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HEPATOPATIAS SECUNDÁRIAS 

 

Resumo 

O fígado é um órgão central que participa em inúmeros processos metabólicos do 

organismo. Como tal, a sua integridade pode ser comprometida por alterações orgânicas 

extra-hepáticas dos mais variados tipos. As hepatopatias secundárias atingiram 43% da 

população canina com alterações hepáticas da Clínica veterinária AZEVET durante o 

período compreendido entre Dezembro de 2011 e Março de 2014. Trata-se de uma 

percentagem considerável onde, muitas vezes, a distinção entre hepatopatia secundária ou 

primária pode ser difícil. Assim, procurou-se encontrar um método através do qual se possa 

identificar, com uma razoável segurança, a presença de uma hepatopatia secundária, como 

eventual alternativa à biópsia hepática, poupando assim tempo e dinheiro que pode ser 

aplicado no tratamento da causa primária. Com base nas imagens ecográficas e nas 

análises bioquímicas dos animais em estudo, foi realizada a associação destes dois 

parâmetros. Segundo o teste estatístico Fisher, a utilização deste método para o diagnóstico 

de hepatopatias secundárias revelou resultados significativos (p-value < 0,05). A sua 

sensibilidade foi de 72,2% e a especificidade 95,8%.  

 

Palavras-chave: fígado, ecografia, bioquímicas, hepatopatias secundárias  
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SECUNDARY HEPATOPATHIES 

 

Abstract  

The liver is a central organ that participates in numerous metabolic processes. As such, its 

integrity can be compromised by extra hepatic organic changes of all kinds. Between 

December 2011 and March 2014, 43% of the hepatic disorders in the canine population in 

AZEVET Veterinary Clinic were secondary hepatopathies. This is a significant proportion in 

which the distinction between primary or secondary hepatopathies can be difficult. So, the 

aim of this thesis was to find out a method through which the clinician can identify, with a 

reasonable safety, the presence of a secondary hepatopathy, as an alternative to liver 

biopsy, thus saving time and money that could be used in the treatment of the primary cause. 

Based on the echographic images and biochemical analysis from the animals in study, the 

association of these two parameters was held. According with Fisher statistical test, this 

method has significant results (p-value < 0,05) in the diagnosis of secondary hepatopathies. 

The sensibility was 72.2%, while the specificity was 95.8%. 

 

Key words: liver, ultrasound, biochemistry, secondary hepatopathies. 
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I. Breve descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Este documento, realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

(MIMV), encontra-se dividido em três partes. A primeira compreende uma breve descrição 

das atividades realizadas durante o estágio curricular na Clínica Veterinária AZEVET, 

seguindo-se a revisão bibliográfica sobre alterações hepáticas verificadas em diferentes 

doenças, nomeadamente no que diz respeito à sua imagem ecográfica, análises 

bioquímicas e sintomatologia, com especial ênfase em hepatopatias secundárias. Por fim, 

foram interpretados os dados recolhidos na Clinica Veterinária AZEVET desde 2011 

relativamente a estas mesmas hepatopatias.   

 

O estágio curricular foi realizado na área de Clínica de Animais de Companhia, na Clínica 

Veterinária AZEVET, sob a orientação da Dra Ivana Coimbra. Teve a duração de 6 meses, 

compreendidos entre o dia 1 de Dezembro de 2013 e o dia 31 de Maio de 2014. 

A Clínica Veterinária AZEVET presta cuidados de alta qualidade, na área da saúde e bem-

estar animal, com base na experiência dos seus médicos veterinários e auxiliares, 

acumulada ao longo de cerca de 20 anos, procurando estar em permanente atualização 

científica. É uma clínica de referência em medicina interna para animais de 

companhia, funcional e equipada com métodos auxiliares de diagnóstico atuais, tais como 

raio X simples, raio X de contraste, ecografia abdominal, ecografia de intervenção, 

ecocardiografia, eletrocardiografia e análises clínicas. Inclui vários serviços, nomeadamente 

clínica geral, consulta da dor, consultas de especialidade, internamento, cirurgias e 

domicílios.  

As principais atividades desenvolvidas foram: recolha de história pregressa, realização de 

exame físico, discussão dos casos com o Médico Veterinário responsável sobre 

diagnósticos diferenciais e opções terapêuticas, castrações, entre outros. O facto de 

conseguir acompanhar os casos clínicos desde o momento de entrada do animal na clínica, 

até à sua resolução clínica permitiu-me desenvolver capacidades em medicina interna, 

nomeadamente diagnóstico e terapêutica. Participei ainda no tratamento e sutura de ovelhas 

traumatizadas. Foram praticados vários procedimentos tais como contenção dos animais, 

preparação e administração de vacinas ou medicação, cateterização venosa, montagem de 

sistemas de venóclise, colheita de sangue para análises, realização de testes rápidos e 

supervisionamento do bem-estar e saúde dos animais em internamento bem como a sua 

monitorização. Surgiu também a oportunidade de assistir e participar em alguns 

procedimentos, tais como algaliação, transfusão sanguínea, drenagem de derrames, 

enemas e fisioterapia. 

Na cirurgia, para além de ter auxiliado o cirurgião principal em algumas intervenções, as 

atividades desenvolvidas passavam por preparação do paciente (desde a preparação e 
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administração da pré-medicação e indutores anestésicos até à colocação do cateter, e 

preparação asséptica do campo cirúrgico), intubação endotraqueal, monitorização 

anestésica e colocação de pensos.  

A área de imagiologia engloba a radiologia e a ecografia. Neste serviço foi possível 

acompanhar a realização de raios X, ecografias abdominais, cardíacas e também oculares. 

Para além de participar na contenção, posicionamento e monitorização anestésica dos 

pacientes sempre que a anestesia era necessária, realizei ecografias abdominais de forma 

autónoma. 

 

II. Revisão Bibliográfica 

 

1. Ecografia hepática 

1.1. Princípios básicos 

Está indicada a realização de ecografia hepática sempre que exista icterícia, ascite, febre de 

origem desconhecida, massa abdominal cranial, dor abdominal cranial, pesquisa de 

metástases ou simplesmente quando os sinais clínicos ou alterações bioquímicas sejam 

indicativos de doença hepática (Rademacher, 2010).  

É realizada principalmente com o animal em decúbito dorsal. Se for necessário por 

determinada circunstância (por exemplo presença de ar ou conteúdo alimentar no 

estômago), ou por preferência do operador, outras posições podem ser adotadas como 

decúbito lateral esquerdo, lateral direito ou em estação. As sondas convexas de 7,5 MHz 

são as mais indicadas para animais de pequeno porte, enquanto que para animais de médio 

porte a frequência deverá baixar para os 5 MHz. Para animais maiores são aconselhadas 

sondas com frequências inferiores a 5 MHz. A visualização do fígado pode ser obtida por 

abordagem intercostal (útil para a visualização do ducto biliar comum, veia porta, veia 

hepática, veia cava caudal, e linfonodos a partir da janela intercostal direita) ou subxifóide 

(Rademacher, 2010). Brinkman-Ferguson e Biller (2009) demonstraram que a abordagem 

intercostal também pode ser útil em casos de cães com peito profundo, micro-hepatia, 

presença de gás intestinal ou derrame peritoneal. Ao colocar a sonda na posição subxifóide, 

esta deve ser apontada crânio-dorsalmente. A partir desta posição percorre-se toda a 

arcada costal da esquerda para a direita, de cima para baixo, com a sonda em posição 

longitudinal e depois transversal, numa tentativa de observar todo o fígado. Caso o cólon 

transverso ou o estômago dificultem o procedimento, a abordagem intercostal é a alternativa 

recomendada (Rademacher, 2010). 

O fígado está protegido pelas costelas, em contacto direto com o diafragma cranialmente, 

onde é possível visualizar frequentemente o artefacto “imagem de espelho”. Este artefacto 
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forma-se quando as ondas que sofrem refração numa estrutura oblíqua como o diafragma, 

não regressam de imediato à sonda. No ecrã, este atraso provoca o reaparecimento do 

fígado distalmente ao diafragma, pelo que não deve ser confundido com uma rotura do 

mesmo. Caudalmente ao centro contacta com o estômago, à esquerda com o baço e à 

direita com o rim direito. Na Figura 1 é visível o fígado a contactar com o diafragma e o 

estômago. 

 

Figura 1 - Fígado, estômago e diafragma (Fonte: Rademacher, 2010). 

 

Parênquima hepático a contactar cranialmente com o diafragma (identificado por setas) e com o 

estômago caudalmente (identificado com as letras ST). 

 

Ventralmente ao fígado e dorsalmente ao processo xifóide pode ser observada a gordura 

falciforme, que é isoecogénica ou hiperecogénica em relação ao fígado (Rademacher, 

2010). A fina cápsula que envolve o fígado é importante para a separação visual de ambas 

as estruturas (Nyland, Matton, & Auld, 2002).  

O fígado divide-se no lobo direito, esquerdo, caudado, quadrado e papilar. À esquerda da 

linha média surge o lobo esquerdo, que se divide em lobo esquerdo lateral e lobo esquerdo 

medial. Na linha média pode ser observado o lobo quadrado. À direita encontra-se o lobo 

direito, que também se divide em medial e lateral. Ainda à direita visualiza-se o lobo 

quadrado, papilar e caudado, que contacta com o rim direito. A visualização dos diferentes 

lobos é difícil, a não ser na presença de líquido abdominal livre. (Nyland, Matton, Herrgesell, 

& Wisner, 2002). 

 

1.2. Trato biliar extra-hepático 

A vesícula biliar apresenta-se como uma estrutura anecogénica de parede muito fina, muitas 

vezes com reforço acústico posterior. Pode estar distendida em animais com anorexia ou 

em jejum (Rademacher, 2010). A sua localização, entre o lobo direito medial e o quadrado, 

designada por fossa vesicular, pode variar de paciente para paciente, podendo encontrar-se 
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junto à linha média ou situar-se mais para a direita. Quando se encontra distendida, a sua 

porção fundica pode contatar com o diafragma. Por vezes é possível seguir o trajeto de 

saída da vesícula biliar pelo ducto cístico, onde se junta ao ducto hepático. Estes passam a 

ducto biliar comum, que nos gatos apresenta um máximo de 4 mm de diâmetro e 3 mm nos 

cães (não visível em condições normais), que por sua vez termina na papila duodenal maior. 

É possível encontrar sedimento em animais clinicamente normais, embora em gatos seja 

mais raro do que em cães. Dorsalmente ao ducto biliar encontra-se a veia porta que 

transporta o sangue proveniente da circulação mesentérica e esplénica. Por sua vez, a veia 

cava encontra-se dorsalmente e à direita da veia porta (Nyland, Matton, & Auld, 2002). 

 

1.2.1. Obstrução do trato biliar 

A primeira indicação de obstrução completa do trato biliar é o aumento da curvatura do colo 

da vesícula biliar com dilatação generalizada da mesma, à qual se segue o ducto biliar 

comum. Como referido, a visualização deste ultimo é mais fácil a partir do espaço entre a 

11ª e 12ª costelas. Os gatos com obstrução biliar extra-hepática apresentam um diâmetro 

superior a 5 mm. Após 48 horas de obstrução, os ductos extra-hepáticos tornam-se visíveis. 

Ao fim de 5 a 7 dias, os ductos intra-hepáticos tornam-se também visíveis exibindo uma 

parede hiperecogénica. Assim, para determinar qual a causa de obstrução do ducto biliar 

comum é essencial avaliar o fígado de modo a descartar causas intra-hepáticas ou extra-

hepáticas a nível de trato biliar, pâncreas, trato gastrointestinal ou linfonodos (Nyland, 

Matton, Herrgesell, et al., 2002). Contudo, num estudo feito por Gaillot, Penninck, Webster, e 

Crawford (2007), cerca de 50% dos gatos com obstrução biliar extra-hepática não 

apresentaram dilatação da vesícula hepática, pelo que a ausência deste achado não elimina 

a possibilidade de obstrução. 

 

1.2.2. Sedimento biliar 

A sua causa e significado clínico não são bem conhecidos. São constituídos por uma 

mistura de cristais de colesterol, pigmentos biliares, mucina e sais biliares (Rademacher, 

2010). Pode ser observado tanto em animais saudáveis com alimentação normal, como em 

jejum (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). No entanto, a sua presença em gatos foi 

associada a parâmetros laboratoriais hepáticos elevados e pode significar a existência de 

doença hepatobiliar (Harran, D’Anjou, & Dunn, 2009). A observação de sombra acústica 

pode ser indicativa de presença de cálculos, pelo que se deve provocar uma ligeira agitação 

do conteúdo com a própria sonda numa tentativa de visualização dos cálculos em 

movimento (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 
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1.2.3. Espessura da parede da vesícula biliar  

Apresenta-se normalmente como uma linha ecogénica muito fina entre o parênquima 

hepático e a bílis, pelo que nem sempre é observada. O aumento da sua espessura é um 

dado pouco específico para o diagnóstico, porém, está muitas vezes associado a hepatite 

aguda ou crónica, colangite e colangiohepatite (Nyland, Hager, & Herring, 1989). Segundo 

Hittmair, Vielgrader, e Loupal (2001), uma espessura superior a 1 mm em gatos é indicativa 

de doença biliar. Menos frequentemente pode estar associada a hipoalbuminémia, falha 

cardíaca direita, septicémia e neoplasia (Shlaer, Leopold, & Sheible, 1981).  

 

1.2.4. Colecistite aguda 

A aparência ecográfica da colecistite aguda varia consoante os casos. Normalmente é 

possível verificar um aumento da espessura da parede da vesícula biliar, juntamente com o 

sinal de Murphy (ao exercer pressão na vesícula biliar, o animal interrompe brevemente a 

respiração). No caso de colecistite enfisematosa forma-se uma sombra acústica com 

presença de reverbação resultante da presença de organismos produtores de gás como o 

clostridium perfringens. Este sobe para a porção superior da vesícula, enquanto que o 

sedimento e possíveis cálculos se acumulam na porção inferior (Nyland, Matton, Herrgesell, 

et al., 2002). 

Outra apresentação de colecistite aguda surge na forma de mucocelo, o qual se forma a 

partir de um aumento de produção de mucina, um dos constituintes da bílis (Rademacher, 

2010). A vesícula biliar apresenta-se distendida, com parede espessada e com lamas 

biliares por vezes com padrão estrelado ou de kiwi, as quais não se deslocam com a 

agitação da sonda. Este tipo de colecistite pode eventualmente provocar perfurações, 

obstrução biliar e necrose da parede biliar (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). Parece 

haver predisposição para raças como Cocker Spaniel, Cão de Pastor das Shetland e 

Schnauzer Miniatura (Rademacher, 2010). 

Finalmente, a colecistite necrosante apresenta-se com uma parede espessada, irregular, 

com ulceração e hemorrágica (Simeone, Brink, & Mueller, 1989). 

 

1.2.5. Colecistite crónica 

Com a fibrose e inflamação crónica, a parede da vesícula biliar apresenta-se espessada e 

por vezes mineralizada e com pólipos. Em casos de fibrose grave, a capacidade de 

distensão da vesícula fica afetada (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002).  

 

1.2.6. Rotura da vesícula biliar 

Ecograficamente verifica-se perda de continuidade da parede (por vezes difícil de visualizar 

por colapso da vesícula), hiperecogenicidade mesentérica no local e fluído peritoneal livre 
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(Rademacher, 2010). Segundo Crews, Feeney, Jessen, Rose e Matise (2009), a ecografia 

apresenta uma sensibilidade de 94,4% e uma especificidade de 44,5% para o diagnóstico 

de rotura da vesícula biliar. 

 

1.2.7. Neoplasia biliar 

Só pode ser facilmente reconhecida caso esteja confinada à parede da própria vesícula. 

Caso contrário, uma vez que a sua aparência é muito variável, não pode ser diferenciada de 

neoplasias hepáticas (Nyland et al., 1989). 

