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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA EM FELÍDEOS COM DOENÇA RENAL CRÓNICA 

 

RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistémica é a principal afecção cardiovascular da espécie felina. Consiste numa 

elevação persistente da pressão arterial sistémica e evidencia uma forte associação com a doença 

renal crónica. Nesta última ocorre retenção de sódio e água, com consequente aumento do volume 

de fluído extracelular e do débito cardíaco, produzindo elevação da pressão arterial sistémica. Tam-

bém, a activação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e outras alterações neuro-hormonais, 

comuns na doença renal crónica, são passíveis de induzir hipertensão arterial sistémica. Por sua vez, 

a hipertensão arterial sistémica promove a hipertensão e a hiperfiltração glomerulares, a proteinúria e 

a arteriosclerose, completando este ciclo vicioso através da auto-prepectuação da lesão renal.  

A prevalência significativa destas doenças, com particular destaque na população felina geriátrica, 

torna fundamental o diagnóstico precoce, a instituição de uma terapêutica específica e o controlo 

adequado das alterações secundárias, favorecendo assim, o prognóstico e melhorando a qualidade 

de vida dos animais afectados.  

No âmbito deste tema foi realizado um estudo, relativo a gatos, com diagnóstico prévio de doença 

renal crónica, dos quais 90% evidenciaram hipertensão arterial sistémica, determinada por método 

indirecto Doppler. O risco de lesão hipertensiva esteve presente em 90% dos indivíduos observados, 

dos quais 60% exibiram valores de pressão arterial sistólica superiores a 180 mm Hg. Também, cerca 

de 65% dos animais estudados revelaram alterações sugestivas de lesão hipertensiva. 

Os animais foram, ainda, divididos em três grupos, de acordo com um esquema terapêutico: Grupo A 

(n = 4) – besilato de amlodipina (Norvasc®, 0.625 mg/gato, p.o., q24h); Grupo B (n = 3) – benazepril 

(Fortekor® 5 mg, 0.25-0.5 mg/Kg, p.o., q12-24h); Grupo C (n = 13) – sem terapêutica instituída. No 

decurso do estudo clínico, os valores de pressão arterial sistólica diminuíram, nos três grupos, tendo 

sido registados os menores valores no Grupo C. Os dados obtidos não evidenciaram a superioridade 

da amlodipina, como fármaco anti-hipertensor único, nem do benazepril, para uma maior protecção 

renal. 

 

 

Palavras-chave: doença renal crónica; gatos; hipertensão arterial sistémica. 
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SYSTEMIC HYPERTENSION IN CATS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE  

 

ABSTRACT 

 

Systemic hypertension, the mainly feline cardiovascular disease, is a persistent elevation of blood 

pressure above that which is normal for an individual, and is integrally linked with chronic kidney dis-

ease. This one can lead to sodium and water retention and resultant extracellular fluid volume expan-

sion. This increases cardiac output, producing systemic hypertension. Further, activation of the renin-

angiotensin-aldosterone system and other neurohumoral disorders common in kidney disease may 

further elevate systemic arterial blood pressure. On the other hand, high blood pressure causes 

glomerular hypertension and hyperfiltration, proteinuria, and arteriosclerosis, completing this vicious 

cycle through self-perpetuating renal damage.  

The elevated prevalence of these diseases, in the geriatric cat population in particular, makes the ear-

ly diagnosis, specific treatment and adequate control of secondary complications of paramount impor-

tance. Only this can improve the quality of life and the prognosis for these animals. 

It was conducted a study of 20 cats with a previous diagnosis of chronic kidney disease. From wich 

were registered 90% that had systemic hypertension, obtained using non-invasively Doppler ultra-

sound. The risk of hypertensive organ damage was presented in 90% of cats, whom 60% showed a 

systolic arterial pressure above 180 mm Hg. Also, 65% of them revealed hypertensive organ damage. 

Cats were divided in three groups, in compliance with a treatment: Group A (n = 4) – amlodipine besy-

late (Norvasc®, 0.625 mg/cat, p.o., q24h); Group B (n = 3) – benazepril (Fortekor® 5 mg, 0.25-0.5 

mg/Kg, p.o., q12-24h); Group C (n = 13) – no treatment. During this study, systolic arterial pressure 

decreased, and Group C recorded lower measurements. Data didn´t show that amlodipine was the 

best drug to treat systemic hypertension, or benazepril was the major renoprotective drug.  

 

 

Key-words: cats, chronic kidney disease, systemic hypertension. 
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                                                                                                INTRODUÇÃO 
 

O Estágio de Final de Curso do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, realizado entre 

17 de Setembro de 2007 e 19 de Março de 2008, teve lugar no Hospital Escolar da Faculda-

de de Medicina Veterinária, da Universidade Técnica de Lisboa, (FMV – UTL) sob orienta-

ção da Professora Doutora Maria Teresa Mendes Vítor Villa de Brito e co-orientação da Dra. 

Joana Filipa Paiva de Ferreira Gomes Carneiro, na área clínica de animais de companhia. 

A componente prática do estágio curricular permitiu a aquisição de competências essenciais 

ao exercício da actividade profissional na área clínica, difíceis de obter de outro modo e dife-

rentes da aprendizagem teórica. A realização de diversas actividades em ambiente hospita-

lar, a assistência a uma casuística variada e o confronto com a realidade diária, proporciona-

ram uma maior confiança para o desempenho do tão almejado papel de médico veterinário. 

Os obstáculos encontrados possibilitaram a aplicação de um raciocínio crítico e prático na 

resolução dos problemas. O contacto com os proprietários forneceu uma visão real das con-

dições socio-económicas de cada um, e permitiu uma melhor compreensão para a necessi-

dade de seleccionar os métodos de diagnóstico e o maneio terapêutico que melhor se adap-

tam a cada situação, visando a saúde e o bem-estar animal. Ficou também patente, a 

necessidade de formação e de actualização contínuas, bem como a colaboração entre cole-

gas e com os proprietários, para um maior sucesso profissional. 

A presente dissertação traduz o culminar do estágio curricular e encontra-se dividida em três 

partes. A primeira contempla uma descrição resumida e a casuística das actividades desen-

volvidas, a segunda parte compreende a revisão bibliográfica subordinada ao tema “Hiper-

tensão arterial sistémica em felídeos com doença renal crónica”, e a última parte visa a dis-

cussão de carácter científico do estudo clínico, referente ao tema anteriormente abordado. 
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                                                                                                            PARTE I 

DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES DE ESTÁGIO 

 
A componente prática do estágio curricular decorreu no Hospital Escolar da Faculdade de 

Medicina Veterinária, da Universidade Técnica de Lisboa (FMV – UTL), no período com-

preendido entre 17 de Setembro de 2007 e 19 de Março de 2008. Aí, foi possível a partici-

pação nas diferentes vertentes da área clínica dos animais de companhia, no âmbito da 

medicina interna, da imagiologia e cirurgia, surgindo a primeira com uma representatividade 

de 75.6% (Anexos, Tabela 1). As actividades desenvolvidas foram divididas pelos serviços 

de medicina, internamento, imagiologia e cirurgia, com uma carga horária de oito horas diá-

rias, em regime de serviços rotativos. 
Foram observadas diferentes espécies, num total de 779 animais, com predominância visí-

vel da espécie canina (61.1%), em oposição à espécie felina (34.3%) e aos novos animais 

de companhia (NACs, 4.6%) (Anexos, Tabela 1). Estes últimos abrangeram diversas espé-

cies de aves, pequenos mamíferos e répteis.  

Nos canídeos, o sexo masculino registou uma frequência de 55.2%. Pelo contrário, nos felí-

deos, as fêmeas constituíram o género predominante, com um valor de 62.2% (Anexos, 

Tabela 2). Nos NACs não foi descriminado o sexo dos pacientes.  

Na área clínica da medicina interna foi possível, a observação e participação em consultas 

externas de primeira opinião, de seguimento, e de referência das especialidades de derma-

tologia, oftalmologia, cardiologia, ortopedia e reprodução. Nestas era focado todo um pro-

cesso de estruturação de uma anamnese detalhada, de um exame físico minucioso, o 

desenvolvimento de um raciocínio clínico direccionado à elaboração de diagnósticos dife-

renciais, e uma metodologia de acção com vista ao diagnóstico definitivo e à instituição de 

protocolos terapêuticos adequados. Foi ainda possível, a participação nas actividades de: 

triagem hospitalar; auxílio em situações de urgência; recolha, acondicionamento e envio de 

amostras para análise laboratorial; preparação e administração de fármacos; realização e 

assistência em procedimentos invasivos; entre outras (Anexos, Tabelas 3 e 4). 

No serviço de imagiologia foi possível, a observação e participação em diferentes exames 

complementares de diagnósticos, como radiologia (46.7%), ecografia abdominal (32.8%), 

ecocardiografia (16.1%) e tomografia axial computorizada (4.4%) (Anexos, Tabela 5). O ser-

viço de radiologia englobou todo um processo de trabalho, desde o posicionamento do ani-

mal, à escolha de adequadas constantes radiográficas, a revelação das películas radiográfi-

cas e a sua interpretação. Foi ainda possível, observar a técnica de realização de mielogra-

fia, requerida na sua maioria, para o diagnóstico de hérnias discais. A ecografia permitiu 
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uma familiarização com o equipamento, o reconhecimento das estruturas observadas e 

interpretação das possíveis alterações. 

As actividades desenvolvidas em cirurgia incluíram a preparação e a medicação pré-

operatórias, a monitorização da anestesia, a assistência aos médicos cirurgiões e os cuida-

dos pós-operatórios. As cirurgias observadas englobaram situações electivas, opções tera-

pêuticas e medidas paliativas, nas áreas de tecidos moles, de ortopedia e de neurocirurgia, 

com maior incidência da primeira (Anexos, Tabela 6). 

O serviço de internamento, desenvolvido em turnos de vinte e quatro horas, constituiu um 

conjunto de actividades que visava todo o maneio dos animais hospitalizados, desde a 

monitorização, à administração de fármacos, à alimentação e aos cuidados de higiene. 

No período de estágio foram também realizadas, discussões semanais de carácter didácti-

co, com a co-orientadora Dra. Joana Gomes, visando diferentes temas da área clínica, tais 

como insuficiência hepática, insuficiência renal, exame neurológico, alterações gastrointesti-

nais, doenças endócrinas, alterações cardiovasculares, doenças infecciosas e parasitárias, 

e alterações oftalmológicas.   

Na alínea 7 dos Anexos é possível a visualização de fotografias dos diversos casos clínicos, 

observados no decurso do estágio curricular, nas diferentes vertentes da área clínica dos 

animais de companhia. 

 É ainda, de salientar a comparência em reuniões semanais de apresentação de temas, por 

alunos estagiários e médicos veterinários do Hospital Escolar da FMV-UTL, bem como por 

médicos veterinários convidados, com a organização do Mestre Nuno Félix, da Dra. Mafalda 

Lourenço e do Dr. Gonçalo Vicente (Anexos, alínea 8). A participação da autora nestas reu-

niões visou o tema “Pressão arterial em pequenos animais” (Anexos, alínea 9). 
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                                                                                                          PARTE II  

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

 
A hipertensão arterial sistémica (adiante, hipertensão arterial) é a principal afecção cardio-

vascular da população felina, com particular relevância nos pacientes geriátricos (Jepson, 

Elliot, Brodbelt & Syme, 2007). A sua incidência em animais saudáveis é baixa, cerca de 2% 

(Brown et al., 2007). No entanto, a hipertensão arterial encontra-se frequentemente, asso-

ciada a outras afecções e experimenta, assim, aumentos da sua prevalência. É evidente 

uma associação entre a hipertensão arterial e a doença renal crónica, surgindo com uma 

incidência variável de 20% a 60% (Stepien & Elliot, 2007). Porém, os mecanismos subjacen-

tes a esta associação permanecem incertos, podendo constituir, entre si, uma etiologia pri-

mária ou uma consequência secundária (Brown et al., 2007). 
A doença renal crónica é uma afecção bastante comum e surge em cerca de 1% a 3% da 

espécie felina, uma incidência três vezes superior à da espécie canina. Na população geriá-

trica experimenta aumentos de até 35%, evidenciando assim, uma particular relevância 

(Grauer & Atkins, 2007). 

 

1. CONCEITOS 

A pressão arterial sistémica (doravante, pressão arterial) representa a força exercida pelo 

sangue circulante na parede dos vasos, e define-se como, o produto do débito cardíaco pela 

resistência vascular periférica. O débito cardíaco, por sua vez, resulta do produto entre a 

frequência cardíaca e o volume de ejecção, e este último é condicionado pela contractilidade 

cardíaca, pela pré-carga e pela pós-carga (Egner, 2007). 

A pressão arterial é pulsátil, sofrendo alterações contínuas, durante todo o ciclo cardíaco. A 

pressão arterial sistólica define-se como o valor máximo de pressão arterial registado no 

pico da sístole. A pressão arterial diastólica é o menor valor de pressão arterial, registado no 

fim da diástole. A pressão arterial média é o valor médio de pressão nas artérias, durante 

todo o ciclo cardíaco, e é o maior determinante da perfusão tecidular (Love & Harvey, 2006). 

 
 

 

 

A hipertensão arterial define-se como uma elevação persistente da pressão arterial, com 

valores superiores aos determinados no intervalo de referência, para a espécie em questão 

(Kraft, Egner & Carr, 2007). Embora controversa, existe uma definição de hipertensão arte-

rial aplicada à espécie felina, definindo-a como um valor de pressão arterial sistólica superior 

3

PAD-PAS
PADPAM +=
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a 160 mm Hg e/ou de pressão arterial diastólica superior a 110 mm Hg, em animais tranqui-

los e sujeitos a determinações repetidas de pressão arterial (Henik, Dolson & Wenholz, 

2005). No entanto, é necessário considerar que, nos gatos, a pressão arterial sofre varia-

ções individuais (Egner, 2007). 

 

2. CLASSIFICAÇÃO 

A hipertensão arterial é dividida em três formas básicas: (1) hipertensão arterial sistólica, ou 

elevação isolada da pressão arterial sistólica; (2) hipertensão arterial diastólica, ou elevação 

isolada da pressão arterial diastólica; (3) e hipertensão arterial mista, resultado de uma ele-

vação conjunta da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. Um aumento na 

frequência de hipertensão arterial sistólica tem sido observado nas fases iniciais de insufi-

ciências orgânicas, como na falha renal crónica (Brown, 2005). 

A Sociedade Veterinária de Pressão Arterial Sistémica (Veterinary Blood Presssure Society, 

VBPS) classifica a pressão arterial consoante o risco de lesão hipertensiva para os órgãos-

alvo, como discriminado na Tabela 1 (Brown et al., 2007). 

 

Tabela 1. Classificação da hipertensão arterial, de acordo com o grau de 
risco para os órgãos-alvo (Kraft et al., 2007). 

Classificação  PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) Risco para órgãos-alvo 

I < 150 < 95 Mínimo 

II 150 – 159 95 – 99 Ligeiro 

III 160 – 179 100 – 119 Moderado 

IV ≥ 180 ≥ 120 Severo 

PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica. 

 

O consenso geral do Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária (American College 

of Veterinary Internal Medicine, ACVIM) recomenda a categorização da hipertensão arterial 

em três tipos, como a seguir se descreve (Brown et al., 2007). 

 

2.1. FALSA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

Os factores susceptíveis de induzir stress e ansiedade promovem alterações no sistema 

nervoso simpático, com libertação de catecolaminas, e consequente elevação da pressão 

arterial. Esta situação, também designada por “efeito de bata branca”, conduz a um falso 

diagnóstico de hipertensão arterial, constituindo uma alteração imprevisível e com uma sig-

nificativa variação individual (Egner, 2007). 

Na espécie humana, a falsa hipertensão arterial é sugerida como causa de lesão hipertensi-

va secundária. No entanto, não é recomendado o tratamento farmacológico deste tipo de 
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hipertensão arterial, mas sim, uma eliminação do seu factor desencadeador (Brown et al., 

2007).  

 

2.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL IDIOPÁTICA 

A hipertensão arterial idiopática descreve um tipo de hipertensão arterial na ausência de 

uma causa predisponente e clinicamente evidente, sendo portanto, um diagnóstico de 

exclusão (Kraft et al., 2007). 

Apesar da hipertensão arterial secundária ser a categoria mais comum, a hipertensão arte-

rial idiopática tem experimentado um reconhecimento crescente, registando valores de 18% 

a 20%, em gatos (Brown et al., 2007). 

 

2.3. HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA 

A hipertensão arterial secundária consiste numa elevação da pressão arterial, associada a 

uma doença subjacente ou à administração de determinados fármacos (Brown, 2005). Na 

espécie felina, as doenças mais frequentemente associadas à hipertensão arterial, são a 

doença renal crónica, o hipertiroidismo e a cardiomiopatia hipertrófica (Forster-van Hijfte, 

2002). Um estudo recente evidenciou a presença de doença renal, hipertiroidismo, ou uma 

associação das duas, em 86.7% dos gatos hipertensos observados (Jepson, Hartley, Mendl, 

Caney & Gould, 2005).  

A hipertensão arterial pode persistir após o início do tratamento da condição primária. A pre-

sença de uma doença subjacente requer uma avaliação contínua do paciente (Brown et al., 

2007). 

 

3. ETIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

Na Tabela 2 são enumeradas várias afecções passíveis de induzir elevação da pressão 

arterial.  

Tabela 2. Possíveis etiologias de hipertensão arterial, em gatos (Kraft et al., 2007). 
 � Taquicardia 

� Anemia 
� Febre 
� Fístula artério-venosa 

� Doenças renais 
� Doença renal crónica 
� Glomerulonefrite 
� Amiloidose 
� Glomeruloesclerose 
� Pielonefrite 

� Hipertiroidismo 

� Hiperviscosidade 
� Gamopatia 
� Policitémia 

� Doença cardíaca 
� Estadios iniciais 
� Cardiomiopatia hipertrófica 

� Hiperaldosteronismo 
� Diabetes mellitus 

� Lesão vascular 
� Estenose / obstrução da artéria 

renal 
� Tromboembolismo 
� Enfarte renal 

� Feocromocitoma � Obesidade (?) 
� Lesão intra-craniana � Hipercalcémia (?) 
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3.1. DOENÇA RENAL CRÓNICA  

O rim desempenha diversas funções na manutenção da homeostasia do organismo. É da 

sua responsabilidade a filtração do sangue, secreção de produtos do metabolismo e a reab-

sorção de substâncias necessárias ao normal funcionamento orgânico. Participa ainda, na 

manutenção dos equilíbrios hidro-electrolítico e ácido-base, e no metabolismo hormonal 

(Verlander, 2007). 

O nefrónio, como unidade funcional e estrutural do rim, é o responsável pelas funções 

renais. Os rins de um gato possuem aproximadamente, 200000 nefrónios de ansa de Henle 

longa (DiBartola, 2006). No entanto, uma adequada função renal não requer a funcionalida-

de de todos os nefrónios. A mais importante função renal é a filtração glomerular, quantifica-

da pela taxa de filtração glomerular, com valor normal de 2.51 a 2.71 ml/Kg/min (DiBartola, 

2006). 

No rim, a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal sofrem variações inferiores a 

10%, com pressões de perfusão entre 80 e 180 mm Hg. O fluxo sanguíneo renal só se man-

tém constante, face a um aumento na pressão arterial média, se a resistência ao fluxo san-

guíneo aumentar proporcionalmente. As alterações nesta última são experimentadas pela 

arteríola aferente, cuja dilatação máxima ocorre com pressão arterial média de 70 a 80 mm 

Hg (DiBartola, 2006). O aumento da pressão arterial média induz ajustes no diâmetro das 

arteríolas aferentes, promovendo uma regulação apropriada da pressão nos capilares glo-

merulares, que se mantém entre os 60 e os 65 mm Hg. A capacidade das arteríolas aferen-

tes regularem a pressão hidrostática nos capilares glomerulares é referida como auto-

regulação renal. Por sua vez, a vasodilatação da arteríola eferente permite uma redução nos 

valores de pressão hidrostática nos capilares glomerulares. Este mecanismo é designado 

por resistência vascular da arteríola eferente (Brown, 2007). 

Existem dois mecanismos intrínsecos ao rim, com controlo directo da pressão de perfusão 

nos capilares glomerulares e do fluxo sanguíneo renal: o reflexo miogénico e o retrocontrolo 

tubulo-glomerular. O reflexo miogénico resulta na vasoconstrição imediata da arteríola afe-

rente, em resposta ao aumento na tensão da parede arteriolar. Este mecanismo promove o 

aumento da resistência ao fluxo sanguíneo na arteríola aferente, contribuindo para a manu-

tenção da taxa de filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal, face a alterações na pres-

são arterial. É independente da enervação renal, mas pode ser influenciado por mediadores 

químicos, como o óxido nítrico (Verlander, 2007).  

O retrocontrolo tubulo-glomerular envolve a activação das células da mácula densa, por 

aumento da concentração de cloreto de sódio (NaCl) no fluido tubular. A mácula densa pro-

move a síntese de factores parácrinos, como o óxido nítrico, a adenosina, e o trifosfato de 

adenosina (adenosine triphosphate, ATP), os quais suprimem a libertação de renina. Por 

esta razão, ocorre um aumento da resistência na arteríola aferente, uma diminuição da 

pressão intra-glomerular, inibição da contracção das células mesangiais e redução da cons-
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tante de filtração (Kf). Estas acções reduzem a taxa de filtração glomerular de cada nefrónio, 

o que previne que a taxa de fluxo tubular ultrapasse a capacidade de transporte dos túbulos, 

evitando uma perda excessiva de fluidos e solutos (Verlander, 2007). 

