTI et. al., 2021). 
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2.2 Epidemiologia 

 

A Leishmaniose Felina (LF) foi descrita pela primeira vez em 1912, na Argélia. 

Nessa ocasião identificaram formas amastigotas de Leishmania spp. na medula óssea de um 

gato doméstico. Esse animal convivia com um cão e uma criança que estavam infectados 

com Leishmania spp (MORAIS, 2014).  

No Brasil, o primeiro caso de gato doméstico infectado por Leishmania infantum 

chagasi foi registrado no município de Cotia - SP no ano de 2001, era um gato macho de 

dois anos de idade, FIV/FeLV negativos e positivo para PIF (SAVANI et al., 2004). Já o 

segundo relato de gato infectado por Leishmania foi relatado pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), se tratava de um gato macho de oito anos, castrado, que apresentou 

como sinais clínicos fraqueza, linfadenopatia, onicogrifose, caquexia, fadiga, anorexia e uma 

ferida perto do pavilhão auricular esquerdo (SILVA et. al., 2010).  

Nos últimos anos, a doença está crescendo de maneira global, sendo mais reportada 

em países na bacia mediterrânea e nas américas, principalmente no Brasil, Paraguai e América 

Central. Acredita-se que esse crescimento seja devido à troca de hospedeiro devido ao uso 

de colares repelentes em cães, forçando os flebotomíneos a procurarem novos hospedeiros 

para se alimentar. (BASSO et. al., 2016; SOARES et. al., 2015). 

No Brasil, a doença já foi detectada em vários animais, e diversos estudos já 

investigaram a ocorrência da LF em diferentes regiões endêmicas do país, trazendo diversos 

resultados distintos quanto à porcentagem de gatos infectados. Dos trabalhos feitos no 

Brasil, aqueles que haviam uma amostragem populacional acima de 100 gatos, as taxas de 

gatos infectados variaram de 3.9% até 30%. (DE MENDONÇA et al., 2017; METZDORF 

et al., 2016; ROCHA et al., 2019; SILVA et. al., 2010; SILVA et. al., 2014; SOBRINHO et. 

al., 2012; SOUSA et. al., 2014) 
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Tabela 1 - Porcentagem de gatos positivos e o respectivo método de diagnóstico em 
diferentes regiões endêmicas do Brasil 

 

Estado do Brasil % de gatos positivos Método de diagnóstico Referência 

São Paulo - Araçatuba. 
9.93% (30/302) Parasitológico (9.93%) 

Sobrinho, 2012. 

15.23% (46/302) Sorológico (15.23%) 

Maranhão 30.0% (32/105) Sorológico Rocha, 2019. 

Mato grosso do Sul 6.6% (10/151) Sorológico Sousa, 2014. 

Mato grosso do Sul 
4% (4/100) Parasitológico (4%) 

Metzdorf, 2016. 

6% (6/100) PCR (6%) 

Piauí 4% (3/83) ELISA e parasitológico. Mendonça, 2017. 

Rio de Janeiro 25% (2/8) Sorológico Silva, 2008. 

Pernambuco 3.9% (6/153) Sorológico (ELISA) Silva, 2013. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

A faixa etária de gatos acometidos pela Leishmaniose é ampla (2 a 21 anos) mas a 

maioria são gatos adultos, de 5 a 10 anos. (ABRAMO et. al., 2021; PENNISI & 

PERSICHETTI, 2018). Um outro fator que afeta o curso da infeção por L. Infantum é a 

presença de coinfecções com vírus como o vírus da imunodeficiência felina (FIV) ou vírus 

da leucemia felina (FeLV), bactérias (Mycoplasma) e outros parasitas como Hepatozoon Felis 

e Toxoplasma gondii. A coinfecção com FIV parece ser mais significativa quando comparada 

com a coinfecção com FeLV. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021; PENNISI & PERSICHETTI, 

2018). 
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2.3 Patogenia (Resposta imune) 

 

Em cães, a primeira linha de defesa a tentar combater o parasita após ser injetado 

pela picada do flebotomíneo é a imunidade inata, composta por macrófagos, células natural 

killers e neutrófilos. A imunidade inata é pouco efetiva contra a Leishmania, pois o 

protozoário consegue sobreviver após ser fagocitado por macrófagos (através da liberação 

de lipofosfoglicanos) e dar continuidade ao seu ciclo de vida. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021; 

GREENE, 2014). Uma resposta inata similar é observada nos felinos. 

Após passar pela imunidade inata, o parasita se depara com a imunidade adaptativa 

do hospedeiro, composta por linfócitos Th1 e Th2 e resposta humoral, com a produção de 

anticorpos. Nos cães, a resposta humoral excessiva é responsável pela piora do quadro 

clínico, devido a deposição de Imunocomplexos (anticorpo + antígeno) nos rins, estruturas 

oculares, vasos sanguíneos e articulações. A deposição de Imunocomplexos nos rins, leva a 

uma glomerulonefrite e predispõe a uma falha renal. (ALVAR et. al., 2004). A raça de cão 

Podengo Ibicenco é considerada uma raça resistente à Leishmaniose devido a uma resposta 

imune majoritariamente celular, com alta produção de IFN-γ e pouca ou nula resposta 

humoral. (ORDEIX et. al., 2020). 

Assim como a raça Pondengo Ibicenco, os gatos também montam majoritariamente 

uma resposta imune celular, resultando em baixas taxas de gatos infectados que desenvolvem 

a doença (MONTOYA et. al., 2018). Além disso, gatos também montam uma baixa resposta 

imune humoral, levando a uma menor prevalência de gatos com doença renal devido a 

infecção pela Leishmania. Também por esse motivo, os gatos podem apresentar lesões 

cutâneas antes de produzirem anticorpos. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021). A produção de 

IFN-γ e sua relação com a severidade da doença em gatos infectados ainda não foi estudada. 

A maior parte dos gatos irá realizar uma remissão espontânea dos sinais clínicos. 

(MONTOYA et. al., 2018). 

 

2.4 Manifestações clínicas 

 

Gatos infectados por Leishmania são geralmente assintomáticos, mas alguns 

indivíduos podem apresentar manifestações clínicas, dentre elas, as mais presentes na doença 

são afecções cutâneas, seguido por sinais generalizados e sinais oculares (ABRAMO et. al., 

2021; BACKEL & CAIN, 2017; FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020; PENNISI & 
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PERSICHETTI, 2018). Algumas das manifestações clínicas da doença na fase visceral já 

foram documentadas em gatos infectados como linfoadenopatia, hepatomegalia, 

esplenomegalia, e insuficiência renal (GARRIDO, 2012). 

Das lesões cutâneas, as mais comuns são nódulos, podendo ser intactos ou 

ulcerados, ulceras cutâneas, descamação e alopecia (Tabela 2). A maior parte dos gatos 

apresenta somente um tipo de sinal clínico cutâneo. A região mais afetada pelos sinais 

dermatológicos é a cabeça, especialmente no nariz e na orelha. (ABRAMO et. al., 2021; 

BACKEL & CAIN, 2017). 

 

Tabela 2 - Lesões cutâneas mais comuns em gatos com LF, relatadas na revisão 
sistemática de Abramo, 2021 

 
Lesão cutânea % de gatos que apresentaram 

Nódulos  72.7% (48/66) 

Úlceras  36.4% (24/66) 

Alopecia 9.1% (6/66) 

Descamação 7.6% (5/66) 

 
               Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

Gengivoestomatite crônica, linfadenomegalia, lesões cutâneas, lesões oculares, 

mucosas hipocoradas, hepatomegalia, icterícia, caquexia, febre, vômitos, diarreia, descarga 

nasal crônica, esplenomegalia, dispneia e aborto são alguns sinais inespecíficos que vem 

sendo relatadas ao se diagnosticar gatos infectados por Leishmania spp. (PADUA, 2017; 

ALVES, 2016; PINTO, 2013). 

A prevalência de sinais clínicos em gatos com LF pode ser afetada por coinfecções 

com doenças e quadros clínicos imunossupressores, levando a uma maior predisposição a 

forma clínica da doença. Porém, a relação entre FIV e FL ainda é incerta. (AHUIR-BARAJA 

et. al., 2021; ABRAMO et. al., 2021). 

Diagnóstico 

O exame físico, padrões hematológicos e bioquímicos podem encontrar-se dentro 

dos valores de referência, mesmo nos animais que se observa a forma amastigota nos testes, 

podendo haver aumento das proteínas totais sanguíneas, devido aumento das gamaglobulinas 

(GARRIDO, 2012). 
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As principais alterações laboratoriais encontradas em gatos com LF são: 

hiperglobulinemia ou hipoalbuminemia, anemia arregenerativa (normocítica e 

normocromica), leucocitose, neutrofilia, pancitopenia, azotemia (pode ou não estar presente) 

e proteinúria. Sendo a hiperglobulinemia a alteração mais frequente. (FERNANDEZ-

GALLEGO et. al., 2020; PENNISI & PERSICHETTI, 2018). 

O diagnóstico da doença pode ser feito através de testes sorológicos, 

parasitológicos ou moleculares (Tabela 3).   

 

Tabela 3 - Método de diagnósticos, suas características e o padrão de achado comum para 
gatos infectados com LF 

 
Método de 

diagnóstico 
Características Padrão de achado para LF 

ELISA 

Resultados discrepantes quando comparado a outros 

métodos.  

X 
Precisa ser associado a outro método de diagnóstico. 

Cut-off de 1:800 (Leishvet) 

Western Blot 
Método usado para diagnosticar animais subclínicos. 

x 

Usar banda de 18kDa. 

PCR 

Alta sensibilidade. 

X A presença de Leishmania no PCR não significa quadro 

clínico 

Citológico 

Pode ser feito através da aspiração de nódulos cutâneos, 

baço, linfonodos e medula óssea 
Formas amastigotas em 

macrófagos, hiperplasia 

linfoide nos linfonodos e 

hipoplasia linfoide no baço 
Encontrar formas amastigotas em células circulantes no 

sangue é raro 

Histológico 

Pode ser feito em lesões cutâneas O principal achado é 

inflamação granulomatosa 

difusa e macrófagos 

contendo formas amastigotas 

de Leishmania 

O uso da imuno-histoquímica facilita a visualização de 

formas amastigotas de Leishmania 

Cultura de 

Leishmania 

Método demorado 

X 

Baixa sensibilidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 
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Os métodos imunológicos sozinhos não são suficientes para fechar o diagnóstico 

em gatos com LF, precisando ser associados a outros tipos de métodos de diagnóstico 

(AHUIR-BARAJA et. al., 2021; FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020). 

O método citológico para o diagnóstico dos gatos presentes no estudo de Gallego, 

2021, se demonstrou um método efetivo, rápido, barato e simples para detectar a presença 

do parasita. No mesmo estudo, o método histopatológico também foi amplamente utilizado, 

sendo em alguns casos associado ao método imunológico para fechar o diagnóstico. 

(FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020). 

A combinação de diferentes testes é melhor modo de se chegar ao diagnóstico 

confiável, sempre associando os métodos mais adequados para o gato a ser investigado.  