 

1.2.8. Técnicas de intervenção 

Na presença de uma colecistite, deve ser realizada uma colecistocentese, uma vez que 

fornece informações citológicas e bacteriológicas fundamentais para uma terapia 

antimicrobiana eficaz. Os maiores riscos deste procedimento são o derrame biliar e a 

hemorragia, os quais aumentam quando a vesícula biliar está distendida e/ou a sua parede 

se encontra alterada (Rademacher, 2010). Segundo D’Anjou (2008), uma abordagem 

transhepática é a mais segura uma vez que o fígado irá isolar a vesícula na zona de incisão, 

minimizando assim as consequências dos riscos já referidos. 

 

1.3. Vasculatura hepática 

No que diz respeito ao sistema vascular hepático, as veias hepáticas podem ser distinguidas 

das veias porta não só por possuírem paredes com ecogenicidade mais reduzida, mas 

também pelo facto de ser possível seguir o seu trajeto até à veia cava caudal. De uma forma 

sucinta, as veias hepáticas do lobo esquerdo, quadrado e direito medial, convergem para 

entrar na veia cava caudal num único local, junto ao diafragma, como é visível na Figura 2. 

 

Figura 2 - Plano sagital hepático (Fonte: Nyland, Matton, Herrgesell, et al. 2002). 

 

É possível distinguir as várias estruturas e as suas relações anatómicas: ducto hepático comum 

(CHD) ventral à veia porta (PV), que por sua vez se situa ventralmente à veia cava caudal (CVC). 

Veia hepática (HV) a entrar na CVC. Diafragma (D). 
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Caudalmente, a veia hepática do lobo lateral direito e do lobo caudado unem-se à veia cava 

caudal em locais diferentes. Quanto ao sistema portal, a vascularização é um pouco 

diferente. A veia porta esquerda divide-se para atingir a porção lateral e medial do lobo 

esquerdo. A responsável por irrigar o lobo quadrado é uma veia que se ramifica diretamente 

da veia porta ou em alguns casos, a partir da veia porta medial esquerda já referida. A veia 

porta medial direita, que irriga o lobo medial direito, também é proveniente diretamente da 

veia porta. Os vasos portais que irrigam o lobo lateral direito e o lobo caudado, são 

normalmente formados em conjunto a partir da veia porta sendo a sua visualização mais 

difícil, pelo que uma abordagem intercostal direita (entre o 9º e o 11º espaço intercostal) 

pode ser vantajosa (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

Para avaliar o padrão vascular do fígado, assim como a velocidade e direção do fluxo, 

utiliza-se o Doppler. A veia cava, de uma abordagem ventral, encontra-se à direita da aorta, 

e ligeiramente dorsal e à direita da veia porta. A sonda deve apontar cranialmente e com um 

ângulo de incidência inferior a 60º de modo de modo a que as medições obtidas sejam 

corretas. Devido à contração arterial, o fluxo venoso da veia cava e das veias hepáticas 

demonstra alguma variação. Quando se dá a contração arterial, existe um fluxo retrógrado 

de sangue em direção ao fígado. Após a sístole atrial, durante a contração ventricular, surge 

um forte fluxo de sangue em direção ao átrio direito. À medida que o átrio fica cheio, a 

velocidade de fluxo volta a diminuir. No entanto, após a abertura da válvula tricúspide, com o 

enchimento passivo dos ventrículos, volta a surgir fluxo sanguíneo em direção ao átrio 

direito, mas desta vez com velocidades menores. Também a respiração pode influenciar o 

fluxo da veia cava e das veias hepáticas. Durante a inspiração, o aumento de pressão 

abdominal, provoca um aumento do fluxo em direção ao coração. Alterações que 

provoquem falha cardíaca direita como insuficiência da tricúspide, tamponamento e 

pericardite constritiva, vão provocar dilatação e fluxo pulsátil evidentes (Nyland, Matton, 

Herrgesell, et al., 2002). 

Para avaliação da veia porta é necessário obter uma visualização de eixo longo, com um 

ângulo de incidência inferior a 60º. Neste caso, a velocidade do fluxo é mais estável, embora 

apresente pequenas variações devido ao movimento respiratório do diafragma o qual 

provoca diminuição da velocidade com a inspiração. A velocidade de fluxo do sangue portal 

é de 10 a 25 cm/seg em cães (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). Em gatos os valores 

descem para 10 a 12 cm/seg (Lamb, 1998). Também na veia porta a presença de fluxo 

pulsátil mais evidente pode ser sugestivo de doença cardíaca direita (Rengo, Brevetti, & 

Sorrentino, 1998). No entanto, pode ocorrer pulsatilidade portal em cães sem doença 

cardíaca, cujo fígado se encontrava saudável ou cirrótico, pelo que outros mecanismos 

poderão ser responsáveis por uma eventual pulsatilidade da veia porta (Washberg, 

Needleman, & Wilson, 1995). 
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1.3.1. Alterações na veia cava caudal e veias hepáticas 

Veias hepáticas dilatadas e congestão passiva do fígado ocorre principalmente por falha 

cardíaca direita, que por sua vez pode ser causada por hipertensão pulmonar, estenose 

pulmonar, tamponamento cardíaco, insuficiência da válvula tricúspide, doença do miocárdio, 

entre outras. Como referido anteriormente, as veias hepáticas são mais facilmente 

visualizadas junto ao diafragma, local onde se unem à veia cava caudal. Ecograficamente o 

fígado apresenta-se aumentado, difusamente hipoecogénico e com presença de derrame 

peritoneal. A presença de trombos ou massas que comprimam a veia cava caudal podem 

provocar dilatação das veias hepáticas. Os trombos apresentam-se normalmente com 

ecogenicidade aumentada, exceto se tiverem sido formados recentemente. Com o Doppler 

Cor é possível detetar a turbulência, redução ou mesmo ausência do fluxo sanguíneo devida 

à presença dos trombos. (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

 

1.3.2. Alterações na veia porta 

As alterações mais frequentemente encontradas são os shunts portossistémicos. Suspeita-

se deste diagnóstico quando se observa hipoplasia do fígado e diminuição do diâmetro das 

veias porta (Lamb, 1996). Estes podem ser congénitos ou adquiridos, únicos ou múltiplos, 

intra ou extra-hepáticos. Os cães de raça pequena têm mais frequentemente shunts 

congénitos únicos extra-hepáticos, ao contrário dos cães de raça grande que apresentam 

com maior frequência shunts congénitos intra-hepáticos. Nos gatos, os shunts intra-

hepáticos congénitos são raros. Ecograficamente é mais fácil diagnosticar shunts intra-

hepáticos do que extra-hepáticos devido às várias localizações possíveis destes últimos, 

que podem ligar as veias porta às veias cólica, esplénica, renal, ázigos, entre outras 

(Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). Tipicamente shunts extra-hepáticos congénitos 

derivam da veia esplénica e gástrica esquerda, ligando-se diretamente à veia cava caudal 

(Rademacher, 2010).  

Como referido anteriormente, a velocidade de fluxo na veia porta em cães situa-se entre 10 

a 25 cm/seg e em gatos entre 10 a 12 cm/seg. Na presença de shunts portossistémicos 

congénitos, 70% dos cães apresentam velocidades superiores a 25 cm/seg e padrões de 

fluxo anormais (Lamb, 1996), o que também acontece em gatos (Lamb, Forster-van Hijfte, & 

White, 1996). A utilização do Doppler permite assim prever a existência de shunts sem os 

ver diretamente na imagem. No entanto, esta técnica não substitui os dados obtidos pela 

história clínica, exames laboratoriais, biópsia ou outros métodos de diagnóstico por imagem 

como a arteriografia mesentérica cranial ou portografia mesentérica e esplénica (Nyland, 

Matton, Herrgesell, et al., 2002).  

Os shunts portossistémicos adquiridos extra-hepáticos resultam principalmente da presença 

de hipertensão portal. A causa mais comum é a hipertensão portal de origem hepática, 
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devido sobretudo a hepatopatias crónicas que provoquem fibrose e cirrose. Neste caso, a 

avaliação do volume de fluxo de sangue portal com Doppler, revela uma diminuição 

marcada, apresentando valores de 9,2 cm/seg (Nyland & Fisher, 1990). Esta diminuição da 

velocidade resulta principalmente da dificuldade circulatória hepática que impede o sangue 

de atingir o sistema portal. A hipertensão portal pode também surgir por causas pós-

hepáticas (trombose da veia hepática, trombose da veia cava caudal, cranialmente à 

entrada das veias hepáticas, e pericardite constritiva) ou pré-hepáticas (trombose e 

compressão externa da veia porta) (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). Outra maneira 

de prever a presença de um shunt extra-hepático é através da medição do diâmetro da veia 

porta. Um rácio veia porta/aorta inferior a 0,65 é indicativo da presença de shunt, uma vez 

que o diâmetro da veia porta fica reduzido na presença deste. Por outro lado, um rácio 

superior a 0,8 exclui a presença de shunt extra-hepático (Rademacher, 2010). 

A ecografia é um dos primeiros métodos de diagnóstico utilizados nestas situações pois é 

rápida, não invasiva e ajuda a descartar outros possíveis diagnósticos (Tiemessen, 

Rothuizen, & Voorhout, 1995). No entanto, caso não se consiga identificar o shunt, outras 

técnicas de imagem já referidas podem dar informações mais definitivas e fiáveis quanto ao 

tipo e localização do shunt, para uma eventual resolução cirúrgica (Suter, 1975).  

 

1.3.3. Alterações nas artérias hepáticas 

O fluxo sanguíneo presente é semelhante ao que se encontra noutros órgãos, como é o 

caso dos rins, que apresentam baixa resistência ao pico sistólico e boa perfusão durante a 

diástole. Segundo o estudo realizado por Lamb, Burton, e Carlisle (1990), os cães com 

fístulas arteriovenosas, revelaram picos de fluxo sistólico superiores, devido à menor 

resistência vascular associada às fístulas. Contudo, em cães com trombose da veia porta ou 

insuficiência hepática, o fluxo apresentava-se normal. Uma fístula congénita que esteja entre 

as artérias hepáticas e a veia porta, provoca hipertensão portal e consequentemente shunts 

portossistémicos podem formar-se. Neste caso, os pacientes são jovens e manifestam 

ascite marcada (Rademacher, 2010). Com o Doppler, é possível distinguir com relativa 

facilidade fístulas arteriovenosas de shunts portossistémicos, devido aos diferentes padrões 

de fluxo (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

 

1.4. Parênquima hepático 

O parênquima hepático possui ecogenicidade e textura média característica, com presença 

das veias porta (de parede hiperecogénica) e veias hepáticas (de parede hipoecogénica) no 

seu interior. A avaliação da ecogenicidade do fígado pode ser feita por comparação com o 

baço que se apresenta normalmente mais hiperecogénico e menos grosseiro, e com o 
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córtex renal que se apresenta mais hipoecogénico (Rademacher, 2010). A comparação 

entre o fígado e baço é visível na Figura 3. 

 

Figura 3 - Fígado e baço (Fonte: Rademacher, 2010). 

 

Fígado (L) e baço (S). 

 

O seu tamanho deve também ser analisado. O fígado não apresenta um tamanho padrão, 

pois este varia muito consoante as espécies e o tamanho do animal, principalmente em 

cães. Por este motivo, outros aspetos ecográficos podem ser sugestivos de hepatomegália 

como os aumentos da distância entre o diafragma e o estômago, ou da porção do fígado 

que se apresenta ventral ao estômago ou ao rim direito, bem como a presença de margens 

arredondadas. Da mesma forma, outros achados podem ser indicativos de redução do 

tamanho do fígado, como a dificuldade na sua visualização, a diminuição da distância entre 

o diafragma e o estômago, a fraca visualização do fígado cranial ao rim direito, e a 

observação de margens irregulares (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

 

1.4.1. Alterações focais 

Uma vez que o parênquima hepático é uniforme, as alterações focais que possam surgir são 

facilmente detetáveis. Entre estas alterações temos:  

- Quistos: podem ser classificados como congénitos ou adquiridos, solitários ou múltiplos. 

Na maioria dos casos, apresentam-se ecograficamente com uma parede fina e bem 

definida, hipoecogénicos no interior, com evidente reforço acústico posterior, tal como é 

visível na Figura 4. Perifericamente apresentam zonas refletivas e refrativas. Quistos 

adquiridos podem formar-se no parênquima hepático ou no trato biliar. Estes últimos são 

mais facilmente encontrados em gatos, estando referido que nos cães existe uma maior 

incidência nas raças West Highland White Terrier e Cairn Terrier (Nyland, Matton, 

Herrgesell, et al., 2002). Podem surgir a partir de cavitações pós-traumáticas, pseudo 

quistos biliares e ainda devido a parasitas (Rademacher, 2010). Apesar dos quistos serem 
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normalmente detetados acidentalmente, podem eventualmente surgir sinais clínicos que se 

manifestam quando grande parte do parênquima hepático se encontra infiltrado por quistos, 

quando estes infetam ou quando provocam compressão mecânica de outras estruturas 

importantes. A colheita de material, por punção aspirativa de agulha fina (PAAF) ecoguiada, 

para citologia e cultura bacteriana é aconselhada (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

Segundo Zatelli, D’Ippolito, Bonfanti, e Zini (2007), em 22 animais com quistos hepáticos 

sintomáticos, os sinais clínicos mais frequentes foram dor abdominal, anorexia, relutância ao 

movimento e vómito. Foi realizada a drenagem e alcoolização dos quistos, tendo-se 

constatado que em 19 casos a recuperação foi completa, sem complicações associadas.  

 

Figura 4 - Quisto hepático (Fonte: Rademacher, 2010). 

 

 

- Hematomas: ecograficamente o seu aspeto varia consoante a sua duração. Inicialmente, 

as hemorragias agudas do parênquima apresentam-se sempre ecogénicas, tornando-se 

depois hipoecogénicas ou até mesmo anecogénicas. Esta variação confere-lhe um aspeto 

semelhante aos abcessos, processos de necrose e tumores, pelo que, caso não exista 

historial de trauma, problemas de coagulação, ou alterações laboratoriais sugestivas de 

outras doenças, deve ser realizada uma PAAF para colheita de amostras para citologia e 

cultura bacteriana (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

- Abcessos: são pouco comuns e a sua causa não é conhecida (Nyland, Matton, Herrgesell, 

et al., 2002). Estão muitas vezes associados a infeções presentes noutros órgãos, doença 

biliar, pancreatite, neoplasia e administração de esteroides a longo prazo (Schwarz, 

Penninck, & Leveille-Webster, 1998). Segundo Nyland e Park (1983), também já foram 

encontrados em cães com corpo estranho penetrante, torção de lobo hepático e neoplasia 

hepática. Os abcessos hepáticos são compostos na maioria das vezes por mais do que um 

tipo de bactéria, sendo a Escherichia coli a mais frequente. Como referido, o aspeto 

ecográfico de um abcesso hepático varia muito consoante o seu tempo de evolução, 

podendo apresentar-se anecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, ou misto. Em cães, 

normalmente apresentam-se anecogénicos ou hipoecogénicos no interior, com margens 
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irregulares e hiperecogénicas. Como demonstrado na Figura 5, na presença de bactérias 

produtoras de gás, a sua ecogenicidade será maior (Schwarz et al., 1998). É possível 

registar linfoadenopatia regional, líquido peritoneal livre e hiperecogenicidade do mesentério 

(Rademacher, 2010). Também neste caso, é aconselhada uma PAAF para cultura 

bacteriana. Para prevenir o derrame de conteúdo bacteriano para o resto do organismo, 

devem ser selecionados abcessos mais profundos no parênquima hepático, ou rodeados 

por uma parede espessa (Schwarz et al., 1998). É fundamental evitar uma abordagem 

intercostal para prevenir contaminação da cavidade pleural (Nyland, Matton, Herrgesell, et 

al., 2002). 

 

Figura 5 - Abcesso (Fonte: Rademacher, 2010). 

 

Note-se as zonas mais hiperecóicas revelando a presença de gás no interior do abcesso. 

 

- Granulomas hepáticos: surgem principalmente a partir de infeções generalizadas causadas 

por Mycobacterium spp., Bartonella spp., micoses sistémicas, Leishmania spp., entre outras. 

Ecograficamente apresentam-se como lesões multifocais, hiperecogénicas e de margens 

bem definidas (Rademacher, 2010).  