O principal objectivo da função renal é a manutenção do volume e composição do fluído 

extracelular, visando a estabilidade interna do organismo. Por isso, não é surpreendente que 

a disfunção renal acarrete diversas alterações orgânicas, com consequências variáveis, 

consoante a severidade da lesão renal (Polzin, Osborne & Ross, 2005). 

A doença renal crónica é uma afecção irreversível, progressiva e de evolução lenta, com 

etiologia multifactorial (Grauer et al., 2007). Caracteriza-se por uma heterogeneidade morfo-

lógica e por alterações funcionais do tecido renal, com perda acentuada de nefrónios funcio-

nais, durante um período de tempo prolongado (Brown et al., 2007). No entanto, a fraca 

relação entre as alterações estruturais e as alterações funcionais, e a enorme capacidade 

de reserva renal permitem a estabilidade funcional do órgão e favorecem a progressão 

silenciosa da doença renal crónica, durante um período de tempo variável (Grauer, 2005a).  

O início da doença renal crónica é caracterizado por dilatação da arteríola aferente, aumento 

da pressão capilar e, consequente, aumento da pressão de filtração glomerular. O aumento 

na pressão dos capilares glomerulares conduz a lesões hipertensivas do glomérulo e even-

tual diminuição na taxa de filtração glomerular (Syme, Markwell, Pfeiffer & Elliot, 2006). A 

hipertensão glomerular dos nefrónios funcionais, com consequente hiperfiltração glomerular, 

ocorre como uma alteração compensatória para manter a taxa de filtração glomerular. No 

entanto, quando persistente, essa adaptação induz lesão directa no endotélio dos capilares 

glomerulares e altera a permeabilidade selectiva do glomérulo, promovendo um aumento do 

fluxo de água e de solutos através dos capilares glomerulares. As macromoléculas são 

incapazes de atravessar a membrana basal do glomérulo, e ficam retidas no espaço sub-

endotelial. O resultado é a formação de depósitos hialinos no glomérulo, os quais se acumu-

lam no lúmen dos capilares glomerulares, e diminuem a perfusão glomerular e a taxa de fil-

tração glomerular. Todavia, em estados de lesão glomerular severa ocorre passagem de 

proteínas para o filtrado glomerular, sendo a proteinúria deletéria para o epitélio tubular 

(Brunker, 2005). 

A resposta do glomérulo ao insulto resulta numa libertação de substâncias vasoactivas, de 

citoquinas, de compostos pró-inflamatórios e de factores de crescimento, tais como a endo-

telina 1, a angiotensina II, a arginina-vasopressina, a noradrenalina, o factor de activação 

plaquetária, o tromboxano A2 e a histamina, com consequente activação das células mesan-

giais. Estas últimas são importantes componentes do glomérulo, que perpetuam a resposta 

inflamatória, pela activação da via alternativa do complemento e linfócitos T, e pelo recruta-

mento de outras células inflamatórias, como neutrófilos e macrófagos. A activação das célu-

las mesangiais promove também, acumulação de matriz extracelular, aumento da permeabi-
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lidade vascular, agregação plaquetária, activação da cascata de coagulação e formação de 

fibrina (Polzin, Osborne & Ross, 2005). 

O péptido natriurético atrial, a dopamina, o monofosfato cíclico de adenosina (cyclic adeno-

sine monophosphate, cAMP) e algumas prostaglandinas causam relaxamento das células 

mesangiais. As prostaglandinas E2 e I2 (PGE2 e PGI2) inibem a função plaquetária, induzem 

vasodilatação e efeito anti-inflamatório. Pelo contrário, o tromboxano A2 induz activação pla-

quetária, efeito quimiotáctico nos neutrófilos, contracção das células mesangiais e vaso-

constrição, interferindo na fagocitose dos complexos imunes e conduzindo à diminuição da 

taxa de filtração glomerular (Polzin et al., 2005). 

Uma grande variedade de moléculas derivadas do oxigénio, referidas como radicais livres, é 

produzida ao nível do metabolismo aeróbio normal, dentro das células renais. Um excesso 

destas moléculas reactivas danifica o ácido desoxirribonucleico (ADN), as proteínas, os lípi-

dos e os carbohidratos, provocando alterações estruturais e funcionais, com consequente 

apoptose e necrose celulares (Brown, 2008). 

Na doença renal crónica, o tecido remanescente é hiperfuncional, o que promove um 

aumento significativo da fosforilação oxidativa celular e uma deficiência relativa nos siste-

mas anti-oxidantes. Os animais com doença renal crónica padecem frequentemente, de 

uma doença concomitante, o que contribui para o aumento da produção de radicais livres. A 

idade avançada, a activação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), a inflama-

ção renal ou sistémica crónica, a fibrose intersticial e a isquémia renal aumentam a produ-

ção de radicais livres. Estas alterações induzem stress nas células endoteliais, aumentam a 

passagem de proteínas para o filtrado glomerular e sobrecarregam as células tubulares com 

a reabsorção de solutos filtrados, o que conduz a stress oxidativo do nefrónio (Brown, 2008). 

O stress oxidativo renal contribui para a fibrose intersticial renal, glomeruloesclerose, hiper-

tensão arterial e glomerular, inflamação sistémica e renal, e declínio progressivo na função 

renal. Constitui assim, um mecanismo de retrocontrolo positivo porque, os mediadores 

inflamatórios provocam a produção de radicais livres, que por sua vez, promovem a inflama-

ção renal (Brown, 2008). 

Também, o SRAA gera mediadores para a hipertrofia, hiperfiltração e fibrose dos nefrónios. 

A angiotensina II induz vasoconstrição periférica, nomeadamente da arteríola eferente, ele-

vando a pressão glomerular, um mecanismo adaptativo inicial para a manutenção da função 

excretora e da taxa de filtração glomerular (Polzin et al., 2005). No entanto, quando persis-

tente, este efeito promove hipertensão glomerular e conduz ao aumento da passagem de 

macromoléculas para o mesângio (Plotnick, 2007). A angiotensina II funciona ainda, como 

factor de crescimento, regulando a hiperplasia e a hipertrofia celulares, pelo que é conside-

rada um verdadeiro modulador pro-inflamatório, envolvida na regulação das respostas infla-

matória e imunológica, e no recrutamento de células inflamatórias para o rim (Javadi et al., 

2005).  
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A angiotensina II promove também, a secreção de aldosterona, a qual induz trombose e 

fibrose renal, contribuindo para a progressão da lesão renal. A aldosterona e a angiotensina 

II participam no desenvolvimento de hipertensão arterial e na destruição fibroproliferativa do 

rim (Javadi et al., 2005). Por sua vez, a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio nos 

túbulos contornados distais, inibe a reabsorção de potássio e aumenta o volume de fluído 

extracelular (Forster-van Hijfte, 2002). O aumento na concentração de aldosterona pode ser 

atribuído ao aumento da actividade da renina plasmática, à hipercalémia, à alteração da 

sensibilidade aos estímulos para a sua libertação, à redução da sua taxa de degradação, ou 

à acção combinada destes factores.  

Foi determinada uma correlação positiva entre a pressão arterial e a actividade da renina 

plasmática, e entre a pressão arterial e a concentração plasmática de aldosterona, supor-

tando a hipótese de que o SRAA desempenha um papel central no desenvolvimento e na 

manutenção da hipertensão arterial em animais com disfunção renal (Burranakarl, Mathur & 

Brown, 2004).  

A disfunção renal só se torna clinicamente evidente, quando mais de 75% do parênquima 

renal se encontra alterado, tendo como resultado o desenvolvimento de azotémia, e de 

desequilíbrios hidro-electrolítico e ácido-base (Polzin et al., 2005; Brown, 2007a). É, no 

entanto, possível a sobrevivência com apenas uma pequena fracção de tecido renal funcio-

nal (entre 5% a 8%), durante longos períodos de tempo (Brown, 2007). A falha renal crónica 

caracteriza-se pelo desenvolvimento de urémia, uma síndrome clínica que resulta numa taxa 

de filtração glomerular inferior a 10% e que enfatiza a natureza sistémica da doença renal 

crónica (Forster-van Hijfte, 2002). 

 

3.2. OUTRAS ETIOLOGIAS 

A raça parece não influenciar o desenvolvimento de hipertensão arterial, mas a idade e o 

sexo mostram resultados controversos em diferentes estudos. A idade é descrita como um 

factor predisponente de hipertensão arterial, apesar da correlação entre os dois parâmetros 

não ser evidente. O papel do sexo no desenvolvimento de hipertensão arterial permanece 

incerto, podendo o grau de sociabilização, as hormonas e a actividade do animal estarem 

envolvidos nas diferenças de pressão arterial entre machos e fêmeas (Chetboul, Lefebvre, 

Pinhas, Clerc, Boussouf & Pouchelon, 2003). A condição corporal e a obesidade não evi-

denciaram efeitos no desenvolvimento de hipertensão arterial, em gatos (Lin et al., 2006). 

O papel da dieta na etiologia da hipertensão arterial secundária permanece uma incógnita, a 

menos que, a ingestão de sal seja massiva ou exista uma causa primária de hipertensão 

arterial. Na população humana, verifica-se uma hipertensão arterial por sensibilidade ao sal, 

na ordem dos 25%. No entanto, esta condição permanece desconhecida na população feli-

na, colocando-se em hipótese a influência da idade, do sexo, da raça e da disfunção renal 

(Luckschander, Iben, Hosgood, Gabler & Biouge, 2004). Na insuficiência renal crónica ocor-
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re retenção de NaCl, pelo que uma suplementação dietética pode agravar a hipertensão 

arterial, por aumento desregulado do volume de fluído extracelular e activação do SRAA. No 

entanto, Burranakarl et al. (2004) concluíram que o teor de NaCl na dieta não influencia a 

actividade barorreflexa nem altera a pressão arterial (Burranakarl et al., 2004). 

Os gatos com evidência de lesões hipertensivas podem revelar um aumento da concentra-

ção sanguínea de colesterol. A hipercolesterolémia tem sido descrita em gatos com hiper-

tensão arterial e doença renal crónica, mas a sua patogenia permanece desconhecida 

(Sampedrano, Chetboul, Gouni, Nicolle, Pouchelon & Tissier, 2006). 

Vários fármacos induzem hipertensão arterial secundária. A ciclosporina A, a fenilpropano-

lamina e a eritropoietina promovem, respectivamente, vasoconstrição, estimulação α-

adrenérgica e aumento da viscosidade sanguínea, com consequente aumento da resistência 

vascular periférica (Brown, 2005). É também, necessária precaução na administração de 

fluidos parenterais, em animais susceptíveis de desenvolver hipertensão arterial, devido ao 

teor em NaCl (Henik et al., 2005). Um excesso de glucocorticóides, por aumento da produ-

ção adrenal ou administração exógena, estimula a retenção renal de sódio e água, e resulta 

num aumento do volume de fluído extracelular e do débito cardíaco. Estes animais podem 

também, exibir excesso de produção de renina, activação do SRAA e consequente elevação 

da resistência vascular periférica, o que contribui para o desenvolvimento de hipertensão 

arterial (Brown, 2005). 

A hipertensão arterial pode, ainda, ser consequência de uma enorme variedade de afec-

ções, salientando-se o hipertiroidismo, a cardiomiopatia hipertrófica, o hiperaldosteronismo e 

a diabetes mellitus. 

 

3.2.1. DOENÇAS CARDÍACAS 

As doenças cardíacas exercem uma complexa acção nos mecanismos de regulação hemo-

dinâmica, comprometendo a perfusão das regiões mais periféricas e/ou reduzindo o retorno 

venoso. Estes efeitos promovem a diminuição do débito cardíaco e do volume de ejecção. 

Os quimiorreceptores e os barorreceptores detectam as alterações na fracção de ejecção, 

através de modificações na saturação de oxigénio e na contractilidade do miocárdio, estimu-

lando a libertação de catecolaminas. As acções cronotrópica e inotrópica, e a vasoconstri-

ção, mediadas pelas catecolaminas, aumentam a frequência cardíaca, o volume de ejecção 

e a resistência vascular periférica, com consequente elevação da pressão arterial (Kraft et 

al., 2007). 

A hipertensão arterial verifica-se nos estadios iniciais das doenças cardíacas e, quando per-

sistente, activa o SRAA, exacerba a vasoconstrição e aumenta a pós-carga. Há retenção de 

sódio e água, com aumento adicional da pré-carga. O coração é sujeito a um aumento do 

esforço cardíaco e ocorre elevação da pressão arterial (Kraft et al., 2007). 



  13  

 

A cardiomiopatia hipertrófica é a doença cardíaca mais frequente na espécie felina. É, no 

entanto, importante a diferenciação entre esta afecção e uma hipertrofia ventricular secun-

dária a hipertensão arterial (Sampedrano et al., 2006). 

 

3.2.2. DOENÇAS ENDÓCRINAS 

3.2.2.1. DIABETES MELLITUS 

Em humanos, a hipertensão arterial é uma complicação frequente da diabetes mellitus. A 

deficiência em insulina promove a hipersecreção de catecolaminas e a diminuição da vaso-

dilatação, com consequente lesão vascular, nefropatia diabética e proteinúria. Em gatos, a 

incidência de hipertensão arterial parece ser mais baixa, surgindo em cerca de 6% dos 

pacientes diabéticos. Todavia, são necessários mais estudos, num maior número de indiví-

duos, para comprovar este resultado (Chetboul et al., 2003). 

 

3.2.2.2. FEOCROMOCITOMA  

O feocromocitoma é uma neoplasia rara das células neuro-endócrinas da glândula adrenal, 

caracterizado por uma produção excessiva, mas pulsátil, de adrenalina e de noradrenalina, 

induzindo, por isso, uma hipertensão arterial periódica (Kraft et al., 2007).  

 

3.2.2.3. HIPERALDOSTERONISMO 

O hiperaldosteronismo é outra afecção susceptível de afectar a pressão arterial e caracteri-

za-se por uma hipersecreção de mineralocorticóides, com subsequente retenção de sódio e 

água, e aumento do volume de fluído extracelular. Pode classificar-se em primário ou 

secundário.  

No hiperaldosteronismo primário, ou síndrome de Conn, verificam-se alterações nas glându-

las adrenais e excesso de secreção de aldosterona (Kraft et al., 2007). Uma secreção contí-

nua e excessiva de aldosterona promove a eliminação renal de potássio e, consequente 

hipocalémia. Ocorre ainda, inibição da libertação e diminuição da actividade plasmática de 

renina (Javadi et al., 2005). Um estudo comparativo entre gatos saudáveis e com doença de 

rim poliquístico comprovou estas alterações (Mishina, Watanabe & Watanabe, 2006). Ape-

nas recentemente, o hiperaldosteronismo primário tem sido identificado como uma importan-

te causa de hipertensão arterial e de doença renal crónica em gatos (Javadi et al., 2005). 

O hiperaldosteronismo secundário ocorre por um aumento das concentrações sanguíneas 

de renina e de angiotensina II, as quais induzem a expansão do volume de fluído extracelu-

lar e a vasoconstrição, com desenvolvimento de hipertensão arterial secundária. Uma elimi-

nação excessiva de sódio ou uma hipercalémia estimulam também, a libertação de aldoste-

rona, contribuindo para a elevação da pressão arterial (Kraft et al., 2007). 
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Em humanos, a deficiência ou inibição da 11β-hidroxilase, a enzima responsável pela con-

versão do cortisol em cortisona, induz aparentemente, uma síndrome de excesso de minera-

locorticóides. Como resultado desta síndrome, ocorre retenção de sódio, alterações no equi-

líbrio hídrico, e consequente hipertensão arterial. Nos gatos, ocorrem reacções enzimáticas 

idênticas e a inibição das enzimas é executada por factores similares, sendo necessários 

mais estudos para comprovação deste efeito na espécie felina (Forster-van Hijfte, 2002). 

 

3.2.2.4. HIPERTIROIDISMO 

O hipertiroidismo é uma importante doença da população felina geriátrica, demonstrando 

uma associação com alterações dos valores de pressão arterial (Brown, 2005). Num estudo 

recente, foi diagnosticado hipertiroidismo em 9% dos gatos hipertensos, um valor aquém de 

registos anteriores e sem evidência de alterações da pressão arterial sistólica (Chetboul et 

al., 2003). A hipertensão arterial diastólica demonstra uma maior prevalência e severidade, 

face à hipertensão arterial sistólica, com 30% dos gatos a exibirem valores de pressão arte-

rial diastólica superiores a 120 mm Hg (Kraft et al., 2007). 

As hormonas da tiróide induzem hipertrofia dos cardiomiócitos, têm acções cronotrópica e 

inotrópica positivas, activam o sistema nervoso simpático e aumentam a sensibilidade às 

catecolaminas. A elevação da pressão arterial é o resultado da hipervolémia, do aumento do 

débito cardíaco e da vasoconstrição. A hipertensão arterial agrava as alterações cardíacas e 

induz hipertrofia ventricular secundária (Forster-van Hijfte, 2002). 

 

4. FISIOPATOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

A regulação da pressão arterial é um processo complexo e dependente das necessidades 

metabólicas do organismo. As alterações de pressão arterial são detectadas por barorrecep-

tores, quimiorreceptores e pelo aparelho justaglomerular. Estas estruturas transmitem a 

informação ao centro de controlo da circulação, com localização principal na ponte e na 

medula oblongata. A pressão arterial é então, regulada por mecanismos de acção imediata, 

de acção a médio prazo e de acção tardia (Burranakarl et al., 2004; Egner, 2007). 

Os mecanismos de acção imediata integram os reflexos hemodinâmicos associados ao sis-

tema nervoso autónomo e ao sistema nervoso central, e incluem os reflexos por barorrecep-

tores e quimiorreceptores. Os barorreceptores detectam alterações na tensão da parede 

vascular e promovem a secreção de catecolaminas. Induzem assim, vasoconstrição, 

aumento da frequência e contractilidade cardíacas, e contracção esplénica, com elevação 

secundária da pressão arterial (Egner, 2007). Uma hipertensão arterial persistente pode 

induzir alterações nos barorreceptores, os quais assumem como normal os valores elevados 

de pressão arterial (Burranakarl et al., 2004).  

Os quimiorreceptores respondem à diminuição da saturação de oxigénio e ao aumento da 

concentração de dióxido de carbono, aumentam a actividade do sistema nervoso simpático, 
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e, por secreção de catecolaminas, exercem efeitos batmotrópico, cronotrópico e inotrópico 

positivos, cujo resultado é um aumento da pressão arterial (Egner, 2007).  

A regulação a médio prazo verifica-se quando os mecanismos de acção imediata são insufi-

cientes para normalização da pressão arterial, e ocorre por estimulação do aparelho justa-

glomerular renal, com activação do SRAA ou libertação de PGI2. O SRAA promove elevação 

da pressão arterial, enquanto as PGI2 induzem vasodilatação e diminuem o volume de san-

gue circulante, devido ao seu efeito natriurético renal (Egner, 2007).  

Os mecanismos de regulação tardia são controlados por três hormonas, responsáveis pelas 

alterações no metabolismo do sódio: o péptido natriurético atrial, a arginina-vasopressina e a 

aldosterona. O péptido natriurético atrial aumenta a taxa de filtração glomerular e a excreção 

de sódio, diminuindo a sua reabsorção. Assim, diminui o volume sanguíneo e a pressão 

arterial. O péptido natriurético atrial contribui também, para a inibição da síntese de aldoste-

rona, de arginina-vasopressina e de renina, funcionando como antagonista do SRAA. Pelo 

contrário, a arginina-vasopressina aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão arterial, 

estimula a activação do SRAA e inibe a activação do péptido natriurético atrial. A aldostero-

na promove a retenção de sódio, aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão arterial 

(Egner, 2007). 

Em termos clínicos, os principais componentes do sistema de regulação da pressão arterial 

são os barorreceptores, os quimiorreceptores, o SRAA e as catecolaminas. Estes compo-

nentes induzem alterações nos determinantes directos da pressão arterial, ou seja, no débi-

to cardíaco e na resistência vascular periférica, sendo responsáveis pelo desenvolvimento 

de hipertensão arterial (Egner, 2007). Os barorreceptores e os quimiorreceptores podem ser 

alvo de alterações em diversas situações, tais como a policitémia, a hiperviscosidade san-

guínea e a anemia. O SRAA controla o equilíbrio hídrico e o metabolismo do sódio, promo-

vendo o aumento do volume sanguíneo. A hipervolémia induz alterações na pré-carga e na 

pós-carga, com aumento do volume de ejecção, além de promover alterações nos barorre-

ceptores e quimiorreceptores. Um aumento do número e da sensibilidade dos β-receptores 

promove uma secreção excessiva de catecolaminas. As actividades batmotrópica, cronotró-

pica e inotrópica positivas provocam aumento da frequência cardíaca, do volume de ejecção 

e, consequentemente, do débito cardíaco (Kraft et al., 2007). 