(AHUIR-BARAJA et. al., 2021; FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020; NAVARRO et. 

al., 2010; PENNISI & PERSICHETTI, 2018) 

Outras doenças que apresentam sinais parecidos devem ser incluídas como 

diagnósticos diferenciais: neoplasias, piodermatites, micoses, pênfigo foliáceo, lúpus 

eritematosos, dermatose responsiva ao zinco, eritema necrolítico migratório, adenite sebácea 

e o linfoma. A esporotricose é uma das micoses mais importantes por se tratar de uma doença 

zoonótica (GONTIJO et al., 2011). 

 

2.5 Tratamento 

 

O tratamento utilizado para LF é baseado em experiências clínicas, e quase sempre 

se utiliza as mesmas drogas prescritas para o tratamento de leishmaniose canina. 

(FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020).  O guideline da Leishvet de 2018 indica o uso de 

allopurinol 10 a 20mg/KG BID ou SID durante pelo menos 6 meses. Porém, a eficácia e a 

segurança desse tratamento específico nunca foram avaliadas, além disso, já se foi observado 

o surgimento de injúria renal em dois gatos após semanas de tratamento com allopurinol. 

(PENNISI & PERSICHETTI, 2018). 

Muitos gatos se recuperam de forma espontânea da doença, e a média de 

sobrevivência entre gatos tratados para LF variam muito dentro de um mesmo estudo, 

tornando difícil estabelecer a eficácia do tratamento para LF. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021; 

FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020). Porém, já se foi observado que os gatos possuem 

menor tempo de sobrevivência quando estão infectados com Leishmania e outra doença. 

(FERNANDEZ-GALLEGO et. al., 2020). 
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2.6 Prevenção 

 

O uso de colares repelentes é a medida de prevenção mais utilizada em cães. Porém, 

muitos colares repelentes de cães possuem piretrinas e Piretróides que possuem toxicidade 

em gatos. Já existem colares disponíveis que utilizam imidaclopride e flumetrina e que 

possuem até 75% de eficácia contra LF. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021). 

Ademais, limpar a área onde o gato vive e testar doadores de sangue para LF são 

métodos funcionais para prevenir a infecção de gatos. (AHUIR-BARAJA et. al., 2021; 

PENNISI & PERSICHETTI, 2018). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Leishmaniose Felina é uma enfermidade de grande importância na saúde pública 

e vem demonstrando a importância dessa doença na lista de diagnósticos diferenciais a ser 

usado na rotina clínica felina além de alertar os tutores da importância da prevenção.  
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RESUMO 

A criptococose é uma enfermidade micótica tegumentar e 
sistêmica, causada pela levedura encapsulada, denominada 
Cryptococcus spp., com distribuição cosmopolita. Ela acomete seres 
humanos e animais e constitui a micose sistêmica mais comum em 
gatos. Acredita-se que a infecção pode ser adquirida a partir do 
ambiente e não foi relatada a ocorrência de transmissão da doença 
entre indivíduos infectados. O objetivo deste trabalho é relatar um 
caso de um gato doméstico, apresentando na avaliação clínica, 
lesões múltiplas pelo corpo, face e membros, de aspecto ulcerativo 
e hemorrágico, aparentemente não pruriginoso. Foi solicitado 
imprinting das lesões, cultura fúngica, citologia esfoliativa das lesões, 
teste rápido para FIV/FELVe exames laboratoriais. No imprinting 
das lesões erodo-ulcerativas em região do pescoço, foi 
demonstrada a presença de estruturas com halo circular, sugestiva 
de Cryptococcus sp. em fundo de lâmina, rico de neutrófilos 
degenerados e cocos. O diagnóstico definitivo foi realizado através 
da identificação do agente etiológico em cultura com ágar 
Sabouraud. O felino foi tratado com Itraconazol e, após dois meses 
de terapia, apresentou remissão das lesões. 

  

  

 
RYPTOCOCCOSIS IN A CAT WITH FELINE VIRAL 
IMMUNODEFICIENCY: A CASE REPORT 
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Cryptococcosis is a systemic mycosis caused by an encapsulated 
yeast, called Cryptococcus spp., which has a cosmopolitan distribution. 
It affects humans and animals and is the most common systemic 
mycosis in cats. It is believed that the infection can be acquired 
from the environment and transmission of the disease between 
infected individuals has not been reported. The objective of this 
work is to report a case of a domestic cat, presenting in the clinical 
evaluation, multiple lesions on the body, face and limbs, with an 
ulcerative and hemorrhagic aspect, apparently not pruritic. A lesion 
imprinting, fungal culture, exfoliative cytology of the lesions, rapid 
test for FIV/FelV and laboratory tests were requested. In the 
imprinting of the ulcerative lesions in the neck region, the presence 
of structures with a circular halo was demonstrated, suggestive 
Cryptococcus spp. The definitive diagnosis was made through the 
identification of the etiologic agent in culture with Agar-
Sabouraud. The cat was treated with Itraconazole and showed a 
good clinical response after two months of therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criptococose, também conhecida como torulose, é causada por uma levedura 

encapsulada, denominada Cryptococcus neoformans que, antigamente, era chamada de Torula 

histolytica (LACAZ et al., 2002; PENNISI et al., 2013). O Cryptococcus neoformans pode penetrar 

no corpo do animal através das vias aéreas superiores, chegando aos pulmões ou através de 

lesões na pele, ou membranas mucosas. Doenças debilitantes, como anemia infecciosa felina, 

foram sugeridos como fatores predisponentes para a instalação de um quadro de meningite 

criptocócica (JOHNSTON & LAVERS, 1963; PENNISI et al., 2013).  

        A patogenia da criptococose depende do tamanho do inóculo, da virulência 

da cepa criptocócica e do estado de defesa do hospedeiro. Uma vez estabelecida a infecção 

no pulmão, acredita-se que o microrganismo sofra disseminação hematogênica por meio dos 

macrófagos para outros locais, particularmente o sistema nervoso central (SNC) 

(KRONSTAD et al., 2011). O comprometimento cutâneo multifocal observado em gatos, 

reflete a disseminação hematogênica a partir do local de infecção primária, assim como lesões 

nos ossos ou nos tecidos moles periarticulares. 

          Os seus sinais são divididos em síndromes, que podem aparecer de forma 

isolada ou conjunta: síndrome respiratória, neurológica, ocular e cutânea (NELSON; 

COUTO, 2010; QUEIRÓZ et al., 2008; SILVA et al., 2009; FRAGA, 2014; RUPLEY, 1999; 

BROOKS et al., 2009). A evolução dos quadros está na dependência da resposta imunológica 

do paciente, no momento da infecção (QUEIRÓZ et al., 2008). Ressalta-se ainda que, 

recentemente, estudos apresentam foco nas alterações gastrointestinais associadas à 

criptococose (JOHNSTON et al., 2021). 

          As lesões cutâneas são comuns em gatos com criptococose, particularmente, 

com massas de tecido mole nodulares, solitárias ou múltiplas, localizadas na ponte do nariz.  

As lesões cutâneas multifocais são o resultado de disseminação hematogênica e consistem 

em pápulas e nódulos, que são flutuantes a firmes e cujo diâmetro varia de um a vários 

centímetros. Algumas lesões podem ulcerar, deixando uma superfície em carne viva com 

exsudato seroso (PENNISI et al., 2013). A síndrome ocular manifesta-se por um complexo 

de sinais incluindo uveíte anterior, coriorretinite, neurite óptica, fotofobia, blefaroespasmo, 

opacidade da córnea, edema inflamatório da íris e/ou hifema (ANDREATTI FILHO, 2006). 

            As alterações no hemograma e na bioquímica sérica de animais com 

criptococose são geralmente inespecíficas. O perfil bioquímico só apresentará alterações 

quando houver envolvimento sistêmico. Por conta da expansão dos granulomas, o osso nasal 
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pode estar destruído, causando distorção da cavidade nasal, demonstrado no exame 

radiográfico (JHONSON et al., 2008).  

O diagnóstico presuntivo da criptococose é construído a partir da anamnese, dados 

epidemiológicos, sinais clínicos e patológicos (FARIA, 2015; PERFECT & BICANIC, 2015). 

O diagnóstico definitivo é direto e baseia-se na obtenção de amostras de tecido 

representativas para exame citológico, cultura e em certas ocasiões, histopatologia (PENNISI 

et al., 2013). 

O itraconazol é usado como tratamento inicial de escolha para cães e gatos 

(JHONSON et al., 2008). O cetoconazol também pode ser usado, porém, menos efetivo 

quando comparado com o itraconazol; e, também, por possuir maiores efeitos colaterais, 

como vômito, diarreia e perda de peso. O fluconazol possui melhor penetração no sistema 

nervoso central do que o itraconazol e é uma alternativa útil quando há envolvimento do 

tema nervoso, a única desvantagem é o alto preço (JHONSON et al., 2008; PENNISI et al., 

2013). O tratamento em gatos com anfotericina B é uma possibilidade pois é um 

medicamento antifúngico de amplo espectro e início de ação rápido e aplicado por via 

parenteral. Contudo, é um medicamento nefrotóxico e moderadamente eficaz contra 

criptococose (PENNISI et al., 2013; VARCELLI et al., 2021). 

Por se tratar de uma micose sistêmica importante na rotina clínica veterinária, o 

objetivo do presente trabalho é relatar o acompanhamento clínico de um felino acometido 

com criptococose.  

 
2 RELATO DE CASO 
 
 

Foi atendido em 29 de outubro de 2021, em uma Clínica Veterinária de 

Fortaleza/CE, um gato, macho, não castrado, com aproximadamente 10 meses de idade e 

sem raça definida. A queixa principal era a presença de lesões pelo corpo e narinas.  Na 

anamnese, foi relatado que o paciente não era domiciliado, apresentava lesões múltiplas pelo 

corpo, face e membros, de aspecto erodo-ulcerativas e hemorrágicas e, aparentemente, não 

pruriginosas. Ao exame físico, no sistema tegumentar, foram constatadas lesões escoriativas 

múltiplas e ulceradas em face, pescoço, dorso e membros (Figura 1).  

Algumas lesões apresentavam bordos elevados e região central um aspecto 

necrótico e úmido. Na inspeção do sistema respiratório, foi observada uma nodulação 

deformante nas narinas com bordos elevados, crosta hemática e alteração do plano nasal, 
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narinas alargadas e obliteração de narina esquerda com presença de secreção sero 

hemorrágica. Na ausculta pulmonar foram identificados estertores do tipo ronco, de 

sonoridade estridente, em fase inspiratória e demais sistemas nada dignos de nota. 

 
Figura 1 - Lesões cutâneas disseminadas em gato FIV positivo apresentando deformidade 
de plano nasal com aumento de volume e lesões erodo-ulcerativas no focinho, em região 

periocular, em orelha e membros 
 

 
 

Fonte: Autores, 2022. 
 
 

Diante dos achados de exame físico e anamnese/histórico, foram solicitados 

imprinting das lesões, citologia esfoliativa das lesões, cultura fúngica para 

Histoplasmose/Criptococose, teste rápido para FIV/FELV e perfil bioquímico com 

hemograma. O paciente não permitiu a venopunção, sendo então recomendada a utilização 

de gabapentina 100mg, 2 horas antes do atendimento de retorno. Além disso, foi prescrito 

Marbofloxacina, na dose de 2,75 mg/Kg, SID, durante 14 dias, devido ao aspecto exsudativo 

das lesões. 