- Necrose hepática: ecograficamente multifocal ou difusa, é semelhante a neoplasias, 

abcessos multifocais e hepatite. Surge devido a químicos, vírus, tóxicos ou agressões 

imunomediadas (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

- Hiperplasia nodular: lesões benignas, normalmente hipoecogénicas mas que se podem 

apresentar também com diferentes ecogenecidades devido a necrose central ou 

hemorragias. De igual forma, o seu aspeto pode ser semelhante a hematomas, abcessos, 

neoplasias e necrose. Deve ser realizada uma biópsia para descartar neoplasias ou outras 

doenças incluídas no diagnóstico diferencial (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

- Neoplasia: no fígado é mais comum surgirem tumores metastáticos do que tumores 

primários. Segundo Rademacher (2010) estes últimos são inferiores a 1,5% do total de 



 

13 

 

tumores de cães e a 2,9% de gatos. As metástases são normalmente carcinomas do 

estômago, intestino, pâncreas, glândula mamária ou sarcomas do baço. Chegam ao fígado 

pela artéria hepática, veia porta, sistema linfático ou até por contacto direto entre órgãos 

adjacentes. Os tumores primários mais comuns são adenoma hepatocelular e o carcinoma, 

enquanto no trato biliar são o adenoma colangiocelular e o carcinoma. Os tumores hepáticos 

surgem mais vezes sob a forma de lesões focais ou multifocais hipoecogénicas e mistas do 

que como lesões focais hiperecogénicas. A aparência ecográfica é muito variável, e a 

distinção entre o tipo de tumor não é possível sem biópsia. No entanto, alguns indícios 

podem sugerir qual o tumor em questão (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). Por 

exemplo, lesões focais ou multifocais hipoecogénicas do parênquima, associadas a 

linfoadenopatia, podem ser sugestivas de linfoma (Nyland, 1984). Embora uma massa 

solitária hiperecogénica possa estar associada a carcinoma (Whiteley, Feeney, Whiteley, & 

Hardy, 1989), foi demonstrado que carcinomas hepáticos podem-se espalhar difusamente 

pelo fígado apresentando um padrão ecogénico misto (Rademacher, 2010). As chamadas 

target lesions, mais comuns na presença de metástases, apresentam-se hiper ou 

isoecogénicas centralmente, rodeadas por um alo hipoecóico, formando o típico sinal de 

“olho de boi” (Rademacher, 2010). Assim, nos animais idosos com lesões hepáticas focais 

ou multifocais deve ser sempre pesquisada uma possível neoplasia, sendo a PAAF e/ou a 

biópsia fundamentais caso a história do animal, resultados laboratoriais e outros achados 

ecográficos não sejam conclusivos. As características vasculares de alguns tumores 

malignos como carcinomas hepatocelulares ou algumas metástases tornam possível a 

utilização de Doppler na sua deteção. Porém, os padrões de cores Doppler não surgem em 

tumores benignos nem na totalidade dos tumores malignos (Nyland, Matton, Herrgesell, et 

al., 2002). 

 

1.4.2. Alterações difusas 

Relativamente a alterações hepáticas difusas, a ecografia revela-se menos valiosa uma vez 

que a diferenciação entre diferentes causas é muito difícil, sendo sempre necessário 

recorrer a biópsia para o diagnóstico definitivo. Num estudo feito por Feeney et al. (2008), 

foram avaliados 104 gatos e 229 cães, numa tentativa de correlacionar 7 doenças hepáticas 

de carácter difuso com vários critérios sonográficos hepáticos estabelecidos. Concluiu-se 

que não existia qualquer correlação. 

O relacionamento do aspeto do fígado com outros dados clínicos é, mais uma vez, de 

extrema importância (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 
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1.4.2.1. Ecogenicidade diminuída 

Quando o fígado aparenta estar menos ecogénico que o córtex renal e as paredes das veias 

porta parecem mais ecogénicas que o normal, os possíveis diagnósticos diferenciais são 

congestão passiva, hepatite aguda, colangiohepatite, linfoma, leucemia, neoplasia 

histiocítica, amiloidose e torção hepática (Rademacher, 2010). 

 

1.4.2.2. Ecogenicidade aumentada 

Neste caso, os diagnósticos diferenciais são a infiltração lipídica (Yeager & Mohammed, 

1992), hepatopatia por esteroides, cirrose (Biller, Kantrowitz, & Miyabayashi, 1992), fibrose, 

mastocitoma, hepatopatias vacuolares (Rademacher, 2010), hepatite crónica (D’Anjou, 

2008)  e mais raramente linfoma (Whiteley et al., 1989).  

Na cirrose, a fibrose presente torna as paredes das veias portas menos distintas (Biller et 

al., 1992). O fígado apresenta-se por vezes diminuído de tamanho e pode surgir ascite 

devido a hipertensão portal. Podem também ser observados focos hiperecogénicos devidos 

à fibrose e calcificação distrófica (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

 

1.4.2.3. Ecogenicidade mista 

Surge em casos de hepatopatia esteroide com hiperplasia nodular benigna ou em 

combinação com outras doenças, tais como hepatite crónica ativa, linfoma, sarcoma 

histiocístico, mastocitoma, carcinoma hepatocelular, metástases, necrose e amiloidose. Na 

presença de neoplasias o fígado pode surgir hipoecogénico, hiperecogénico ou com um 

padrão misto. Normalmente é também acompanhado por hepatomegália generalizada 

(Rademacher, 2010).  

A biópsia hepática é essencial para distinguir entre neoplasia, inflamação difusa ou 

intoxicação uma vez que o seu aspeto ecográfico pode ser igual (Nyland, Matton, Herrgesell, 

et al., 2002). Também Crabtree, Spangler, Beard, e Smith (2010) demonstraram que mesmo 

em cães diagnosticados com linfoma, a ecografia hepática para avaliação do envolvimento 

do fígado não é fidedigna, pelo que a citologia hepática é necessária. 

Mais recentemente Warren-Smith, Andrew, Mantis, e Lamb (2012), demonstraram mais uma 

vez que não é possível chegar a um diagnóstico definitivo através da imagem ecográfica 

devido à grande variabilidade ecográfica que cada lesão pode apresentar, sendo sempre 

necessário realizar análises histológicas. No entanto, Kemp, Panciera, Larson, Saunders, e 

Werre (2013), apesar de concordarem com as conclusões anteriores, parecem conseguir 

fazer pequenas associações, nomeadamente micro-hepatia e vasculatura anormal com 

diagnóstico histopatológico de doenças vasculares; massas hepáticas fortemente 

associadas a neoplasias; ducto biliar comum aumentado e parede vesical espessada 
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associados a hepatite. Também Guillot et al. (2009) conseguiram prever o resultado 

histopatológico da PAAF a partir de determinados achados ecográficos. Por exemplo, 

massas hepáticas maiores que 3 cm, linfonodos hepáticos e baço alterados, foram 

associados a neoplasia hepática. 

 

1.4.2.4. Doppler na avaliação de doenças hepáticas difusas  

Como referido, a deteção de alterações difusas através da ecografia hepática é muito 

limitada. Os achados ecográficos são inespecíficos, pelo que o diagnóstico envolve sempre 

o recurso a biópsia hepática. Numa tentativa de ultrapassar esta limitação, a utilização do 

Doppler na avaliação do padrão venoso da veia porta na presença de cirrose hepática tem 

sido estudada. Foi demonstrado que o volume do fluxo portal em cães com cirrose hepática 

se encontrava diminuído em 50% (Nyland & Fisher, 1990). Foi também demonstrada a 

presença de artérias hepáticas tortuosas, com diâmetro e velocidades aumentadas. Estas 

alterações surgem não só pela atrofia do parênquima hepático que provoca o desvio do 

percurso normal das artérias, mas também devido ao fluxo aumentado nas mesmas, 

provocado pela redução do fluxo portal (Tchelepi, Ralls, Radin, & Grant, 2002). 

O uso do Doppler pode ser igualmente importante na avaliação de outras doenças 

hepáticas, embora sejam necessários mais estudos nesse sentido. 

 

1.4.3. Técnicas de intervenção 

Antes da realização de PAAF ou biópsia, deve ser feita a história clínica do paciente, o 

exame físico, análises laboratoriais, entre outros. Nas análises bioquímicas é essencial a 

avaliação da contagem de plaquetas, tempo de protrombina, tempo parcial de 

tromboplastina, níveis plasmáticos de fibrinogénio e produtos de degradação do mesmo 

para despiste e posterior correção de eventuais alterações hemodinâmicas. A pele deve ser 

preparada assepticamente no local da intervenção (Nyland, Matton, Herrgesell, & Wisner, 

2002). A técnica mais utilizada consiste em segurar a sonda ecográfica com uma mão e a 

agulha com outra. À medida que se introduz a agulha, de preferência perpendicularmente à 

sonda, é possível visualizar o seu percurso ecograficamente. Isto requer alguma destreza 

para que se consiga acompanhar e manter todo o comprimento da agulha no campo 

ecográfico (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). A PAAF, um procedimento cujo risco é 

relativamente baixo, utiliza uma agulha de 20 a 22 gauge, e pode ser realizada sem 

anestesia na maior parte dos animais (Rademacher, 2010). Após colocação da agulha no 

local desejado, devem-se fazer 3 a 4 sucções leves com a seringa. É importante não 

continuar a pressão negativa durante a remoção da agulha para evitar aspiração de outros 

tecidos (Kirberger & Stander, 2010). Para a biópsia são utilizadas agulhas de 16 a 18 gauge 

e a anestesia geral pode ser necessária (Rademacher, 2010). O local da amostra deve estar 
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envolvido por tecido normal, de forma a prevenir possíveis hemorragias para a cavidade 

peritoneal (Kirberger & Stander, 2010).  

A decisão relativamente à técnica a utilizar depende da lesão e do órgão em questão. No 

entanto, o mais comum é fazer primeiro uma PAAF e caso esta não seja conclusiva, 

prosseguir para uma biópsia (Rademacher, 2010). No fígado a realização de biópsia 

apresenta especial importância, pois segundo um estudo feito por Wang, Panciera, AI-

Aukibat, e Radi (2004), o diagnóstico obtido por PAAF estava de acordo com o diagnóstico 

histopatológico final em apenas em 51% das amostras em gatos e 31% em cães.  

Após qualquer um destes procedimentos é importante monitorizar ecograficamente o local 

para avaliar se surge líquido livre, o que poderá ocorrer mais facilmente nas biópsias do que 

na PAAF (Rademacher, 2010). O risco de complicações nestes procedimentos está 

dependente da experiência do operador, tipo de procedimento, tamanho da agulha e 

natureza da lesão. Se o risco de hemorragias ou de perfurar um abcesso for considerável, 

devem ser utilizadas agulhas de gauge mais elevado. É aconselhado utilizar o Doppler Cor 

para evitar estruturas vasculares (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). Num estudo feito 

por Leveille, Partington, Biller, e Miyabayashi (1993), em 195 cães e 51 gatos, apenas 5,6% 

tiveram pequenas hemorragias e 5,2% tiveram complicações mais graves. Estas técnicas 

devem ser feitas preferencialmente nos lobos hepáticos medial e lateral esquerdos de forma 

a manter a agulha mais afastada do diafragma, vasos da zona hilar, e vesícula biliar 

(Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). 

 

2. Bioquímicas hepáticas 

Apesar de muito úteis na abordagem inicial, na avaliação da progressão da doença e na 

eficácia do tratamento, as bioquímicas hepáticas não permitem um diagnóstico definitivo, 

sendo para isso necessário relacioná-las com outros métodos de diagnóstico, como 

hemograma, urianálise, imagem abdominal, citologia e biópsia (Allison, 2012). Embora se 

considere que estes parâmetros possuem uma sensibilidade elevada para a deteção de 

doença hepatobiliar, a sua interpretação deve ser sempre relacionada com o quadro clínico 

pois a sua especificidade é reduzida. Devido à importância do fígado em vários processos 

metabólicos e à sua posição intermédia entre o trato gastrointestinal e o sistema circulatório, 

é frequente surgirem lesões secundárias, nas quais ocorre um aumento da concentração 

das enzimas hepáticas em circulação sem que haja doença hepatobiliar significativa 

(Webster, 2010).   
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2.1. Parâmetros lesionais 

2.1.1. Enzimas associadas a lesão hepática 

Um aumento da concentração sanguínea de enzimas normalmente presentes 

maioritariamente no citosol dos hepatócitos é indicativo de alterações estruturais ou 

funcionais da membrana celular dos mesmos, pois permite a passagem das enzimas para o 

sangue periférico (Watson, 2014). As principais enzimas utilizadas para avaliação de lesão 

hepática são a alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). 

Recentemente foram obtidos bons resultados com outros marcadores de lesão ainda não 

utilizados na prática clínica, dos quais se destacam a alpha-glutathione S-transferase, 

arginase 1 e 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (Bailey et al., 2012). 

 

2.1.1.1. Alanina Aminotransferase (ALT) 

Muito utilizada no cão e no gato, é uma enzima que se encontra no citoplasma dos 

hepatócitos. O seu tempo de semivida no sangue é de 60 horas no cão, e 3,5 horas no gato 

(Boyd, 1983). Apesar de existir em baixa concentração no músculo, é considerada uma 

enzima específica do fígado, ou seja, o aumento da sua concentração no sangue é muito 

sugestivo de lesão hepática (Allison, 2012). De facto, é considerada por Watson (2014) 

como a enzima que melhor representa lesão hepática, uma vez que a AST se encontra em 

grandes concentrações no músculo. Porém, uma vez que a massa muscular é muito 

superior à massa hepática, certas afeções musculares podem provocar um aumento da 

ALT. Nestes casos, a medição da creatina kinase (CK), uma enzima muscular específica, 

pode ajudar a diferenciar a origem do aumento de ALT (Allison, 2012).  

A magnitude do seu aumento não é indicativa da causa nem da gravidade da lesão, mas 

sim da sua extensão no fígado (Watson, 2014). Quanto maior o número de hepatócitos a 

sofrerem lesão, mais elevado será o aumento da concentração sanguínea desta enzima. No 

entanto, este aumento não pode ser utilizado para determinar o prognóstico do animal 

devido à enorme capacidade de regeneração hepática. A utilidade destas enzimas para o 

prognóstico aumenta quando a sua medição é feita ao longo do curso da doença e 

principalmente quando associadas a outros testes de função hepática, que irão ser referidos 

posteriormente, ou com biópsia hepática (Webster, 2010). O aumento de ALT é provocado 

por inúmeras alterações hepáticas como hipóxia, alterações metabólicas, toxinas, 

inflamação, neoplasia e fármacos (Allison, 2012). Em casos de hiperadrenocorticismo ou na 

administração de glucocorticoides (Rogers & Ruebner, 1977) e de anticonvulsivos como o 

fenobarbital, fenitoína e primidona (Bunch, 1993), pode surgir um aumento de ALT. Os 

valores mais elevados desta enzima estão associados a inflamação e necrose 

hepatocelular. Em alterações crónicas, o aumento da ALT pode ser reduzido uma vez que o 

número de hepatócitos existentes se encontra diminuído (Watson, 2014).  
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2.1.1.2. Aspartato Aminotransferase (AST) 

Esta enzima hepática é mais sensível que a ALT para deteção de lesão hepatocelular, 

porém é muito menos específica (Webster, 2010). Encontra-se em concentrações elevadas 

no citoplasma e nas mitocôndrias dos hepatócitos, mas também no músculo. Tal como para 

a ALT, a determinação de CK pode ser importante na distinção da origem da elevação de 

AST (Allison, 2012). Apesar de não ser consensual, o seu tempo de semivida é de cerca de 

5 a 12 horas no cão e 77 minutos no gato (Webster, 2010). A magnitude do seu aumento é 

normalmente inferior à verificada na ALT, e o seu regresso à baseline é também mais rápido 

(Center, 2007). Tal como a ALT, os valores de AST podem aumentar devido às várias 

agressões já descritas (Allison, 2012). 