A resistência vascular periférica é condicionada pela complacência arterial e pelo diâmetro 

vascular, os quais são influenciados por uma regulação local, uma acção neuro-hormonal, 

pela idade e/ou por uma doença concorrente (Kraft et al., 2007). A retenção de NaCl e a 

activação do SRAA induzem também, aumento da resistência vascular periférica, com vaso-

constrição da arteríola eferente e aumento da taxa de filtração glomerular (Burranakarl et al., 

2004). 

A fisiopatologia da hipertensão arterial secundária a doença renal não está ainda, comple-

tamente, esclarecida. Todavia, está já demonstrada uma associação entre a doença renal 
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crónica e a activação do SRAA (Kraft et al., 2007). A lesão renal promove redução do fluxo 

sanguíneo renal e hipoperfusão renal, com consequente activação dos mecanismos de con-

trolo neuro-hormonal, predominantes face a mecanismos intrínsecos ao órgão (Brown et al., 

2007). 

O sistema nervoso autónomo é a estrutura neurológica responsável pelo controlo neuro-

hormonal. O sistema nervoso simpático liberta noradrenalina, e estimula a secreção de 

adrenalina e noradrenalina pela glândula adrenal. Estes neurotransmissores entram em cir-

culação e, por acção nos receptores α-adrenérgicos, promovem constrição de arteríolas e 

veias. A vasoconstrição arteriolar aumenta a resistência vascular periférica e eleva a pres-

são arterial. A venoconstrição aumenta a pressão venosa central, a pré-carga cardíaca e o 

volume de ejecção, com consequente elevação da pressão arterial. A noradrenalina promo-

ve, preferencialmente, a vasoconstrição da arteríola eferente, induzindo redução do fluxo 

sanguíneo renal e alterações mínimas na taxa de filtração glomerular (Stephenson, 2007). 

Os efeitos renais na pressão arterial e no volume sanguíneo são mediados por factores 

hormonais, principalmente, pela activação do SRAA. Este é um importante regulador da taxa 

de filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. A libertação da renina, pelas células 

mesangiais do aparelho justaglomerular, é estimulada por reduções na pressão de perfusão 

renal. A renina catalisa a transformação do angiotensinogénio hepático em angiotensina I, a 

qual é convertida em angiotensina II, pela enzima conversora de angiotensina presente no 

endotélio de diversos órgãos, em particular no pulmão (Stephenson, 2007). 

A angiotensina II é um importante vasoconstritor que eleva directamente, a pressão arterial 

e a pressão de perfusão renal, esta última, por vasoconstrição da arteríola eferente. Assim, 

verifica-se o aumento da pressão intra-glomerular e da taxa de filtração glomerular de cada 

nefrónio. A libertação de renina é inibida pela elevação da pressão intra-glomerular e pelo 

aumento da concentração sanguínea de angiotensina II, gerando-se um mecanismo de 

retrocontrolo negativo que mantém a perfusão renal e a taxa de filtração glomerular dentro 

de limites fisiológicos (Stephenson, 2007). 

A angiotensina II estimula a produção e a libertação da PGE2 e da PGI2, as quais contrariam 

os seus efeitos vasoconstritores. A angiotensina II activa, ainda, a entrada de sódio nos 

túbulos contornados proximais e nos ductos colectores, e, assim, estimula a libertação de 

aldosterona, pelas glândulas adrenais. Portanto, a angiotensina II promove, directa e indirec-

tamente, a retenção de sódio e água, e aumenta o volume sanguíneo e a resistência vascu-

lar periférica, com consequente elevação da pressão arterial e da pressão de perfusão glo-

merular (Stephenson, 2007). 

A aldosterona é responsável pela retenção de sódio, aumento da secreção de potássio e 

expansão do volume de fluido extracelular, além de trombose e destruição fibroproliferativa 

do rim. A aldosterona tem sido implicada como a causa principal do desenvolvimento de 

hipertensão arterial por anomalias genéticas, por défices ou bloqueios enzimáticos e por 



  17  

 

alterações no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, além da activação do SRAA (Stephenson, 

2007). 

Um aumento da pressão arterial, para valores superiores a 200 mm Hg, induz falha nos 

mecanismos de auto-regulação do fluxo sanguíneo. A hipertensão arterial é transmitida à 

vasculatura renal, promovendo o aumento da pressão nos capilares glomerulares por dilata-

ção e constrição crónicas das arteríolas aferente e eferente, respectivamente. A hipertensão 

glomerular é susceptível de induzir barotrauma renal, e alterações estruturais e funcionais 

deletérias para o rim. A lesão no endotélio dos capilares glomerulares impede a síntese de 

moléculas vasodilatadoras, benéficas para o rim, como óxido nítrico e as prostaglandinas, e 

favorece a libertação da molécula vasoconstritora endotelina 1 e a hiperfiltração glomerular, 

permitindo a passagem de macromoléculas para o filtrado. As alterações no metabolismo 

das células mesangiais estimulam a produção de citoquinas e de matriz extracelular, com 

consequente estimulação imunológica e hipertrofia glomerular. A proteinúria, a isquémia 

renal, as reacções inflamatórias, a fibrose e outros mecanismos deletérios agravam a dis-

função renal e aceleram a progressão da doença renal crónica, completando o ciclo de auto-

perpetuação e a complexa relação de causa-efeito entre doença renal crónica e hipertensão 

arterial (DiBartola, 2006; Verlander, 2007). 

 

5. LESÕES HIPERTENSIVAS 

A elevação da pressão arterial pode ser a única alteração de uma doença, na sua fase ini-

cial, razão pela qual, é apontada como um importante marcador de diagnóstico (Brown, 

2005). A hipertensão arterial encontra-se associada a diversas alterações em órgãos-alvo, 

com severidade variada, consoante a sua magnitude. Estudos recentes sugerem que a 

lesão hipertensiva se encontra melhor correlacionada com a hipertensão arterial sistólica 

(Kraft et al., 2007). 

A probabilidade de aparecimento de lesão hipertensiva aumenta quando a pressão arterial 

sistólica excede 180 mm Hg, especialmente, se esta elevação for superior a 30 mm Hg em 

48 horas. Também, a hipertensão arterial crónica, com valores de pressão arterial sistólica 

entre 160 e 180 mm Hg, é susceptível de induzir alterações estruturais e funcionais (Kraft et 

al., 2007). 

 

5.1. ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES 

A hipertensão arterial induz stress na parede ventricular, promovendo o desenvolvimento de 

uma hipertrofia concêntrica do ventrículo, proporcional à pressão intra-cavitária e inversa-

mente, proporcional à espessura da parede (Lei de LaPlace). Estas modificações estruturais 

promovem a diminuição da função diastólica, sem alterações da função sistólica (Stepien, 
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Figura 2. Aumento da silhueta cardíaca, num 
gato com hipertensão arterial. 

Figura 2. Hipertrofia ventricular esquerda, 
num gato com hipertensão arterial, secundá-
ria a doença renal crónica (Stepien, 2008). 

2007). A hipertrofia ventricular esquerda, secundária a hipertensão arterial, pode atingir os 

46%, em gatos (Chetboul et al., 2003). 

Os mecanismos de compensação permitem adaptações a aumentos na carga cardíaca, 

durante um curto espaço de tempo. No entanto, a persistência destes mecanismos aumenta 

a sensibilidade às catecolaminas e o consumo energético, e diminui a oxigenação dos car-

diomiócitos. Estes factores conduzem a um aumento da espessura da parede ventricular, a 

lesão isquémica, fibrose e redução da complacência cardíaca. As alterações ventriculares 

contribuem para a dilatação progressiva do átrio esquerdo (Brown, 2005; Stepien, 2007). 

 

 

 

 

 

É importante o diagnóstico diferencial entre hipertrofia ventricular esquerda secundária a 

hipertensão arterial e cardiomiopatia hipertrófica idiopática. Nos pacientes hipertensos, a 

espessura da parede ventricular é geralmente, menos severa e o diâmetro da cavidade ven-

tricular, em diástole, é normal (Sampedrano et al., 2006). 

Os gatos raramente evidenciam arteriosclerose coronária, secundária a hipertensão arterial. 

A importância da hipertrofia ventricular esquerda, nas alterações dos vasos coronários, é 

pouco evidente, mas a activação do SRAA pode induzir aumento no tónus arteriolar e na 

resistência vascular coronária, mesmo na ausência de doença coronária pré-existente. No 

entanto, tem sido detectada hipertrofia das arteríolas coronárias em gatos com hipertensão 

arterial (Stepien, 2007). 

Em situações de hipertensão arterial severa, os animais podem apresentar sintomatologia 

clínica sugestiva de insuficiência cardíaca congestiva, como derrame pleural, dispneia e fra-

queza (Brown & Henik, 2001). 
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5.2. ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS 

O fluxo sanguíneo cerebral é preservado pelo efeito combinado entre a pressão arterial e o 

mecanismo de auto-regulação da vasculatura cerebral. As doenças, que alteram esse 

mecanismo, tornam o fluxo sanguíneo cerebral mais dependente da pressão arterial. Em 

situações de hipertensão arterial ocorre aumento da pressão e do fluxo sanguíneo na vascu-

latura cerebral, com alterações das forças de Starling na parede dos capilares. A elevação 

na pressão hidrostática capilar tende a aumentar o movimento transcapilar de fluído, promo-

vendo a formação de edema. Uma vez que o cérebro se encontra limitado pelo crânio, um 

aumento no volume intersticial induz uma elevação da pressão intra-craniana, com conse-

quente disfunção neurológica, referida como encefalopatia hipertensiva. Em casos severos 

ocorre herniação cerebral para o tentório, ou então, herniação cerebelar para o forâmen 

magno (Brown, 2005).  

Um dos mais graves efeitos da hipertensão arterial intra-craniana severa é a hemorragia e, 

consequente lesão do tecido nervoso. A hipertensão arterial pode promover ruptura de 

pequenas artérias e isquémia localizada. No entanto, estas alterações são mais raras que a 

encefalopatia hipertensiva (Bagley, 2007). 

A sintomatologia clínica, associada às alterações cerebrais hipertensivas, é variada, depen-

dendo da porção do sistema nervoso central envolvida, incluindo: as alterações comporta-

mentais; a disfunção dos nervos cranianos; as mudanças no estado de consciência; a deso-

rientação; o head pressing; os sinais vestibulares; a ataxia; o estupor; as convulsões; o 

coma. A hemorragia focal e a isquémia conduzem a hemiparésia, sintomatologia vestibular e 

défices de visão (Brown et al., 2001). Estas alterações neurológicas foram verificadas em 

gatos hipertensos, numa incidência de 29% a 46% (Brown et al., 2007).  

A hipertensão arterial agrava diversas doenças sistémicas, incluindo a doença renal, o feo-

cromocitoma, o hiperaldosteronismo primário e o hipertiroidismo. Estas induzem múltiplos 

efeitos cerebrais, que mimetizam ou potenciam a encefalopatia hipertensiva. Todavia, a 

hipertensão arterial pode constituir uma adaptação fisiológica ao aumento da pressão intra-

craniana, secundária a uma afecção com sede primária no sistema nervoso central (Bagley, 

2007). 

 

5.3. ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS 

O sistema arterial do olho é alvo constante de lesão hipertensiva, resultado de deficiências 

na auto-regulação da vasculatura da retina ou isquémia endotelial da vasculatura coroidal. 

Estas alterações parecem ser mais comuns na população geriátrica, com uma prevalência 

de 80 a 100%, no momento de diagnóstico de hipertensão arterial (Chew & Gieg, 2006). As 

lesões oculares foram descritas em animais com valores de pressão arterial sistólica de 168 

mm Hg, aumentando o risco do seu aparecimento quando a pressão arterial sistólica excede 

os 180 mm Hg (Brown et al., 2007). Brown (2007b) constatou a presença de lesões hiperten-
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sivas em 70% dos animais observados, e que apresentavam uma pressão arterial sistólica 

superior a 175 mm Hg. 

Estão identificados três tipos de lesões oculares hipertensivas: (1) a retinopatia hipertensiva; 

(2) a coroidopatia hipertensiva; (3) e a neuropatia óptica hipertensiva (Maggio & Davidson, 

2007). A retinopatia e a coroidopatia hipertensivas são as manifestações clínicas mais 

comuns da hipertensão arterial, e ocorrem em 60% dos gatos hipertensos (Jepson et al., 

2007). 

A retinopatia hipertensiva é consequência de lesões da retina, as quais surgem por uma 

deficiência na auto-regulação vascular e que são decorrentes de elevações persistentes da 

pressão arterial. Na fase inicial da lesão ocorre vasoconstrição das arteríolas retinianas, com 

hipertrofia e hiperplasia da camada muscular, que culmina com alterações escleróticas, per-

da de plasma a partir dos vasos, hialinização e necrose do músculo liso (Maggio et al., 

2007). Ocorrem alterações na barreira hematorretiniana, manifestando-se como tortuosida-

de dos vasos, hemorragia e edema da retina, e hiperrefletividade tapetal (Thompson, 2004).  

A coroidopatia hipertensiva pode manifestar-se por um descolamento da retina e por uma 

hemorragia coroidal. A angiotensina II promove vasoconstrição e oclusão dos capilares 

coroidais, e isquémia da vasculatura coroidal (Maggio et al., 2007). A subsequente necrose 

dos capilares coroidais conduz a enfarte e a degenerescência do epitélio pigmentar da reti-

na, resultando em deficiência na barreira hematorretiniana e formação de exsudado sub-

retinal seroso (Cognard, Laforge & Chetboul, 2004). 

Por fim, a neuropatia óptica hipertensiva resulta da isquémia peri-capilar coroidal e de oclu-

são dos capilares do nervo óptico, com edema e atrofia deste (Maggio et al., 2007).  

As alterações oftalmológicas iniciais são raramente, descritas nos gatos devido a um diag-

nóstico tardio ou pela maior frequência da coroidopatia hipertensiva, face a retinopatia hiper-

tensiva (Maggio et al., 2007). O descolamento exsudativo da retina, associado a cegueira 

súbita, é uma lesão hipertensiva frequente. Outras alterações oculares incluem a hemorra-

gia e o edema multifocal da retina, a tortuosidade da vasculatura e o edema perivascular, o 

papiledema, a hemorragia do vítreo, o hifema (Figura 2), o glaucoma secundário, e o desco-

lamento (Figura 3) e a degenerescência de retina (Brown et al., 2007). 
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Figura 4. Hifema num gato com hiper-
tensão arterial, secundária a doença 
renal crónica (cedida por Doutora 
Esmeralda Delgado). 

Figura 4. Hemorragia e descolamento 
da retina, secundários a hipertensão 
arterial idiopática, num gato (Dietrich, 
2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ALTERAÇÕES RENAIS 

A resposta do rim à hipertensão arterial envolve mecanismos que visam a normalização da 

pressão arterial, por redução do volume de fluído extracelular e do débito cardíaco, tais 

como a natriurese e a diurese. O desenvolvimento de lesões renais hipertensivas não se 

verifica na ausência de uma doença renal prévia e a persistência da hipertensão arterial não 

ocorre na ausência de lesões renais hipertensivas (Brown, 2007b). Brown (2007b) constatou 

a presença de hipertensão arterial, com valores superiores a 175 mm Hg, em 20% dos indi-

víduos com doença renal crónica. Num estudo recente, os animais com doença de rim poli-

quístico evidenciaram aumentos mínimos, mas estatisticamente significativos, na pressão 

arterial média (Pederson, Pederson, Häggström, Koch & Ersbøll, 2003). 

O cenário mais comum é a presença de uma doença renal, que induz activação do SRAA 

e/ou interferência no metabolismo do sódio. Os rins, através da regulação do volume e com-

posição do fluído extracelular, integram o controlo do volume de ejecção, do débito cardíaco 

e da pressão arterial. Estas alterações promovem o desenvolvimento de hipertensão arterial, 

responsável pela progressão da doença renal crónica (Brown, 2007b). 

Um estudo recente classifica a hipertensão arterial como um factor de risco significativo no 

desenvolvimento de proteinúria, a qual está associada a aumento da mortalidade (Syme et 

al., 2006). Noutro estudo, a severidade da microalbuminúria apresentou uma relação directa 

com o grau da hipertensão arterial, em gatos com doença renal crónica induzida experimen-

talmente (Mathur et al., 2002). A redução da proteinúria pode constituir o benefício mais evi-

dente em animais tratados com fármacos anti-hipertensores (Brown, 2007b). 

A presença de azotémia facilita a lesão renal, em animais com pressão arterial sistólica 

superior a 160 mm Hg. A hipertensão arterial pode estar presente em qualquer estadio da 

doença renal crónica, não sendo evidente uma correlação com a concentração sanguínea 

de creatinina (Brown et al., 2007). Chetboul et al. (2003) detectaram, em 62% dos animais 
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hipertensos, um aumento nos níveis sanguíneos de creatinina e de ureia. No entanto, a 

hipertensão arterial era similar entre animais azotémicos e não azotémicos, e não eviden-

ciava uma maior severidade naqueles com insuficiência renal crónica. A Tabela 3 evidencia 

diversas alterações clínicas e laboratoriais da doença renal crónica. 

 

Tabela 3. Alterações clínicas e laboratoriais da doença renal crónica (Brown, 2007a). 

Alterações Bioquímicas e Electrolíticas Alterações Endócrinas e Metabólicas 

� Poliúria / Polidipsia 
� Desidratação 
� Azotémia 
� Hiperfosfatémia 
� Acidose metabólica 
� Elevação da hemoglobina carbami-

lada 
� Hipercalémia ou hipocalémia 
� Hipercalcémia ou hipocalcémia 

 

� Balanço de nitrogénio negativo. Cata-
bolismo proteico. Perda de peso 

� Hiperparatiroidismo secundário 
� Osteodistrofia 
� Resistência periférica à insulina / Into-

lerância à glucose 
� Hipertrigliceridémia 
� Diminuição de T3 
� Níveis normais ou ligeiramente aumen-

tados de ACTH 
 

Alterações Gastrointestinais Alterações Hematológicas 

� Anorexia 
� Vómito 
� Halitose 
� Ulceração oral / Estomatite 
� Gastrite / Ulceração gástrica / 

Hemorragia gastrointestinal 

� Anemia não regenerativa, normocítica, 
normocrómica 

� Disfunção plaquetária / Disfunção 
hemostática 

� Linfopénia 
� Neutrofilia com segmentação 

 

Alterações Neuro-Musculares Alterações Cardiovasculares e Pulmonares 

� Fraqueza 
� Letargia 
� Depressão 
� Polimiopatia hipocalémica 
� Encefalopatia urémica 
� Polineuropatia periférica 

� Hipertensão Arterial Sistémica 
� Pneumonite urémica 

ACTH, hormona corticotrófica; T3, triiodotironina. 
 

 

5.4.1. ESTADIAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÓNICA 

Os animais com doença renal crónica são categorizados em estadios, consoante a severi-

dade e o grau de progressão da doença. O estadiamento é facilitado pela aplicação de 

directrizes apropriadas para o diagnóstico, para o prognóstico e para o tratamento da doen-

ça (Elliot, 2007). 

Em 1998 foi criada a International Renal Interest Society (IRIS) com o propósito de elaborar 

um sistema conciso de estadiamento da doença renal crónica, apenas aplicável a animais 

com doença estável e baseado na função renal. A taxa de filtração glomerular é considerada 

como o melhor parâmetro para avaliação da função renal. Todavia, por questões técnicas e 

financeiras, a sua determinação é estimada através da concentração sanguínea de creatini-

na, em indivíduos hidratados e normovolémicos (Tabela 4). No entanto, face às limitações 
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de especificidade e de sensibilidade deste parâmetro, existe a necessidade de um recurso a 

factores de correcção, tais como a condição corporal e massa muscular do animal. O siste-

ma de estadiamento baseado na concentração sanguínea de creatinina reconhece a neces-

sidade de uma lesão renal extensa (Elliot, 2007). 

 

Tabela 4. Sistema de estadiamento da doença renal crónica, baseado na concentração sanguínea de 
creatinina (Elliot, 2007). 

Estadios 
Creatinina 
µmol/L 
mg/dL 

Comentários 

I < 140 
< 1.6 

Não azotémico 
Algumas alterações renais presentes, como inadequada capacidade de 
concentração de urina, sem causa não renal identificável; palpação renal 
anormal e/ou alterações imagiológicas; proteinúria de origem renal; altera-
ções dos resultados da biópsia renal 

II 140 – 249 
1.6 – 2.8 

Azotémia renal ligeira 
Sinais clínicos ausentes ou ligeiros 

III 250 – 439 
2.9 – 5.0 

Azotémia renal moderada 
Sinais clínicos sistémicos 

IV > 440 
> 5.0 

Azotémia renal severa 
Sinais clínicos extra-renais 

 
 

O estadio I da doença renal crónica inclui gatos não azotémicos, enquanto o estadio II da 

mesma engloba animais ligeiramente azotémicos. Nestes estadios, os pacientes não evi-

denciam sinais clínicos de disfunção renal, com excepção de poliúria e de polidipsia. Os 

gatos no estadio II podem desenvolver perda de peso ou apetite caprichoso. Os pacientes 

com proteinúria e hipertensão arterial, secundárias à doença renal crónica, evidenciam 

sinais clínicos relacionados com a doença renal. A função renal mantém-se estável em ani-

mais não proteinúricos e não hipertensos (Polzin et al., 2005). 