O resultado dos exames demonstrou leucometria com linfocitopenia, 

monocitopenia, trombocitopenia e proteínas totais elevadas (Quadros 1 e 2). Na citologia de 

pele e no imprinting de lesões foi observada a presença de estruturas esféricas com halo 

circular, sugestiva de Cryptoccocus sp. em fundo de lâmina rico de neutrófilos degenerados e 

cocos (Figura 2). Assim iniciou-se a terapêutica com Itraconazol 100mg SID prescrito até a 
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remissão das lesões e sob acompanhamento clínico e laboratorial mensal. Ressalta-se ainda 

que o diagnóstico de criptococose foi ainda posteriormente confirmado com a cultura 

fúngica de material coletado das lesões. 

 

Figura 2 - Fotomicrografia em aumento de 40X, coloração panótico rápido, onde se 
visualizam estruturas leveduriformes com cápsula grande e clara, apresentando brotamento 

de base estreita 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

 
Quadro 01- Hemograma e proteínas totais plasmáticas 

 

Série eritrocitária Valores encontrados Valores de referência 

Hemácias (milhões/µL) 9,24 5,0 -10,0 

Hemoglobina (g/dL) 12,20 8 a 15 

Hematócrito (%) 39,20 24 a 45 

V.C.M. (fl) 42,42 39 a 55 

H.C.M. (pg) 13,20 12,5 a 17,5 

C.H.C.M (g/ %) 31,12 30 a 36 

Proteína plasmática (g/dL)  8,6 6,0 a 8,0 

Plaquetas (mm3) 136.000 230.000 a 680.000 

 

 

Série leucocitária Valores encontrados Valores de referência 

Leucócitos                  14.800                   5,500 a 19.000 

Neutrófilos segmentados 62%           9176/mm3    45 –64              2.500 – 12.500 

Linfócitos        21%          3108/mm3    27 –36               1.500 – 7.000  
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Eosinófilo        8%           1184/mm3    0 – 8                       0 – 1.500 

Basófilo  0%              0/mm3    RAROS                    RAROS 

Monócito 9%           1332/mm3     0 – 4                         0 – 850 

 
Fonte: Autores, 2022. 
 
 

Quadro 02- Resultado das dosagens bioquímicas 
 

Bioquímicos Valores encontrados Valores de referência 

ALT 43,0 U/L 6  a  83UI/L 

Creatinina 1,5 mg/dL <1,6 mg/dL 

GGT 0,88 mg/dL 1,3 a 5,1mg/dL 

Albumina  2,39 mg/dL 2,1 a 3,3 g/dL 

 
Fonte: Autores, 2022. 
 
 

No atendimento de reavaliação clínica, após 21 dias de terapia, o paciente 

apresentou evolução positiva das lesões, com redução das crostas hemáticas e nodulação 

nasal, porém ainda deformando o palato. Na inspeção da cavidade oral, foi visualizada lesão 

proliferativa do tipo massa, no palato superior. Além disso, no teste rápido para FIV/FeLV, 

o resultado foi positivo/reagente para FIV. Nesse sentido, foi mantida a prescrição de 

Itraconazol, (100mg/SID) e adicionados complexo B, (SID/ 14 dias) e sugerido o 

acompanhamento clínico/laboratorial mensal até a remissão total das lesões, a qual ocorreu 

após 02 meses de terapia. 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

A criptococose é uma doença que pode ocorrer em indivíduos sadios ou 

imunodeficientes, embora aqueles com deficiência de células T sejam, mais comumente, 

infectados (PENNISI et al., 2013). Embora a FIV seja a imunodeficiência subjacente mais 

comum, as neoplasias malignas, a quimioterapia, a terapia com agentes imunossupressores e 

o diabetes mellitus representam outras condições predisponentes possíveis (SYKES, 2010). 

O resultado do teste snap para FIV/FelV do paciente, tratado neste relato, foi positivo para 

FIV e corrobora com o que foi relatado pelos autores Jhonson, Sherding e Bichard, em 2008. 
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Os sinais das vias respiratórias inferiores são de incomuns a raros em gatos. Eles 

incluem taquipneia ou tosse crônica. Já os sinais neurológicos associados à infecção 

criptocócica em gatos variam de acordo com a localização das lesões, dentro ou ao redor do 

sistema nervoso central (PENNISI et al., 2013; VARCELLI et al., 2021). Os sinais das vias 

respiratórias superiores são mais comuns e consistem em espirros, coriza e secreção nasal 

mucopurulenta, serosa ou hemorrágica, que pode ser unilateral ou bilateral. (JHONSON et 

al., 2008). O paciente deste relato apresentava nodulação deformante no nariz com bordos 

elevados, crosta hemática e alteração do plano nasal, narinas alargadas e obliteração de narina 

esquerda com presença de secreção sero-hemorrágica. Na ausculta pulmonar foram 

identificados estertores do tipo ronco, de sonoridade estridente, em fase inspiratória. Tudo 

isso converge com o que foi relatado pelo autor Andreatti Filho (2006), sobre a formação de 

massas firmes ou pólipos no tecido subcutâneo, principalmente sobre a cartilagem do plano 

nasal, levando ao aspecto de “nariz de palhaço”.  

No que concerne aos métodos diagnósticos, o exame PCR pode ser usado como 

meio altamente sensível e específico de identificar a infecção criptocócica quando outros 

métodos falham (PENNISI et al., 2013; GREENE, 2015). Neste caso, o diagnóstico foi feito 

através do histórico clínico, exame físico, juntamente com anamnese minuciosa e cultura 

fúngica. 

O tratamento da criptococose em gatos pode ser realizado com anfotericina B, que 

é um medicamento antifúngico de amplo espectro e início de ação rápido, entretanto, é 

nefrotóxico e moderadamente eficaz (VARCELLI et al., 2021). Dessa forma, nem sempre é 

indicado, exceto em casos de doença disseminada com risco de vida (JHONSON et al., 

2008). No caso do paciente relatado, foi instituída terapia com Itraconazol, na dose de 

100mg/SID. Esse medicamento foi prescrito devido ao menor grau de toxicidade (LAPPIN, 

2015), e, também, por ser uma das drogas de eleição para o tratamento da enfermidade 

quando não há envolvimento do SNC, como descrito em Silva (2009). 

No que concerne ao hemograma, os achados mais comuns relatados incluem 

anemia arregenerativa, leucocitose e, frequentemente, monocitose e eosinofilia. Em geral, 

verificase pleocitose celular mista, em que os neutrófilos, ou grandes células mononucleares, 

com frequência, ultrapassam o número dos outros tipos celulares. A avaliação do leucograma 

do paciente relatado apresentou linfocitopenia, monocitopenia, trombocitopenia e proteínas 

totais elevadas (Quadro 1). 
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Além do hemograma, é possível obter um alto índice de suspeita de criptococose 

pela identificação de leveduras em brotamento de base estreita, encapsuladas e características 

em esfregaços citológicos ou cortes histopatológicos. O exame citológico pode ser realizado 

em aspirados, líquidos orgânicos ou esfregaços por impressão de amostras de biópsia 

(PENNISI et al., 2013). O microrganismo pode ser cultivado com facilidade a partir de 

aspirados, exsudatos e amostras de LCS, urina e tecido. Nesse sentido, recomenda-se a 

tentativa de isolar o microrganismo, sempre que possível, antes de iniciar o tratamento, visto 

que o isolamento possibilita a confirmação do diagnóstico, a diferenciação entre C. gattii e C. 

neoformans, que tem significado epidemiológico e, possivelmente, prognóstico; e a realização  

de  teste  de  sensibilidade  a  antifúngicos  para  os  casos  que,  subsequentemente,  não 

respondem  de  modo  adequado  ao  tratamento  com  agentes  antifúngicos (GREENE, 

2015). O exame citológico pode revelar graus variáveis de inflamações piogranulomatosas, 

com macrófagos contendo microrganismos fagocitados (RASKIN; MEYER, 2003). A 

cultura micológica é importante para o diagnóstico dessa enfermidade, contudo, o 

crescimento pode levar de dias a semanas, retardando a tomada de decisões na ausência de 

outros exames. 

 
4 CONCLUSÃO 
 
 

A criptococose é um desafio de relevância à saúde pública devido a sua ampla 

distribuição geográfica. Torna-se importante o reconhecimento clínico de lesões associadas 

a essa enfermidade, assim como o domínio das técnicas diagnósticas e terapêuticas, visando 

à melhor identificação do micro-organismo e condução clínica.  
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RESUMO 

As cardiomiopatias felinas são um grupo de doenças que estão 
relacionadas a uma maior mortalidade nessa espécie. Por serem as 
doenças cardiacas mais diagnósticadas, são de extrema importância 
clínica. Atualmente existem 5 fenótipos das cardiomiopatias, cada 
um com suas características individuais, havendo variação no tipo 
e local das alterações cardíacas, prevalência, sinais clínicos e 
população afetada. Este trabalho teve como objetivo elucidar a 
classificação fenotípica das cardiomiopatias, trazendo seus 
respectivos aspectos clínicos e epidemiológicos. 
 

  

  

 
CLASSIFICATION OF CARDIOMYOPATHIES IN CATS AND 
THEIR CLINICAL PRESENTATIONS: A REVIEW 

 
 
ABSTRACT 
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Feline cardiomyopathies are a group of diseases that are related to 
higher mortality in this species. As they are the most diagnosed 
heart diseases, they are of extreme clinical importance. Currently, 
there are 5 phenotypes of cardiomyopathies, each with its 
individual characteristics, with variation in the type and location of 
cardiac alterations, prevalence, clinical signs and affected 
population. This study aimed to elucidate the phenotypic 
classification of cardiomyopathies, bringing their respective clinical 
and epidemiological aspects. 
 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As cardiomiopatias em gatos são relacionadas a uma maior mortalidade e redução 

do tempo de sobrevivência em gatos (FOX et al., 2019). São as doenças cardíacas mais 

diagnosticadas, caracterizadas por alterações primárias no miocárdio ou secundárias a outros 

quadros (FUENTES et al., 2020; Little, 2011). 

A principal classificação das cardiomiopatias em gatos é baseada no fenótipo que 

os animais costumam apresentar clinicamente, visto que a etiologia da doença muitas vezes 

é desconhecida (FUENTES et al., 2020). O presente trabalho teve como objetivo elucidar a 
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classificação mais recente das cardiomiopatias felinas, abordando seus aspectos clínicos e 

epidemiologia. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Fenótipos das cardiomiopatias 

 
As cardiomiopatias em gatos são um grupo de doenças comuns, que afetam a sua 

sobrevivência geral. Uma revisão publicada em 2020, no periódico Journal of Veterinary 

Internal Medicine por Fuentes e colaboradores, classificou as formas dessa doença com base 

em seu fenótipo e a existência de 5 fenótipos diferentes, visto que muitas vezes as causas são 

desconhecidas e os clínicos só possuem acesso a apresentação fenotípica. Esses fenótipos 

estão descritos na tabela 1, bem como suas principais alterações e locais de alteração. 