 

2.1.2. Enzimas associadas a colestase ou aumento de produção 

Neste caso, a concentração destas enzimas no sangue não aumenta principalmente devido 

a lesões celulares mas sim devido ao aumento da sua produção causado por um 

determinado estímulo, nomeadamente colestase. Estas não se encontram no citoplasma 

dos hepatócitos, mas sim nas membranas celulares dos mesmos e na superfície das células 

epiteliais biliares (Watson, 2014). Teoricamente o seu aumento é mais gradual do que nas 

enzimas anteriormente descritas (Center, 2007). A presença de ácidos biliares sequestrados 

nos canalículos e ductos biliares provoca uma solubilização das membranas dos hepatócitos 

e células epiteliais, provocando a libertação das enzimas (Solter & Hoffmann, 1999). Assim, 

na presença de colestase o aumento da FAS e GGT tende a ser superior ao das enzimas 

associadas a lesão hepática, embora na prática isto nem sempre se verifique. 

 

2.1.2.1. Fosfatase Alcalina Sérica (FAS) 

Devido à existência de várias isoenzimas produzidas no fígado, intestino, osso, rim e 

placenta, esta enzima não é considerada hepatoespecífica (Webster, 2010). Porém, a 

isoenzima intestinal, renal e placentária têm um tempo de semivida de apenas 6 minutos no 

cão, enquanto a isoenzima intestinal tem um tempo de semivida 2 minutos no gato 

(Fernandez & Kidney, 2007). Assim, é pouco provável que estes tecidos contribuam para o 

aumento da concentração da FAS no sangue, com exceção da isoenzima placentária no 

gato no final da gestação, altura na qual esta adquire maiores concentrações. Assim, o 

aumento da FAS ocorre nas seguintes situações: 

1) Colestase. O aumento da concentração de FAS nesta situação surge por aumento da sua 

produção, por solubilização das células epiteliais biliares e das membranas caniculares dos 

hepatócitos, e ainda por formação de protusões na mesma por ação dos sais biliares, 

libertando FAS para a circulação sanguínea (Solter & Hoffmann, 1999). A FAS com origem 

hepática tem um tempo de semivida de 3 dias no cão e 6 horas no gato. Para além disso, o 
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gato apresenta uma menor concentração da enzima por grama de tecido, pelo que o seu 

aumento é inferior ao verificado no cão (Center, 2007). Assim, elevações mínimas na 

concentração de FAS em gatos devem ser consideradas. Segundo Webster (2010), a 

sensibilidade da FAS para o diagnóstico de doença hepatobiliar é de 80%, enquanto a 

especificidade é de 51%. 

2) Atividade osteoblástica aumentada. Surge mais frequentemente em animais jovens em 

crescimento. Segundo Levy, Crawford, e Werner (2006), os valores de FAS em gatos de 8 

semanas de idade encontram-se no intervalo 97-274 U/L, o qual é muito superior ao 

intervalo de referência para gatos adultos (10-80 U/L). Também se pode verificar um 

aumento desta enzima em casos de osteossarcomas ou fraturas ósseas (Allison, 2012). 

Assim, segundo Watson (2014), é espectável um aumento da concentração de FAS em 

animais com crescimento rápido até às 15 semanas, sendo que na raça Siberian Husky, 

pode estar aumentada até aos 7 meses de idade.  

3) Fármacos. No cão, a administração de corticosteroides (ou na presença de 

hiperadrenocorticismo) e anticonvulsivos como fenobarbital, fenitoína e primidona, provocam 

um aumento da concentração plasmática de uma isoenzima específica da FAS que pode ser 

diferenciada da isoenzima hepática libertada nas alterações primárias (Watson, 2014). A 

medição da concentração desta isoenzima no sangue já faz parte do painel analítico de 

rotina de algumas universidades e laboratórios. No entanto, segundo Gaskill, Hoffmann, & 

Cribb (2004), o valor de diagnóstico destas medições é fraco pois tanto numa alteração 

primária como numa alteração por corticosteroides, o aumento das duas isoenzimas é 

semelhante. Os corticosteroides podem provocar aumentos superiores a 100 vezes o 

intervalo estabelecido (Watson, 2014). Por sua vez os anticonvulsivos provocam um 

aumento mais modesto, não ultrapassando 2 a 6 vezes o valor de referência (Foster, 

Church, & Watson, 2000; Müller et al., 2000). Situações como diabetes mellitus, 

hipotiroidismo e hiperparatiroidismo no cão, hipertiroidismo felino, neoplasia e predisposição 

rácica (Siberian Husky e Terrier Escocês), podem provocar um aumento na FAS (Allison, 

2012).  

 

2.1.2.2. Gama Glutamil Transpeptidade (GGT) 

A GGT é produzida em quase todos os tecidos do organismo, existindo em maiores 

concentrações no pâncreas e rins (Keller, 1981). Todavia, os maiores aumentos de atividade 

desta enzima no sangue surgem devido a colestase (Bulle et al., 1990). Isto acontece 

porque, embora as alterações nas células epiteliais renais provoquem um aumento da 

libertação da enzima, esta é excretada na urina. Da mesma forma, as células pancreáticas 

libertam GGT para o ducto pancreático e não para o sangue (Allison, 2012). Segundo 

Webster (2010), a GGT proveniente do fígado encontra-se na membrana canicular dos 
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hepatócitos, sendo que a principal causa do aumento sérico desta enzima são alterações 

colestáticas intra e extra-hepáticas. Por outro lado, a lesão dos hepatócitos provoca 

aumentos mais ligeiros de GGT. A libertação da GGT também é induzida por muitos dos 

fármacos que provocam a libertação da FAS (Center, 2007), com exceção da fenitoína e da 

primidona que não provocam alterações na concentração de GGT em cães (DJ Meyer & 

Noonan, 1981). No cão, a GGT apresenta maior especificidade que a FAS na deteção de 

alterações do trato biliar (87% versus 51%), e menor sensibilidade (50% versus 80%) 

(Center, Slater, Manwarren, & K, 1992). Por sua vez, no gato apresenta menor 

especificidade (67% versus 93%) e maior sensibilidade (86% versus 50%) (Center, Baldwin, 

Dillingham, Erb, & Tennant, 1986). Segundo Watson (2014), tal como a FAS, a GGT possui 

não só um tempo de semivida curto como também se encontra em concentrações baixas no 

fígado de felinos, pelo que ligeiros aumentos são importantes indicativos de doença 

hepática. Normalmente, estas enzimas são medidas em conjunto, aumentando desta forma 

o seu valor de diagnóstico, obtendo-se uma especificidade de 94% (Webster, 2010). A 

comparação entre as duas enzimas pode permitir obter um diagnóstico mais provável. Por 

exemplo, segundo Center, Crawford, Guida, Erb, e King (1993), em gatos com lipidose 

hepática, a FAS encontra-se na maioria das vezes com valores mais elevados do que a 

GGT, sendo que Webster (2010) afirma que esse valor poderá ser 10 vezes superior. No 

entanto, se existir uma doença inflamatória necrótica que esteja a provocar a lipidose 

hepática, a GGT pode apresentar-se superior à FAS (Center, 2005). Tal como afirmou 

Webster (2010), em alguns gatos com cirrose, obstrução extra hepática do ducto biliar 

comum ou colangite, os valores de GGT poderão estar consideravelmente mais altos que os 

de FAS. Na presença de hipercortisolémia, o aumento de GGT é menor que o da FAS 

(Badylak & Van Vleet, 1980). De notar que a atividade da GGT é muito elevada no colostro 

de cadelas, razão pela qual os cachorros nos primeiros dias de vida apresentam valores 

séricos desta enzima 100 vezes superiores ao intervalo esperado (Center, Randolph, 

ManWarren, & Slater, 1991). 

 

2.2. Parâmetros funcionais 

A avaliação da concentração de substâncias normalmente produzidas e/ou removidas da 

circulação sanguínea pelo fígado, permite identificar alterações na função hepática. Apesar 

das concentrações destas substâncias poderem estar alteradas por processos não 

hepáticos, a sua avaliação em conjunto com a análise das enzimas anteriormente 

mencionadas fornece muitas vezes informação importante. 
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2.2.1. Bilirrubina 

De forma muito sumária, a bilirrubina não conjugada é formada a partir do grupo heme da 

hemoglobina. No final da vida dos eritrócitos ou devido a hemólise, a hemoglobina é 

absorvida pelo sistema mononuclear fagocitário, sendo o grupo heme dividido em ferro e 

protoporfirina, a qual é posteriormente metabolizada em biliverdina e finalmente em 

bilirrubina não conjugada. Esta é depois libertada e liga-se à albumina, sendo encaminhada 

até ao fígado onde sofre esterificação com o ácido glucurónico tornando-se mais solúvel 

(Allison, 2012). Nos gatos a conjugação da bilirrubina pode também ser feita por 

sulfoconjugação, chegando a compor cerca de 15 a 20% da bilirrubina conjugada 

(Isselbacher & McCarthy, 1959; Schoenfield, Bollman, & Hoffman, 1962). De seguida, é 

incorporada na bílis e libertada no intestino, onde as bactérias convertem a grande maioria 

em urobilinogénio. Cerca de 10% do urobilinogénio é reabsorvido pelo sistema porta, sendo 

uma pequena parte eliminada diretamente pelos rins, enquanto o restante retorna ao fígado 

para ser reexcretado. O restante urobilinogénio é convertido em estercobilina e incorporado 

nas fezes, conferindo-lhes a sua cor característica (Allison, 2012). Este ciclo encontra-se 

representado pela Figura 6.  

 

Figura 6 - Ciclo da bilirrubina (adaptado de Allison, 2012). 
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Assim, conhecendo o ciclo da bilirrubina é possível identificar 3 possíveis causas para a sua 

elevação sérica: aumento da destruição de eritrócitos (pré-hepática), diminuição da 

capacidade de captação e conjugação da bilirrubina por parte do fígado (hepática) e devido 

a colestase (pós-hepática).Ao medir não só a bilirrubina total, mas também a bilirrubina 

conjugada e não conjugada, torna-se possível, pelo menos em teoria, diferenciar se 

estamos perante uma hiperbilirrubinémia pós-hepática ou não. Nesta última, a bilirrubina 

conjugada é a responsável pela hiperbilirrubinémia, ao contrário do que se passa nas 

restantes (Allison, 2012). No entanto, vários autores contrariam esta afirmação, defendendo 

que esta relação não é viável na diferenciação entre as diferentes causas de 

hiperbilirrubinémia (Rothuizen & Van den Brom, 1987; Rothuizen & Van den Ingh, 1988; 

Lidbury & Steiner, 2013; Watson, 2014). Existem outras formas que, em teoria, permitem 

uma diferenciação do tipo de hiperbilirrubinémia, tais como a utilização de ultrassons, que 

normalmente permitem diferenciar entre alterações hepáticas, como cirrose, e pós-hepáticas 

como obstruções biliares. A presença de hipercolestrolémia também é indicativa de causas 

pós-hepáticas, uma vez que alterações colestáticas levam ao aumento da concentração de 

colesterol no sangue (Lidbury & Steiner, 2013). De notar que em períodos de colestase 

prolongados, a bilirrubina pode ficar irreversivelmente ligada à albumina, pelo que mesmo 

após a resolução da possível afeção colestática, os níveis de bilirrubina permanecerão 

elevado durante semanas (Webster, 2010). A hiperbilirrubinémia pré-hepática é muitas 

vezes acompanhada de anemia hemolítica regenerativa, a qual provoca disfunção dos 

hepatócitos devido a hipóxia e consequentemente um aumento das enzimas de lesão 

hepáticas (Lidbury & Steiner, 2013). Segundo Watson (2014), em cães com hemólise severa 

os valores de bilirrubina podem atingir os 35 mg/dl. Já em gatos, a presença de icterícia por 

causas pré-hepáticas é rara. Em humanos, alguns fármacos como o idinavir podem impedir 

a conjugação da bilirrubina com ácido glucurónico, provocando um aumento da 

concentração de bilirrubina não conjugada sem anemia concomitante (Zucker et al., 2001). 

Assim, a utilização de ultrassons e o seu relacionamento com sinais clínicos, história 

pregressa, e restantes análises laboratoriais permite uma diferenciação do tipo de 

hiperbilirrubinémia. Esta diferenciação, apesar de ser clinicamente difícil, é de grande 

importância pois irá determinar diferentes abordagens de diagnóstico e terapêutica 

(Webster, 2010).  

 

2.2.2. Ácidos biliares 

Os ácidos biliares formam-se nos hepatócitos a partir do colesterol, dando origem ao ácido 

cólico e chenodeoxicólico. Após a sua conjugação com taurina e glicina, são incorporados 

na bílis e armazenados na vesícula biliar. Durante a alimentação, a libertação de 

colecistoquinina promove a contração da vesícula biliar, estimulando a passagem da bílis 
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para o intestino onde esta última irá desempenhar um papel importante na solubilização e 

absorção das gorduras. Após a utilização dos ácidos biliares para a digestão e emulsificação 

de gordura, estes são novamente reabsorvidos do ílio para a circulação portal. Os ácidos 

biliares que não são imediatamente reabsorvidos pela circulação entero-hepática sofrem 

desidroxilação por parte das bactérias intestinais, sendo convertidos em ácido deoxicólico e 

ácido litocólico (Watson, 2014). Alguns destes ácidos biliares secundários são também 

reabsorvidos e reutilizados pela circulação entero-hepática (D. J. Meyer, 2013). Segundo 

Center (1993), apenas 5% dos ácidos biliares são excretados nas fezes. Já Webster (2010) 

alega uma eficácia da circulação entero-hepática de 98%. Na circulação portal são 

metabolizados pelo fígado e reincorporados na bílis, repetindo-se assim o seu ciclo. 

Contudo, a capacidade do fígado em captar ácidos biliares da circulação portal é baixa, 

razão pela qual é possível encontra-los na circulação periférica (Watson, 2014). Já Anwer 

(1992) e Anwer & Meyer (1995) indicam uma capacidade de captação do fígado de 60% a 

80%. 

Compreendendo este ciclo, é possível prever três causas de aumento da concentração 

plasmática de ácidos biliares: 

1) Diminuição da função hepática, na qual as alterações hepáticas difusas impossibilitam a 

reabsorção e metabolização dos ácidos biliares (Allison, 2012). O aumento da concentração 

dos ácidos biliares pode surgir na presença de cirrose, necrose, hepatite, lipidose hepática, 

neoplasia e hepatopatia por glucocorticoides no cão (Center, ManWarren, Slater, & Wilentz, 

1991). 

2) Colestase, que provoca a passagem dos ácidos biliares para a circulação sanguínea. 

3) Alteração na circulação portal, onde a presença de shunts leva à entrada dos ácidos 

biliares diretamente para a circulação sem que sejam reabsorvidos pelo fígado. A medição 

da concentração dos ácidos biliares no sangue é especialmente importante para o 

diagnóstico de shunts, atingindo uma sensibilidade de 93% em cães e 100% em gatos 

(Ruland, Fischer, & Hartmann, 2010). A recolha de amostras para a sua avaliação deve ser 

realizada após 12 horas de jejum e 2 horas após uma refeição, a qual deve ter gordura na 

sua composição. Contrariamente ao que acontece na medição dos níveis de amónia para o 

diagnóstico de shunt portossistémico, os ácidos biliares são muito mais estáveis à 

temperatura ambiente, sendo esta uma vantagem considerável (Watson, 2014). Vários 

estudos com diferentes limites máximos de concentração de ácidos biliares foram utilizados 

para determinar a sensibilidade e a especificidade deste teste. No cão, valores superiores a 

20 μmol/L na amostra pré-prandial e 25 μmol/L na amostra pós-prandial, apresentaram uma 

sensibilidade de 59% e 74% respetivamente, enquanto a especificidade atingiu os 100% em 

ambas as medições. Em gatos, utilizando um limite de 20 μmol/L para a medição pós-

prandial, verificou-se uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 80%. Apesar dos 
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resultados obtidos, a concentração sanguínea de ácidos biliares não está correlacionada 

com a severidade da doença hepatobiliar ou do shunt portossistémico. Para além disso, a 

diferenciação entre estas duas últimas afeções não é possível (Webster, 2010). Uma outra 

desvantagem é o facto de ter sido documentado a presença de concentrações elevadas (20 

μmol/L a 40 μmol/L) de ácidos biliares em hepatopatias secundárias, pelo que biópsia 

hepática é recomendada (Watson, 2014).  