Os animais com azotémia moderada são classificados no estadio III da doença renal cróni-

ca, e os sinais clínicos são reflexo da disfunção renal. Neste estadio, a progressão da doen-

ça deve-se a mecanismos intrínsecos e à presença de uma afecção subjacente (Polzin et 

al., 2005). 

No estadio IV da doença renal crónica encontram-se os animais com azotémia severa, sen-

do também, designado por falha renal crónica (Polzin et al., 2005). 

Alguns animais experimentam todos os estadios da doença renal crónica, enquanto outros 

mantêm-se estáveis num deles, sem ocorrer progressão da doença (Polzin et al., 2005). 

 

5.4.1.1. SUB-ESTADIAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÓNICA 

Em associação ao estadiamento, a IRIS recomenda o sub-estadiamento da doença renal 

crónica, tendo em consideração dois outros factores de prognóstico: a quantidade de proteí-

na excretada pela urina e o valor de pressão arterial. O acesso a estes dois parâmetros é de 
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extrema importância uma vez que, a proteinúria e a hipertensão arterial são consequências 

clínicas encontradas em qualquer estadio da doença renal crónica (Elliot, 2007). 

 

5.4.1.1.1.  PROTEINÚRIA 

A urina de animais saudáveis contém pequenas quantidades de proteínas. A permeabilidade 

selectiva dos capilares glomerulares restringe a filtração da maioria das proteínas, com base 

no seu peso molecular, carga eléctrica e configuração estérica. A principal proteína presente 

na urina é a albumina, mas pode ocorrer também, a excreção de enzimas, de mucoproteí-

nas, de imunoglobulinas, de hemoglobina, de mioglobina e de paraproteínas. Estas proteí-

nas podem constituir mais de 50% das proteínas presentes na urina de animais saudáveis 

(Langston, 2004; Elliot & Grauer, 2007; Grauer, 2007). Os gatos saudáveis excretam ainda, 

uma proteína na urina, designada por cauxina, numa quantidade diária de 100 mg em 

machos inteiros (Miyazaki, Soeta, Yamagishi, Taira, Suzuki & Yamashita, 2007). 

É importante identificar a origem da proteinúria, que pode ser causada por alterações fisio-

lógicas ou patológicas. A proteinúria patológica, de origem renal, pode ser induzida por 

aumento da taxa de filtração glomerular, pela presença de complexos imunes, por lesão 

estrutural ou por inflamação vascular nos capilares glomerulares, com permeabilidade selec-

tiva alterada. A proteinúria renal pode também, ser causada por diminuição da reabsorção 

das proteínas do filtrado, atribuíveis à lesão tubulo-intersticial. É frequentemente, acompa-

nhada por sedimento urinário inactivo, com excepção da presença de depósitos hialinos. 

Pode também, ser provocada por doenças infiltrativas e inflamatórias, como neoplasia, pie-

lonefrite e leptospirose, as quais são acompanhadas por sedimento urinário activo (Elliot et 

al., 2007; Grauer, 2007). 

A perda de proteína não é, apenas, um marcador de severidade da doença renal crónica, 

mas uma potencial causa de lesão renal. Em gatos, a relação entre proteinúria e progressão 

da doença renal crónica, ainda não se encontra completamente estabelecida. Contudo, a 

proteinúria parece estar associada a um elevado risco de desenvolvimento de falha renal 

crónica, aumentando a taxa de mortalidade, mesmo em indivíduos sem azotémia (Elliot et 

al., 2007; Grauer, 2007). 

A proteinúria pode promover a progressão da lesão renal através da toxicidade mesangial, 

da toxicidade de proteínas específicas, da sobrecarga e hiperplasia tubulares, e da forma-

ção de depósitos hialinos, com consequente obstrução tubular (Brown, Brown & Surdyk, 

2006). 

O declínio da função renal conduz a uma diminuição no número de túbulos funcionais, 

capazes de reabsorver e degradar as proteínas filtradas, resultando numa maior quantidade 

de proteínas intactas na urina. No entanto, uma diminuição no número de nefrónios funcio-

nais também reduz a área de superfície para perda de proteína, limitando a sua excreção 

(Syme et al., 2006). 
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A lesão tubulo-intersticial afecta a expressão renal e a excreção urinária de cauxina. Tam-

bém, a menor capacidade de concentrar urina contribui para uma menor concentração uri-

nária de cauxina. Como a cauxina é apenas derivada do rim foi proposta a sua utilização 

como indicador clínico da nefrite tubulo-intersticial crónica (Miyazaki et al., 2007). 

O sub-estadiamento da doença renal crónica, baseado na proteinúria renal, é determinado 

pelo rácio proteína:creatinina urinário, como evidenciado na Tabela 5 (Elliot, 2007). 

  

Tabela 5. Sub-estadiamento da doença 
renal crónica, baseado no rácio proteí-
na:creatinina urinário (Elliot, 2007). 

UPC Sub-estadio 

< 0.2 Ausência de proteinúria 

0.2 – 0.4 Resultado duvidoso 

> 0.4 Proteinúria 

UPC, rácio proteína:creatinina urinário 

 
 

Na avaliação da doença renal crónica, uma proteinúria persistente e detectada, no mínimo, 

em três amostras de urina, obtidas num período de duas semanas, constitui um preocupante 

factor de prognóstico (Elliot, 2007). 

A classificação de um animal como proteinúrico ou no limite da proteinúria deve ser enqua-

drada face ao estadiamento da doença renal crónica porque, uma alteração no número de 

nefrónios funcionais condiciona a filtração de proteínas. Os animais sem proteinúria ou 

resultado duvidoso podem apresentar microalbuminúria (Polzin et al., 2005). 

A microalbuminúria define-se como a presença de pequenas quantidades de albumina, 

entre 1 e 30 mg/dl, na urina. Normalmente, apenas uma pequena quantidade de albumina é 

filtrada pelo glomérulo e menos de 1 mg/dl aparece na urina, sendo a maior parte metaboli-

zada e reabsorvida pelo túbulo contornado proximal. No entanto, várias condições podem 

causar aumento da excreção de albumina na urina, como alterações na membrana glomeru-

lar ou redução da reabsorção tubular (Grauer, 2007). 

Num estudo recente, a microalbuminúria apresenta uma frequência de 15%, em gatos sau-

dáveis, e está correlacionada com a idade (Grauer et al., 2004). A presença de outras afec-

ções, especialmente na população geriátrica, promove o aumento da microalbuminúria para 

40% e torna mais problemática a sua associação com a idade (Mardell & Sparkes, 2006; 

Elliot et al., 2007; Whittemore, Miyoshi, Jensen, Radecki & Lappin, 2007). 

Em gatos com doença renal crónica induzida por cirurgia, a albuminúria foi correlacionada 

com o aumento da pressão arterial. Whittemore et al. (2007) correlacionaram o rácio albu-

mina:creatinina urinário com a pressão arterial e com a concentração sanguínea de creatini-
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na, em gatos com falha renal crónica espontânea. No entanto, a associação entre a pressão 

arterial sistólica e o rácio proteína:creatinina urinário ou o rácio albumina:creatinina urinário 

permanece, ainda, controversa por resultados contraditórios em diferentes estudos (Syme et 

al., 2006; King, Tasker, Gunn-Moore, Strehlau & the BENRIC Study Group, 2007). 

 

5.4.1.1.2. PRESSÃO ARTERIAL SISTÉMICA  

A pressão arterial proporciona a força necessária para a função renal e desempenha um 

importante papel no controlo da pressão hidrostática dos capilares glomerulares. Num ani-

mal saudável, as arteríolas aferentes regulam a pressão nos capilares glomerulares e a fun-

ção renal, independente das alterações na pressão arterial, através de vasoconstrição e 

vasodilatação reflexas (Egner, 2007, Elliot, 2007). 

 A hipertensão arterial é responsável, em parte, pela progressão da doença renal crónica, 

através da transmissão de uma pressão arterial elevada aos capilares glomerulares, com 

consequente lesão glomerular. Este evento ocorre porque o mecanismo de auto-regulação 

renal se encontra alterado. A redução na função renal está associada à vasodilatação adap-

tativa da arteríola aferente, que permite a transmissão da hipertensão arterial aos capilares 

glomerulares. Curiosamente, os gatos com doença renal ligeira a moderada conservam 

alguma capacidade auto-reguladora, pois a arteríola aferente mantém, ainda, algum grau de 

funcionalidade. Talvez seja esta a razão, de os gatos com hipertensão arterial marcada exi-

birem uma proteinúria ligeira e uma função renal estável, durante longos períodos de tempo 

(Brown, 2007b). 

O sub-estadiamento da doença renal crónica, baseado nos valores de pressão arterial, é 

organizado de acordo com o risco para os órgãos-alvo (Tabela 1). A IRIS adoptou então, a 

seguinte classificação: (1) pacientes hipertensos quando os valores de pressão arterial sistó-

lica excedem os 150 mm Hg e evidenciam complicações extra-renais; (2) pacientes hiper-

tensos e sem complicações, quando os valores de pressão arterial sistólica excedem os 160 

mm Hg e não existem evidências extra-renais de hipertensão arterial; (3) paciente com 

resultado duvidoso quando o valor de pressão arterial sistólica se encontra entre 150 e 180 

mm Hg, sem evidência de complicações extra-renais; (4) pacientes não hipertensos quando 

o valor de pressão arterial sistólica é inferior a 150 mm Hg. Se o valor de pressão arterial 

não for determinada é importante registar esse facto, tal como documentar a presença ou 

ausência de complicações secundárias à hipertensão arterial (Elliot, 2007). 

 

6. DIAGNÓSTICO 

A hipertensão arterial é geralmente assintomática, permanecendo oculta durante meses a 

anos, até ao aparecimento de uma lesão hipertensiva evidente. Esta situação é bastante 

comum na prática clínica, devido a uma fraca utilização da pressão arterial como parâmetro 

de avaliação. A sua determinação e a detecção precoce de alterações hipertensivas devem 
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integrar uma prática de rotina, especialmente, em gatos adultos a seniores, e em animais 

com suspeita ou evidência clínica de uma doença passível de induzir hipertensão arterial 

(Forster-van Hijfte, 2002). Os pacientes com alterações de pressão arterial e sem sintomato-

logia clínica devem ser submetidos a posteriores determinações para confirmação do diag-

nóstico (van Boxtel, 2003). O diagnóstico e o tratamento de hipertensão arterial, baseados 

num único valor de pressão arterial, são contra-indicados, tendo em conta o stress, a ansie-

dade e o ritmo individual de cada animal (Mishina et al., 2005). 

A sintomatologia clínica evidenciada em humanos, e utilizada para extrapolação em animais, 

dificulta o diagnóstico de hipertensão arterial. Em gatos, os sinais cínicos iniciais de hiper-

tensão arterial são frequentemente, relacionados com a idade avançada ou com a presença 

de uma afecção concorrente, registando uma prevalência significativa na população geriátri-

ca, e incluem a inactividade, a letargia, a fotofobia e o blefarospasmo, e as alterações de 

apetite (Brown et al., 2007). 

A maioria dos animais hipertensos apresenta-se à consulta com sintomatologia clínica asso-

ciada a lesões hipertensivas severas ou a uma doença susceptível de induzir hipertensão 

arterial, pelo que uma anamnese detalhada, um minucioso exame físico, um completo perfil 

hematológico e bioquímico, e o recurso a exames complementares específicos são essen-

ciais para um correcto diagnóstico e um adequado maneio terapêutico (Forster-van Hijfte, 

2002). 

As alterações cardíacas, de severidade variável, secundárias a hipertensão arterial, podem 

ser detectadas no decorrer da avaliação do paciente. Embora possa ser evidente um sopro 

cardíaco e o ritmo de galope à auscultação, estas não são alterações específicas de hiper-

tensão arterial (Chetboul et al., 2003). Os exames complementares de diagnóstico, como 

radiografias torácicas e/ou ecocardiografia, permitem uma avaliação da estrutura e da fun-

ção cardíacas. Nas radiografias torácicas pode ser apenas evidente um aumento da silhueta 

cardíaca, mas à ecocardiografia pode observar-se uma hipertrofia do septo ventricular, uma 

dilatação do átrio esquerdo e uma insuficiência da valva mitral. A imagem por Doppler teci-

dual (tissue doppler imaging, TDI) é a técnica imagiológica mais adequada para diferenciar 

hipertensão arterial de cardiomiopatia hipertrófica, na génese das alterações cardíacas 

(Sampedrano et al., 2006). O electrocardiograma pode evidenciar bloqueio na condução 

intraventricular e arritmia ventricular (van Boxtel, 2003). 

Os animais com sintomatologia neurológica devem ser suspeitos de alterações neurológicas 

hipertensivas. No entanto, é importante distinguir a hipertensão arterial como uma causa ou 

como uma consequência destas. O exame neurológico é importante para a localização da 

lesão, mas é fundamental uma manipulação cuidada do paciente. Os melhores métodos de 

diagnóstico incluem a tomografia computorizada e a ressonância magnética, que permitem a 

identificação de lesões no sistema nervoso central, dependendo da sua severidade, exten-

são e duração (Bagley, 2007). 
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É frequente os pacientes exibirem cegueira súbita, por descolamento de retina, hifema ou 

glaucoma, no momento do diagnóstico de hipertensão arterial, sendo as alterações oftalmo-

lógicas reveladas por avaliação do fundo do olho (van Boxtel, 2003; Cognard et al., 2004). 

O diagnóstico de doença renal crónica é de extrema facilidade quando a redução na taxa de 

filtração glomerular é susceptível de provocar azotémia e urémia. No entanto, a maioria das 

alterações clínicas e laboratoriais da doença renal crónica só ocorrem quando mais de 75% 

do parênquima renal já se encontra destruído (Forster-van Hijfte, 2002). 

A letargia e a inapetência são os principais sinais clínicos identificados pelos proprietários do 

animal. A ingestão de água, os hábitos urinários, e as alterações de peso e de comporta-

mento são questões fundamentais a serem colocadas ao proprietário, durante a elaboração 

da história pregressa (Polzin et al., 2005). 

Os gatos com doença renal crónica têm uma maior predisposição para infecções urinárias, 

devendo ser realizadas análises de urina e uroculturas de rotina. Devem também, ser 

determinados o rácio proteína:creatinina urinário e o rácio albumina:creatinina urinário para 

avaliação quantitativa da proteinúria. O diagnóstico morfológico exige uma avaliação renal 

por biópsia. No entanto, este procedimento é apenas indicado numa fase inicial da lesão 

renal, para diagnóstico da etiologia primária, sendo fundamental a monitorização do pacien-

te, através da realização prévia de provas de coagulação, de um controlo anestésico e da 

restrição de movimentos pós-biópsia. (Maurey, 2005a; Vaden & Brown, 207). 

O diagnóstico definitivo de hipertensão arterial é obtido por determinação da pressão arte-

rial, que deve ser requisitada sempre que o animal evidencie uma doença renal, uma endo-

crinopatia, alterações oftalmológicas, sintomatologia neurológica ou uma doença cardíaca 

(Henik et al. 2005). No entanto, a não uniformização das técnicas de medição, a variabilida-

de de critérios de inclusão e a progressão inconsistente das lesões hipertensivas, dificultam 

a interpretação de dados clínicos e o diagnóstico de hipertensão arterial (Brown et al., 2007). 

 

6.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÉMICA  

A pressão arterial pode ser avaliada por diversos sistemas de medição, directa e indirecta, 

existindo uma boa correlação entre eles (Brown et al., 2001; Acierno & Labato, 2005; Henik 

et al., 2005; Love & Harvey, 2006; Erhardt, Henke, Carr & Egner, 2007). 

 

6.1.1. MEDIÇÃO DIRECTA 

A medição directa ou invasiva da pressão arterial consiste na cateterização de uma artéria 

periférica, geralmente a artéria femoral, utilizando um cateter equipado com um sensor elec-

trónico de pressão (Acierno et al., 2005; Caney, 2007). Existem dois tipos de sistemas de 

medição invasiva: (1) o cateter arterial, cujo sensor de pressão é colocado directamente, no 

interior do vaso, e permite um registo de pressão arterial por telemetria; (2) e os sistemas 

externos, com variação significativa entre os valores obtidos, e condicionada pelo compri-
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mento do tubo e pela frequência do fluxo de heparina (Acierno et al., 2005; Henik et al., 

2005; Love et al., 2006; Stepien & Elliot, 2007; Erhardt et al., 2007). 

A acuidade da medição directa é influenciada por diversos factores, tais como: a atenuação 

vascular regional; o pequeno lúmen do cateter; o comprimento e a complacência do tubo; a 

frequência do fluxo de heparina.  

A medição directa da pressão arterial é o gold standard, mas é tecnicamente difícil e doloro-

sa para pacientes não sedados (Acierno et al., 2005; Henik et al., 2005; Love et al., 2006; 

Stepien et al., 2007). As suas principais vantagens são a monitorização contínua da pressão 

arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, a disponibilidade imediata de amostras para 

gasimetria e a elevada acuidade (Acierno et al., 2005; Henik et al., 2005; Stepien et al., 

2007; Erhardt et al., 2007; Slingerland, Robben, Schaafsma & Kooistra, 2008). O custo do 

equipamento e as potenciais complicações são as desvantagens desta técnica. As principais 

complicações descritas neste método são a hemorragia, a trombose ou a trombo-arterite, o 

tromboembolismo e a infecção (Acierno et al., 2005; Henik et al., 2005; Love et al., 2006; 

Slingerland et al., 2008). 

A avaliação da pressão arterial, pelo método directo, só deve ser iniciada após duas sema-

nas da implementação do cateter. Isto porque, a pressão arterial pode encontrar-se alterada, 

em consequência dos procedimentos, anestésico e cirúrgico (Henik et al., 2005; Erhardt et 

al., 2007). 

 

6.1.2. MEDIÇÃO INDIRECTA  

A medição indirecta da pressão arterial é obtida por recurso a instrumentos externos, não 

invasivos, pelo que são mais fáceis e seguros de executar. Consiste numa interrupção do 

fluxo sanguíneo e na detecção da reentrada do sangue na artéria, por deflexão gradual de 

um manguito (Henik et al., 2005; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 2007). 

Uma maior acuidade nas medições é obtida através da selecção do manguito adequado, de 

acordo com a circunferência da extremidade alvo. A largura do manguito deve corresponder 

a 38% da circunferência da extremidade seleccionada. Com um manguito pequeno, a pres-

são arterial é sobrestimada, enquanto um manguito grande subestima a pressão arterial 

(Henik et al., 2005; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 2007). 

Os métodos de medição indirecta, utilizados em Medicina Veterinária, devem ser validados 

para a espécie em questão, com os animais conscientes. São fortemente, influenciados pela 

experiência do operador, pelo temperamento do animal e pelo ambiente envolvente (Henik 

et al., 2005; Love et al., 2006; Brown et al., 2007; Stepien et al., 2007; Slingerland et al., 

2008). 
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Figura 6. Aparelho de medição de 
pressão arterial por método Doppler 
(Laboratório Sorológico, 2008). 

Figura 6. Medição da pressão 
arterial por método Doppler 
(Ramsey Medical Inc., 2008). 

6.1.2.1.1. MÉTODO DOPPLER  

O método Doppler é baseado no efeito Doppler, isto é, a frequência dos ultra-sons emitidos 

pela sonda é alterada aquando da colisão com os eritrócitos em movimento, produzindo um 

som audível quando retornam à sonda (Figura 4). Com este método, a avaliação da pressão 

arterial diastólica e de pressão arterial média é difícil. A escolha e o posicionamento do 

manguito são cruciais, devendo ser posicionado ao nível do coração, com variação máxima 

de ± 10 cm (Figura 5) (Acierno et al., 2005; Henik et al., 2005; Jepson, Hartley, Mendl, 

Caney & Gould, 2005; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 2007). 

Os factores que influenciam a acuidade do sistema Doppler incluem: (1) o ângulo entre a 

sonda e a artéria; (2) a pressão exercida sobre a sonda; (3) a taxa de deflexão do manguito; 

(4) a composição dos tecidos moles; (5) a selecção do manguito; (6) a compressão prolon-

gada da artéria; (7) o som produzido pelo equipamento, susceptível de induzir stress no 

animal (Erhardt et al., 2007). 

Nos gatos, o método Doppler subestima o valor de pressão arterial, quando comparado com 

o método de medição directa, mas é melhor que o método oscilométrico devido ao mais fácil 

manuseamento, à rapidez da técnica e à reprodutibilidade de resultados (Acierno et al., 

2005; Henik et al., 2005; Jepson et al., 2005; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1.2. MÉTODO OSCILOMÉTRICO  

O método oscilométrico baseia-se no princípio de Riva-Rocci, isto é, a reentrada de sangue 

na artéria produz vibrações na parede do vaso, que são detectadas pelo sensor de pressão 

do equipamento. Por esta razão, a selecção e posicionamento do manguito são fundamen-

tais para uma maior acuidade. O método oscilométrico permite a medição da pressão arte-
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rial sistólica, da pressão arterial diastólica e da pressão arterial média (Acierno et al., 2005; 

Henik et al., 2005; Jepson et al., 2005; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 2007). 