 

Tabela 1 - Fenótipos das cardiomiopatias, locais de alteração e alterações encontradas 
 

Fenótipo Local da alteração Alteração estrutural 

encontrada 

Cardiomiopatia hipertrófica Ventriculo esquerdo Espessamento do miocardio 

sem dilatação da câmara. 

Cardiomiopatia restritiva 

Forma miocardica 

 

 

Forma endomiocardica 

 

Miocardio, septo 

interventricular, ventriculo 

esquerdo. 

Endocárdio, septo 

interventricular, ventriculo 

esquerdo. 

 

Fibrose, dilatação do atrio 

esquerdo ou biatrial. 

 

Fibrose 

Cardiomiopatia dilatada Ventriculo esquerdo e atrios. Dilatação com miocardio 

normal ou diminuído. 

Cardiomiopatia arritmogênica Atrio direito e ventriculo direito. Dilatação, disfunção sistólica, 

diminuição do miocárdio. 

Fenótipo não específico Variável Variável 

 
Fonte: Adaptado de FUENTES et al., 2020 

 
 
 



Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 3 

32 

2.1.1. Cardiomiopatia hipertrófica 
 
 

A cardiomiopatia hipertrófica é a doença cardíaca mais comum em gatos, sendo 

caracterizada por um espessamento do miocárdio, geralmente ocorrendo no ventrículo 

esquerdo (SUGIMOTO et al., 2020). Esta doença não está relacionada a nenhuma causa de 

base, como neoplasia, hipertensão, hipertireoidismo ou estenose aórtica (Lourenço, 2016).  

Uma maior prevalência de cardiomiopatia hipertrófica é observada em gatos 

machos e mais velhos quando comparados a gatos saudáveis (FUENTES et al., 2020). Em 

humanos, sabe-se que diversas mutações em genes relacionados a proteínas sarcoméricas 

estão relacionados com o surgimento da doença (KITTLESON et al., 2015). Em gatos, a 

predisposição genética já foi descrita em raças como Maine Coon e Ragdoll e essa 

predisposição vem de mutações no gene que codifica a proteína C de ligação à miosina 

(MyBPC3), enfatizando que a doença é de origem primária (MEURS et al., 2005; MEURS et 

al., 2007). 

As alterações funcionais da cardiomiopatia hipertrófica são caracterizadas pelo 

aumento da rigidez do miocardio, levando a uma disfunção diastólica do VE, com 

consequente surgimento de insuficiência cardíaca, os sinais clínicos nos gatos estão 

relacionados a esta insuficiência cardiaca. (FUENTES et al., 2020; Lourenço, 2016). 

Gatos com insuficiência cardíaca proveniente da cardiomiopatia hipertrófica 

podem apresentar taquipinéia, arritmias cardíacas, sopro (menos comum), alterações no 

gromming, edema pulmonar e efusão pleural. O sopro não é um bom parâmetro para indicar 

a presença de cardiomiopatia hipertrófica em gatos mas geralmente pode estar presente nessa 

cardiopatia (FUENTES et al., 2020; Little, 2011). 

 

2.1.2. Cardiomiopatia restritiva 

 

Similiar a cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia restritiva também pode ser 

considerada uma doença primária do miocardio, podendo apresentar duas formas 

histopatológicas: miocardica e endomiocardica. A forma endomiocardica é caracterizada pelo 

aparecimento de cicatrizes no endocardio e a forma miocardica é a mais comum 

(CHETBOUL et al., 2019; Fox, 2004). 

Um estudo que ocorreu de 1997 até 2015, no qual 767 gatos foram diagnósticados 

com cardiomiopatias e destes, 195 foram classificados como cardiomiopatia restritiva, sendo 

o segundo tipo de cardiomiopatia mais comum. (LOCATELLI et al., 2018).  
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Nesse mesmo estudo, com a população de 90 gatos avaliados, foi encontrado uma 

maior prevalência de machos afetados pela doença, a idade média foi de 10 +- 4.3 anos, e a 

grande maioria dos gatos apresentou sinais clínicos no momento da apresentação. 

(LOCATELLI et al., 2018). 

Os sinais clínicos mais comuns foram:  Alterações respiratórias, alterações motoras 

nos membros e distenção abdominal. Sopros cardíacos não foram comuns. (LOCATELLI 

et al., 2018). 

Outro estudo com 92 gatos realizado por CHETBOUL et al., 2019, encontrou uma 

idade média de gatos afetados de 8.6 anos, peso de 4kg, e uma menor prevalência de machos. 

Na maioria dos gatos também havia a presença de sinais clínicos no momento da 

apresentação. Diferente do estudo anterior, sopros cardíacos foram comuns (CHETBOUL 

et al., 2019). 

Os dados estão presentes na tabela 2, juntamente com os sinais clínicos encontrados 

em cada estudo. 

 

Tabela 2 - Estudos acerca da cardiomiopatia restritiva, com seus respectivos parâmetros 
 

Estudo LOCATELLI et al., 2018 CHETBOUL et al., 2019 

Número de gatos 

afetados (n) 

90 92 

Período do estudo 1997 até 2015 2001 até 2015 

Gatos Machos 

afetados 

53 45 

Gatas Fêmeas 

afetadas 

37 47 

Idade média 10 +- 4.3 anos 8.6 anos 

Sinais clínicos mais 

comuns (3) 

Alterações respiratórias (n = 75). 

 Alterações motoras nos membros (n 

= 11). 

distensão abdominal (n = 10). 

Dispnéia isolada (n = 47). 

Dispnéia com ascite (n = 8). 

Alterações motoras nos membros (n = 4). 

 
Fonte: CHETBOUL et al., 2019 e LOCATELLI et al., 2018. 
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2.1.3. Cardiomiopatia dilatada 

 
É uma doença cardíaca incomum em gatos, não sendo de caráter primário. A 

deficiência de taurina era a principal causa de cardiomiopatia dilatada antes de 1987. Com a 

adição de taurina nas rações comerciais, essa causa foi quase extinguida (KITTLESON, et 

al., 2021). Esse fenótipo também tem relação com danos toxicológicos, doenças infecciosas, 

doenças metabólicas, doenças infiltrativas e cardiomiopatia hipertrófica em estágios finais 

(Hambrook e Bennett, 2012). 

Assim como a cardiomiopatia hipertrófica, a dilatada também tem relação com 

genética em seres humanos (Hambrook e Bennett, 2012). 

Todos os gatos realizados no estudo de Hambrook e Bennett, 2012 apresentaram 

sinais clínicos, sendo aumento do esforço respiratório o sinal clínico mais comum. 

A prevalência desse fenótipo é menos que 5% dos casos de cardiomiopatias gerais 

(KITTLESON et al., 2021).  

 

2.1.4. Cardiomiopatia arritmogênica 

 

É uma doença rara em gatos e possui comportamento patológico similar ao 

observado em humanos. É caracterizada pela presença uma atrofia no miocardio do 

ventrículo direito principalmente (KITTLESON et al., 2021). 

Gatos que apresentam esta forma de cardiomiopatia podem apresentar diversos 

tipos de arritmias, como fibrilações atriais, taquicardia ventricular, bloqueio do ramo direito 

e bloqueio atrioventricular de primeiro grau, também tem relação com morte súbita em 

alguns pacientes. (HARVEY et al., 2005; FOX et al., 2000; FUENTES et al., 2020). 

Em humanos, possui relação hereditária, sendo evidenciada por mutações nos 

genes que codificam desmossosmos (KITTLESON et al., 2021). 

As principais apresentações clínicas são: insuficiência cardíaca direita, taquepinéia, 

distensão da veia jugular, efusão abodminal ou hepatomegalia (FOX et al., 2000). 

 

2.1.5. Fenótipo não específico 

 

As alterações nos animais que apresentam esse fenótipo não são descritas 

adequadamente em nenhum outro fenótipo (FUENTES et al., 2020, KITTLESON et al., 

2021).  
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As alterações podem variar de localização, sendo no atrio esquerdo até o ventriculo 

esquerdo. Por fim, outras doenças cardiológicas não miocardicas podem ser classificadas 

erroneamente como cardiomiopatias de fenótipo não especifico. (KITTLESON et al., 2021). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As cardiomiopatias em gatos possuem fenótipos diferentes, cada fenótipo com seu 

respectivo aspecto clínico e prevalêcia. Entender as diferenças entre as classificações ajuda a 

conduzir melhor o paciente e buscar um melhor prognóstico para cada caso. 
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RESUMO 

O hipotireoidismo é uma endocrinopatia frequente em cães. As 
principais manifestações clínicas são letargia, ganho de peso, 
intolerância ao exercício, alopecia e mixedema facial. O diagnóstico 
é estabelecido através das dosagens de autoanticorpos tireoidianos 
e hormonios basais TSH, T4T e T4 livre. A reposição hormonal é 
realizada com a Levotiroxina sódica 20-22 mcg/kg SID ou BID e 
a resposta terapeutica é satisfatória com remissão das 
manifestações clínicas em poucos meses. Com isso, o objetivo 
deste trabalho relatar o acompanhamento clínica de um cão 
hipotireoidismo. Um cão, fêmea, SRD, castrada, sete anos, 28,5 kg 
foi atendida com queixa de ganho de peso, letargia, alopecia de 
cauda e infecções recorrentes de pele. Os exames laboratoriais de 
triagem apontaram anemia normocitica normocromica, 
dislipidemia por hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, 
aumento da atividade das enzimas hepáticas ALT e FA. Na 
dosagem dos hormônios tireoidianos apontaram aumento acima 
dos valores de referência de TSH (1,41 ng/dL) e diminuição em 
limite inferior da referência de T4T (1,00 µg/mL). O diagnóstico 
teraupêutico com levotiroxina na dose de 20 mcg/kg SID foi 
prescrito e após o acompanhamento clínico por 194 dias a paciente 
teve a remissão de todas manifestações clínicas e estabilização 
clínica da doença. 
 

  

  

 
CLINICAL FOLLOW-UP OF CANINE HYPOTHYROIDISM: CASE 
REPORT 
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Hypothyroidism is a common endocrinopathy in dogs. The main 
clinical manifestations are lethargy, weight gain, exercise 
intolerance, alopecia and facial myxedema. The diagnosis is 
established by measuring thyroid autoantibodies and TSH, T4T 
and free T4 basal hormones. Hormone replacement is performed 
with Levothyroxine sodium 20-22 mcg/kg SID or BID and the 
therapeutic response is satisfactory with remission of clinical 
manifestations in a few months. Thus, the objective of this work is 
to report the clinical follow-up of a hypothyroid dog. A dog, 
female, SRD, neutered, seven years old, 28.5 kg was attended with 
complaints of weight gain, lethargy, tail alopecia and recurrent skin 
infections. Screening laboratory tests showed normochromic 
normocytic anemia, dyslipidemia due to hypercholesterolemia and 
hypertriglyceridemia, increased activity of liver enzymes ALT and 
FA. In the dosage of thyroid hormones, they showed an increase 
above the TSH reference values (1.41 ng/dL) and a decrease in the 
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lower limit of the T4T reference (1.00 µg/mL). The therapeutic 
diagnosis with levothyroxine at a dose of 20 mcg/mL kg SID was 
prescribed and after clinical follow-up for 194 days the patient had 
remission of all clinical manifestations and clinical stabilization of 
the disease. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O hipotireoidismo é uma doença endócrina que comum em cães (BOJANIĆ et al., 

2011; VARALLO, 2014). Ocorre a partir de uma desordem em qualquer ponto do eixo 

hipotalâmico- hipófise-tireóide (MOONEY; SHIEL, 2015) ocasionando um desequilíbrio 

endócrino e metabólico e desencadeando uma falha na produção dos hormônios 

tireoidianos, tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) (MOONEY; SHIEL, 2015).  