A medição pós-prandial poderá ser influenciada por vários fatores como a capacidade 

funcional da vesícula biliar, a velocidade de esvaziamento gástrico, velocidade do trânsito 

intestinal, capacidade do íleo reabsorver os ácidos biliares, falta de gordura no alimento, 

alimento insuficiente, entre outros. Por estes motivos, começaram a ser realizados estudos 

com a administração de ceruletida, uma colecistoquinina sintética que promove o 

esvaziamento biliar. Outra forma de contornar estas possíveis complicações envolve a 

medição da concentração dos ácidos biliares na urina através do rácio ácidos 

biliares/creatinina. A vantagem deste método é que o momento da colheita não tem de estar 

relacionado com o momento da refeição, podendo ser avaliado a qualquer momento. Este 

método revela uma capacidade de diagnóstico semelhante à medição tradicional dos ácidos 

biliares (Watson, 2014). 

   

2.2.3. Albumina 

A albumina é uma proteína produzida exclusivamente pelo fígado. Uma vez que o seu 

tempo de semivida é de 8 a 9 dias no cão e é sintetizada através de aproximadamente 33% 

da capacidade hepática, a hipoalbuminémia surge mais frequentemente em alterações 

hepáticas crónicas nomeadamente cirrose e alterações portossistémicas (Webster, 2010). 

Cerca de 60% dos cães com doença hepática crónica, apresentam hipoalbuminémia (Keller, 

1981). A sua concentração no sangue diminui quando pelo menos 80% da função hepática 

se encontra alterada (Watson, 2014). Contudo, devem-se considerar outras causas não 

hepáticas para diminuição nos níveis de albumina, tais como hiper-hidratação, diminuição de 

absorção ou aumento da perda de proteínas pelo intestino, doença exsudativa da pele, 

doença renal, coagulopatias, trauma, ulceração gastrointestinal, entre outros (Gough, 2007). 

A albumina é uma das proteínas de fase aguda cuja produção diminui na presença de 

inflamação sistémica, pelo que nestes casos a sua concentração pode diminuir sem que 

haja insuficiência hepática. O diagnóstico diferencial para hipoalbuminémia grave inferior a 2 

g/dl engloba insuficiência hepática, doenças exsudativas da pele, enteropatia com perda de 

proteína e nefropatia com perda de proteína. Nestes casos, com a diminuição da pressão 

oncótica, pode surgir ascite, efusão pleural e edema subcutâneo (Lidbury & Steiner, 2013).  
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2.2.4. Globulinas 

As alfa e beta globulinas são sintetizadas pelo fígado, pelo que uma falha hepática pode 

teoricamente provocar hipoglobulinémia (Sevelius & Andersson, 1995). No entanto, como 

muitas destas globulinas são proteínas de fase aguda cuja produção aumenta na presença 

de inflamação, pode surgir hiperglobulinémia numa fase inicial de doenças inflamatórias 

crónicas do fígado (Webster, 2010). Inclusivamente Center (1996) afirma que na presença 

de doenças hepáticas crónicas os níveis de globulinas estão normalmente aumentados. 

Também as doenças infeciosas, neoplasias e doenças autoimunes podem provocar um 

aumento da concentração de globulinas (Lidbury e Steiner, 2013). Relativamente às 

imunoglobulinas a sua produção pode estar aumentada, apesar destas não serem 

sintetizadas no fígado. Uma vez que os níveis de albumina tendem a descer de forma mais 

substancial, no caso de insuficiência hepática o rácio albumina/globulina tem tendência a 

diminuir. O relacionamento dos níveis de albumina com os de globulinas, história clínica, 

urianálise, exames gastrointestinais e testes de função hepática, são importantes para a 

determinação de um diagnóstico definitivo.  

 

2.2.5. Glucose 

O fígado desempenha um papel fundamental na manutenção dos níveis de glucose no 

sangue. Uma diminuição da capacidade de captação de glucose pelo fígado e subsequente 

transformação em glicogénio provoca uma hiperglicémia pós-prandial mais prolongada 

(Allison, 2012). Por outro lado, quando o fígado se encontra alterado pode apresentar uma 

capacidade de gliconeogénese e glicogenólise diminuídas, provocando uma diminuição dos 

níveis de glucose no sangue (Watson, 2014). No entanto, esta hipoglicémia não acontece 

com frequência. Devido à elevada capacidade de reserva do fígado, isto apenas ocorre em 

casos de insuficiência hepática grave, onde a degradação da insulina também é menor 

(Lidbury & Steiner, 2013). 

Por outro lado, cães com shunts portossistémicos congénitos ou com necrose hepatocelular 

aguda apresentam com frequência hipoglicémia (Center & Magne, 1990). Segundo Webster 

(2010), 35% dos animais com shunt apresentam hipoglicémia. A causa para este fenómeno 

é desconhecida uma vez que foi verificado por Collings et al. (2012), que animais com 

shunts portossistémicos apresentam níveis de insulina normais ou baixos, ao contrário do 

que se acreditava. Também a presença de carcinomas hepatocelulares está associada a 

hipoglicémia (Zini et al., 2007). 

 

2.2.6. Amónia 

A amónia é produzida nos enterócitos a partir da degradação de glutamina, aminoácidos e 

purinas (Webster, 2010). Uma vez que é um gás altamente volátil, é rapidamente absorvido 
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pelo intestino, entrando diretamente para o fígado pela circulação portal, onde irá ser 

convertida em ureia (Lidbury & Steiner, 2013), sendo também em parte utilizada para a 

síntese de glutamina (Webster, 2010). A medição dos níveis de amónia no sangue para o 

diagnóstico de shunt portossistémico apresenta uma sensibilidade de 85% em cães e 83% 

em gatos (Ruland et al., 2010). Também Gerritzen-Bruing, Van den Ingh, e Rothuizen 

(2006), demonstraram a importância da medição de amónia em jejum para o diagnóstico de 

shunt, revelando inclusivamente melhores resultados comparativamente à medição da 

concentração dos ácidos biliares. No entanto, a sensibilidade deste parâmetro para o 

diagnóstico de doenças hepatocelulares diminui para 31%, uma vez que a sua concentração 

só aumenta quando grande parte do fígado se encontra afetado (Walker et al., 2001). Isto 

acontece porque o ciclo da ureia é realizado a 60% da sua capacidade total (Webster, 

2010). Para além de shunts e insuficiência hepática, as alterações enzimáticas ou 

deficiências em substratos essenciais no ciclo da ureia também provocam um aumento da 

concentração de amónia no sangue. Por exemplo, num estudo feito em gatos por Morris & 

Rogers (1978) verificou-se um aumento na concentração sérica de amónia devido a uma 

dieta pobre em arginina, um substrato essencial para o ciclo da ureia.  

Porém, a elevação dos valores de amónia não se limita a causas exclusivamente hepáticas, 

ou seja, dietas ricas em proteína, diuréticos, hemorragia intestinal, entre outros, podem 

influenciar a sua concentração (Gough, 2007). 

Para a medição da concentração sérica de amónia no cão, as amostras devem ser 

recolhidas para tubos de heparina refrigerados, seguindo-se a sua centrifugação também 

refrigerada e separação do plasma nos 30 minutos seguintes. Nos gatos as amostras 

podem ser congeladas a -20ºC durante 48 horas sem comprometer a concentração de 

amónia. Devido a estes requisitos no manuseamento da amostra, a medição dos níveis de 

amónia não é realizada com frequência (Watson, 2014).  

 

2.2.7. Ureia 

A ureia forma-se nos hepatócitos a partir da amónia e é eliminada posteriormente pelos rins. 

Quando a sua concentração no sangue diminui paralelamente ao aumento dos níveis de 

amónia, é indicativa de alteração da função hepática (Allison, 2012). Caso estejamos 

perante uma afeção hepatocelular, os níveis de ureia apenas diminuem em doenças 

hepáticas terminais quando grande parte do fígado se encontra comprometido (Watson, 

2014). Segundo Webster (2010), 65% dos cães e gatos com shunts portossistémicos têm 

diminuição da concentração sanguínea de ureia. 

É importante salientar que os níveis de ureia podem estar diminuídos por causas não 

hepáticas tais como hiper-hidratação, diurese aumentada, dieta pobre em proteína, 
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deficiências enzimáticas, entre outros (Gough, 2007). Muitos destes fatores afetam também 

os níveis de amónia no sangue. 

Num estudo recente feito por Van Straten et al. (2014) foi avaliado o grau de expressão 

genética das enzimas presentes no ciclo da ureia em cães com hiperamoniémia devido a 

shunts portossistémicos congénitos. As medições foram obtidas antes e após a correção 

cirúrgica dos shunts, verificando-se que a sua expressão se manteve diminuída em ambas. 

 

2.2.8. Colesterol 

Como anteriormente referido, o colesterol é formado no fígado e incorporado na bílis. 

Alterações crónicas hepatocelulares podem provocar hipocolesterolémia (Watson, 2014). 

Segundo Center e Magne (1990), 60 a 70% dos cães e gatos com shunts portossistémicos 

apresentam hipocolesterolémia. Webster (2010) alega uma percentagem semelhante: 62% 

no cão e 67% no gato. Nestes casos, a deficiente recirculação entero-hepática limita a 

reabsorção dos ácidos biliares, provocando um uso excessivo de colesterol para a formação 

dos mesmos. Por outro lado, alterações hepáticas que resultem em colestase poderão 

provocar hipercolesterolémia (Allison, 2012).  

 

2.2.9. Proteínas de coagulação 

Todos os fatores de coagulação (exceto VIII), anticoagulantes como a antitrombina III e 

antiplasmina, e ainda proteínas fibrinolíticas como o plasminogénio, são produzidos no 

fígado (Lidbury & Steiner, 2013). Os testes mais utilizados para avaliação da capacidade de 

coagulação são o tempo de protrombina (TP), tempo parcial de tromboplastina (TPT), níveis 

plasmáticos de fibrinogénio e produtos de degradação de fibrinogénio. Alterações nestes 

parâmetros são indicativos de insuficiência hepática, presença de possíveis coagulopatias 

com consumo dos fatores de coagulação como a coagulação intravascular disseminada, ou 

ainda a diminuição dos níveis de vitamina K (Webster, 2010). Na presença de colestase a 

absorção da vitamina K pode diminuir, uma vez que os ácidos biliares são importantes para 

a sua absorção. Como esta vitamina é fundamental a nível hepático para a ativação de 

inúmeros fatores de coagulação e anticoagulantes, podem surgir alterações na hemostase 

(Center, 1996). Também um baixo consumo de vitamina K, assim como o uso de 

antibióticos que destroem a flora intestinal e impedem a correta absorção da mesma, pode 

levar a uma diminuição da sua concentração sérica (Webster, 2010). Uma das formas de 

avaliar a deficiência em vitamina K poderá ser feita através da medição do tempo de 

protrombina pelo Thrombotest, que é um método exclusivamente sensível à presença de 

proteínas que são induzidas pela ausência de vitamina K (Center, Warner, Corbett, 

Randolph, & Erb, 2000). Após a suplementação com vitamina K, os tempos de coagulação 
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voltam ao normal num prazo de 24 a 36 horas, caso a etiologia seja efetivamente deficiência 

nesta vitamina (D. J. Meyer, 2013). 

Segundo Lisciandro, Hohenhaus, & Brooks (1998), cerca de 82% dos gatos com doença 

hepatobiliar revelaram alteração de pelo menos um dos parâmetros de coagulação 

avaliados. Em animais com doença hepatobiliar é expectável uma maior probabilidade de 

sangramento após procedimentos invasivos (Webster, 2010). Em cães com shunts 

portossistémicos congénitos apenas o TPT tende a estar aumentado (Niles, Williams, & 

Cripps, 2001) (Kummeling, Teske, Rothuizen, & Van Sluijs, 2006).  

É importante referir que os tempos de coagulação só são afetados quando cerca de 70% de 

algum fator de coagulação se encontra diminuído, razão pela qual muitos animais podem 

sofrer de coagulopatias sem demonstrarem alterações. Estes parâmetros não são 

considerados indicadores com boa sensibilidade ou especificidade para o diagnóstico de 

doença hepática (Webster, 2010). Outro parâmetro utilizado é a medição da concentração 

sérica da proteína C. Esta é uma proteína anticoagulante produzida pelo fígado e ativada 

pela vitamina K. Num estudo feito por Toulza et al. (2006) cães com shunts portossistémicos 

revelaram valores de proteína C reativa significativamente baixos, sendo que a correção 

cirúrgica do shunt levou à normalização dos seus valores. Este estudo sugere que os níveis 

de proteína C plasmáticos podem ser utilizados para avaliar a perfusão hepatoportal 

(Watson, 2014). 

 

2.3. Alterações laboratoriais em algumas doenças específicas 

Apesar das alterações bioquímicas já descritas nem sempre se verificarem e a sua inter-

relação na prática clínica nem sempre ser assertiva, é possível associar certas alterações 

analíticas com algumas doenças hepáticas. 

 

2.3.1. Shunts portossistémicos congénitos 

Inicialmente não existe lesão dos hepatócitos, pelo que a ALT e a AST encontram-se sem 

alterações ou ligeiramente aumentadas. Na ausência de colestase, a FAS e a GGT 

encontram-se normais, no entanto, na presença de shunts portossistémicos congénitos, a 

FAS pode estar aumentada devido ao aumento da atividade osteoblástica que ocorre nos 

cachorros. Também as concentrações de amónia e de ácidos biliares pós-prandiais se 

encontram aumentadas. Em casos crónicos, quando o fígado começa a ficar atrofiado, 

podem surgir alterações nos testes de função hepática (Allison, 2012). 
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2.3.2. Necrose hepática 

Todos os parâmetros lesionais poderão estar aumentados principalmente na necrose 

hepática difusa. Também os ácidos biliares e a bilirrubina poderão estar aumentados (Hall, 

1998).   

 

2.3.3. Lesões focais 

O número de hepatócitos atingidos pela lesão é normalmente reduzido, pelo que a ALT e a 

AST se encontram normais ou ligeiramente aumentadas. Na maioria das vezes, a FAS e a 

GGT estão normais, a não ser que a lesão provoque colestase em ductos biliares 

significativamente largos. Os testes de função hepática apresentam-se normais (Allison, 

2012).  

 

2.3.4. Lipidose hepática 

A ALT e a AST apresentam-se significativamente aumentadas em 70 a 90% dos gatos 

(Allison, 2012). Em relação à FAS, existe um aumento em 80% dos gatos, enquanto a GGT 

só aumenta em 16% dos casos (Center et al., 1993). Tanto as concentrações de bilirrubina 

como dos ácidos biliares encontram-se elevadas na maioria dos gatos. Os testes de função 

podem apresentar-se alterados ou não (Allison, 2012). 

 

2.3.5. Hepatopatia esteroide 

A acumulação de glicogénio nos hepatócitos provoca a sua distensão levando a uma lesão 

moderada dos mesmos. A ALT e a AST apresentam-se mediamente aumentadas, enquanto 

a FAS e a GGT surgem mais elevadas devido à indução da sua síntese mediada por 

corticosteroides. Os testes de função hepática encontram-se geralmente normais (Allison, 

2012).  

 

2.3.6. Alterações biliares 

A ALT e a AST podem surgir ligeiramente aumentadas por lesão dos hepatócitos devido ao 

aumento de pressão biliar. A FAS e a GGT surgem marcadamente elevadas, sendo o seu 

aumento diretamente proporcional à gravidade da colestase. A bilirrubina aumenta por 

interrupção do fluxo biliar. Os ácidos biliares, tanto em jejum como pós-prandiais, aumentam 

marcadamente (Allison, 2012). 

 

2.3.7. Hepatite crónica 

As hepatites podem surgir por várias causas, como por acumulação de cobre, fármacos, 

agentes infeciosos, entre outros, podendo evoluir posteriormente para a cronicidade. Nestes 

casos, a ALT e a AST apresentam um aumento moderado, consoante a velocidade de 
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evolução da lesão. Com a cronicidade, eventualmente surgirá fibrose, que ao comprometer 

o fluxo biliar, provoca um aumento da FAS e da GGT. Tanto a bilirrubina como os ácidos 

biliares mantêm-se normais nos estadios iniciais, podendo aumentar com a cronicidade. Os 

testes de função encontram-se normais até que grande parte do parênquima hepático esteja 

afetado, como referido anteriormente (Allison, 2012). 