Os factores que limitam a medição da pressão arterial pelo método oscilométrico são: (1) a 

selecção e o posicionamento do manguito; (2) a subestimação da hipertensão arterial 

extrema e a sobrestimação da hipotensão arterial sistémica severa; (3) os artefactos produ-

zidos por contracção muscular; (4) um maior tempo necessário para a execução da técnica. 

Em oposição ao método Doppler, os erros do operador não influenciam a determinação da 

pressão arterial (Acierno et al., 2005; Henik et al., 2005; Jepson et al., 2005; Love et al., 

2006; Caney, 2007; Stepien et al., 2007). 

O método oscilométrico não é aconselhado para a avaliação da pressão arterial em gatos, 

devido ao pequeno calibre das artérias periféricas, cuja pressão de perfusão não é suficiente 

para produzir vibrações detectáveis no manguito (Acierno et al., 2005; Henik et al., 2005; 

Jepson et al., 2005; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 2007). 

 

6.1.2.1.3. OUTROS MÉTODOS  

A palpação manual da onda de pulso, em artérias de maior calibre, como a artéria femoral, é 

um procedimento rotineiro do exame físico, que permite a avaliação rápida do estado circu-

latório. A pressão de pulso só é detectável quando a pressão arterial sistólica é superior a 

80 mm Hg, correspondendo a uma pressão arterial média superior a 70 mm Hg, valor míni-

mo de pressão arterial necessária para assegurar um adequado fluxo sanguíneo para os 

órgãos vitais (Erhardt et al., 2007). No entanto, é necessário salientar que a amplitude do 

pulso, numa artéria periférica, reflecte o volume de ejecção e apresenta uma fraca correla-

ção com a pressão arterial (Erhardt et al., 2007). 

A determinação da pressão arterial por auscultação, com estetoscópio, é impraticável em 

Medicina Veterinária porque as artérias de calibre adequado para este método não são 

superficiais, e os sons de Korotkoff são suaves e com baixa intensidade em pequenos ani-

mais (Acierno et al., 2005; Love et al., 2006). 

A cineangiografia incluiu a utilização da sonda do método Doppler integrada no manguito, e 

detecta as vibrações na parede das artérias versus o movimento dos eritrócitos. Este méto-

do permite a determinação da pressão arterial diastólica, mas não se encontra ainda, dispo-

nível no mercado (Acierno et al., 2005; Love et al., 2006). 

A pletismografia óptica é uma técnica de medição indirecta que, através da sonda do pulso-

ximetro, utiliza a radiação infra-vermelha para caracterizar a onda de pulso nas arteríolas 

periféricas, distais a um manguito, estimando assim, a saturação de oxigénio e a frequência 

de pulso. Esta técnica não permite a medição da pressão arterial, mas funciona como siste-

ma de aviso (Acierno et al., 2005; Love et al., 2006; Erhardt et al., 2007). 

A fotopletismografia recorre à radiação infra-vermelha para detecção do volume arterial. O 

manguito é colocado na região metatarsal distal. A acuidade é similar à do método Doppler, 
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mas em situações de hipertensão arterial severa existe tendência para sobrestimar os valo-

res. É difícil a determinação da pressão arterial em pacientes com pele pigmentada. As van-

tagens englobam a medição contínua da pressão arterial, a visualização da onda de pressão 

e a menor interferência de artefactos (Acierno et al., 2005; Love et al., 2006). No entanto, 

este método não está, ainda, validado para gatos conscientes (Love et al., 2006; Caney, 

2007). 

 

6.2. TÉCNICA DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

A medição de pressão arterial resulta de uma complexa interacção entre o técnico, o animal, 

o proprietário e o método de medição, requerendo no mínimo de 15 minutos para a sua exe-

cução. Todos os estímulos experimentados pelo animal, durante o processo de medição, 

alteram os valores de pressão arterial. O ambiente estranho, a manipulação e a contenção 

do animal, a própria técnica de medição, entre outros estímulos, induzem ansiedade e 

stress, com consequente elevação da pressão arterial por libertação de catecolaminas. É 

também, importante salientar que os gatos evidenciam uma forte correlação com o seu meio 

ambiente e possuem um ritmo biológico próprio e não apenas, um ritmo circadiano endóge-

no (Mishina et al., 2006). Por estas razões, torna-se necessário adequar a técnica de medi-

ção da pressão arterial a cada animal e adoptar um conjunto de medidas para uma correcta 

avaliação, tal como abaixo se discrimina (Acierno et al., 2005, Brown, 2005; Henik et al., 

2005; Jepson et al., 2005; Lin et al., 2006; Love et al., 2006; Caney, 2007; Stepien et al., 

2007; Slingerland et al., 2008). 

1. Um ambiente tranquilo, sem outros animais e na presença do proprietário. 

2. Uma contenção mínima do animal. A medição da pressão arterial deve ser efectuada 

antes de qualquer manipulação do mesmo. 

3. Um espaço de tempo suficiente para o animal se ambientar (entre 5 a 15 minutos). 

4. As medições devem ser efectuadas sempre pelo mesmo operador, seguindo um pro-

tocolo padronizado. 

5. O método utilizado deve ser aquele em que o operador se sinta confiante e experien-

te. 

6. A escolha do local anatómico depende da confiança do operador e do conforto do 

animal. Geralmente, a artéria mediana é utilizada para o sistema Doppler, e a artéria bra-

quial para o método oscilométrico. Em gatos pode recorrer-se à artéria coccígea, à artéria 

braquial, na superfície palmar nos membros anteriores, ou à artéria tibial, na superfície 

dorsal dos membros posteriores (Figura 6). 
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Figura 7. Localização anatómica das artérias, nas extremidades distais dos membros, 
para um correcto posicionamento da sonda, para o método Doppler, e dos manguitos, 
para o método oscilométrico (Acierno et al., 2005).  
  

 

 

7. O manguito deve ser colocado ao nível da valva aórtica. Se não for possível, a cor-

recção dos valores de pressão arterial deve ser feita, tendo em conta o efeito gravitacio-

nal, com a subida de 1.0 mm Hg por cada 1.3 cm de distância entre o manguito e a valva 

aórtica. 

8. Os valores de pressão arterial devem ser obtidos entre 5 a 7 leituras consistentes, 

com variação inferior a 20 mm Hg, na primeira colocação do manguito. Depois, este deve 

ser removido e recolocado, seguindo-se novas leituras. Os reposicionamentos do man-

guito devem ser executados até os valores obtidos serem consistentes.  

9. Alguns autores defendem a eliminação do primeiro valor obtido, calculando-se a 

média da pressão arterial através dos restantes. Outros autores acrescentam a elimina-

ção do último valor obtido.  

10. Se existirem dúvidas quanto ao diagnóstico de hipertensão arterial, a determinação 

de pressão arterial deve ser efectuada mais tarde, com um intervalo mínimo de duas 

horas, ou noutro dia. O diagnóstico nunca deve ser baseado numa única medição de 

pressão arterial. 
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7. TRATAMENTO 

 A decisão do início da terapêutica e da escolha do maneio terapêutico depende de numero-

sos factores, incluindo a etiologia e a severidade da hipertensão arterial, e a presença de 

lesão hipertensiva ou de uma doença concorrente. O tratamento da hipertensão arterial só 

deve ser realizado após confirmação da mesma, por medições repetidas da pressão arterial 

(Brown et al., 2001; Snyder & Cooke, 2005; Stepien et al., 2007). 

O principal objectivo da terapêutica anti-hipertensora é o de evitar as potenciais complica-

ções nos órgãos-alvo, secundárias à hipertensão arterial, e o seu sucesso depende da ava-

liação individual de cada paciente (Snyder et al., 2005). 

A categorização da hipertensão arterial, quanto ao risco de lesão hipertensiva em outros 

órgãos, deve ser efectuada. Quando existe um risco mínimo de lesão hipertensiva, a pres-

são arterial deve ser monitorizada rotineiramente, sem necessidade de intervenção farmaco-

lógica. O tratamento farmacológico torna-se necessário quando a hipertensão arterial não 

cede ao maneio não farmacológico, nem ao tratamento da etiologia primária, e a sua pro-

gressão é evidente (Brown et al., 2001; Stepien et al., 2007; Ungemach, 2007). 

É essencial a distinção entre urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. A primeira 

define-se como uma elevação da pressão arterial, sem sintomatologia clínica associada. 

Nesta situação, a pressão arterial deve experimentar reduções graduais, evitando a hipoper-

fusão dos tecidos devido a modificações adaptativas na vasculatura. Uma emergência hiper-

tensiva define-se por uma elevação aguda da pressão arterial, com sintomatologia clínica 

associada, característica da crise hipertensiva, e que exige uma intervenção imediata e 

agressiva (Acierno et al., 2005). 

 

7.1. MANEIO NÃO FARMACOLÓGICO 

O maneio não farmacológico inclui diversas medidas a adoptar, para uma eficaz eliminação 

dos factores responsáveis pela elevação da pressão arterial: (1) redução da obesidade; (2) 

redução do teor de sódio na dieta; (3) maneio adequado de uma doença concorrente; (4) 

ponderar a necessidade de certas medidas terapêuticas, susceptíveis de induzir elevação 

da pressão arterial (Stepien et al., 2007; Ungemach, 2007). 

Existem especulações quanto ao factor obesidade, como um dos factores responsáveis por 

hipertensão arterial, mas estudos demonstraram um valor de pressão arterial ligeiramente 

maior, em animais com peso vivo superior ao considerado normal (± 4 Kg) (Ungemach, 

2007). 

As alterações nutricionais, por si só, não são eficazes na redução da pressão arterial, em 

animais com hipertensão arterial severa. A restrição de sódio na dieta, para valores inferio-

res a 0,25% na matéria seca, é uma das bases da terapêutica anti-hipertensora, tendo como 

objectivo a diminuição da concentração orgânica de sódio e do volume de fluído extracelular 
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(Brown et al., 2001). No entanto, além de insuficiente enquanto medida terapêutica única, a 

restrição de sódio apresenta um valor questionável, especialmente quando em associação 

com inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs). É necessária também, algu-

ma precaução com esta medida porque, uma restrição excessiva de sódio promove uma 

diminuição no volume de fluído extracelular, com consequente azotémia pré-renal, e estimu-

lação do SRAA, piorando a condição do paciente renal (Hughes, Slater, Geller, Burkholder & 

Fitzgerald, 2002; Burranakarl et al., 2004; Brown et al., 2007; Ungemach, 2007). 

A terapêutica dietética tem sido um dos pilares do maneio da doença renal crónica, e a mais 

comum recomendação para o tratamento destes pacientes (Hughes et al., 2002; Polzin et 

al., 2005). Plotnick (2007) defende o impacto significativo da modificação dietética na taxa 

de sobrevivência dos pacientes renais, recomendando a instituição de uma dieta específica 

no início da doença renal crónica. Outros estudos evidenciaram um maior tempo de sobrevi-

vência e uma melhor qualidade de vida, em gatos alimentados com dieta renal (Polzin et al., 

2005; Sampedrano et al., 2006). As modificações dietéticas, individualmente ou em conjun-

to, minimizam a quantidade de crises urémicas e a taxa de mortalidade (Hughes et al., 2002; 

Polzin et al., 2005; Sampedrano et al., 2006; Plotnick, 2007). 

Além da restrição em sódio, outras modificações são cruciais para o maneio da doença 

renal crónica, incluindo a redução no teor de proteína e de fósforo, o aumento do teor em 

vitamina B, efeitos neutros no equilíbrio ácido-base, suplementação com potássio, e aumen-

to do teor em fibra (Polzin et al., 2005; Sampedrano et al., 2006). 

Uma outra possível recomendação dietética é a suplementação da dieta com ácidos gordos 

polinsaturados ómega-3 (PUFA Ω-3), na dose de 0.5 a 1 g/gato/dia, sem evidências actuais 

que suportem o seu benefício em gatos com doença renal crónica. O aumento na produção 

de radicais livres e a depleção de anti-oxidantes desempenham funções importantes na pro-

gressão da doença renal crónica pelo que, a suplementação da dieta com anti-oxidantes 

permite a redução do stress oxidativo. Num estudo recente, gatos com doença renal crónica 

e alimentados com dieta renal, suplementada com vitamina E, vitamina C e β-carotenos, 

evidenciaram uma redução significativa da lesão oxidativa no ADN (Polzin et al., 2005; Plot-

nick, 2007). 

 

7.2. MANEIO FARMACOLÓGICO  

Existem diversas classes de fármacos utilizados na terapêutica anti-hipertensora: (1) IECAs; 

(2) bloqueadores de canais de cálcio; (3) bloqueadores β-adrenérgicos; (4) diuréticos; (5) 

bloqueadores α-adrenérgicos; (6) simpaticolíticos; (7) vasodilatadores (Brown et al., 2001; 

Acierno et al., 2005; Stepien et al., 2007). 

A terapêutica anti-hipertensora deve ser instituída quando o risco para os órgãos-alvo se 

enquadra nos níveis de classificação III e IV. A terapêutica inicial deve constituir uma mono-

terapia, com recurso à dose mínima de um único fármaco anti-hipertensor, de modo a evitar 
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a hipotensão arterial sistémica e as suas potenciais complicações. A dose pode ser aumen-

tada, de acordo com os valores de pressão arterial (Ungemach, 2007). 

Se a monoterapia se revelar insuficiente, o fármaco inicial pode ser combinado com outro, 

com um mecanismo de acção diferente. O tratamento combinado permite reduzir ou eliminar 

potenciais efeitos adversos de determinados fármacos (Ungemach, 2007). 

O tratamento da encefalopatia hipertensiva centra-se na redução da pressão arterial, na 

manutenção do fluxo sanguíneo cerebral e no maneio terapêutico dos efeitos intra-

cranianos, evitando a hipotensão arterial sistémica, e as lesões adicionais por hipoxia e 

isquémica. A terapêutica inclui a administração de IECAs, bloqueadores dos canais de cál-

cio e, por vezes, bloqueadores β-adrenérgicos cardiosselectivos. A administração de diuréti-

cos pode ser útil, em pacientes com hipertensão arterial e alteração neurológica associada, 

reduzindo o volume vascular total e a viscosidade sanguínea. O manitol, na dose de 1-2 

g/Kg, i.v., é o diurético de eleição na resolução de edema cerebral (Bagley, 2007). 

Na tentativa de normalização da pressão intra-craniana, diversas medidas devem ser consi-

deradas, tais como: (1) elevação da cabeça; (2) hiperventilação; (3) aspiração de fluido cefa-

lorraquidiano; (4) corticoterapia; (5) barbitúricos; (6) hipotermia; (7) craniotomia ou craniec-

tomia (Bagley, 2007). 

A resolução ou melhoria das alterações oftalmológicas, em particular da retina, podem ocor-

rer após o início do tratamento com amlodipina, dependendo da sua severidade (Cognard et 

al., 2004; Acierno et al., 2005; Maggio et al., 2007). Para o hifema associado a uveíte deve 

ser instituída uma terapêutica com corticosteróides tópicos (dexametasona 0.1%, 1 

gota/olho, q6-12h; ou acetato de prednisolona 1%, 1 gota/olho, q4-8h) e cicloplégicos midriá-

ticos (atropina 1%, 1 gota/olho, q8-12h, para provocar midríase e depois q24-72h para a 

manter). No glaucoma secundário devem ser administrados corticosteróides tópicos, inibido-

res da anidráse carbónica (dorzalamida, 1 gota/olho, q12h) e bloqueadores β-adrenérgicos 

(timolol, 1 gota/olho, q12h) (Cognard et al., 2004, Tennant, 2004). A utilização de furosemida 

no tratamento de descolamento da retina é controversa, pelo facto deste diurético poder 

desencadear ou agravar uma afecção renal (Cognard et al., 2004). 

O carácter progressivo e irreversível da doença renal crónica torna difícil ou impossível o 

melhoramento da função renal, com o maneio terapêutico convencional, e quando associa-

da à hipertensão arterial, revela um agravamento do prognóstico. No entanto, é possível 

atrasar a progressão da doença renal crónica, melhorar a qualidade de vida e aumentar o 

tempo de sobrevivência dos pacientes renais (Forster-van Hijfte, 2002; Brown, 2007b; Plot-

nick, 2007). 

O tratamento da doença renal crónica deve incluir uma terapêutica específica, o maneio das 

co-morbilidades, uma terapêutica que evite a progressão da lesão renal, e a prevenção ou a 

resolução de potenciais complicações. O plano de acção clínica deve ser elaborado especi-
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ficamente, para cada paciente, baseado no estadio da doença e nos factores de risco 

(Brown, 2007b; Plotnick, 2007). 

A terapêutica específica assenta na identificação da etiologia da doença renal crónica. No 

entanto, a maioria dos pacientes não obtém um diagnóstico definitivo que possibilite a for-

mulação da terapêutica específica (Brown, 2007b; Plotnick, 2007). 

Enquanto a protecção renal é prioridade máxima nos estadios II e III, esta torna-se menos 

importante no estadio IV, em que o objectivo terapêutico é o maneio das complicações da 

urémia (Mizutani et al., 2006; Brown, 2007b). O maneio médico conservativo, direccionado 

para as complicações clínicas e laboratoriais, inclui: (1) o melhoramento dos sinais clínicos 

de urémia; (2) a minimização de alterações associadas ao excesso ou à perda de electróli-

tos, vitaminas e minerais; (3) um adequado suporte nutricional; (4) a modificação da pro-

gressão da doença renal crónica; (5) o controlo da hipertensão arterial; (6) a minimização da 

proteinúria e a modulação do SRAA (Brown, 2007b; Plotnick, 2007). 

Em animais com doença renal crónica não está estabelecido um valor de pressão arterial, 

que determine o início da terapêutica anti-hipertensora. Na ausência de tal informação, o tra-

tamento deve ser iniciado com precaução, tentando reduzir a pressão arterial para valores 

inferiores a 160 / 100 mm Hg. Na falha renal crónica, a terapêutica anti-hipertensora reco-

mendada inclui fármacos vasodilatadores, pelos seus efeitos nas arteríolas glomerulares, 

nomeadamente IECAs e bloqueadores dos canais de cálcio (Maurey, 2005b; Polzin et al., 

2005; Mizutani et al., 2006; Brown, 2007b; Ungemach, 2007).  

É necessário ter em conta que, os rins são responsáveis pela eliminação de muitos fárma-

cos e verifica-se uma diminuição da clearance renal por declínio da função renal, prolongan-

do o tempo de semi-vida dos fármacos, aumentando a sua potência e assim, promovendo 

os efeitos adversos e a nefrotoxicidade (Ungemach, 2007). 

Uma vez atingido o objectivo, a terapêutica farmacológica é continuada em pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva ou doença renal crónica, com as necessárias reduções de 

dose. Aqueles com resolução eficaz da doença subjacente devem ser submetidos a uma 

monitorização regular da pressão arterial e redução gradual da terapêutica anti-hipertensora. 

A sua interrupção súbita pode promover elevações de pressão arterial, especialmente na 

administração de bloqueadores β-adrenérgicos (Ungemach, 2007). 

A terapêutica anti-hipertensora é mantida durante toda a vida do animal, e constitui um con-

trolo e não uma cura da hipertensão arterial, pelo que, necessita de reavaliações frequentes. 

O objectivo não é a normalização da pressão arterial, mas uma redução gradual da pressão 

arterial sistólica, para valores inferiores a 170 mm Hg. É importante permitir a actuação dos 

fármacos, sem constantes e desregulados ajustes de doses, os quais devem ser realizados 

em intervalos de duas a quatro semanas (Acierno et al., 2005). 
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7.2.1.  INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (IECAS) 

Os IECAs controlam a pressão arterial, por bloqueio da enzima responsável pela conversão 

de angiotensina I em angiotensina II. A diminuição na concentração de angiotensina II con-

duz a uma redução na secreção de aldosterona e de arginina-vasopressina. Esta alteração 

favorece a excreção de sódio e de água, com consequente diminuição do volume de fluído 

extracelular e com redução da pressão arterial (Brown et al., 2001; Ungemach, 2007). 

Na espécie felina, o tratamento com IECAs mostra-se pouco eficaz na redução da pressão 

arterial, colocando em dúvida a acção do SRAA no desenvolvimento de hipertensão arterial 

e sugerindo a existência de uma via alternativa de activação da angiotensina II. Também a 

necessidade hepática de bioactivação de determinados fármacos pode ser considerada um 

factor limitante (King, Gunn-Moore, Tasker, Gleadhill, Strehlau & the BENRIC Study Group, 

2006; Maurey, 2005b; Mizutani et al., 2006; Brown, 2007b; Ungemach, 2007). 

Contudo, os IECAs apresentam um efeito adicional e benéfico para a protecção renal. 

Reduzem eficazmente, a pressão nos capilares glomerulares por dilatação da arteríola efe-

rente, limitam a proteinúria, previnem os efeitos fibróticos do SRAA, aumentam o fluxo san-

guíneo renal e melhoram a oxigenação celular (Snyder et al., 2005; Brown, 2007b; Unge-

mach, 2007). Assim, retardam a progressão da doença renal crónica e aumentam o tempo 

de sobrevivência (King et al., 2006; Maurey, 2005b; Mizutani et al., 2006; Brown, 2007b; 

Ungemach, 2007). A terapêutica renoprotectora com IECAs está indicada em animais com 

rácio proteína:creatinina urinário superior a 0.5 e geralmente, um mês após a redução do 

teor proteico na dieta (Plotnick, 2007).  