O hipotireoidismo primário corresponde a 95% dos casos e acontece devido à 

disfunção tireoidiana a partir de um processo autoimune resultando na infiltração linfocitária 

ou tireoidite linfocítica e na atrofia idiopática da tireoide (SCOTT-MONCRIEFF, 2007).  

As manifestações clínicas clássicas do hipotireoidismo são letargia, ganho de peso, 

intolerância ao exercício, termofilia, alopecia de cauda e  bilateral de tronco e mixedema facial 

(SCOTT; MONCRIEFF, 2007). Os principais achados laboratoriais encontrados incluem 

anemia normocítica normocrômica não regenerativa leve, hipercolesterolemia marcante, 

hipertrigliceridemia (PANCIERA, 1994; DIXON et al., 1999) e alterações de enzimas 

hepáticas com aumento discreto da fosfatase alcalina (FA), alanina aminotransferase (ALT) 

e gamaglutamiltransferase (GGT) (SCOTT-MONCRIEFF, 2007) .  

O diagnóstico de hipotireoidismo depende em grande parte da avaliação dos 

hormônios tireoidianos basais, como TSH (hormônio estimulante da tireoide), T4 total, T4 

livre e também pela presença de autoanticorpos circulantes de tireoglobulina (TgAA) 

dectável em fases iniciais da doença (MOONEY, 2011).  

A suplementação com levotiroxina sódica na dose de 20-22 mcg/kg uma vez ou 

duas vezes ao dia é o tratamento de escolha para cães hipotireoideos (SCOTT-

MONCRIEFF, 2017). Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo relatar o 

acompanhamento clínico de uma cadela com hipotireoidismo. 
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2 METODOLOGIA 

 

Em 28 de setembro de 2021 (dia 0) foi atendido um cão, fêmea, castrada, SRD, de 

7 anos e com 28,5 kg de peso. A tutora apresentou uma carta de encaminhamento redigida 

por um colega Médico Veterinário encaminhando a paciente para acompanhamento 

especializado em endocrinologia devido a suspeita de hipotireoidismo.  

Durante a anamnese, a tutora relatou que o animal apresentara ganho de peso, 

excessiva queda de pelo, baixo nível de atividade (letargia) e histórico de otite e piodermites 

recorrentes.   

Ao exame físico, observou-se paciente alerta, escore de condição corporal (ECC) 

8/9, escore de massa muscular (EMM) 3/3, normohidratada, mucosas levementes 

hipocoradas, linfonodos superficiais não palpáveis, tempo de preenchimento capilar (TPC) 

menor que 2s, temperatura retal 38 °C, palpação abdominal normal, na inspeção da pele 

presença de descamação, pelame opaco e quebradiço e alopecia em região de cauda ou 

“cauda de rato”, presença de mixedema facial, pulso forte, frequência cardíaca (FC) 120 bpm, 

frequência respiratória (FR) 30 rpm, ausculta cardíaca e pulmonar normofonéticas, pressão 

arterial sistêmica (PAS) 127/100 mmhg e glicemia 70 mg/dL.      

Os exames complementares realizados previamente foram apresentados durante a 

consulta foram avaliados. Estes foram hemograma completo, alanina aminotransferase 

(ALT), fosfatase alcalina  (FA), creatinina, colesterol, triglicerídeos, TSH e T4T. Todos os 

exames foram realizados mediante ao jejum alimentar de 12 horas do animal.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As principais alterações observadas nos exames complementares apresentados na 

primeira consulta (dia 0) foram no hemograma presença de anemia normocitica e 

normocrômica com presença de discreta anisocitose e hipocromia, leucopenia e 

hiperproteinemia. Na bioquímica sérica, houve hipercolesterolemia e aumento da atividade 

de ALT e FA. Na dosagem dos hormônios tireoidianos basais, apresentou aumento de TSH 

e T4T dentro do limite inferior de normalidade. Os quadros abaixo mostram os principais 

achados dos exames laboratoriais (Quadro 1, 2 e 3).  
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Quadro 1 - Resultado do hemograma apresentado na primeira avaliação (dia 0) 

Série eritrocitária Valores encontrados Valores de referência 

Hemácias (milhões/µL) 4,84 5,5 -8,5 

Hemoglobina (g/dL) 10,00 12 a 18 

Hematócrito (%) 31,80 37 a 55 

V.C.M. (fl) 65,70 60 a 77 

H.C.M. (pg) 20,66 19,0 a 24,0 

C.H.C.M (g/ %) 31,44 32 a 36 

Proteína plasmática(g/dL)  10 6,0 a 8,0 

Plaquetas (mm3) 253.000 200.000 a 600.000 

 

 

Série leucocitária Valores encontrados Valores de referência 

Leucócitos 5.700 6.000 a 17.000 

Neutrófilos segmentados 3534/mm3 3.000 – 11.500 

Linfócitos  1254/mm3 1.000 – 4.800 

Eosinófilo 570/mm3 1.00 – 1.250 

Basófilo 0/mm3 0 – 120 

Monócito 342/mm3 90 –1.000/mm3 

 
Fonte: Sob autorização WILSON veterinária diagnóstica, 2021.  

 

Quadro 2 - Resultado das dosagens bioquímicas apresentado na primeira avaliação (dia 0) 

Bioquímicos Valores encontrados Valores de referência 

ALT 149,0 U/L 10,0 a 80,0 UI/L 

Creatinina 1,10 mg/dL 0,5 -1,5 mg/dL 

Colesterol 589 mg/dL 100 a 275,00 mg/dL 

FA 176 U/L 7 a 80,0 U/L 

Triglicerídeos  375,0 mg/dL 70 a 380 mg/dL 

 
Fonte: Sob autorização WILSON veterinária diagnóstica, 2021.  
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Quadro 3 - Resultado das dosagens dos hormônios T4T pelo método de ELISA e TSH 
pelo método de quimioluminescencia. Exames apresentados na primeira avaliação (dia 0) 

 
Hormonais Valores encontrados Valores de referência 

T4 TOTAL 1,00 µg/mL 1 a 4.0 µg/mL  

TSH  1,41 ng/dL 0,01 -0,58 ng/dL 

 
Fonte: Sob autorização WILSON veterinária diagnóstica, 2021.  

 
Diante do histórico do animal associado ao exame físico e resultados dos exames 

complementares foi confirmado o diagnóstico de hipotireoidismo e instituido o tratamento 

com reposição hormonal, hipolipemiante oral e manejo dietético.  Levotiroxina (Tyrox®) foi 

prescrita na dose de 600 mcg (equivalente a  aproximadamente 21mcg/kg) a cada 24 horas 

por via oral (VO) , bezafibrato na dose de 71,25 mg ( equivalente a 2,5mg/kg) a cada 12 

horas/VO sempre em jejum, omega 3 ( Ograx®) 1500 mg (equivalente a aproximadamente 

50 mg/kg) a cada 24 horas. Para dieta foi prescrito alimento seco coadjuvante para perda de 

peso (ração reduced calories Pro plan ® de energia metabolizável/ EM= 3.118 kcal/kg) na 

quantidade de 230 gramas ao dia (730 kcal/dia) dividido em 2 porções diárias. Foi realizado 

o cálculo de alimentação a partir da fórmula de necessidade energética para perda de peso 

(NEEP) a seguir: PM 0,75 x 70 com peso meta (PM) estipulado a partir da perda de 20% do 

peso corporal ( 22,8 kg).  

Por fim da avaliação (dia 0) foi solicitado à reavaliação da paciente após 30 dias 

assim como solicitado novos exames no quais foram hemograma, albumina, ALT, FA, 

creatinina, triglicerídeos, colesterol (em jejum alimentar de 12 horas), ultrassonografia 

abdominal e TSH + T4T após reposição hormonal (coleta de sangue após 4 horas da 

administração da levotiroxina).  

No dia 42 a paciente retornou para reavaliação, tutora referiu melhora do nível de 

atividade, estava mais ativa, mas houve piora das alterações de pele e prurido. O peso da 

paciente foi 24.9 kg, ou seja, houve uma perda de peso satisfatória equivalente a 

2,1%/semana. Ao exame físico, observou-se ECC 7/9, EMM 3/3, na pele presença de 

descamação, colarete epidérmico em região dorsal e ventral e cauda de rato. Os demais 

parâmetros sem alterações dignas de nota.  

Na avaliação dos exames complementares foi observado melhora geral dos 

parâmetros laboratoriais, no hemograma identificou-se resolução do quadro de anemia, 

leucopenia e hiperproteinemia. Na bioquímica sérica, colesterol, triglicerídeos e FA 
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normalizaram, mas a alteração de ALT persistiu (Quadro 5). No teste de reposição hormonal 

o TSH e o T4T indicaram a dosagem satisfátoria da levotiroxina (Quadro 6).  

 
Quadro 5 - Resultado das dosagens bioquímicas apresentada no dia 42 

Bioquímicos Valores encontrados Valores de referência 

ALT 149,0 U/L 10,0 a 80,0 UI/L 

Creatinina 0,70 mg/dL < 1,6 mg/dL 

Ureia 15,0 mg/dL 15 a 65 mg/dL 

Colesterol 179 mg/dL 125 a 270,00 mg/dL 

FA 149 U/L 20 a 150,0 U/L 

Triglicerídeos  93,0 mg/dL 27 a 115 mg/dL 

Albumina 4,2 g/dL 2,6 a 4,0 g/dL 

 
Fonte: Sob autorização PATHOVET, 2021.  

 

Quadro 6- Resultado do teste de reposição hormonal com TSH (por quimioluminescência) 
e T4T (por radioimunoensaio) após quatro horas de administração da levotiroxina. Exame 

apresentado no dia 42 
 

Parâmetro hormonais Valores encontrados Valores de referência 

TSH canino 0,09 ng/dL 0,1 a 0,60 ng/dL  

T4T pós reposição hormonal 4,88 µg/dL < 2,50 µg/dL - dosagem Inadequada 
2,50 a 5,00 µg/dL - dosagem satisfatória  
> 5,00 µg/dL - dosagem potencialmente 

tóxica 

 
Fonte: Sob autorização PROVET, 2021. 