 

2.3.8. Cirrose 

A ALT e a AST podem estar ligeiramente aumentadas ou normais, uma vez que o número 

de hepatócitos existentes é reduzido. A FAS e GGT apresentam uma elevação moderada a 

grave devido à colestase. Os ácidos biliares aumentam devido à diminuição do fluxo 

sanguíneo ao fígado, à diminuição da capacidade do fígado de captar os ácidos biliares 

procedentes da veia porta e devido à extensão da colestase. A amónia aumenta devido à 

incapacidade do fígado em converte-la em ureia, que por sua vez se encontra diminuída. 

Também as concentrações de glucose e de albumina se encontram reduzidas. A 

concentração de globulinas é variável e os testes de coagulação estão muitas vezes 

alterados (Allison, 2012). No Anexo 1 pode ser consultado um quadro sumário com as 

alterações referidas para as várias doenças. 

 

3. Hepatopatias secundárias 

Apesar de D. Meyer & Twedt (2001) considerarem as hepatopatias metabólicas um tipo de 

hepatopatia reativa, neste estudo iremos designar como “hepatopatias secundárias” todas 

aquelas que, indiretamente, sejam resultantes de alterações noutros departamentos 

orgânicos. Assim, as hepatopatias secundárias dividem-se em dois tipos: hepatopatia 

reativa e hepatopatia metabólica. Esta distinção ganha relevo neste estudo principalmente 

devido às alterações ecográficas que se verificam em cada uma delas. No padrão 

ecográfico descrito das hepatopatias metabólicas, destaca-se a hiperecogenicidade difusa 

do parênquima hepático, seja qual for a etiologia. Pelo contrário, nas hepatopatias reativas o 

padrão é hipoecogénico na maior parte dos casos. Segundo Twedt (2009), foi também 

possível determinar um valor médio para os marcadores hepáticos. Os valores de ALT 

encontram-se abaixo do dobro do valor máximo do intervalo de referência, enquanto os de 

FAS podem atingir até 3 vezes o valor máximo de referência. Nesse estudo, os valores de 

ácidos biliares encontravam-se normais em todos os animais em que se realizou a sua 

medição. 

 

3.1. Hepatopatia reativa 

Nas alterações reativas verifica-se algumas diferenças relativamente às hepatopatias 

primárias agudas. Estas últimas caracterizam-se histologicamente pela presença de 
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inflamação, necrose ou apoptose e eventual regeneração dos hepatócitos (Cullen, 2013). 

Segundo Cooper & Webster (2006), a necrose hepática difusa é a característica histológica 

mais frequentemente visualizada nos casos de hepatopatia aguda. Todos estes parâmetros 

histológicos variam consoante a etiologia, que engloba vírus (adenovírus, coranavírus, entre 

outros), bactérias (Salmonella spp., Leptospira spp., Clostridium piliforme, entre outras), 

protozoários (Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Sarcocystis canis, entre outros) e 

tóxicos (Cullen, 2013). Por sua vez, nas hepatopatias reativas, a necrose dos hepatócitos 

raramente se verifica (Ingh, Winkle, Cullen, Charles, & Desmet, 2006). Histologicamente 

verifica-se um infiltrado inflamatório principalmente constituído por neutrófilos no parênquima 

hepático e nas zonas das veias porta (Cullen, 2013). 

Na forma crónica, surge um infiltrado de células mononucleares, plasma, linfócitos e 

macrófagos pigmentados, sem evidência de necrose hepatocelular e posterior fibrose como 

é comum nas hepatopatias crónicas primárias (Cullen, 2013). Este infiltrado é visível na 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Hepatopatia reativa (Fonte: Cullen, 2013). 

 

Infiltrado inflamatório moderado de uma veia porta composto principalmente por células 

mononucleares. 

 

As principais causas de hepatopatias reativas incluem alterações inflamatórias e febris, 

nomeadamente no trato gastrointestinal (Ingh et al, 2006). Num estudo feito na universidade 

do Estado do Colorado, são referidas várias causas como alterações gastrointestinais, 

renais, autoimunes, dermatológicas, dentárias, cardíacas, infeciosas e neoplásicas (Meyer & 

Twedt, 2001). Também é possível encontrar alterações hepáticas devidas a alterações no 

fluxo sanguíneo hepático e à presença no sangue portal de bactérias, fármacos, hormonas, 

citoquinas, entre outros (Johnson, 2013). Segundo Ingh et al. (2006), existe um outro tipo de 

hepatopatia reativa mais rara designada por hepatite eosinofílica. Esta, mais frequente em 

gatos do que em cães, surge na maior parte das vezes como um infiltrado de eosinófilos 
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disperso nas zonas portais e perivenosas. Está muitas vezes associado a situações 

alérgicas e a síndromes hipereosinofílicas. 

Segundo Twedt (2009), estas hepatopatias resolvem-se espontaneamente com a resolução 

da doença primária, pelo que a atenção do médico veterinário se deve focar no seu 

tratamento. Contudo, pode ser feita terapêutica de suporte hepático nomeadamente com 

substâncias antioxidantes, tais como vitamina E e SAMe (S-adenosil-L-metionina). 

 

3.2. Hepatopatia metabólica 

As hepatopatias metabólicas são comuns no cão e gato, variando a sua etiologia consoante 

o animal em questão. Nos gatos, as principais causas de hepatopatias metabólicas são a 

lipidose hepática e a hepatopatia devida a hipertiroidismo, enquanto nos cães surgem 

frequentemente devido a esteroides, diabetes mellitus e hipotiroidismo (Greco, 2013). 

 

3.2.1. Lipidose hepática 

A infiltração lipídica surge normalmente em gatos obesos que sofreram restrição calórica 

e/ou em gatos com diabetes mellitus. Segundo Center (2005), 85% dos casos de lipidose 

hepática felina têm início a partir de uma situação subjacente que provoca anorexia. Esta 

induz uma diminuição das reservas adiposas, com forte mobilização de ácidos gordos para 

o fígado (Greco, 2013). Seguidamente, estes são esterificados em triacilglicerol e libertados 

em associação com apoproteínas, convertidos em colesterol ou fosfolípidos, ou ainda 

oxidados em corpos cetónicos. O insucesso de qualquer um destes processos pode levar ao 

desenvolvimento de lipidose. Existem várias causas: transporte excessivo de ácidos gordos 

livres para o fígado devido a insuficiente nutrição ou diabetes mellitus, diminuição da função 

dos hepatócitos por hipóxia, esterificação em triglicéridos aumentada por resposta a níveis 

aumentados de insulina e glucose (hiperadrenocorticismo) e diminuição da síntese de 

apoproteínas (Ingh et al., 2006). Ecograficamente, o fígado surge aumentado de tamanho e 

hiperecogénico (Nyland, Matton, Herrgesell, et al., 2002). De acordo com a gravidade da 

infiltração lipídica, a atenuação das ondas ecográficas pode ser maior, provocando uma 

diminuição da ecogenicidade nas porções mais distais do fígado (Rademacher, 2010). 

Segundo Yeager e Mohammed (1992), os seguintes achados ecográficos foram associados 

a lipidose hepática: fígado iso ou hiperecogénico em comparação com a gordura do omento, 

fraca visualização das paredes dos vasos intra-hepáticos, atenuação das ondas 

aumentadas e fígado hiperecogénico em relação à gordura falciforme, sendo este último o 

melhor critério para o diagnóstico, com 91% de sensibilidade e 100% de especificidade. 

Histologicamente é possível observar vacúolos grandes, redondos e brancos, típicos de 

infiltração lipídica. Estes vacúolos são maiores que o núcleo dos hepatócitos provocando 

assim o seu desvio para a periferia. Raramente surge a chamada “esteatose microvesicular” 
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na qual os vacúolos são mais numerosos e mais pequenos, pelo que o núcleo do hepatócito 

não é desviado (Cullen, 2013). Clinicamente estes animais apresentam hepatomegália, 

desidratação, vómito e fraqueza. Os marcadores hepáticos demonstram um aumento 

significativo dos valores de FAS, seguindo-se valores mais ligeiros de ALT. Nos gatos, a 

GGT encontra-se normal na maior parte das vezes, ao contrário dos ácidos biliares e 

bilirrubina que se encontram frequentemente alterados. O diagnóstico é obtido através da 

história clínica, exame físico, análises sanguíneas, ultrassom e finalmente por PAAF ou 

biópsia hepática. O tratamento consiste numa alimentação e nutrição adequadas, e quando 

necessário o animal deve ser entubado (Greco, 2013). Segundo Biourge (1997), as 

necessidades calóricas rondam os 60 a 90 kcal/kg. O alimento deve ter um conteúdo 

proteico elevado (35 a 45%), com baixo teor de hidratos de carbono para evitar 

hiperglicémia e intolerância à glucose, e baixo teor de fibras uma vez que assim a densidade 

nutricional do alimento será maior. A suplementação com vitamina E e percursores de 

glutationa é importante, assim como a terapêutica antiemética (Greco, 2013). Deve também 

ser realizada fluidoterapia com suplementação de vitamina B (Scherk & Center, 2010). 

 

3.2.2. Hipertiroidismo 

O hipertiroidismo provoca o aumento do metabolismo hepático, sem o devido aumento de 

aporte nutricional e sanguíneo (Sola et al., 1991). Em 80% dos casos ocorre a elevação dos 

valores de ALT e FAS (Peterson, 2010). A sintomatologia é típica de hipertiroidismo, 

surgindo assim metabolismo aumentado, polifagia, perda de peso, polidipsia, poliúria, 

taquicardia, hiperatividade e dilatação pupilar. O diagnóstico é obtido através da medição de 

T4 total e T4 livre. Resumidamente, se se verificar um aumento de T4 livre, com os níveis de 

T4 normais a doença em questão não tem origem na tiroide. Se ambos os parâmetros 

estiverem aumentados, o diagnóstico é fortemente sugestivo de hipertiroidismo (Mooney, 

2001). O tratamento é realizado com metimazol, ou idealmente através de tiroidectomia ou 

iodo radioativo (Greco, 2013). 

 

3.2.3. Hepatopatia por esteroides 

Desenvolve-se frequentemente em cães na presença de corticosteróides endógenos 

(hiperadrenocorticismo) ou exógenos aumentados. Estes provocam uma acumulação de 

glicogénio nos hepatócitos levando a uma degeneração vacuolar típica (Badylak & Van 

Vleet, 1980). Os hepatócitos surgem dilatados, com citoplasma límpido ou com pequenas 

porções de citoplasma eosinofílico (Cullen, 2013). Na consulta o animal apresenta-se com 

história de corticoterapia, ou com sinais típicos de hiperadrenocorticismo tais como 

polidipsia, poliúria, abdómen dilatado, alopécia bilateral simétrica, entre outros (Greco, 

2013). Relativamente aos marcadores hepáticos, verificam-se aumentos ligeiros a 
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moderados da ALT, e aumentos moderados a graves da FAS (Solter, Hoffmann, Chambers, 

Schaeffer, & Kuhlenschmidt, 1994). O tratamento médico do hiperadrenocorticismo é feito 

com trilostano, e o cirúrgico com hipofisectomia ou adrenalectomia (Greco, 2013). 

 

3.2.4. Hepatopatia metabólica por diabetes mellitus 

A etiologia não é inteiramente conhecida. Segundo Byrne (1999) e Kasper & McMurry 

(1991), as alterações hepáticas encontram-se fortemente associadas a dermatites 

necrolíticas superficiais, glucagonoma, hiperglucagonémia e diabetes mellitus mal 

controlada. Acredita-se que a hipoaminoacidémia possa desempenhar um papel 

fundamental nesta etiologia. Surge vacuolização dos hepatócitos com posterior 

degeneração, devido à acumulação de glicogénio e por vezes colapso do parênquima 

hepático com presença de nódulos. Os cães machos de meiaidade são os mais afetados, 

apresentando-se com vómito, anorexia, letargia, perda de peso, polidipsia, poliúria, icterícia 

e dores nas almofadinhas plantares devido à dermatite necrolítica superficial (hiperplasia 

das células basais, edema do estrato espinhoso da epiderme e hiperqueratose 

paraqueratótica). Nas análises clínicas é possível encontrar anemia não regenerativa, 

aumentos de ALT e FAS, hipoalbuminémia, hipoproteinémia e hiperglicémia em jejum 

(Greco, 2013). A concentração de aminoácidos no plasma encontra-se frequentemente 

inferior a metade do valor normal (Allenspach et al., 2000). Embora nem sempre se 

verifique, ecograficamente pode surgir o aspeto de “queijo suíço” resultante da 

degeneração, nodularidade e colapso hepático (Jacobson, Kirberger, & Nesbit, 1995). O 

tratamento é sintomático incluindo suplementação com dietas ricas em aminoácidos, zinco, 

niacina, ácido ursodeoxicólico, vitamina E, SAMe e ácidos gordos (Greco, 2013).  

 

3.2.5. Hipotiroidismo 

Apesar de histologicamente normal, a capacidade funcional do fígado encontra-se reduzida 

em quase 50% dos animais com níveis de T4 diminuídos (Devdhar, Ousman, & Burman, 

2007). Foi demonstrada uma associação entre doença e a formação de cálculos no ducto 

biliar comum e na vesícula biliar. A formação dos cálculos surge devido a 

hipercolesterolémia, motilidade biliar diminuída e retenção biliar (Panciera, 1994). Os sinais 

clínicos mais frequentes no hipotiroidismo são letargia, ganho de peso, prostração, 

hipotermia e bradicardia (Greco, 2013). O diagnóstico é realizado principalmente através da 

medição dos valores de T4 total, T4 livre, e ainda de TSH em conjunto com os anteriores. O 

tratamento consiste na administração de levotiroxina (Scott-Moncrieff, 2010). 
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III. Caraterização de hepatopatias secundárias a alterações extra-hepáticas em 

casos observados na Clínica Veterinária AZEVET 

 

1. Objetivos 

Este estudo visa definir um método que permita, de forma fidedigna, relacionar alterações 

hepáticas secundárias com determinadas lesões extra-hepáticas. Com este objetivo este 

trabalho irá avaliar o número de animais com hepatopatias secundárias e suas causas, e 

relacioná-las com marcadores bioquímicos hepáticos e imagem ecográfica. 

  

2. Critérios de inclusão de animais no estudo 

Começaram por ser selecionados todos os animais com alterações ecográficas hepáticas 

que compareceram para consulta na Clínica Veterinária AZEVET entre Dezembro de 2011 e 

Março de 2014. De seguida, a partir desta amostra inicial, constituída por 56 animais, foram 

selecionados os pacientes que, embora apresentassem alterações ecográficas hepáticas, 

foram diagnosticados com doenças não hepáticas, tais como pancreatite, piómetra, 

hipotiroidismo, entre outras, resultando assim numa amostra de 21 animais. 

 

3. Protocolo 

Todas as alterações hepáticas sugestivas de hepatopatia metabólica e hepatopatia reativa 

foram consideradas como hepatopatias secundárias e incluídas na análise deste estudo, 

uma vez que em ambas as situações, a resolução da causa primária leva à resolução das 

alterações hepáticas. O primeiro parâmetro a ser analisado foi o resultado da ecografia 

hepática, para a qual os respetivos dados foram divididos em dois grupos. No primeiro, 

foram incluídos os animais com alterações típicas de hepatopatias secundárias, as quais por 

sua vez foram separadas em hepatopatias metabólicas e reativas. No segundo grupo foram 

incluídos os pacientes que apresentassem qualquer outro achado ecográfico hepático 

sugestivo de alteração primária, tais como lesões focais, massas, alterações dos segmentos 

vasculares e das vias biliares. Relativamente aos marcadores hepáticos, foram avaliados os 

valores absolutos de ALT, FAS (em cães), GGT (em gatos), glucose, bilirrubina, ureia, 

triglicéridos e albumina. Numa tentativa de facilitar a interpretação dos valores obtidos, 

foram criados 3 intervalos com valores específicos para cada parâmetro: ligeiramente 

aumentados (LA) cujo valor não ultrapassa o dobro do valor máximo para o intervalo de 

referência, moderadamente aumentados (MA) com valores entre duas a três vezes mais 

elevados que o valor máximo e gravemente aumentados (GA) com valores superiores a três 

vezes o valor máximo. Os intervalos de referência utilizados neste estudo foram iguais aos 

praticados na Clínica Veterinária AZEVET. Assim, nos pacientes caninos estes foram para a 

ALT: 10 - 100 U/L; FAS: 25 - 212 U/L; glucose: 74 - 143 mg/dl; bilirrubina: 0 - 0,9 mg/dl; 
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ureia: 7 - 27mg/dl; triglicéridos: 10 - 100 mg/dl; albumina: 2,3 - 3,9 g/dl. Em felinos os 

intervalos utilizados foram para a ALT: 12 - 130 U/L; GGT: 0 - 1 U/L; glucose: 74 - 159 mg/dl; 

bilirrubina: 0 - 0,9 mg/dl; ureia: 16 - 36mg/dl; triglicéridos: 10 - 100 mg/dl; albumina 2,2 - 4,0 

g/dl.  