Os IECAs mais utilizados são o enalapril (0.25-0.5 mg/Kg p.o. q12-24h) e o benazepril (0.25-

0.5 mg/Kg p.o. q12-24h). Podem também, ser utilizados o imidapril (0.25-0.5 mg/Kg p.o. 

q12-24h) e o ramipril (0.125-0.25 mg/Kg p.o. q24h). A utilização do ramipril não está indica-

da em gatos, pelo que a realização de estudos experimentais que avaliem a sua eficácia 

poderão ser benéficos. Em situações refractárias, os IECAs são combinados com outros 

fármacos, nomeadamente bloqueadores β-adrenérgicos e bloqueadores dos canais de cál-

cio (Brown et al., 2007). 

 

7.2.2. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO 

Os bloqueadores dos canais de cálcio reduzem a pressão arterial, ao impedirem o aumento 

do cálcio citosólico, nas células do endotélio vascular, necessário para a vasoconstrição. 

Isto é, diminuem a pressão arterial por redução da resistência vascular periférica (Brown et 

al., 2001; Snyder et al., 2005; Tissier, Perrot & Enriquez, 2005; Ungemach, 2007). A nível 

renal, estes fármacos antagonizam a vasoconstrição da arteríola aferente, limitam o desen-

volvimento das células renais, controlam os efeitos das citoquinas nas células mesangiais, 

desempenhando assim, funções renoprotectoras (Brown, 2007b; Ungemach, 2007).  
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O besilato de amlodipina é um bloqueador de canais de cálcio de acção longa, da classe 

das dihidropiridinas, e o mais utilizado no tratamento de hipertensão arterial, na dose de 0.1-

0.5 mg/Kg, p.o., q24h. Geralmente, gatos com peso corporal inferior a 4 Kg são controlados 

com uma dose de 0.625 mg/gato, p.o., q24h, enquanto aqueles com 4 Kg ou mais recebem 

uma dose de 1.25 mg/gato, p.o., q24h (Brown et al., 2001; Snyder et al., 2005; Tissier et al., 

2005; Ungemach, 2007). Apesar de aparentemente segura em pacientes renais, a amlodipi-

na encontra-se associada a agravamentos da azotémia, numa pequena percentagem de 

gatos. Por esta razão, é aconselhada a reavaliação do painel bioquímico, uma a duas 

semanas após o início da terapêutica (Brown et al., 2001). Sugere-se ainda, uma associa-

ção com IECAs, para um maior efeito renoprotector (Brown, 2005). 

A amlodipina demonstrou uma elevada eficácia no controlo da hipertensão arterial em gatos, 

pelo que tem sido utilizada, com sucesso, como agente anti-hipertensor único no seu trata-

mento. Promove uma redução de aproximadamente, 30 a 50 mm Hg na pressão arterial sis-

tólica, na pressão arterial diastólica e na pressão arterial média, após dois meses de tera-

pêutica (Snyder et al., 2005). 

As dihidropiridinas são mais activas nos canais de cálcio do músculo liso vascular, sendo 

essencialmente, fármacos vasosselectivos (Tissier et al., 2005). Contudo, a amlodipina tem 

também, algum efeito na inibição da actividade do nodo sinoatrial e da condução átrioventri-

cular, tem efeito inotrópico negativo, e pode promover uma redução de até 50% na hipertro-

fia ventricular esquerda, após 3 meses do início da terapêutica (Tissier et al., 2005). No 

entanto, a resposta ao tratamento não ocorre em todos os animais e uma falha na regressão 

da hipertrofia ventricular, com pressão arterial controlada, sugere a presença de uma doen-

ça primária do miocárdio ou hipertiroidismo (Stepien, 2007). 

 

7.2.3. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS 

Os bloqueadores β-adrenérgicos são utilizados com a função de reduzir a pressão arterial, 

através da diminuição da frequência e contractilidade cardíacas, e consequente redução do 

débito cardíaco (Snyder et al., 2005). Não existem diferenças aparentes entre fármacos car-

diosselectivos, como o atenolol, e não-cardiosselectivos, como o propranolol. As vantagens 

do atenolol (0.25-2 mg/Kg, p.o., q12-24h; dose inicial de 6.25 mg/gato) são a menor fre-

quência de administração e os poucos efeitos nos receptores β2-adrenérgicos (Snyder et al., 

2005; Ungemach, 2007). O propranolol (0.02-0.06 mg/Kg, i.v., q8-12h; 0.2-1 mg/Kg, p.o., q8-

12h) quando utilizado como anti-hipertensor único, não parece ser efectivo em gatos hiper-

tensos. Recentemente, os bloqueadores β-adrenérgicos têm sido utilizados em associação 

com vasodilatadores ou diuréticos, em gatos hipertensos, refractários à terapêutica (Snyder 

et al., 2005; Ungemach, 2007). 

Os bloqueadores α-adrenérgicos, como a prazosina (0.25-1 mg, p.o., q8-12h) ou a fenoxi-

benzamina (0.5-1 mg/Kg, p.o., q12h durante cinco dias e reavaliar a eficácia), podem reduzir 
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os valores de pressão arterial, por diminuição da resistência vascular periférica e por vasodi-

latação (Snyder et al., 2005; Tennant, 2004). A fenoxibenzamina, um bloqueador α-

adrenérgico não específico, tem sido utilizada como fármaco único, ou em conjugação com 

IECAs ou amlodipina, em gatos hipertensos. A associação entre bloqueadores α-

adrenérgicos e bloqueadores β-adrenérgicos pode ser utilizada no tratamento de feocromo-

citoma (Snyder et al., 2005). 

O labetalol (0.25 mg/Kg, i.v., durante dois minutos; repetir até um total de 3.75 mg/Kg; 

depois, na dose de 25 µg/Kg/min, em infusão contínua), um bloqueador α e β-adrenérgico, 

pode ser útil em situações de emergência devido à sua rápida acção. No entanto, ainda 

poucos estudos foram efectuados em Medicina Humana e nenhum em Medicina Veterinária 

(Snyder et al., 2005). 

 

7.2.4. DIURÉTICOS 

Ao reduzirem o volume de fluído extracelular, os diuréticos diminuem a pressão arterial, mas 

não demonstram benefícios em animais com hipertensão arterial idiopática, apesar de 

algumas pesquisas assinalarem a utilidade da combinação da furosemida com um agente 

anti-hipertensor. No entanto, não devem ser utilizados em animais hipertensos e desidrata-

dos ou com alterações metabólicas (Snyder et al., 2005). 

Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida (0.5-4 mg/Kg p.o., i.m. ou s.c. q12-24h) ou 

a clorotiazida (20-40 mg/Kg, q12-24h), reduzem o volume de fluído extracelular e o débito 

cardíaco, tendo como efeitos adversos, a desidratação, a depleção de volume e o agrava-

mento da azotémia. A hipocalémia pode verificar-se com a administração de diuréticos de 

ansa, como a furosemida (dose inicial: 1-4 mg/Kg, i.v., s.c. ou p.o., q8-24h; terapêutica a 

longo prazo: 0.5-1 mg/Kg, p.o., q12h) pelo que a concentração de potássio deve ser monito-

rizada em animais com doença renal crónica. Pode ainda, recorrer-se a um diurético poupa-

dor de potássio, como a espironolactona, na dose de 1-2 mg/Kg, i.v. ou p.o., q24h (Unge-

mach, 2007). 
 

7.2.5. OUTROS FÁRMACOS ANTI-HIPERTENSORES 

As fenotiazinas são agentes vasodilatadores com efeito na diminuição da pressão arterial, 

por bloqueio dos receptores α-adrenérgicos (Snyder et al., 2005). 

Pode também, ser vantajosa a administração de bloqueadores dos receptores de angioten-

sina ou de aldosterona (Brown, 2007a).  

Os antagonistas dos receptores de angiotensina bloqueiam os receptores de tipo-1, não 

interferindo com os receptores de tipo-2, os quais aparentam ser importantes na vasodilata-

ção. Uma associação entre antagonistas dos receptores de angiotensina e IECAs parece 

ser a terapêutica mais eficaz para bloqueio máximo do SRAA, reduzindo a proteinúria e a 

progressão da doença renal crónica (Polzin et al., 2005). Em situações refractárias ao trata-
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mento com IECAs é possível adicionar-se um bloqueador dos receptores de angiotensina II, 

como o losartan ou o irbesartan. O losartan pode ser administrado na dose inicial de 0.25-

0.5 mg/Kg, p.o., q24h, e sofrer um aumento até 1 mg/Kg, q12h, conforme o necessário 

(Brown, 2007a). 

Os fármacos antagonistas da aldosterona são utilizados no tratamento de neoplasias da 

glândula adrenal, associadas ao hiperaldosteronismo (Brown et al., 2007). Estudos experi-

mentais demonstraram que um fármaco antagonista dos receptores de aldosterona, a eple-

renona, atenua a proteinúria e a lesão renal, independente dos seus efeitos na pressão arte-

rial. Apesar de os IECAs induzirem uma redução aguda na concentração de aldosterona, 

esse efeito não é sustentável no tempo. É proposto a administração conjunta de IECAs e 

antagonistas da aldosterona para uma maior protecção renal (Polzin et al., 2005). 

Os inibidores das vasopeptidases são agentes que inibem a enzima conversora de angio-

tensina e a endopeptidase neutra, enzimas envolvidas na degradação de péptidos natriuréti-

cos, adrenomedulina e bradicinina. Diminuem a produção de angiotensina II e aumentam a 

síntese de vasodilatadores. Na doença renal experimental, estes fármacos aparentam ter 

um maior efeito renoprotector que os IECAs. Porém, não foram ainda, realizados estudos 

em gatos com doença renal crónica (Polzin et al., 2005). 

 

7.3. CRISE HIPERTENSIVA  

A crise hipertensiva caracteriza-se por uma elevação crítica da pressão arterial e um risco 

agudo de lesão hipertensiva. Uma terapêutica agressiva é reservada para as situações de 

sintomatologia clínica e de progressão de lesões hipertensivas (Brown et al., 2001). 

Os fármacos utilizados em situações de emergência são: (1) o nitroprussiato de sódio, ape-

nas com monitorização contínua da pressão arterial e bomba de infusão disponível, na dose 

de 1-3 µg/Kg/min, i.v., em infusão continua; (2) a hidralazina, na dose de 2.5 mg/gato, q12h; 

(3) o diltiazem, na dose de 1-2.5 mg/Kg, p.o., q8h, ou 0.1-0.2 mg/Kg, i.v., em bolus, e depois 

2-6 µg/Kg/min, em infusão contínua. Se a pressão arterial não diminuir em 12 horas, deve 

ser associado um β-bloqueador (Brown et al., 2001; Ungemach, 2007). 

O nitroprussiato de sódio, um potente vasodilatador, promove a libertação de óxido nítrico e 

induz vasodilatação, arterial e venosa. A hidralazina é utilizada com sucesso em gatos hiper-

tensos, com doença renal crónica, reduzindo a hipertensão arterial em 15 minutos. No 

entanto, pode induzir taquicardia reflexa, aumento da contractilidade cardíaca, e elevações 

dos níveis de renina e aldosterona. A taquicardia reflexa e o aumento da contractilidade 

podem aumentar o débito cardíaco e restaurar a hipertensão arterial. A hidralazina pode 

ainda, ser combinada com a furosemida (Brown et al., 2001). 

Em situações agudas, com indisponibilidade de outros fármacos anti-hipertensores parente-

rais, a acepromazina (0.5-2 mg/Kg, q8h) pode ser administrada, tal como o enalaprilato (0.2 

mg/Kg, i.v., q1-2h, consoante a necessidade), o labetalol ou o esmolol (50-200 µg/Kg/min, 
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em infusão contínua, ou 50-100 µg/Kg, i.v., em bolus, a cada cinco minutos, num máximo de 

500 µg/Kg) (Brown et al., 2007). 

Aquando da redução da pressão arterial para valores inferiores a 170 / 110 mm Hg ou nor-

malização da mesma, a terapêutica anti-hipertensora endovenosa deve ser substituída por 

uma terapêutica oral (Ungemach, 2007). 

 

8. MONITORIZAÇÃO  

A monitorização do paciente hipertenso deve ser efectuada em intervalos de tempo apro-

priados e com avaliação de diversos parâmetros analíticos, de acordo com a sua condição 

clínica e com a terapêutica instituída. Devem ser realizadas determinações de pressão arte-

rial, análises hematológicas, bioquímicas e de urina, bem como exames complementares 

específicos de afecções concorrentes, para uma correcta caracterização do estado clínico 

do paciente (Brown et al., 2007). 

Os sinais de hipertensão arterial podem ser subtis e as terapêuticas instituídas podem pro-

duzir efeitos secundários, pelo que a determinação da pressão arterial deve, além de rotinei-

ra, ser executada com rigor, respeitando as condições exigidas pela sua técnica e recorren-

do a adequados métodos de determinação. A frequência das reavaliações é condicionada 

pela estabilidade da pressão arterial, pela presença de uma lesão secundária, por outras 

doenças concorrentes e pela resposta à terapêutica. Os pacientes hospitalizados, em regi-

me de fluidoterapia e terapêutica farmacológica com efeitos cardiovasculares, devem ser 

avaliados diariamente. Os animais em risco elevado de lesão hipertensiva, ou progressão da 

doença concomitante, devem ser reavaliados em intervalos de tempo de um a três dias. A 

determinação da eficácia terapêutica deve ser efectuada, sete a dez dias após a instituição 

do tratamento. Posteriormente, o paciente deve ser reavaliado em intervalos de um a quatro 

meses, dependendo da estabilidade e da magnitude da hipertensão arterial (Brown et al., 

2007). 

A redução da pressão arterial, para um valor inferior ao normal, é uma complicação poten-

cial da terapêutica anti-hipertensora, e a anorexia, o vómito e a diarreia são efeitos adversos 

comuns, sendo mais prováveis em animais submetidos a uma politerapia. É, por isso, 

essencial a avaliação e o ajuste de doses (Ungemach, 2007). 

As doenças cardíacas induzem alterações variadas na pressão arterial, pelo que a sua 

monitorização deve ser efectuada em intervalos regulares e antes da instituição de uma 

terapêutica. Estas medidas possibilitam um melhor maneio do paciente cardíaco, uma ade-

quada caracterização da progressão da doença e dos efeitos secundários da terapêutica 

(Stepien, 2007). 

A estreita relação entre a hipertensão arterial e a doença renal crónica leva a que seja 

recomendada uma monitorização regular dos parâmetros específicos de avaliação renal, 

bem como possíveis alterações secundárias (Brown, 2007a). Os dados obtidos, antes do 
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início da terapêutica e/ou após a correcção de uma crise urémica, devem ser utilizados 

como base para a avaliação da progressão da doença renal crónica. As reavaliações devem 

ser efectuadas em cada duas a quatro semanas, até ao início da resposta à terapêutica e 

dependendo da severidade da disfunção renal (Polzin et al., 2005). A longo prazo, a avalia-

ção do paciente deve ser realizada em cada dois a seis meses (Brown, 2007a). 

Após uma resposta inicial à terapêutica, os animais nos estadios I e II da doença renal cró-

nica requerem avaliações em cada seis a doze meses. No entanto, os pacientes com protei-

núria substancial podem necessitar de uma monitorização mais frequente, dependendo do 

curso da doença. Os gatos nos estadios III e IV da doença renal crónica são avaliados em 

cada dois a quatro meses, dependendo da estabilidade da função renal. Os animais com 

azotémia severa devem ser avaliados em um a dois meses, e a terapêutica sintomática é de 

extrema importância nesta fase (Brown, 2007a). 

 

9. PROGNÓSTICO 

O controlo da pressão arterial pode revelar-se difícil por diversas razões, entre as quais se 

salientam a fraca complacência do proprietário e o maneio, por vezes incorrecto, de doen-

ças concorrentes. Como referido anteriormente, a hipertensão arterial pode constituir a etio-

logia primária ou uma consequência de outra afecção, podendo precipitar o seu desenvolvi-

mento ou agravar a sua progressão (Snyder et al., 2005). 

Um estudo de Syme et al. (2006) evidenciou uma associação entre hipertensão arterial e 

doença renal crónica, em 31% dos animais observados. A hipertensão arterial está associa-

da a um menor tempo de sobrevivência de gatos com doença renal crónica. Este facto foi 

contrariado por um estudo mais recente, através de um adequado controlo com amlodipina, 

apesar desta medida não ter sido considerada como o único determinante na taxa se sobre-

vivência dos pacientes renais (Jepson et al., 2007). A amlodipina é considerada o fármaco 

anti-hipertensor de eleição, aproximando o tempo de sobrevivência dos pacientes hiperten-

sos ao de animais normotensos (Syme et al., 2006).  

A proteinúria é uma consequência, quer da hipertensão arterial, quer da doença renal cróni-

ca, mas só é considerada relevante quando o rácio proteína:creatinina urinário está entre 

0.5 e 1. Um rácio proteína:creatinina urinário baixo está associado a um elevado tempo de 

sobrevivência (King et al., 2007). Este rácio regista um aumento significativo, em animais 

não sobreviventes a falha renal crónica (Kraft et al., 2007).  

A resolução das alterações secundárias a hipertensão arterial pode ter um desfecho variá-

vel, dependendo da sua localização, da severidade e da intervenção terapêutica.  

Nas lesões oftalmológicas, o prognóstico para recuperação da visão é variável. Os pacien-

tes com alterações oftalmológicas recentes podem apresentar uma resolução completa ou 

parcial das mesmas, ou uma interrupção da sua progressão após o início da terapêutica 

anti-hipertensora. O descolamento de retina pode ser reversível, com recuperação parcial da 
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visão, mas a sua degenerescência é progressiva. As hemorragias extensas geralmente, não 

apresentam resolução, e o hifema pode induzir um glaucoma secundário e uma subsequen-

te cegueira (Maggio et al., 2007).  

As alterações cardíacas secundárias a hipertensão arterial verificam-se em quatro de cinco 

gatos hipertensos. A hipertrofia do ventrículo esquerdo pode não constituir um factor de ris-

co para sobrevivência do animal, e a terapêutica anti-hipertensora pode reduzir a sua preva-

lência (Brown et al., 2007). A insuficiência cardíaca congestiva e outras complicações seve-

ras são raras. No entanto, os gatos, com hipertensão arterial não diagnosticada, podem 

desenvolver sinais de insuficiência cardíaca congestiva, após a instituição de uma fluidote-

rapia (Brown et al., 2007). 

A sintomatologia neurológica é potencialmente, fatal e depende da precocidade do seu 

diagnóstico. A herniação cerebral é uma complicação fatal da encefalopatia hipertensiva. 

Por razões ainda desconhecidas, os gatos são particularmente, sensíveis ao desenvolvi-

mento desta lesão, sendo mais provável naqueles com aumento brusco da pressão arterial, 

com pressão arterial sistólica superior a 180 mm Hg, ou ambos (Mathur et al., 2002). 

É importante a implementação de um protocolo clínico, para um diagnóstico precoce e cor-

recta caracterização das principais morbilidades que atingem a espécie felina, e a população 

geriátrica em particular. Revela-se, portanto, essencial, o recurso a adequados meios de 

diagnóstico e a utilização rotineira da determinação da pressão arterial, visando o diagnósti-

co de hipertensão arterial e das suas possíveis etiologias, e ainda, antecipando o desenvol-

vimento das suas potenciais complicações. É assim possível, a instituição atempada de um 

adequado maneio terapêutico e a melhoria do prognóstico, tendo como objectivo o aumento 

da taxa de sobrevivência dos pacientes ou, pelo menos, uma maior qualidade de vida. 
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                                                                                                        PARTE III 

ESTUDO CLÍNICO DA RELAÇÃO ENTRE HIPERTENSÃO ARTE-

RIAL SISTÉMICA E DOENÇA RENAL CRÓNICA, EM FELÍDEOS 
OBSERVADOS NO HOSPITAL ESCOLAR DA FMV-UTL, NO 

PERÍODO DE SETEMBRO DE 2007 A MARÇO DE 2008 

 

1. OBJECTIVOS 

O estudo de hipertensão arterial em felídeos com doença renal crónica apresentava como 

principais objectivos: 

� Caracterização clínica e laboratorial da população em estudo; 

� Determinação da frequência de hipertensão arterial e riscos associados, em felídeos 

com doença renal crónica; 

� Instituição de terapêuticas anti-hipertensoras, em indivíduos com diagnóstico de hiper-

tensão arterial; 

� Comparação da eficácia de agentes anti-hipertensores, com diferentes mecanismos de 

acção. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. POPULAÇÃO FELINA 

A população felina era constituída por vinte animais, com diagnóstico prévio de doença renal 

crónica. Os indivíduos foram divididos em três grupos, de acordo com o esquema terapêuti-

co: Grupo A (n = 4) – besilato de amlodipina (Norvasc®, 0.625 mg/gato, p.o., q24h); Grupo B 

(n = 3) – benazepril (Fortekor® 5 mg, 0.25-0.5 mg/Kg, p.o., q12-24h); Grupo C (n = 13) – 

sem terapêutica instituída. 

A raça, o sexo, a idade e o peso vivo não foram considerados critérios de exclusão. 