 
Na ultrassonografia abdominal (dia 42) foram observadas as seguintes alterações: 

fígado com dimensões moderadamente aumentadas, apresentando contornos regulares, 

bordos finos, ecotextura heterogênea e ecogenicidade mantida e vesícula biliar disdendida, 

com parede fina (0,29 cm) e conteúdo anecogênico moderadamente heterogêneo (moderada 

quantidade de lama biliar). Pâncreas (segmento do ramo direito) espessado, medindo 

aproximadamente 2,30 cm de espessura, com ecotextura moderadamente heterogênea e 

ecogenicidade discretamente reduzida e vesícula urinária com repleção adequada, 

apresentando sua forma mantida, parede espessada, medindo aproximadamente 1,08 cm de 

espessura; e com presença de pelo menos três estruturas bem próximas uma da outra, 
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depositadas na parede dorsal da vesícula urinária e medindo aproximadamente 0,76 cm, 2,85 

cm e 0,65 cm de comprimento. Tais formações apresentaram contornos bem definidos e 

discretamente irregulares e com formação de intensa sombra acústica. 

Mediante a avaliação clínica, dos exames laboratóriais, ultrassonografia e do teste 

de reposição hormonal que apontou reposição hormonal em dosagem satisfatória foi 

mantida a prescrição da levotiroxina 600mcg a cada 24 horas e o omega 3 1500 a cada 24 

horas. O bezafibrato foi suspenso devido a resolução da dislipidemia e a dieta foi mantida na 

mesma quantidade de 230 gramas/dia fracionado em 2 refeições até novas recomendações. 

Paciente foi encaminhada para avaliação urológica devido ao quadro de cistite/ cálculo 

vesical e foi indicado para tutora retornar com seis meses para reavaliação endócrina e exames 

de check-up.  

No dia 194 a paciente retornou para reavaliação endócrina, tutora relatou que estava 

ativa, perdeu peso e melhorou a pele e pelo retornou a crescer. Devido ao quadro de 

cistite/cálculo vesical houve troca da alimentação para uma dieta específica para dissolução 

de cálculos (ração c/d multicare Hill´s ® na quantidade de 188 gramas ao dia) prescrita pelo 

colega urologista. O peso da paciente foi 22.8 kg, ou seja, atingiu o peso meta estipulado na 

primeira avaliação (dia 0). Ao exame físico, ECC 5/9, EMM 3/3, PAS 140 mmhg, glicemia 

82 mg/dL, ausência do mixedema facial e da alopecia de cauda e demais parâmetros dentro 

da normalidade. Dos exames solicitados na última reavaliação (dia 42) a paciente somente 

realizou o teste de reposição hormonal (Quadro 7).   

 
Quadro 7 - Resultado do teste de reposição hormonal com TSH (por quimioluminescência) 
e T4T (por radioimunoensaio) após quatro horas de administração da levotiroxina. Exame 
apresentado no dia 194 
 

Parâmetros hormonais Valores encontrados Valores de referência 

TSH canino 0,12 ng/dL 0,1 a 0,60 ng/dL  

T4T pós reposição hormonal 4,09 µg/dL < 2,50 µg/dL - dosagem Inadequada 
2,50 a 5,00 µg/dL - dosagem satisfatória  
> 5,00 µg/dL - dosagem potencialmente 

tóxica 

 
Fonte: Sob autorização PROVET, 2022. 

 
Após avaliação clínica e interpretação do exame de reposição hormonal foi 

realizado o ajuste da dose da levotiroxina para 400 mcg a cada 12 horas (aproximadamente 

20 mcg/kg/BID), foi mantida a prescrição da dieta para dissolução de cálculo e solicitado 

para tutora realizar os exames solicitados previamente (hemograma, albumina, ALT, FA, 
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creatinina, ureia, colesterol, triglicerídeos e ultrassonografia abdominal) e retornar com os 

exames para reavaliação. Também foi orientado retornar para o urologista para 

acompanhamento da alteração em vesicula urinária. Até o presente momento, a tutora não 

retornou com a paciente para reavaliação.  

O hipotireoidismo é uma doença endócrina comum em cães com uma prevalência 

média de 0,2 a 0,6% dentro da população de cães (PANCIERA, 1994). Acometem cães 

adultos à idosos com idade média de sete anos (MOONEY; SHIEL, 2015), sem predileção 

sexual e ao status reprodutivo.  

As principais raças acometidas são golden retriever, doberman pinscher, labrador e 

SRD (SCOTT-MONCRIEFF et al., 1998; RAMSEY et al., 1997; PANCIERA, 1994). A 

paciente do presente relato no momento do diagnóstico apresentava idade (7 anos) 

compativeis com os achados de literatura assim como a predisposição racial (SRD). 

Quanto à etiologia o hipotireoidismo é classificado em primário (disfunção na 

tireoide), secundário (disfunção na hipófise), terciário (disfunção no hipotálamo) e raramente 

tem origem congênita (GRAHAM et al., 2007).  A grande maioria dos casos (cerca de 95%) 

de hipotireoidismo espontâneo em cães adultos é atribuível a causa primária desencadeando 

uma destruição irreversível da glândula tireoide (SCOTT-MONCRIEFF, 2007). No presente 

relato, devido à falta de recursos não foi possível delimitar a causa base do hipotireoidismo, 

no entanto, hipotetizamos através de dados da literatura que se trata de um hipotireoidismo 

primário classico.   

As manifestações clínicas clássicas do hipotireoidismo em cães são principalmente 

relacionadas a alterações metabólicas e dermatológicas. 84% dos cães hipotireoideos 

apresentam disfunções metabólicas devido a diminuição do metabolismo celular deprimindo 

o estado mental e o nível de atividade no cão (SCOTT-MONCRIEFF; GUPPTILL-

YORAN, 2004). Ganho de peso, intolerância ao exercício, letarfia e intolerância ao frio estão 

frequentemente presentes (MOONEY; SHIEL, 2015). As alterações dermatológicas são 

encontradas em 60 a 80% dos cães hipotireoideos (PANCIERA, 1994; DIXON et al.,1999).  

Os hormônios tireoidianos atuam diretamente no ciclo do pelo sendo responsáveis 

por iniciar e manter os pelos em fase anágena (fase de crescimento piloso), na falta dos 

hormônios tireoidianos os folículos pilosos migram precocemente para fase telógena (fase 

de desprendimento do pelo) e que gera uma queda excessiva do pelame e consequente 

alopecia (CREDILLE et al, 2001; MOONEY; SHIEL, 2015).  Infecções bacterianas 

recorrentes e piodermites estão presentes em 10 a 23 % de cães com hipotireoidismo sendo 
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comum presença de prurido decorrente da infecção cutânea (PANCIERA, 2001; SCOTT-

MONCRIEFF, 2007).  

Manifestações clínicas menos comuns relacionadas ao hipotireoidismo estão 

relacionadas a distúrbios cardiovasculares como bradicardia, bloqueio atrio-ventricular e 

fibrilação atrial, distúrbios neuromusculares como miopatia, doença do neurônio inferior, 

doença vestibular periférica e central, megaesôfago e paralisia de laringe e distúrbio 

oftalmológicos como lipidose da córnea ulceração da córnea, uveíte, derrame lipídico no 

humor aquoso, glaucoma secundário, lipemia retiniana e descolamento de retina (CRISPIN; 

BARNETT, 1978; KERN, 1980; MACGREGOR et al., 2004 ; ARAUJO et al., 2016 ; 

PANCIERA, et al., 2001 ; WILLIAMNS et al., 2007). 

As principais alterações laboratoriais encontradas em pacientes com 

hipotireoidismo são anemia normocitica normocrômica branda em 30-40% dos casos e nos 

bioquímicos hipercolesterolemia marcante em, hipertrigliceridemia e aumento de enzimas 

hepáticas como ALT, GGT e FA (PANCIERA, 1994; DIXON et al., 1999; SCOTT-

MONCRIEFF, 2007). A paciente do presente relato apresentou as alterações laboratoriais 

clássicas do hipotireoidismo como anemia normocitica normocromica branda, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e aumento de enzimas hepáticas como ALT e FA 

corroborando com os achados da literatura.  Outra alteração laboratorial presente foi a 

hiperproteinemia. O aumento das proteínas totais pode ocorrer por hiperglobulinemia e está 

associado a alterações patológicas inflamatórias da glandula tireoide e a presença de 

anticorpos circulantes em casos de tireoidite linfocítica (GRAHAM et al., 2001).  

Neste relato, o diagnóstico do hipotireoidismo foi realizado através da dosagem do 

TSH associado à dosagem do T4T total. Segundo a literatura, para avaliação da função 

tireoidiana, a mensuração do T4 é preferível ao T3, pois este é produzido exclusivamente 

pela glândula tireóidea, enquanto o T3 é produzido majoritariamente no plasma, derivado 

em grande parte por conversão periférica (BOJANIC et al., 2011). Além disso, é necessário 

interpretar a concentração sérica de TSH conjunto com a concentração de T4 total ou T4 

livre.  Uma baixa concentração sérica de T4 total ou T4 livre e uma alta concentração de 

TSH em cães com histórico apropriado, associado ao exame físico e achados laboratoriais 

clássicos sustentam um diagnóstico de hipotireoidismo primário (SCOTT-MONCRIEFF, 

2015). 

Um valor elevado de TSH (1,41 ng/dL) e um valor em limite inferior T4 total (1,00 

µg/mL) como foram encontrados na paciente deste relato. A literatura aponta que a presença 

de autoanticorpos anti-T4 pode interferir diretamente na dosagem no T4T, aumentando sua 
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concentração levando a um falso aumento de T4T (PIECHOTTA et al, 2010). Os 

autoanticorpos da tireóide ocorrem em cães com tireoidite linfocítica e estão presentes em 

aproximadamente 2% dos cães com sinais clínicos de hipotireoidismo e 15% de cães com 

hipotireoidismo (NACHREINER et al, 2002; GRAHAM et al., 2007). 