 

4. Análise estatística 

Foi realizado o teste de Fisher para determinar a significância do uso de ALT e de FAS 

como método de diagnóstico de hepatopatias secundárias. Foram também utilizados os 

mesmos testes para a determinação da significância dos mesmos parâmetros, mas desta 

vez com a inclusão da imagem ecográfica hepática. Foram ainda avaliados a sensibilidade e 

especificidade do uso deste último método para o diagnóstico de hepatopatias secundárias.  

 

5. Resultados 

5.1. Caracterização da população e diagnóstico clínico da doença primária 

Dos 56 animais inicialmente selecionados com alterações hepáticas, 42 cães e 14 gatos, 

foram registados 21 animais com hepatopatia secundária (37,5%). Destes, 18 eram cães 

(85,7%) e 3 (14,3%) eram gatos. Os cães com hepatopatia secundária constituem 42,9% 

(18/42) do total da amostra canina. Nos gatos a percentagem diminui para 21,4%. Dos cães 

com hepatopatia secundária, 6 eram machos (33,3%) e 12 eram fêmeas (66,6%), sendo 

apenas 6 de raça indeterminada (33,3%). A maior parte da população, 12 cães, era de raça 

pura (66,6%), sendo as raças Yorkshire Terrier, Labrador Retriever, Golden Retriever e 

Caniche todas representadas por 2 animais (11,1%) cada uma, enquanto as raças Cão de 

Pastor Alemão, Cão de São Bernardo, Cocker Spaniel Inglês e English Springer Spaniel 

Inglês apenas com um exemplar (5,5%). A idade variou entre 2,9 a 16,1 anos (média de 9,7 

anos e mediana de 9,3 anos). O peso variou entre 2,6 a 49 kg (média de 23,1 kg e mediana 

de 21kg). Neste estudo considerou-se importante avaliar a condição corporal dos animais. A 

Tabela 1 representa estes dados relativos aos cães com hepatopatia secundária.  
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Tabela 1 - Cães presentes no estudo com hepatopatia secundária. 

Animal Raça Idade Sexo Peso 

(kg) 

Diagnóstico 

A1 English Springer Spaniel 7,5 anos F 21,8 (o) Diabetes mellitus 

A2 Cão de São Bernardo 3 anos F 49 (m) Linfangiectasia 

A3 Indeterminado 14,5 anos F 13,8 (o) Obesidade 

A4 Cão de Pastor Alemão 12,4 anos F 43 (o) Pancreatite 

A5 Indeterminado 6,8 anos F 32,6 Colite/Gastrite/Peritonite 

A6 Yorkshire Terrier 2,9 anos F 2,6 Colite/Gastrite 

A7 Cocker Spaniel Inglês 9,3 anos M 11,2 Pancreatite 

A8 Labrador Retriever 12,8 anos M 36,6 Diabetes mellitus 

A9 Caniche 11 anos F 9,8 Pancreatite 

A10 Caniche 7 anos F 10,6 Piómetra 

A11 Yorkshire Terrier 12,9 anos M 6 (o) Peritonite biliar 

A12 Golden Retriever 8,8 anos M 35,4 Peritonite 

A13 Indeterminado 11,6 anos M 17,8 H. B. P. 

A14 Golden Retriever 7,3 anos F 30 Piómetra 

A15 Indeterminado 11,6 anos M 14 Pancreatite 

A16 Indeterminado 12,5 anos F 21 Piómetra 

A17 Indeterminado 16,1 anos F 21 (o) Piómetra 

A18 Labrador Retriever 8 anos F 39,4 (o) Hipotiroidismo 

Legenda: M – Macho; F – Fêmea; H.B.P. – Hiperplasia benigna da próstata; m – Magro; o – Obeso. 

 

As doenças primárias mais representadas foram a piómetra e a pancreatite, cada uma em 4 

animais (22,2%), seguidas por peritonite, diabetes mellitus e inflamação gastrointestinal 

cada uma delas em 2 animais (11,1%), e as restantes em apenas 1 animal cada (5,5%). 

Dos 3 gatos, 2 eram machos da raça europeu comum (66,6%) com 2,5 e 13,8 anos de idade 

e 4,6 e 4,4 kg de peso respetivamente, o outro era uma fêmea de raça Persa (33,3%) com 

9,2 anos de idade e 2,4 kg de peso. A média de peso foi 3,8 kg e a mediana foi 4,4 kg. A 

fêmea foi diagnosticada com piómetra (33,3%). Os diagnósticos dos 2 machos foram 

esteatite (33,3%) para o primeiro e doença da tríade na vertente intestinal e pancreática 

(33,3%) para o segundo. 

 

5.2. Caracterização da imagem ecográfica 

As hepatopatias metabólicas e reativas apresentam um aspeto ecográfico distinto, 

nomeadamente no que respeita à ecogenicidade do parênquima hepático. Dos 42 cães da 

amostra inicial, 13 apresentaram hepatomegália, ecotextura heterogénea, aspeto grosseiro 
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e ecogenicidade do parênquima aumentada (31%), enquanto 9 demonstraram 

hepatomegália com superfície regular, ecotextura homogénea e ecogenicidade diminuída 

(21,4%), num total de 22 cães com imagem ecográfica compatível com hepatopatia 

secundária. Nas Figuras 8 e 9, é possível visualizar um exemplo de hepatopatia metabólica 

e reativa respetivamente. De notar que apenas 4 destes pacientes não se encontram no 

grupo de 18 cães com hepatopatia secundária, uma vez que apesar da sua imagem 

ecográfica ser compatível com a mesma, não foi possível identificar outra doença extra-

hepática. Nestes 18 cães, não foi observada a presença de lesões focais, massas, 

alterações das vias biliares intra-hepáticas ou da vasculatura hepática em nenhum dos 

pacientes em estudo, o que está de acordo com a imagem ecográfica típica de hepatopatia 

secundária. A Tabela 2 mostra a relação entre a ecogenicidade do fígado e a respetiva 

doença primária. Posteriormente apresenta-se a Tabela 3 com os mesmos dados 

relativamente aos pacientes felinos.  

 

Figura 8 - Hepatopatia metabólica (gentilmente cedida pelo Dr. Rui Lemos Ferreira). 

 

Hepatomegália, ecotextura heterogénea, aspeto grosseiro e ecogenicidade do parênquima 

aumentada. Vesícula biliar com presença de conteúdo hiperecogénico móvel, sem sombra acústica 

posterior, sugestivo de lamas biliares. 
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Figura 9 - Hepatopatia reativa (gentilmente cedida pelo Dr. Rui Lemos Ferreira). 

 

Hepatomegália com superfície regular, ecotextura homogénea e ecogenicidade diminuída. 

 

Tabela 2 - Ecogenecidade do fígado e a respetiva doença primária nos 18 pacientes caninos 

com hepatopatia secundária. 

Animal Ecogenicidade hepática Diagnóstico 

A1 Hiperecogénico Diabetes Mellitus 

A2 Hiperecogénico Linfangiectasia 

A3 Hiperecogénico Obesidade 

A4 Hipoecogénico Pancreatite 

A5 Hipoecogénico Colite/Gastrite/Peritonite 

A6 Hipoecogénico Colite/Gastrite 

A7 Hiperecogénico Pancreatite 

A8 Hiperecogénico Diabetes Mellitus 

A9 Hiperecogénico Pancreatite 

A10 Hipoecogénico Piómetra 

A11 Hiperecogénico Peritonite biliar 

A12 Hipoecogénico Peritonite 

A13 Hiperecogénico H. B. P. 

A14 Hipoecogénico Piómetra 

A15 Hiperecogénico Pancreatite 

A16 Hipoecogénico Piómetra 

A17 Hiperecogénico Piómetra 

A18 Hiperecogénico Hipotiroidismo 

Legenda: H.B.P. – Hiperplasia benigna da próstata. 
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Tabela 3 - Ecogenecidade do fígado e a respetiva doença primária nos pacientes felinos. 

Animal Ecogenecidade 

hepática 

Diagnóstico 

A19 Isoecogénico Esteatite 

A20 Hipoecogénico Piómetra 

A21 Isoecogénico Triadite (intestinal e pancreática) 

 

5.3. Caracterização das bioquímicas hepáticas 

Na Tabela 4 encontram-se os valores das bioquímicas hepáticas obtidos para os 42 cães da 

amostra inicial, enquanto que a Tabela 5 representa os valores dos 18 cães com 

hepatopatia secundária. No Anexo 2 é possível consultar os valores absolutos obtidos para 

todos os pacientes caninos incluídos no estudo. 

 

Tabela 4 - Bioquímicas hepáticas nos pacientes caninos da amostra inicial. 

Bioquímicas Diminuída Normal LA MA GA Sem análise 

ALT 0% 21 (50,0%) 7 (16,6%) 5 (11,9%) 5 (11,9%) 4 (9,5%) 

FAS 0% 17 (40,5%) 11 (26,2%) 7 (16,6%) 7 (16,6%) 0% 

Glucose 1 (2,4%) 31 (73,8%) 2 (4,8%) 3 (7,1%) 1 (2,4%) 4 (9,5%) 

Bilirrubina 0% 3 (7,1%) 1 (2,4%) 0% 2 (4,8%) 36 (85,7%) 

Ureia 1 (2,4%) 28 (66,7%) 8 (19%) 2 (4,8%) 0% 3 (7,1%) 

Triglicéridos 0% 2 (4,8%) 2 (4,8%) 1 (2,4%) 5 (11,9%) 32 (76,2%) 

Albumina 2 (4,8%) 15 (35,7%) 0% 0% 0% 25 (59,5%) 

Legenda: LA – Ligeiramente aumentado; MA – Moderadamente Aumentado; GA – Gravemente 

aumentado. 

 

Tabela 5 - Bioquímicas hepáticas nos pacientes caninos com hepatopatia secundária. 

Bioquímicas Diminuída Normal LA MA GA Sem análise 

ALT 0% 10 (55,5%) 4 (22,2%) 2 (11,1%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 

FAS 0% 7 (38,8%) 5 (27,7%) 5 (27,7%) 1 (5,5%) 0% 

Glucose 0% 12 (66,6%) 1 (5,5%) 2 (11,1%) 1 (5,5%) 2 (11,1%) 

Bilirrubina 0% 2 (11,1%) 0% 0% 0% 16 (88,8%) 

Ureia 1 (5,5%) 14 (77,7%) 3 (16,6%) 0% 0% 0% 

Triglicéridos 0% 1 (5,5%) 2 (10,1%) 0% 4 (22,2%) 11 (61,1%) 

Albumina 0% 4 (22,2%) 0% 0% 0% 14 (77,7%) 

Legenda: LA – Ligeiramente aumentado; MA – Moderadamente Aumentado; GA – Gravemente 

aumentado. 
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Neste estudo procurou-se avaliar o potencial valor de diagnóstico destes marcadores nas 

hepatopatias secundárias. No entanto, os testes de função hepática não são 

suficientemente representativos, pelo que somente foram utilizadas a ALT e FAS. Segundo 

o teste de Fisher (0,34), não houve associação da ALT e da FAS para o diagnóstico de 

hepatopatia secundária. 

No que diz respeito aos pacientes felinos, na Tabela 6 foram registados os valores das 

bioquímicas hepáticas, categorizados segundo os intervalos estipulados neste estudo, 

enquanto que na Tabela 7 se encontram os seus valores absolutos. 

  

Tabela 6 - Bioquímicas hepáticas nos pacientes felinos. 

Animal Diminuída Normal LA MA GA Sem análise 

ALT 1 (33,3%) 2 (66,6%) 0% 0% 0% 0% 

GGT 0% 3 (100%) 0% 0% 0% 0% 

Glucose 0% 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0% 0% 0% 

Bilirrubina 0% 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0% 0% 0% 

Ureia 0% 2 (66,6%) 0% 0% 1 (33,3%) 0% 

Triglicéridos 0% 0% 0% 0% 0% 3 (100%) 

Albumina 1 (33,3%) 1 (33,3%) 0% 0% 0% 1 (33,3%) 

Legenda: LA – Ligeiramente aumentado; MA – Moderadamente Aumentado; GA – Gravemente 

aumentado. 

 

Tabela 7 - Valores absolutos das análises bioquímicas obtidas para os pacientes felinos.  

Animal ALT GGT Glu Bilirrubina Ureia Trig Alb 

A1 <10 0 107 0,7 23 - 2 

A2 39 0 160 1,8 130 -  

A3 35 0 113 0,3 20 - 2,7 

Legenda: Glu – Glucose; Trig – Triglicéridos; Alb – Albumina. 

5.4. Associação da imagem ecográfica aos marcadores hepáticos como método de 

diagnóstico 

O objetivo final deste estudo foi avaliar a capacidade de diagnóstico de hepatopatias 

secundárias através da associação de dois métodos, a ecografia e bioquímicas hepáticas. O 

teste de Fisher demonstrou um nível de significância elevado: 3.9-6 (valores inferiores a 0,05 

são considerados significativos). A sensibilidade deste método foi de de 72,2% e a 

especificidade de 95,8%.  
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6. Discussão 

6.1. Caracterização da população e diagnóstico clínico da doença primária 

Neste estudo verificou-se que dos 42 cães com alterações hepáticas, 42,9% apresentaram 

hepatopatia secundária, percentagem superior à obtida num estudo realizado na 

Universidade de Ultrecht onde foram registados 2500 cães com doença hepática, dos quais 

25% tinham hepatopatias secundárias (H. P. Meyer & Rothuizen, 2013). Também Meyer & 

Twedt (2001) na Universidade do Estado do Colorado concluíram que 25% dos cães de uma 

amostra inicial de 150 animais apresentaram biópsia hepática compatível com hepatopatia 

secundária. Esta superioridade no número de casos pode ser explicada pela ausência de 

biópsias hepáticas, que proporcionariam um diagnóstico final mais assertivo, e que constitui 

uma das limitações deste estudo. Devido a dificuldades financeiras dos proprietários ou a 

insuficiente necessidade, nenhuma biópsia foi realizada. Assim, é impossível garantir que 

todos os animais considerados como positivos na nossa amostra, ou seja com doença extra-

hepática, apresentem efetivamente uma hepatopatia secundária. Contudo, a literatura 

científica não é unanime. No estudo feito por Neumann & Danner (2012), a percentagem foi 

mais elevada. Foram detetados 48,3% de cães com hepatopatia secundária, a partir de uma 

amostra de 114 animais, valor este superior ao obtido no presente estudo. 

As raças puras compuseram 66,6% da amostra de cães com hepatopatia secundária em 

estudo. Uma possível explicação reside no fato de algumas raças puras, tais como Cão de 

Pastor Alemão, Golden Retriever e Labrador Retriever apresentarem uma capacidade 

imunitária reduzida (Olsson et al., 2014). 

Relativamente aos gatos não é possível discutir resultados devido à insuficiente dimensão 

da amostra. São necessários mais estudos de modo a desenvolver esta temática em gatos. 

 

6.2. Caracterização da imagem ecográfica observada 

Ao analisar os dados relativos à imagem ecográfica dos 18 cães com hepatopatia 

secundária, é evidente a distinção entre os dois tipos de hepatopatias secundárias 

presentes neste estudo. Em primeiro lugar, as hepatopatias metabólicas que surgem 

normalmente com hepatomegália, ecotextura heterogénea, aspeto grosseiro e 

ecogenicidade do parênquima aumentada, constituindo 61,1% dos casos (11/18). 