 

2.2. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

A determinação da pressão arterial foi efectuada na artéria coccígea, com recurso ao méto-

do indirecto Doppler. A técnica utilizada na avaliação da pressão arterial visou uma manipu-

lação mínima dos pacientes, com número restrito de pessoas presentes (duas a três pes-

soas, incluindo o operador) e na ausência de outros animais. O procedimento foi realizado 

num ambiente suficientemente tranquilo, após habituação do animal ao meio, ao operador e 

à técnica. 

O valor de pressão arterial registado constituiu a média aritmética de um conjunto de cinco a 

sete medições, com variação máxima de 20 mm Hg. 
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2.3. ANÁLISES LABORATORIAIS 

As análises laboratoriais pretendidas foram realizadas no laboratório de análises clínicas do 

Professor Doutor Braço Forte, na FMV – UTL, e o conjunto de parâmetros avaliados abran-

geu: o hemograma; o doseamento sérico de creatinina e ureia, e o ionograma (sódio, potás-

sio e cloro). A análise de urina foi realizada por método colorimétrico, com fita de urina (N-

Multistix®), e incluiu a avaliação da densidade urinária e da proteinúria. 

 

2.4. EXAMES COMPLEMENTARES 

A imagiologia e o exame fundoscópico constituíram os meios complementares de diagnósti-

co, utilizados na identificação de alterações orgânicas passíveis de induzir hipertensão arte-

rial ou doença renal crónica, e na detecção de possíveis lesões hipertensivas.  

A radiografia torácica foi realizada em um animal, para avaliação cardíaca. Cinco indivíduos 

foram submetidos a ecografia abdominal, para avaliação renal e identificação de outras pos-

síveis lesões. O exame fundoscópico foi efectuado em três elementos com suspeita de 

lesão oftalmológica hipertensiva. 

 

2.5. FLUIDOTERAPIA 

Em regime de hospitalização foi instituída uma fluidoterapia endovenosa, com a taxa de 

infusão de 60 ml/Kg/dia, exceptuando-se aqueles em risco de sobrecarga por fluidos, cuja 

taxa de administração foi de 30 ml/Kg + 70 ml, por dia. A solução endovenosa de eleição foi 

a solução de NaCl a 0.9%, sofrendo alteração ou substituição, de acordo com as variações 

nos parâmetros analíticos. A fluidoterapia dos animais hipocalémicos era suplementada com 

cloreto de potássio, segundo as necessidades do paciente. Foi também, prescrita fluidotera-

pia subcutânea, após a hospitalização, aos indivíduos com dificuldades na manutenção de 

um normal estado de hidratação. 

 

2.6. ALIMENTAÇÃO 

A alimentação hospitalar e aquela prescrita para casa teve como base a dieta renal da Puri-

na Proplan®, salvo animais com anorexia persistente, aos quais era também, recomendada 

uma dieta caseira. 

 

2.7. ANÁLISE DE DADOS 

O esquema terapêutico e a monitorização de cada paciente foram condicionados pelo seu 

estado clínico e temperamento, pela progressão da doença, pela complacência do proprietá-

rio. A análise dos dados obtidos foi realizada com base em métodos de estatística descritiva, 

utilizando o programa informático Microsoft® Office Excel 2007. 
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Gráfico 1. Distribuição dos animais observa-
dos, por idade (anos). 
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Gráfico 1. Distribuição dos animais obser-
vados, por peso (Kg). 
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3. RESULTADOS 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FELINA 

Na totalidade da população, 55% (11/20) dos indivíduos eram do sexo feminino e 45% 

(9/20) do sexo masculino, compreendendo idades entre os 6 e os 19 anos, com média de 

13.1 ± 3.8 anos. Uma frequência de 80% (16/20) correspondeu ao conjunto de animais com 

idade igual ou superior a dez anos.  

O peso vivo apresenta um valor médio de 3.4 ± 0.8 Kg, no total da população, num intervalo 

de valores entre 2 Kg e 5 Kg. Nos Gráficos 1 e 2 são evidentes as distribuições dos animais, 

por idade e peso vivo, respectivamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na Tabela 6, os animais estão agrupados por raça e por sexo, destacando-se a raça Euro-

peu Comum com uma frequência de 70% (14/20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Distribuição dos animais observados, por raça e 
sexo. 

Sexo 
Raça 

F FE M MC 
n (%) 

Europeu comum 2 4 2 6 14 (70) 

Birmanês - - - 1 1 (5) 

Persa 1 - - - 1 (5) 

Siamês - 4 - - 4 (20) 

n (%) 3 (15) 8 (40) 2 (10) 7 (35) 20 (100) 

F, fêmea inteira; FE, fêmea esterilizada; M, macho inteiro; MC, macho 
castrado;  
n (%), número de animais e a respectiva frequência relativa, na popula-
ção em estudo. 
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Gráfico 2. Frequência absoluta e frequência relativa da sintomatologia clínica observada nos ani-
mais em estudo. 
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3.1.1. SINTOMATOLOGIA CLÍNICA 

No total da população foram observados, com maior frequência, os seguintes sinais clínicos 

inespecíficos: anorexia (70%), perda de peso (65%), poliúria (60%), polidipsia (60%) e pros-

tração (50%). Dos sinais clínicos menos frequentes salientam-se a hipotermia (20%), o cho-

que (10%) e a síncope (5%). Os sinais clínicos verificados na população estudada são apre-

sentados no Gráfico 3. 

 

 

A taxa de mortalidade registada foi de 75% (15/20), com seis eutanásias e nove mortes 

naturais. 

 

3.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

A determinação da pressão arterial sistólica, realizada no total da população, ao dia 1, regis-

tou um valor médio de 186.3 ± 37.4 mm Hg, num intervalo entre 110 mm Hg e 260 mm Hg, e 

com uma incidência de 90% (18/20) de hipertensão arterial. O Gráfico 4 ilustra a distribuição 

da população, ao dia 1, tendo como base o valor de pressão arterial sistólica. 
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Gráfico 3. Distribuição do total da população, de acordo com os 
valores de pressão arterial sistólica, registados ao dia 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 7 são apresentados os valores médios de pressão arterial sistólica, determinados 

nos diferentes dias de estudo, para cada grupo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Grupo A, três animais registaram uma diminuição do valor de pressão arterial sistólica, 

ao longo dos quinze dias de estudo clínico, dois dos quais atingiram a normotensão, 

enquanto o outro exibiu hipotensão arterial sistémica (100 mm Hg), no último dia de estudo. 

O restante animal deste grupo evidenciou elevação de pressão arterial sistólica, no decurso 

do estudo clínico, atingindo um valor máximo de 230 mm Hg. 

No Grupo B, dois gatos revelaram, em todas as determinações de pressão arterial sistólica, 

valores superiores a 200 mm Hg, aumentando ao longo dos quinze dias. Um outro indivíduo 

deste grupo evidenciou hipotensão arterial sistólica, com um valor médio de 93.3 ± 11.5 mm 

Hg.  

No Grupo C, quatro animais exibiram aumento da pressão arterial sistólica, no decurso do 

estudo clínico, e os restantes nove elementos desenvolveram diminuição deste parâmetro. 

Tabela 7. Valor médio de pressão arterial sistólica, de 
cada grupo terapêutico, registado nos diferentes dias de 
estudo. 

 Dia 1 Dia 7 Dia 15 

Grupo A 198.8 ± 14.9 166.3 ± 28.7 158.8 ± 48.7 

Grupo B 193.3 ± 30.6 176.7 ± 66.6 176.7 ± 84.3 

Grupo C 180.8 ± 43.6 156.2 ± 45.6 148.1 ± 49.7 
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Destes últimos, dois apresentaram, ao dia 1, hipotensão arterial sistólica, enquanto um outro 

desenvolveu-a durante o estudo clínico.  

Em termos gerais, os valores de pressão arterial sistólica diminuíram, nos três grupos, tendo 

sido registados os menores valores no Grupo C. O Grupo A apresentou melhores resulta-

dos, em comparação com o Grupo B. 

 

3.3. RISCOS ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÉMICA 

O risco de lesão hipertensiva esteve presente em 90% (18/20) dos indivíduos observados, 

dos quais 60% (12/20) exibiram valores de pressão arterial sistólica superiores a 180 mm 

Hg. Também, cerca de 65% (13/20) dos animais estudados revelaram alterações sugestivas 

de lesão hipertensiva. 

No Grupo C, dois animais exibiram alterações cardíacas, detectadas durante o exame físico. 

Um deles revelou um sopro cardíaco bilateral de grau II/VI e aumento radiográfico da silhue-

ta cardíaca, enquanto o outro manifestou uma arritmia cardíaca. 

A sintomatologia neurológica foi evidente em cinco gatos, que exibiram apatia e depressão 

no momento da consulta. Dois animais, dos Grupos A e C, manifestaram alterações de equi-

líbrio, enquanto outro, também do Grupo C, apresentou tremores. 

As alterações oftalmológicas, secundárias a hipertensão arterial, foram observadas em dois 

indivíduos. Um deles, incluído no grupo A, desenvolveu inicialmente, hifema exuberante e 

uveíte no olho esquerdo, miose no olho direito e ausência do reflexo de ameaça. Registou, 

em ambos os olhos, uma pressão intra-ocular (PIO) de 17 mm Hg e revelou edema da retina 

ao exame fundoscópico. Posteriormente, desenvolveu epífora e hifema exuberante no olho 

direito, com hemorragia intra-ocular, congestão dos vasos episclerais e uma PIO de 73 mm 

Hg. Por seu turno, o olho esquerdo apresentava um coágulo na câmara anterior, não sendo 

visível o fundo do olho e sugerindo a presença das estruturas intra-oculares encostadas à 

córnea, e uma PIO de 18 mm Hg. Foi colocada a hipótese de lesão irreversível do nervo 

óptico no olho esquerdo.  

Um indivíduo do Grupo B desenvolveu também, alterações oftalmológicas, que incluíram 

midríase no olho esquerdo, hiperrefletividade tapetal e aumento da PIO, com consequente 

cegueira súbita. O olho direito não apresentou qualquer tipo de alterações.  

Um terceiro animal, pertencente ao Grupo A, foi submetido a avaliação do fundo do olho, 

não revelando qualquer alteração sugestiva de lesão hipertensiva e apresentando PIO nor-

mais de 23 mm Hg e 17 mm Hg, nos olhos direito e esquerdo, respectivamente. 

Nas ecografias abdominais foram observadas lesões renais sugestivas de glomerulonefrite 

ou nefrite intersticial crónica, em quatro indivíduos (Figura 8). Nestes foram ainda, visualiza-

das estruturas renais anómalas, cujos diagnósticos diferenciais foram de abcesso, hemato-

ma, neoplasia e quisto renal. A não realização de citologia, biopsia ou necrópsia, impediu a 

confirmação de um diagnóstico definitivo. 
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3.4. ANÁLISES LABORATORIAIS 

Nas seguintes tabelas estão explanados os resultados laboratoriais, obtidos para cada gru-

po terapêutico, nos diferentes dias de estudo.  

 

Tabela 8. Resultados laboratoriais do Grupo A, nos diferentes dias de estudo. 

Parâmetro (intervalo de referência) n Dia 1 Dia 7 Dia 15 

Sanguíneo     

Hematócrito (24-45%) 4 31.9 ± 8.2 21.5 ± 4.2 27.1 ± 7.9 

Creatinina (1.2-2.1 mg/dl) 4 6.8 ± 4.5 4.2 ± 2.2 5.4 ± 3.4 

Ureia (18-34 mg/dl) 4 149.3 ± 145.6 157.7 ± 84.3 131.8 ± 100.1 

Cloro (117-123 mmol/l) 4 123.8 ± 3.1 129.8 ± 8.9 124.7 ± 7.7 

Sódio (147-156 mmol/l) 4 156.8 ± 5.0 154.5 ± 7.8 155.9 ± 9.3 

Potássio (4-4.5 mmol/l) 4 4.1 ± 1.0 4.2 ± 0.8 3.7 ± 0.6 

Urinário     

Densidade urinária (1035-1060) 4 1016.3 ± 6.3 1015.0 ± 7.1 1012.5 ± 8.7 

Proteinúria (negativo) 4 47.5 ± 35.0 53.3 ± 36.1 56.9 ± 79.1 

n,  número de indivíduos. 

 

No Grupo A, a concentração sanguínea de creatinina registou diminuição do seu valor, em 

dois indivíduos observados, ao longo dos quinze dias. Os outros dois elementos deste grupo 

evidenciaram diminuição deste parâmetro, entre os dias 1 e 7, mas a sua concentração vol-

tou a subir ao dia 15. Um destes desenvolveu hipotensão arterial sistólica no dia em que 

exibiu o seu maior valor sanguíneo de creatinina (2.3 mg/dl), enquanto o outro, com registo 

Figura 8. Ecografias renais de indivíduos com suspeita de glomerulonefrite ou nefrite intersticial 
crónica (cedido por Dra. Joana Pontes). 
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de hipertensão arterial persistente, apresentou o seu maior valor (230 mm Hg) quando 

desenvolveu o valor máximo de creatinina sanguínea (14.3 mg/dl).  

Três animais apresentaram aumento da concentração sanguínea de ureia e da proteinúria, 

no decurso do estudo clínico. Nestes, os restantes parâmetros laboratoriais não exibiram 

variações significativas. 

O animal com hipertensão arterial persistente registou, durante os quinze dias, diminuição 

do hematócrito, da concentração sanguínea de ureia e da densidade urinária. Contrariamen-

te, os níveis sanguíneos de cloro e sódio, e a proteinúria sofreram aumentos, durante o 

estudo clínico.  

 

Tabela 9. Resultados laboratoriais do Grupo B, nos diferentes dias de estudo. 

Parâmetro (intervalo de referência) n Dia 1 Dia 7 Dia 15 

Sanguíneo     

Hematócrito (24-45%) 3 30.5 ± 3.1 22.1 ± 4.4 23.6 ± 8.0 

Creatinina (1.2-2.1 mg/dl) 3 5.6 ± 3.8 2.8 ± 0.7 5.2 ± 4.1 

Ureia (18-34 mg/dl) 3 146.6 ± 135.0 — 160.0 ± 122.9 

Cloro (117-123 mmol/l) 3 107.5 ± 27.6 — 112.7 ± 8.1 

Sódio (147-156 mmol/l) 3 146.5 ± 24.7 — 149.0 ± 14.8 

Potássio (4-4.5 mmol/l) 3 4.2 ± 1.3 4.9 ± 1.3 3.9 ± 0.1 

Urinário     

Densidade urinária (1035-1060) 3 1016.7 ± 2.9 1020.0 ± 5.0 1016.7 ± 10.4 

Proteinúria (negativo) 3 53.3 ± 40.4 53.3 ± 40.4 53.3 ± 40.4 

n,  número de indivíduos. 

 

Um dos animais do Grupo B, com hipertensão arterial persistente, registou aumento das 

concentrações sanguíneas de creatinina e de ureia, e diminuição dos níveis sanguíneos de 

potássio, não evidenciando alterações significativas do hematócrito e da densidade urinária. 

O outro gato hipertenso deste grupo, por seu turno, revelou diminuição da concentração 

sanguínea de creatinina e dos níveis sanguíneos de cloro, sódio e potássio, enquanto o 

hematócrito, a concentração sanguínea de ureia e a densidade urinária exibiram aumento 

dos seus valores. Em ambos os indivíduos, a proteinúria manteve-se constante (30 mg/dl). 

No animal hipotenso, o hematócrito, a concentração sanguínea de ureia e a densidade uri-

nária diminuíram, enquanto os níveis sanguíneos de cloro e de sódio aumentaram, no 

decurso do estudo clínico. Os restantes parâmetros laboratoriais não evidenciaram altera-

ções significativas.  
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Tabela 10. Resultados laboratoriais do Grupo C, nos diferentes dias de estudo. 

Parâmetro (intervalo de referência) n Dia 1 Dia 7 Dia 15 

Sanguíneo     

Hematócrito (24-45%) 4 30.7 ± 9.3 30.5 ± 11.4 27.1 ± 18.2 

Creatinina (1.2-2.1 mg/dl) 8 8.6 ± 4.1 6.4 ± 1.2 7.3 ± 1.6 

Ureia (18-34 mg/dl) 7 234.1 ± 90.7 233.0 ± 94.1 196.5 ± 99.6 

Cloro (117-123 mmol/l) 4 116.7 ± 10.1 129.5 ± 6.4 127.5 ± 0.7 

Sódio (147-156 mmol/l) 4 159.7 ± 10.0 162.5 ± 2.1 160.2 ± 7.8 

Potássio (4-4.5 mmol/l) 4 4.8 ± 1.4 4.5 ± 1.1 3.5 ± 0.4 

Urinário     

Densidade urinária (1035-1060) 6 1012.7 ± 5.3 1014.2 ± 8.6 1013 ± 5.9 

Proteinúria (negativo) 6 245.4 ± 531.5 121.7 ± 91.7 162.3 ± 41.5 

n,  número de indivíduos. 

 

No Grupo C, cinco animais exibiram diminuição da concentração sanguínea de creatinina, 

quatro dos quais apresentaram elevação da pressão arterial sistólica. Pelo contrário, três 

indivíduos evidenciaram aumento deste parâmetro, dois dos quais exibiram diminuição da 

pressão arterial sistólica. Nos restantes elementos não possível avaliar a evolução da con-

centração sanguínea de creatinina.  

Em gatos animais deste grupo, foi possível a avaliação da concentração sanguínea de ureia. 

Dois deles evidenciaram diminuição do seu valor, um dos quais exibiu aumento da pressão 

arterial sistólica. Outros quatro indivíduos revelaram aumento da concentração sanguínea 

de ureia, três dos quais exibiram diminuição da pressão arterial sistólica.  

Foi analisado o ionograma de quatro animais, dois dos quais evidenciaram aumento dos 

níveis sanguíneos de cloro e de sódio, mas apenas um com aumento da pressão arterial sis-

tólica. Três indivíduos apresentaram diminuição dos níveis sanguíneos de potássio, um dos 

quais com aumento da pressão arterial sistólica.  

As alterações na análise de urina foram analisadas em seis gatos. Em dois deles, a densi-

dade urinária e a pressão arterial sistólica diminuíram, enquanto noutro estes parâmetros 

registaram aumento, no decurso do estudo clínico. No que diz respeito à proteinúria, cinco 

animais exibiram aumento deste parâmetro, três dos quais com diminuição da pressão arte-

rial sistólica. 
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4. DISCUSSÃO 

O presente estudo expõe os resultados analíticos observados na população felina, com 

diagnóstico prévio da doença renal crónica. A reduzida dimensão da população pode ser 

indicativa de uma baixa incidência da afecção, na espécie felina. No entanto, é importante 

salientar que o plano de diagnóstico da doença renal crónica foi francamente, condicionando 

pela disponibilidade financeira dos proprietários, além da limitação de tempo para a realiza-

ção do estudo. Pelo contrário, a doença renal crónica tem registado grande impacto na 

espécie felina, evidenciando um aumento considerável quando se refere à população geriá-

trica (Grauer e tal., 2007). 

No que concerne à hipertensão arterial, a sua incidência na população estudada constituiu 

um valor superior ao descrito na literatura, que varia entre 20% a 60%, em indivíduos com 

associação das duas afecções (Syme et al., 2002; Stepien et al., 2007). É importante salien-

tar a influência de todo o processo de determinação da pressão arterial, desde o ambiente 

hospital, à técnica utilizada e à experiência do operador, fortes condicionantes das variações 

da pressão arterial. O stress experimentado pelos animais pode ser apontado como o factor 

desencadeador da elevação da pressão arterial, e que pode ter conduzido a falsos diagnós-

ticos de hipertensão arterial, por “efeito de bata branca” (Egner, 2007). 

A presença de lesões hipertensivas, em alguns dos indivíduos observados, reforça a neces-

sidade de realizar exames complementares de diagnóstico para a sua detecção atempada e 

diagnóstico precoce da hipertensão arterial. Este procedimento favorece a instituição de 

uma terapêutica adequada, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes 

(Kraft et al., 2007). Teria sido vantajoso a avaliação da função cardíaca, com o intuito de 

identificar e caracterizar possíveis alterações neste departamento orgânico.  

O método utilizado na determinação da pressão arterial possibilitou apenas, o registo da 

pressão arterial sistólica, não permitindo a detecção de alterações na pressão arterial diastó-

lica e na pressão arterial média, que poderiam sugerir a presença de outras afecções e diri-

gir o plano de diagnóstico (Kraft et al., 2007).  

A elevada taxa de mortalidade atingida, além de condicionar a realização do estudo, realça 

a importância da doença renal crónica e da hipertensão arterial, na espécie felina, e acentua 

a necessidade de um diagnóstico precoce, com intuito de melhorar o prognóstico. Outra 

complicação adicional foi a baixa complacência dos proprietários, em termos financeiros e 

no maneio terapêutico dos pacientes.  

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FELINA  

A população revelou-se maioritariamente, geriátrica e portanto, com um maior potencial para 

o aparecimento de afecções primárias susceptíveis de induzir hipertensão arterial secundá-

ria, nomeadamente a doença renal crónica. No entanto, não foi estabelecida uma relação 
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entre a idade, a hipertensão arterial e a progressão da doença renal crónica, tal como cons-

tatado em outros estudos. Também, a falta de correlação entre a raça, o desenvolvimento 

de hipertensão arterial secundária e a progressão da doença renal crónica, está de acordo 

com os registos bibliográficos consultados (Chetboul et al., 2003; King et al., 2007).  