Neste relato o tratamento instituido com levotiroxina sódica na dose inicial de 20 

mcg/kg/SID foi efeitvo para estabilização inicial dos hormônios tireodianos corrobobando 

com os achados da literatura. O tratamento de escolha é a levotiroxina sódica na dose inicial 

20 a 22 mcg/kg uma vez ao dia (SID) (DIXON et al., 2002; LE TRAON et al., 2009). As 

concentrações séricas de T4 e TSH são tipicamente avaliadas de 4 a 6 horas após a 

administração da levotiroxina (NACHREINER; REFSAL, 1992). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O hipotireoidismo é uma doença crônica com manifestações clínicas inespecíficas 

e muitas vezes pouco perseptivel pelos tutores. Uma vez o hipotireoidismo diagnosticado 

corretamente e a suplementação hormonal com levotiroxina sódica instituida a resolução das 

manifestações clínica é evidente após poucos meses de tratamento, considerando uso 

apropriado e contínuo da medicação e a realização do monitoramento correto do paciente.   
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RESUMO 

Ehrlichia canis é um parasito bacteriano intracelular obrigatório, 
agente da Erliquiose Monocítica Canina, muito comum em cães 
que vivem em zona urbana. No entanto, se não manejada, a doença 
pode levar o animal a óbito. Se tratando de uma enfermidade 
infecciosa, objetivou-se com o seguinte relato, descrever um caso 
de erliquiose monocítica canina em um cão macho, da raça 
Rottweiler, com 5 anos de idade, não castrado, pesando 48,0 kg, 
atendido no Hospital Veterinário Etave em Fortaleza, Ceará. Ao 
exame clínico e anamnese, relatou-se que o animal apresentava 
hiporexia, febre e uma lesão no membro posterior direito. Para 
acompanhamento do quadro foram realizados hemogramas, 
análises bioquímicas e ultrassonográficas que indicaram, de acordo 
com os achados clínicos, um quadro de doença renal. A partir de 
uma piora no quadro renal, foi solicitado um teste sorológico 
rápido 4Dx Idexx® e constatou-se que o paciente era positivo para 
Erliquiose. Assim, foi instituído um protocolo terapêutico com 
doxiciclina para o tratamento da doença. Com a terapêutica, o 
paciente apresentou melhora, mas veio a óbito meses depois, em 
decorrência da gravidade do quadro renal.  
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Ehrlichia canis is an obligate intracellular bacterial parasite, agent of 
Canine Monocytic Ehrlichiosis, very common in dogs living in 
urban areas. However, if not managed, the disease can lead to 
death. In the case of an infectious disease, the objective of the 
following report was to describe a case of canine monocytic 
ehrlichiosis in a male dog, Rottweiler, 5 years old, not neutered, 
weighing 48.0 kg, treated at the Veterinary Hospital Etave in 
Fortaleza, Ceará. Upon clinical examination and anamnesis, it was 
reported that the animal had hyporexia, fever and a lesion on the 
right hind limb. To monitor the condition, blood counts, 
biochemical and ultrasound analyzes were performed, which 
indicated, according to the clinical findings, a picture of kidney 
disease. From a worsening in the renal condition, a rapid 
serological test 4Dx Idexx® was requested and it was found that 
the patient was positive for Ehrlichiosis. Thus, a therapeutic 
protocol with doxycycline was instituted for the treatment of the 
disease. With therapy, the patient improved, but died months later, 
due to the severity of the renal condition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A erliquiose monocítica canina (EMC) é causada por um parasito intracelular 

obrigatório, sendo geralmente caracterizada pela redução de elementos sanguíneos, devido a 

infecção nas células como leucócitos e monócitos (DE SÁ et al., 2018). As Ehrlichia canis são 

bactérias do gênero Ehrlichia, família Rickettsiaceae, ordem Rickettsiales e espécie Ehrlichia 

canis (Garrity, 2005).  

A transmissão de E. canis se dá pela picada do carrapato marrom (Rhipicephalus 

sanguineus), o qual mantém a bactéria por transmissão vertical; e também através da transfusão 

sanguínea, por meio do sangue de um cão infectado para outro sadio (UENO et al., 2009). 

O período de incubação da erliquiose monocítica canina é de 7 a 21 dias, podendo os sinais 

clínicos não serem percebidos inicialmente (Reis & Pinto, 2017).  

Os principais sinais clínicos da erliquiose monocítica canina são: depressão, febre 

(39,5 - 41,5°C), anorexia, letargia, edema de membros, linfadenopatia, palidez de mucosa, 

anormalidades oculares, tendências de sangramento, trombocitopenia, insuficiência renal e 

hepática, dispnéia e cegueira. Contudo, os sinais clínicos podem ser variáveis, dependendo 

da resposta imune do cão e da presença de infecções concomitantes com outros patógenos 

transmitidos por carrapato ou pulga (SAINZ et al., 2015).  

O diagnóstico da EMC pode ser desafiador devido suas diferentes fases e múltiplas 

manifestações, sendo baseado em sinais clínicos, anormalidades hematológicas, sorológicas 

e isolamentos (MEDEIROS et al., 2020).  

Para o tratamento da doença, várias drogas estão disponíveis, dentre elas: 

tetraciclina, cloridrato de doxiciclina, minociclina, oxitetraciclina, rifampicina, dipropionato 

de imidocarb e cloranfenicol (Reis & Pinto, 2017). 

A prevenção principal se dá pelo controle do carrapato, bem como sua 

sazonalidade. Para isso, existem vários tratamentos antiparasitários que podem ser prescritos 

para cães, como: uso de coleiras repelentes, pour-on ou spot-on, bem como o uso de 

repelentes compostos (piretróides e diazinon) (SAINZ et al., 2015).  

Diante do exposto, objetivou-se com o seguinte relato, descrever um caso de 

erliquiose monocítica canina em um cão com 5 anos de idade com problemas renais, atendido 

na Clínica Veterinária Etave em Fortaleza, Ceará. 
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2 METODOLOGIA 

 

No dia 09 de novembro de 2020 (Dia 0), foi atendido no Hospital Veterinário 

Etave, localizado na cidade de Fortaleza - Ceará, um canino macho, da raça Rottweiler com 

5 anos de idade, não castrado, pesando 48,0 kg. 

Na anamnese, o tutor relatou que as vacinas para viroses e raiva estavam atualizadas, 

mas que não vermifugava o animal há cerca de 1 ano. Informou também que o animal 

morava em um sítio, não tinha hábito de se expor à rua e usava coleira repelente preventiva 

contra leishmaniose visceral canina. Negou presença de pulga e carrapato, mas declarou que 

não fazia controle com medicação preventiva. Ademais, informou que o animal alimentava-

se rotineiramente apenas de ração para cão, não sabendo informar qual. 

Em exame clínico, o paciente apresentava mucosas ocular e oral normocoradas, 

tempo de preenchimento capilar (TPC) menor que 2 segundos, normohidratado e 

temperatura 39,6°C. A consulta tratava-se inicialmente a respeito da queixa de lesão em 

membro posterior direito e hiporexia. 

Foi solicitado hemograma e análises bioquímicas (ALT + creatinina) para checagem 

de rotina, em que foi apontada eosinofilia (1.568/mm³), leve aumento em proteína total 

plasmática (8,2 g/dl) e discreta alteração em enzima creatinina (1,8 mg/dl). 

Indicou-se, após a obtenção dos resultados dos exames, uma terapia utilizando: 

Soro Ringer com lactato (50 ml/kg IV); Fenildimetilpirazolona (25 mg/kg IV BID); 

Dexametasona (0,25 mg/kg IV a cada 48 horas); Ceftriaxona (30 mg/kg IV BID); VETMAX 

PLUS® (1 comprimido/animal); Limpeza com TERGENVET® e VETAGLÓS® do local 

da lesão. O paciente foi submetido ao internamento para estabilizar o quadro e obter-se um 

monitoramento mais minucioso.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante o internamento, entre o período de 09/11/20 a 15/11/20, foi solicitado 

um eletrocardiograma e feita a aferição da pressão arterial. Este último demonstrou valores 

médios de 160 mmHg, e no eletrocardiograma, foi relatado que o ritmo cardíaco apresentado 

era predominantemente sinusal, com aumento da duração de onda P, sugerindo sobrecarga 

atrial esquerda, presença de complexo ventricular prematuro único e isolado durante todo o 
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período de monitoramento, e aumento da amplitude de onda T, sugerindo hipóxia, distúrbio 

eletrolítico e/ou distúrbio de repolarização. Nesse momento, o paciente demonstrava-se 

clinicamente mais apático e apresentando quadro de anorexia. Com isso, foi solicitado a troca 

do analgésico, devido à suspeita de piora da algia. O animal foi então submetido à uma nova 

terapia utilizando: Soro Ringer com lactato (50ml/kg IV); Tramadol (4mg/kg SC BID); 

Ceftriaxona (30 mg/kg IV BID); Limpeza com TERGENVET® e VETAGLÓS® pomada 

no local da lesão.  

 
Tabela 1 - Comparativo dos hemogramas e análises bioquímicas no primeiro período de 

internamento do paciente realizados em clínica particular em Fortaleza – CE 

          Fonte: Autores, 2022. 

 

Dois dias após ser submetido a terapia, além das primeiras queixas (lesão em 

membro posterior direito e hiporexia), o paciente passou a apresentar vômitos e 

hematoquezia. Diante do quadro, foram solicitados: hemograma e análises bioquímicas (ALT 

+ creatinina). Os exames demonstraram queda significativa em série eritrocitária 

(5.110.000/mm³ - apesar de ainda dentro dos padrões de referência), e aumento de enzima 

creatinina (2,2 mg/dl). Com isso, foi indicada uma terapia com: Soro Ringer com lactato (50 

ml/kg IV); Fenildimetilpirazolona (25 mg/kg IV BID); Dexametasona (0,25 mg/kg IV a 

cada 48 horas); Ceftriaxona (30 mg/kg IV BID); Metronidazol (15 mg/kg IV BID); 

Probiótico (4 gramas/animal VO BID); Citrato de Maropitant (1 mg/kg SC SID); Ácido 
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Eicosapentaenoico + Ácido Docosahexaenoico (1 cápsula/33kg VO SID); A limpeza da 

lesão continuou a ser realizada conforme orientações anteriores.  

No dia seguinte, após o início da terapia, o paciente parou de apresentar vômito e 

hematoquezia. Contudo, foi solicitado exame de urina via sondagem uretral com o objetivo 

de analisar sumário de urina e relação proteína/creatinina urinária para estadiamento de 

possível doença renal e bacterioscopia para investigar a possibilidade de quadro infeccioso.  

De acordo com os resultados dos exames, o paciente apresentava proteinúria 

(+++), sangue oculto (+++), densidade urinária 1018 e liberação de células epiteliais renais 

(2-6/campo) e vesicais (1-4/campo) em urina. Ademais, a relação proteína/creatinina 

urinária apresentava um valor de 2,19. Diante dos resultados, foi decidido que a terapia 

descrita anteriormente seria mantida. 

 

Tabela 2 - Urinálise do paciente realizada no dia 13/11/2020 em hospital particular em 
Fortaleza – CE 

 

 

         Fonte: Autores, 2022. 

 

Perante o que foi exposto, compreendeu-se que o paciente apresentava doença 

renal crônica com possível estadiamento II. No entanto, o estadiamento não pôde ser feito 

de maneira precisa, visto que o animal não realizou SDMA nem avaliação de eletrólitos, como 
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sódio, potássio e fósforo. É importante salientar que o paciente tinha acompanhamento 

ultrassonográfico semanalmente que mostravam alteração renal devido a leve perda de 

relação córtico-medular, mas nenhum desses exames foram laudados.  

Assim, como o paciente ainda apresentava queda em série eritrocitária e plaquetas, 

além de aumento de segmentados em série leucocitária, foram solicitados: hemograma e 

análises bioquímicas (ALT + creatinina) para o acompanhamento do quadro.  

Os exames demonstraram queda significativa em série eritrocitária (5.010.000/mm³ 

- apesar de ainda dentro dos padrões de referência), e alteração em enzima creatinina (1,9 

mg/dl). Sendo indicada terapia semelhante à pregressa, acrescentando Cloridrato de 

Benazepril (0,25 mg/kg VO BID). Nesse momento também foi iniciado o uso de ração renal 

Royal Canin.  

Após o período de internação de sete dias, o paciente recebeu alta médica para 

continuar o tratamento em casa, uma vez que se demonstrava clinicamente bem, 

apresentando normorexia, normodipsia, normoquezia e normúria, apesar das alterações nos 

exames realizados. Neste dia, foi suspendida a terapia (TERGENVET® e VETAGLÓS®) 

para lesão em membro posterior direito, uma vez que a lesão apresentava significativa 

melhora. 