Comparando com o total de cães avaliados com alterações hepáticas (42), as hepatopatias 

metabólicas ocorreram em 26,2% dos cães. As doenças associadas a este padrão foram 

pancreatite em 3 casos (16,6%), diabetes mellitus em 2 casos (11,1%), e 1 caso (5,6%) em 

cada uma das seguintes etiologias: linfangiectasia intestinal, H.B.P., peritonite biliar, 

piómetra, hipotiroidismo e obesidade. Segundo Cullen (2013), as alterações metabólicas 

originadas a partir de doenças extra-hepáticas tais como hipotiroidismo, hipertiroidismo, 

hipoadrenocorticismo, entre outros, provocam a vacuolização dos hepatócitos, seja por 
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acumulação de glicogénio ou por infiltração lipídica, a qual leva ao aparecimento do padrão 

acima descrito. Contudo, segundo Johnson (2013) e Ingh et al. (2006), doenças como a 

pancreatite provocam alterações hepáticas caracterizadas histologicamente por um infiltrado 

inflamatório composto maioritariamente por neutrófilos nas zonas portais e 

parenquimatosas, sem necrose evidente dos hepatócitos, típico de hepatopatia reativa, o 

que habitualmente está associado a imagens ecográficas hipoecogénicas, ao contrário do 

que se verificou nestes casos. É importante salientar que alguns destes animais eram 

obesos e/ou apresentavam valores de triglicéridos aumentados, o que pode teoricamente 

levar ao aparecimento do padrão hepático hiperecogénico descrito na hepatopatia 

metabólica e assim poder mascarar hepatopatias reativas que se apresentassem com 

hepatomegália, superfície regular, ecotextura homogénea e ecogenicidade diminuída. Foi o 

caso dos animais A7, A9 e A15. Estes pacientes possuíam os valores de triglicéridos 

gravemente aumentados. O mesmo se verificou num dos casos que foi diagnosticada com 

piómetra. Sendo esta uma alteração inflamatória, seria espectável obter uma imagem 

hipoecogénica típica de hepatopatia reativa, tal como se constatou nos restantes animais 

com a mesma afeção. No entanto, isto não se verificou, possivelmente devido à obesidade 

deste paciente. Também nos animais com hiperplasia benigna da próstata e com peritonite 

biliar surgiu a mesma situação. Perante estas questões, as biópsias hepáticas teriam 

desempenhado um papel fundamental. 

Em segundo lugar surgiram as hepatopatias reativas em 7 animais, perfazendo 38,8% dos 

casos. Mais uma vez, comparando com o total de cães que apresentaram alterações 

ecográficas (42), este grupo representou 16,6%. Este valor pode estar subvalorizado devido 

à presença de animais obesos já mencionados. No grupo de 18 cães com hepatopatia 

secundária, foram diagnosticados 3 casos de piómetra (16,6%), 2 casos de colite/gastrite 

(11,1%) e um caso de pancreatite e de peritonite (5,6%). Como referido anteriormente, 

segundo Johnson (2013), as hepatopatias reativas são caracterizadas histologicamente por 

um infiltrado composto maioritariamente por neutrófilos nas zonas portais e 

parenquimatosas, sem necrose dos hepatócitos o que provoca o aparecimento das 

características ecográficas já descritas. Segundo Meyer & Twedt (2001) as doenças 

capazes de provocar hepatopatias reativas estão relacionadas com alterações 

gastrointestinais, renais, autoimunes, dermatológicas, dentárias, cardíacas, infeciosas e 

neoplásicas. Porém, grande parte destas não se verificou na amostra em estudo. Uma 

limitação deste estudo reside no facto de a amostra ser composta por um número 

relativamente reduzido de indivíduos, o que pode explicar o facto de nem todas as doenças 

descritas se terem verificado. 

Em relação aos gatos, não é possível discutir os resultados obtidos uma vez que o número 

de casos é insuficiente. São necessários mais estudos em pacientes felinos. 
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6.3. Caracterização das bioquímicas hepáticas 

Segundo Twedt (2009), os valores esperados nas bioquímicas hepáticas em casos de 

hepatopatias secundárias não ultrapassam o dobro do intervalo de referência para a ALT, 

podendo no caso da FAS atingir até 3 vezes o limite máximo de referência. Relativamente 

aos valores dos marcadores de função hepática como bilirrubina, albumina, glucose, ureia e 

ácidos biliares encontram-se na maioria dos animais dentro dos valores normais. No grupo 

de 18 cães com hepatopatia secundária, 77,7% dos cães apresentaram valores de ALT 

normais ou LA. Verificou-se também que apenas 11,1% apresentavam valores MA, e 5,5% 

encontrava-se GA. Separando a amostra em hepatopatias reativas e metabólicas verificou-

se que os valores de ALT encontravam-se normais ou LA em 71,4% (5 em 7) e 81,8% (9 em 

11) dos casos respetivamente, pelo que não se verifica uma grande diferença entre ambas. 

Estes valores estão de acordo com o referido por Twedt (2009). O facto de as hepatopatias 

reativas serem caracterizadas histologicamente por um infiltrado inflamatório sem necrose 

dos hepatócitos, e das hepatopatias metabólicas provocarem uma vacuolização dos 

mesmos, pode explicar os valores encontrados para a ALT. 

Relativamente aos valores de FAS, verificou-se também uma concordância com o descrito 

na literatura. A percentagem de cães com valores normais baixou para 38,8%, surgindo 5 

animais com valores LA e outros tantos MA (27,7%). Mais uma vez, apenas 1 cão 

apresentava concentrações de FAS GA (5,5%), sendo este o único animal que não está de 

acordo com o referido na bibliografia (Twedt, 2009). Um dos fatores que contribui para o 

aumento dos valores de FAS comparativamente aos valores de ALT são os dois casos de 

diabetes mellitus. Segundo Webster (2010), é expectável um aumento de FAS nestes 

animais comparativamente à ALT. 

No entanto, estas duas enzimas, quando utilizadas em conjunto para o diagnóstico de 

hepatopatias secundárias, não revelaram um valor significativo segundo o teste de Fisher 

(0,34). Isto acontece porque muitos dos cães que não se encontravam no grupo com 

hepatopatias secundárias, obtiveram valores de ALT (58,3%) e de FAS (79,2%) dentro dos 

mesmos intervalos considerados. Esta situação pode ser explicada pelo facto de muitas das 

hepatopatias primárias poderem revelar também um aumento ligeiro a moderado destas 

enzimas, à semelhança do que acontece nas hepatopatias secundárias.  

No que diz respeito aos marcadores de função hepática, o número de animais testados foi 

reduzido. Relativamente à glucose foram analisados 16 cães, 12 dos quais apresentaram 

valores normais (75%). Dois animais com valores MA sofriam de diabetes mellitus, e o único 

caso cujo valor estava GA sofria de pancreatite, o que possivelmente explica a elevação 

deste marcador. A bilirrubina estava normal nos 2 animais que foram testados. A ureia 

apresentou-se normal em 77,7% dos casos (14), sendo que dos 3 animais que 

apresentavam valores LA, encontravam-se desidratados o que poderá ter sido responsável 
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pelo desenvolvimento de insuficiência pré-renal, e 1 revelou sinais de nefropatia 

degenerativa e quistos corticais na ecografia. A albumina estava normal nos 4 animais 

testados. Os ácidos biliares não foram medidos em nenhum dos animais. Finalmente, os 

triglicéridos foram analisados em 7 animais e destes, 4 (57,1%) estavam GA sendo um 

deles obeso. Os resultados obtidos para os marcadores de função hepática estão de acordo 

com a literatura pois a maioria encontra-se dentro dos valores normais. Estes valores são 

justificáveis na medida em que as hepatopatias secundárias parecem não afetar a 

funcionalidade do fígado (Twedt, 2009). Estatisticamente não é possível a avaliação da sua 

significância para o diagnóstico final por insuficiente representatividade de alguns dos 

parâmetros.  

Relativamente aos felinos, destacam-se apenas os valores de GGT normais nos 3 casos 

descritos (100%), o que está de acordo com Twedt (2009). Mais uma vez não é possível 

fazer qualquer tipo de análise fidedigna por baixa representatividade da amostra. 

  

6.4. Associação da imagem ecográfica a marcadores hepáticos como método de diagnóstico 

Um dos principais objetivos deste estudo foi tentar alcançar o diagnóstico de hepatopatia 

secundária, sem necessidade de recorrer a biópsia hepática. Assim, procurou-se analisar o 

nível de significância do diagnóstico ao associar a imagem ecográfica hepática típica de 

hepatopatias secundárias com os marcadores hepáticos mais usados. Os marcadores 

hepáticos utilizados nesta análise foram a ALT e FAS, uma vez que os marcadores de 

função hepática não foram suficientemente representativos. Nestas condições, o teste de 

Fisher, demonstrou um nível de significância elevado de 3.9-6. A sensibilidade deste método 

foi de 72,2% e a especificidade de 95,8%. A sensibilidade não atingiu os 100% devido à 

presença de 5 falsos negativos, em que os valores das enzimas hepáticas não se 

encontraram no intervalo esperado apesar da imagem ecográfica ter sido compatível com 

hepatopatia secundária em todos eles. A especificidade não atingiu os 100% devido à 

presença de um caso de hepatite crónica inicial. Como descrito anteriormente, a hepatite 

crónica revela um padrão ecográfico hiperecogénico semelhante ao que se encontra nas 

hepatopatias metabólicas. O desenvolvimento de lesão dos hepatócitos pode ser lento o que 

provoca aumentos ligeiros dos valores de ALT, semelhante aos valores encontrados para 

hepatopatias secundárias. Se o nível de fibrose não for muito avançado, os níveis de FAS 

podem também estar aumentados ligeiramente. Deste modo, uma vez que todos os 

parâmetros apresentam um comportamento idêntico na hepatopatia secundária e na 

hepatite crónica, pode surgir um falso positivo, pelo que este teste não é capaz de 

diferenciar as duas situações. 

A análise dos valores obtidos com os testes estatísticos deve ser interpretado com cautela 

pois nenhum animal deste estudo foi diagnosticado através de análise histopatológica. 
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Como anteriormente referido, a ausência de biópsia é uma das principais limitações deste 

estudo.  

 

7. Conclusão e perspetivas futuras 

Nos pacientes caninos, as alterações hepáticas secundárias surgiram associadas a diversas 

doenças, tais como hipotiroidismo, diabetes mellitus, obesidade, pancreatite, piómetra, 

gastrites/colites, entre outras. Meyer & Twedt (2001) referem uma lista de doenças mais 

vasta que engloba alterações gastrointestinais, renais, autoimunes, dermatológicas, 

dentárias, cardíacas, infeciosas e neoplásicas. A presença de hepatopatia secundária neste 

estudo foi elevada, verificando-se em 43% dos cães. Inicialmente, a distinção clínica entre 

hepatopatia aguda primária ou secundária pode não ser fácil. Assim, tal como este estudo 

demonstrou, na presença de alterações nos marcadores hepáticos nomeadamente da ALT e 

FAS, em associação com uma imagem ecográfica sugestiva, é possível afirmar com um 

grau de significância elevado e com uma sensibilidade de 72,2%, que se trata de uma 

hepatopatia secundária. Este método poderá ser uma alternativa à biópsia hepática, no 

entanto, devido às limitações deste estudo, nunca a substitui na íntegra. Isto permite que o 

Médico Veterinário se foque no diagnóstico e tratamento do processo principal, o que 

consequentemente acaba por levar à resolução clínica das alterações hepáticas. 
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V. Anexos 

Anexo 1 - Marcadores hepáticos comuns para várias alterações hepáticas (adaptado de 

Allison, 2012) 

Alteração ecográfica ALT, 

AST 

FAS, GGT Bilirrubina Ác. Bil. Outros testes de 

função 

Shunt portossistémico 

congénito 

N a ↑ N a ↑ (por act. 

osteoblástica 

N Jejum – 

N a ↑↑ 

PP - ↑↑ 

a ↑↑↑ 

Amónia – N a ↑ 

Alb – N a ↓ 

Ureia – N a ↓ 

Glu – N a ↓ 

Col – N a ↓ 

TP – N a ↑ 

Necrose focal a multifocal N a ↑↑ N N N N 

Necrose difusa ou doença 

infiltrativa 

↑↑ a 

↑↑↑ 

N a ↑↑ N a ↑↑ J – N a 

↑↑ 

PP – N 

a ↑↑ 

Variável 

Hipoxia e toxicidade 

ligeira 

↑ a ↑↑ N a ↑ N J – N a 

↑ 

PP – N 

a ↑ 

N 

Abcessos N a ↑ N a ↑↑ N a ↑ J – N a 

↑ 

PP – N 

a ↑ 

N 

Lipidose hepática em 

gatos 

N a 

↑↑↑ 

FAS - N a ↑↑↑ 

GGT – N a ↑ 

N a ↑↑↑ J – N a 

↑↑↑ 

PP - ↑ a 

↑↑↑ 

TP e TTPA – N a 

prolongado 

Ureia – N a ↓ 

Hepatopatia esteroide em 

cães 

N a ↑↑ ↑ a ↑↑↑ N a ↑ J – N a 

↑ 

PP – N 

a ↑ 

N 

Obstrução do ducto biliar, 

colangite, 

colangiohepatite 

↑ a ↑↑ FAS - ↑ a ↑↑↑ 

GGT – N a ↑↑↑ 

N a ↑↑↑ J – N a 

↑↑↑ 

PP - ↑ a 

↑↑↑ 

Variável 

TP e TTPA 

prolongada se vit 

K ↓ 

Hepatite crónica e 

neoplasia difusa 

N a ↑↑ N a ↑↑↑ N a ↑↑ J – N a 

↑↑↑ 

PP – N 

a ↑↑↑ 

Variável 
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Estado terminal hepático N a ↑↑ N a ↑↑↑ ↑↑a ↑↑↑ J – N a 

↑↑↑ 

PP – N 

a ↑↑↑ 

Amónia – N a ↑ 

Alb – N a ↓ 

Ureia – N a ↓ 

Glu – N a ↓ 

Col – N a ↓ 

TP e TTPA 

prolongadas 

N - Normal; J – Jejum; PP – Pós-prandial; TP – Tempo de Protrombina; TTPA – Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada; Alb – Albumina; Glu – Glucose; Col – Colesterol; Vit - Vitamina. 

 

Anexo 2 - Valores absolutos das análises bioquímicas dos pacientes caninos. 

Animal ALT FAS Glu Bilirrubina Ureia Trig Alb 

A1 70 510 363  4 175  

A2 133 97 90  32 64 2,5 

A3 281 700 95  26 >375  

A4 245 377 95 0,9 27  2,8 

A5 25 633 152  10  2,9 

A6 132 326 137  26   

A7 357 190 515  13 >375  

A8 25 459 360  13   

A9 107 138 83  13 >375  

A10 44 212 95  11   

A11 35 636  0,9 46   

A12  163   39  3 

A13 70 186 97  13   

A14 10 254 125  14   

A15 147 727 98  13 370  

A16 10 241 120  14   

A17 10 328 123  11   

A18 27 55 96  21 118  

A19  385 108 27,9 11  3,1 

A20 436 66      

A21 105 49 112  29   

A22 165 482 99  20  2,3 

A23 325 1683 93 3,2 21  2,6 

A24 213 88 97  60 263 3,3 
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A25  1980 99  44   

A26 98 292 96    2,9 

A27 696 115 102 0,9 11  3,4 

A28 21 60 96  28   

A29 10 268 90  13  3,1 

A30 279 592 145  20   

A31 216 1131 50 1,3 77  2,7 

A32 84 252 89  11  2,2 

A33 51 440 101  21   

A34 329 296      

A35 52 159 113  35  3,2 

A36 99 387 96  14  3 

A37 185 841 404  11   

A38 21 134 126  17   

A39  2000 112  8 335  

A40 36 41 93  12  3,5 

A41 25 41 85  39   

A42 39 50 100  8 31 3,5 

Legenda: A – Animal; Glu – Glucose; Trig – Triglicéridos; Alb – Albumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