No entanto, após três dias de alta médica, o tutor retornou com o paciente ao 

internamento por apresentar novamente um quadro de hematoquezia. O segundo 

internamento ocorreu entre o período de 18/11/20 a 30/11/20. Diante do histórico do 

paciente, foi solicitado exame sorológico para leishmaniose visceral com diluição total. O 

resultado do exame foi não reagente. Sendo assim, foi aplicado uma terapia com: Soro Ringer 

com lactato (50 ml/kg IV); Metronidazol (15 mg/kg IV BID); Probiótico (4g/animal VO 

BID); Ácido Eicosapentaenoico + Ácido Docosahexaenoico (1 cápsula/33 kg VO SID); 

Cloridrato de Benazepril (0,25 mg/kg VO BID).  
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Tabela 3 - Comparativo dos hemogramas e análises bioquímicas no segundo período de 

internamento do paciente realizados em hospital particular em Fortaleza – CE 

            Fonte: Autores, 2022. 

 

Além disso, foram solicitados: hemograma e análises bioquímicas (ALT + 

creatinina) que demonstraram anemia normocítica normocrômica (eritrócitos 

4.500.000/mm³), leucocitose (34.500/mm3), neutrofilia (25.875/mm³), linfocitose 

(6.210/mm3) e monocitose (2.415/mm3). Ademais, foram notadas alterações em valores de 

proteína total plasmática (8.2 g/dl) e creatinina (2,60 mg/dl). Com base nos resultados, foi 

instituída terapia semelhante à anterior, acrescido de GLICOPAN GOLD® (1 

comprimido/10 kg VO SID); ERITRÓS DOG TABS® (1 tablete/animal VO SID). Diante 

do exposto, foram solicitados dois hemogramas e análises bioquímicas (ALT + creatinina) 

para o acompanhamento do quadro, realizados a cada dois dias.  

No dia 21/11, foi demonstrado através dos resultados dos exames, que o paciente 

apresentava anemia normocítica normocrômica (eritrócitos 4.070.000/mm³), leucocitose 

(29.900/mm3 ), e neutrofilia (26.013/mm³). Sendo observadas também plaquetas gigantes e 

linfócitos reativos (11%). Em análises bioquímicas foi observado alteração em enzima 

creatinina (2,0 mg/dl). Sendo assim, foi mantida a mesma terapêutica. 

Já no dia 23/11, o paciente ainda apresentava anemia normocítica normocrômica 

(eritrócitos 3.680.000/mm³), leucocitose (27.800/mm3 ), e neutrofilia (23.352/mm3 ), além 

do aumento de creatinina (1,7 mg/dl). Portanto, a terapêutica foi mantida.  
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Diante do histórico, foi solicitada a realização do teste rápido 4Dx Idexx®, cujo 

resultado foi positivo para Erliquiose. Assim, foi instituído o protocolo terapêutico 

utilizando: Soro Ringer com lactato (50 ml/kg IV); Probiótico (4 g/animal VO BID); Ácido 

Eicosapentaenoico + Ácido Docosahexaenoico (1 cápsula/33kg VO SID); Cloridrato de 

Benazepril (0,25 mg/kg VO BID); GLICOPAN GOLD® (1 comprimido/10 kg VO SID); 

ERITRÓS DOG TABS® (1 tablete/animal VO SID); Tramadol (4 mg/kg SC BID); 

Doxiciclina (7 mg/kg VO BID). 

Devido ao resultado positivo para Erliquiose, solicitou-se então, hemograma e 

análises bioquímicas (ALT + creatinina), para o acompanhamento do quadro. Os resultados 

dos exames demonstraram melhora no quadro de anemia normocítica normocrômica 

(eritrócitos 3.890.000/mm³), de leucocitose (24.600/ mm3 ) e neutrofilia (21.894/mm³), 

além do aumento de creatinina (1,9 mg/dl). Com isso, a terapia especificada anteriormente 

foi mantida. 

Após quatros dias de protocolo terapêutico, um novo hemograma e análises 

bioquímicas foram realizados para acompanhamento, demonstrando em seus resultados 

significativa melhora da anemia normocítica normocrômica (eritrócitos 4.900.000/mm³), 

além do aumento de creatinina (2,10 mg/dl) e ALT (131 UI/L).  

Após os resultados dos exames, o paciente recebeu alta médica para continuar o 

tratamento em casa, uma vez que o mesmo apresentava sinais visíveis de melhora clínica. Até 

o fim do período de estágio no Hospital Etave, o animal apresentava-se clinicamente bem e 

seguia com acompanhamento veterinário para a doença renal.  

Dentre as manifestações mais comuns da Erliquiose estão a letargia, anorexia, 

hipertermia, anemia e febre (Nelson & Couto, 2015). No primeiro contato com o paciente, 

observou-se que o animal apresentava além da hiporexia, uma lesão no membro posterior 

direito e febre (39,6° C). Para tanto, foram realizados exames de hemograma e bioquímico a 

fim de investigar o quadro geral do paciente e assim estabelecer a terapêutica adequada. 

Tendo em vista os registros obtidos no hemograma (Tabela 1), alguns resultados foram 

superiores aos considerados dentre as normalidades de referência da espécie, enquanto 

outros estavam dentro da faixa de limite. 

Os resultados demonstraram alteração renal devido ao conjunto de fatores, tais 

como a alteração no valor da enzima creatinina, sendo os resultados oscilatórios em torno 

de 1,7 e 2,2 mg/dl, perda de relação córtico-medular em imagem ultrassonográfica, 

proteinúria e liberação de células epiteliais renais em sumário de urina.  
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Ainda em sumário de urina, o paciente apresentou a densidade urinária próxima ao 

limite inferior (1018), sendo tal alteração justificável devido a doença renal crônica. Segundo 

Gerber & Volkweis (2017), pela densidade urinária é possível avaliar a função renal, uma vez 

que a produção de urina com baixa densidade é um indicativo de anormalidade renal. Porém, 

o valor da densidade urinária poderia estar subestimado, já que o animal estava sendo 

submetido a fluidoterapia diariamente, tendo como consequência a diluição da urina. 

Ademais, a proteinúria e o valor de relação proteína/creatinina urinária não poderiam ser 

considerados fidedignos nesse caso, já que o paciente apresentou significativa quantidade de 

hemácias na urina. Além disso, vale ressaltar que a relação proteína/creatinina urinária só 

pode ser realizada em urina sem sedimento ativo. Thrall (2015), explica que o tratamento à 

base de fluidoterapia pode modificar a perfusão renal. Todavia, os resultados acima citados 

eram sugestivos de doença renal crônica.  

No hemograma também foi possível identificar em diversos momentos anemia 

normocítica normocrômica, leucocitose por neutrofilia, linfocitose e monocitose, porém não 

houve o aparecimento de trombocitopenia.  

Segundo Manoel (2010), anemia e trombocitopenia podem ser observadas tanto na 

fase aguda como na fase crônica da infecção por E. canis, no entanto, nesta análise, tal 

alteração não foi observada. Diversos estudos enfatizam que a trombocitopenia pode ser 

moderada ou severa, acompanhada da redução moderada da contagem de leucócitos na fase 

aguda da EMC, sendo moderada na fase subclínica (DE SÁ et al., 2018).  

Os casos não trombocitopênicos ocorrem devido à má formação das plaquetas, no 

entanto, em seus estudos com erliquiose canina, Siqueira Mendonça et al. (2005) observaram 

que apenas 13% dos animais com EMC não apresentam trombocitopenia.  

Algumas repercussões clínicas podem surgir nos casos não-trombocitopênicos, 

como: distúrbios de coagulação, sangramentos intensos, vasculites e processos inflamatórios 

não responsivos. Isso ocorre devido ao comprometimento da formação de pseudópodes de 

plaquetas, influenciado pelo fator de inibição da imigração plaquetária (Almosny, 2002; 

Cohn, 2003), impedindo as plaquetas de cumprir sua função adequadamente. 

Além dos sinais clínicos hematológicos relatados anteriormente, pode ocorrer 

alterações em órgãos, devido a transição da bactéria para as células do retículo endotelial, 

sendo elas: alterações em fígado podem causar hiperglobulinemia, hipoalbuminemia, 

hiperproteinemia e aumento de enzimas hepáticas, sendo essas a FA (Fosfatase Alcalina) e 

ALT (Alanina Amino Transferase), levando a uma hepatopatia; as lesões renais ocasionam 



Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 3 

60 

proteinúria e glomerulonefrite, que são depósitos e/ou retenção de complexo antígeno-

anticorpo no glomérulo, estimulando mediadores bioativos a causarem lesões (Tinucci-Costa 

& Dagnone, 2018). 

De acordo com a Sociedade Internacional de Interesse Renal (IRIS, 2020), os níveis 

de creatinina podem ser classificados em quatro estágios de evolução da doença renal crônica, 

sendo o estágio II apresentado pelo paciente (1,4 a 2,0 mg/dL). No entanto, o estadiamento 

não pôde ser feito de maneira ideal, visto que não foram feitos SDMA, dosagem de eletrólitos 

(sódio, potássio e fósforo) nem repetição de sumário de urina e aferição de pressão arterial 

para acompanhamento.   

Nesse caso, também foi observado aumento em ALT (131 UI/L), sendo explicado 

por Gaskill et al. (2005) que afirmam que a alteração em ALT é muito comum em cães com 

doença hepática, podendo também ser encontrado em cães com erliquiose. 

Diante do aparecimento das anormalidades e o agravante do quadro, foi solicitado 

um Teste 4Dx Idexx, resultando positivo para Erliquiose. Durante o período de 

acompanhamento, outro agravante observado foi a liberação de proteínas e células renais 

pela urina.    

Em relação ao tratamento instituído, após a confirmação de EMC, Nelson & Couto 

(2015), indicam que a conduta terapêutica baseada em doxiciclina tem surtido efeitos 

positivos para o tratamento da doença por ser uma droga de fácil absorção, lipossolúvel, com 

uma meia-vida de dez a doze horas. O protocolo terapêutico para sua utilização deve ser 

realizado em um período de 28 (vinte e oito) dias de medicação, de forma consecutiva, 

podendo perdurar até 8 (oito) semanas de tratamento em casos crônicos (Fruet, 2005). 

No entanto, apesar do acompanhamento clínico e tratamento, o paciente descrito 

no seguinte relato veio a óbito no dia 2 de janeiro de 2021, em decorrência do agravamento 

da doença renal crônica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A erliquiose monocítica canina (EMC) é uma enfermidade que causa altas taxas de 

mortalidade em cães, visto que seus sintomas são facilmente confundidos com outras 

doenças, dificultando, assim, uma terapêutica eficaz. O diagnóstico precoce para o 

tratamento da erliquiose canina é de fundamental importância, pois quando não é descoberta 

no início, pode ocasionar outras complicações, como nefropatias.  
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No caso clínico abordado, a doxiciclina usada para o tratamento da erliquiose 

apresentou resultado satisfatório, no entanto, o quadro do paciente foi agravado devido a 

associação da doença com a lesão renal, levando-o a óbito. 
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