A diferença entre sexos não foi significativa, o que salienta o aspecto controverso deste 

parâmetro como factor predisponente para desenvolvimento de hipertensão arterial (Chet-

boul et al., 2003) 

Na população observada, a sintomatologia clínica inespecífica foi prevalente, tornando difícil 

o diagnóstico imediato, quer da doença renal crónica, quer da hipertensão arterial. Numa 

fase inicial, os sinais clínicos são normalmente ignorados pelos proprietários, e só quando 

exuberantes ou em associação adquirem alguma importância. Por esta razão, os animais 

evidenciam geralmente, alterações clínicas e laboratoriais severas, quando presentes à 

consulta.  

A hipertensão arterial não está associada a uma sintomatologia específica e revela-se fre-

quentemente assintomática, só constituindo uma suspeita clínica na presença de lesão 

hipertensiva.  

 

4.2. ANÁLISES LABORATORIAIS 

Os animais observados registaram aumento das concentrações sanguíneas de creatinina e 

ureia, alterações bioquímicas características da doença renal crónica. É, no entanto, essen-

cial enquadrar as alterações destes parâmetros laboratoriais, face, à idade, massa muscu-

lar, modificações dietéticas, e presença de co-morbilidades ou terapêuticas instituídas (Elliot, 

2007). Também, as alterações hematológicas verificadas são frequentes em pacientes 

renais, secundárias à acção das toxinas urémicas em circulação (Brown, 2007a). 

Não foi possível uma avaliação rigorosa dos níveis sanguíneos de sódio e cloro no decurso 

na doença renal crónica, nem a sua influência no desenvolvimento de hipertensão arterial. 

Teria sido também importante, associar a essas observações, o papel da fluidoterapia e da 

alimentação como factores responsáveis por alterações electrolíticas, passíveis de elevar a 

pressão arterial (Chew et al., 2006). 

As alterações na densidade urinária estão de acordo com o descrito na literatura, mas é 

necessário realçar a baixa sensibilidade deste parâmetro na caracterização da doença renal 

crónica, as flutuações diárias e a variabilidade individual (Wamsley & Alleman, 2007). 

A proteinúria constitui um importante factor de prognóstico da doença renal crónica, sendo, 

importante caracterizá-la quanto à sua origem e à sua etiologia. Nos gatos, a hipertensão 

arterial é uma das etiologias mais prováveis de proteinúria. Mas outras causas, renais ou 

extra-renais, são susceptíveis de promover o seu desenvolvimento. Revela-se portanto, 

essencial a realização de provas complementares que detectem, quantifiquem e caracteri-

zem a proteinúria (Wamsley et al., 2007). 
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O teste colorimétrico, utilizado para análise de urina, permite apenas, a detecção de protei-

núria. No entanto, esta prova revela uma maior sensibilidade à albumina, em detrimento de 

outras proteínas. Por esta razão, podem ser frequentes os resultados falso-negativos, quan-

do a quantidade de albumina na urina é inferior ao limite de detecção do teste (< 30 mg/dl) 

Podem ainda, ocorrer resultados falso-positivos por contaminação da amostra ou presença 

de sedimento activo. O pH da urina pode também falsear os resultados, necessitando de 

correcção. Torna-se assim, essencial a realização de testes mais sensíveis e específicos, 

tais como: o teste de precipitação de proteínas com ácido sulfassalicílico; a detecção de 

albumina por ELISA; e a determinação da microalbuminúria, cuja incidência é de 14% em 

gatos clinicamente, saudáveis (Mardell, et al., 2006; Wamsley et al., 2007). 

A análise do sedimento de urina e as uroculturas são exames fundamentais para a caracte-

rização de proteinúria, secundária a inflamação e/ou infecção do aparelho genito-urinário. 

No entanto, a presença de sedimento urinário activo por infecção não exclui a proteinúria de 

origem renal por pielonefrite secundária (Wamsley et al., 2007). A não realização destas 

provas constituiu um factor limitante ao estudo. 

É ainda, de extrema importância a interpretação da proteinúria em associação com outros 

parâmetros analíticos (Grauer, Moore, Smith & Jensen, 2004). Perante a confirmação de 

uma proteinúria de origem renal, a sua severidade deverá ser determinada através do rácio 

proteína:creatinina urinário. Estudos recentes defendem a utilização do rácio proteí-

na:creatinina urinário < 0.5 em animais não azotémicos e < 0.4 em gatos azotémicos, como 

valores de referência (Lees, Brown, Elliot, Grauer & Vaden, 2005). Um rácio proteí-

na:creatinina urinário > 1.0, numa amostra de urina obtida por cistocentese, direcciona o 

diagnóstico para uma doença glomerular e, associando um painel bioquímico ou uma elec-

troforese das proteínas urinárias, encaminha para outros métodos de diagnóstico mais pre-

cisos, como a biopsia renal (Wamsley et al., 2007). 

 

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA DAS TERAPÊUTICAS INSTITUÍDAS 

A análise comparativa das terapêuticas instituídas revelou-se problemática, desde o seu iní-

cio, não só pela dimensão da população estudada, mas também, pelo reduzido número de 

animais incluído em cada grupo terapêutico, pela falta de dados para uma melhor caracteri-

zação da eficácia terapêutica e/ou de potenciais efeitos adversos, e pela fraca complacência 

dos proprietários. Assim, foi obtida uma análise básica das diferenças terapêuticas, realiza-

da através da caracterização de parâmetros clínicos e laboratoriais.  

O grupo C registou alterações laboratoriais mais significativas, em comparação com os 

outros dois grupos estudados. Contrariamente ao esperado, o grupo C registou o menor 

valor médio de pressão arterial sistólica. Perante tais resultados, é possível que o menor 

número de animais e as possíveis falhas terapêuticas, nos restantes grupos, tenham sido os 

factores responsáveis por esta controvérsia.  
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Uma maior concentração sanguínea de creatinina e um valor de proteinúria superior, no 

grupo C, salientam a importância da terapêutica renoprotectora na progressão da doença 

renal crónica (Ungemach, 2007). 

Os dados obtidos não evidenciaram a superioridade da amlodipina, como fármaco anti-

hipertensor único, nem do benazepril, para uma maior protecção renal. O reduzido tamanho 

da população estudada, as falhas terapêuticas, bem como a existência de afecções subclí-

nicas, passíveis de elevar a pressão arterial e de acelerar a progressão da doença renal 

crónica, podem constituir as potenciais causas de alterações não significativas entre os gru-

pos com terapêutica instituída. Fica assim patente, a necessidade de realização de um 

estudo clínico mais elaborado e rigoroso. 

 

5. CONCLUSÃO 

A realidade da prática clínica colocou diversas limitações à análise da doença renal crónica 

e da hipertensão arterial, impedindo a realização de um estudo clínico mais elaborado, entre 

as quais se ressalta o tempo de estudo, os meios de diagnóstico disponíveis e a realidade 

financeira dos proprietários. No entanto, os dados obtidos permitiram uma visão geral das 

afecções, a caracterização da população afectada, e as diferentes possibilidades de diag-

nóstico e de tratamento. 

É importante reter que, o diagnóstico precoce da doença renal crónica e da hipertensão 

arterial é fundamental para a sobrevivência e para a qualidade de vida dos animais. Contu-

do, a reduzida eficácia dos métodos de diagnóstico disponíveis e a dificuldade na interpreta-

ção dos resultados, bem como os custos na avaliação clínica e laboratorial, condicionam o 

diagnóstico destas afecções. A realidade financeira é uma forte condicionante do diagnósti-

co, sendo a principal responsável pela baixa complacência dos proprietários e um dos prin-

cipais obstáculos a contornar na prática clínica. 

A doença renal crónica evidencia uma prevalência significativa na espécie felina, que tende 

a crescer com o aumento do tempo de sobrevivência dos animais de companhia. Revela-se 

portanto, essencial a determinação dos diversos parâmetros analíticos específicos desta 

afecção, o recurso a técnicas mais sofisticadas e precisas de diagnóstico e a instituição de 

uma terapêutica adequada. O painel laboratorial deve incluir o hemograma, as concentra-

ções sanguíneas de creatinina, de ureia, de albumina, de proteínas totais, de fósforo inorgâ-

nico e de cálcio, o ionograma, a urianálise tipo II e uroculturas, o rácio proteína:creatinina 

urinário e a quantificação da albuminúria. Além disso, é de especial relevância a determina-

ção de parâmetros analíticos específicos de doenças concorrentes. A ecografia abdominal é 

útil para avaliação estrutural do rim e identificação de lesões e/ou estruturas anómalas. A 

utilização de parâmetros laboratoriais mais específicos da função renal, como a clearance 

de determinadas substâncias, é essencial para a sua melhor avaliação. A biópsia renal só 

deve ser realizada quando o diagnóstico histológico é passível de afectar o tratamento. No 
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entanto, a melhoria da função renal, com possível aumento da sobrevivência dos pacientes, 

visa terapêuticas inovadoras e mais arrojadas, como a diálise e o transplante renal.  

A determinação da pressão arterial é ainda, pouco utilizada com método de diagnóstico, 

pelo que é fundamental alterar esta tendência. As variações da pressão arterial podem ser 

responsáveis por diversas alterações em diferentes compartimentos orgânicos, pelo que a 

sua determinação pode constituir uma ferramenta útil e adicional no diagnóstico de uma 

outra afecção. É, no entanto, importante a utilização de métodos de determinação adequa-

dos à espécie em questão, bem como a padronização e a execução cuidada da técnica. A 

associação com outros exames complementares de diagnóstico revela-se essencial na iden-

tificação de lesões hipertensivas e na instituição de terapêuticas adequadas.  

Em suma, é essencial que exista disponibilidade de meios e de técnicas para o diagnóstico 

precoce das afecções, e para a instituição do maneio terapêutico mais adequado, tendo o 

médico veterinário a obrigação ética e moral de informar e esclarecer correctamente os pro-

prietários, a respeito da condição clínica do seu animal e do prognóstico mais provável.  
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                                                                                                           ANEXOS 

 
1. Distribuição das diferentes vertentes da área clínica dos animais de companhia, 

observadas no decurso do estágio curricular no Hospital da FMV – UTL. 

 

Tabela 1. Distribuição das diferentes vertentes da área clíni-
ca dos animais de companhia. 

Espécie 
Área Clínica n (%) 

Canídeo Felídeo NACs 

Medicina Interna 75.6 61.1 35.0 3.9 

Imagiologia 17.6 65.7 31.4 2.9 

Cirurgia 6.8 60.3 34.0 5.7 

Total (%) 100.0 61.1 34.3 4.6 

n (%), percentagem de animais. 

 

 

 

 

2. Distribuição dos animais observados, por espécie e por sexo, no decurso do está-

gio curricular no Hospital da FMV – UTL. 

 

Tabela 2. Distribuição dos animais, por 
espécie e por sexo. 
 

Sexo 
Espécie n (%) 

Fêmeas Machos 

Canídeos 64.1 44.8 55.2 

Felídeos 35.9 62.2 37.8 

Total (%) 100.0 51.0 49.0 

n (%), percentagem de animais. 
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3. Distribuição, por espécie, das diferentes especialidades da medicina interna, 

observadas durante o período de estágio curricular no Hospital Escolar da FMV – UTL. 

 

Tabela 3. Distribuição, por espécie, das diferentes especialidades da 
medicina interna. 

 
Espécie 

Medicina Interna n (%) 
Canídeos Felídeos NACs 

Alergologia & Imunologia 1.9 90.9 9.1  

Cardiologia & Angiologia 9.3 50.9 49.1  

Dermatologia 9.3 69.1 25.4 5.4 

Doenças Infecciosas 3.6 33.3 66.7  

Doenças Parasitárias 6.4 63.2 36.8  

Endocrinologia 3.6 76.2 23.8  

Estomatologia 8.5 46.0 50.0 4.0 

Etologia 2.2 61.5 38.5  

Gastroenterologia 7.3 72.1 23.3 4.6 

Hematologia 0.2 100.0   

Medicina Preventiva 4.4 57.7 23.1 19.2 

Nefrologia & Urologia 8.1 29.2 68.7 2.1 

Neurologia 4.1 75.0 16.7 8.3 

Nutrição e Dietética 1.5 33.3 22.2 44.4 

Oftalmologia 4.2 60.0 28.0 12.0 

Oncologia 4.6 70.4 29.6  

Ortopedia 7.3 83.7 16.3  

Otorrinolaringologia 3.1 77.8 22.2  

Pneumologia 3.9 60.9 34.8 4.3 

Terogeneologia 3.6 76.2 23.8  

Toxicologia Clínica 1.2 57.1 42.9  

Traumatologia 1.7 60.0 40.0  

Total (%) 100.0 61.1 35.0 3.9 

n (%), percentagem de animais. 
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4. Alterações clínicas observadas, nas diferentes especialidades da medicina interna, 

no decurso do estágio curricular no Hospital da FMV – UTL. 

 

Tabela 4. Distribuição das alterações clínicas observadas, por especialidade e por espécie. 
 Espécie 

“Especialidade” Entidade Clínica 
C F N 

Alimentar 2   
Ácaros 1   Alergia 
Ambiental 1   

Atrofia dos músculos mastigadores 1   
Complexo granuloma eosinofilico 1 1  

Fístula peri-anal 1   
Antibiótico 2   

Alergologia &  
Imunologia 

Reacção de hipersensibilidade 
de tipo I Vacina 1   

    Dilatada 1   
Cardiomiopatia 

Hipertrófica  2  
     

Hipovolémico 1   
Choque 

Séptico 1   
Estenose sub-aórtica 3   
Fibrilhação ventricular 1   

Hemoabdómen 1   
Hemopericárdio 1   

Hipertensão arterial sistémica 2 17  
Hipertensão pulmonar 3 1  

Hipotensão arterial sistémica 2 3  
Congestiva 3 2  

Insuficiência cardíaca 
Direita 2   

     
Mitral 3   
Pulmonar 1   Insuficiência valvular 
Tricúspide 3   

Pericardite  1  
Pulso jugular  1  

Quilotórax  1  

Cardiologia &  
Angiologia 

Tromboembolismo aórtico  1  

Adenite das glândulas hepatóides 2   
Atopia 2   

Acral 5 3  
Alérgica (DAPP) 1 1  
Contacto 4 1  
Eosinofílica  1  
Miliar  1  

Dermatite 

Responsiva a zinco 1   
Dermatofitose 1 3  

Furunculose Crónica 3   
Hematoma 1   

Cauda 2   
Generalizada 1   

Dermatologia 

Laceração /Escoriação cutânea 

Membro anterior 4   
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Tabela 4. (continuação) 
Espécie 

“Especialidade” Entidade Clínica 
C F N 

Membro posterior 3   
Laceração /Escoriação cutânea 

Pavilhão auricular 1 1  
Necrose do membro posterior 1   

Piodermatite secundária 3 1  
Pododermatite 2  1 

Pólipo no lábio inferior 1   
Queimadura cervical   2 

Quisto dorsal 1   

Dermatologia 

Úlcera das almofadas plantares 1 2  

Calicivirose  1  
Coronavirose  1  

FeLV  3  
FIV  2  

Leptospirose 2   
Panleucopénia felina  2  
Parvovirose canina 3   

Peritonite infecciosa felina  2  
Síndrome de coriza  3  

Tétano 1   

Doenças Infecciosas 

Tosse do canil 1   
Ascaridiose Toxocara cati  1  

    Demodecose 2   
Ixodídeos 5 1  
Phtiroses 2 7  

Ectoparasitoses 

Otocariose 1   
     Babesiose 3   

Dirofilariose 3   
Erlichiose 4   
Hemobartonelose  1  
Leishmaniose 16   

Hemoparasitoses 

Rickettsiose 2   
     Teniose Dipillidium caninum  3  

Doenças Parasitárias 

Toxoplasmose  1  

Addison 2   
Diabetes mellitus 4 4  

Síndrome de Cushing 5   
Hipercortisolinismo 

Hipófiso-dependente 1   
Hiperestrogenismo 1   

Hipertiroidismo  1  

Endocrinologia 

Hipotiroidismo 3   

Molares inferiores   1 
Abcesso dentário 

Carniceiro 2   
Abcesso na mandíbula 1   

Avulsão dentária 1   
Doença periodontal 3 7  

Estomatite  3  

Estomatologia 

Gengivite 
 

3 7  
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Tabela 4. (continuação) 

Espécie 
“Especialidade” Entidade Clínica 

C F N 

Prognatismo 2   
Tártaro 4 6  

Hipoplasia do esmalte 1   
Hiperplasia gengival  1  

Lábio 2   
Laceração 

Gengiva 1   
Braquignatismo 1   

Persistência da dentição decídua (dente canino)  1  

Estomatologia 
 

Sobrecrescimento dentário   1 

Agressividade 2 2  
Ansiedade 3   

Lambedura psicogénica 3 2  
Etologia 

Periúria  1  

Cirrose hepática 2   
Colestase hepática  1  

Alimentar 3   
Corpo estranho 1   Enterite 
Idiopática 2   

Enteropatia com perda de proteína 1   
Esofagite 1   

Estase biliar 1   
Fecaloma 3   

Alimentar 4 1  
Corpo estranho 1   Gastrite 
Tóxica 1   

     Alimentar 2   
Gastroenterite 

Idiopática 3 1  
Hepatite 1   
Ingluvite   2 

Lipidose hepática  5  
Megacólon  1  

Obstrução intestinal parcial 2   
Pancreatite 1 1  
Peritonite 2   

Gastroenterologia 

    Hematologia* Hemofilia B 1   

Certificado de sanidade / Passaporte 1   
Consulta informativa 2 1 2 

Desparasitação externa 2  3 
Desparasitação interna 1   
Identificação electrónica 1   

Imunização activa 2   

Medicina Preventiva 

Imunização passiva 6 5  

Cistite 3 1  
Estruvite 2   

Cistolitíase 
Indeterminado   1 

Doença do rim poliquístico  1  

Nefrologia & Urologia 

Doença renal aguda 
 

 1  
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Tabela 4. (continuação) 

Espécie 
“Especialidade” Entidade Clínica 

C F N 

Doença renal crónica 3 20  

Estase urinária 1   
Glomerulonefrite intersticial  3  

Incontinência urinária 1   
Infecção urinária 2   
Nefrocalcinose 1 1  

Obstrução uretral 1 3  
Pielonefrite 2 1  

Pseudoquisto capsular renal 1   
Quistos renais  3  

Sindrome Urológica Felina  1  
Ureter ectópico 1   

Estruvite 1 1  

Nefrologia & Urologia 

Urolitíase 
Oxalato de cálcio  2  

Bexiga neurogénica  1  

Edema cerebral 1   
Epilepsia 6   

Fractura vertebral  1  
Cervical 1   
Torácica 2   Hérnia discal 

Toraco-lombar 2   
Hidrocefalia congénita 

 
1   

Cerebelares 2   
Malformações congénitas 

Processo odontóide  1  
Paralisia por avulsão do plexo braquial  1  

Síndrome de Wobbler 1   
Sintomatologia neurológica idiopática   2 

Sub-luxação vertebral torácica 1   

Neurologia 

Trombo-embolia fibrocartilagínea 1   
Indiscrição alimentar 2 1  

Obesidade 1 1  Nutrição & Dietética 

Subnutrição   2 

Atrofia progressiva da retina 1 1  

Blefarite 1   
Catarata secundária a hipertensão arterial sistémica 2   

Traumática 1   
Conjuntivite 

Síndrome de coriza  1  
Coroido-retinite infecciosa  1  

Descolamento da retina secundário a glaucoma  1  
Distrofia bilateral da córnea 1   

Entrópion 2   
Glaucoma 2 1  

Hifema secundário a hipertensão arterial sistémica  1  
Meiobomite 1   

Olho em forma de diamante 1   
Prolapso da glândula de Harden 1   

Úlcera de córnea 2 1 1 

Oftalmologia 

Abcesso palpebral   2 
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Tabela 4. (continuação) 

Espécie 
“Especialidade” Entidade Clínica 

C F N 

Adenocarcinoma mamário 1   
Adenoma das glândulas hepatóides 1   

Carcinoma espino celular  1  
Estômago 1   
Fígado 1   Carcinoma 
Ovário 1   

Carcinoma das células de transição 1   
Carcinoma mamário inflamatório 1 1  

Epúlide 1   
Fibrohistiocitoma maligno do lábio  1  

Fibroma vaginal 1   
Glândula mamária  2  

Fibrossarcoma 
Parede torácica 1   

Hemangiossarcoma esplénico 1   
Histiocitoma do membro anterior  1  

Linfoma multicêntrico 1   
Mastocitoma 1   

Melanoma maligno da câmara anterior do olho 1   
Meningioma vertebral  1  

Mandíbula  1  
Osteossarcoma 

Membro anterior 1   
Seminoma 1   
Sertolinoma 1   

Neoplasia pediculada do átrio direito 1   

Oncologia 

Neoplasia uterina 1   

Artrite 1   
Artrose 5   

Coxo-femoral 7 1  
Displasia 

Úmero-radio-ulnar 2   
Doença degenerativa articular coxo-femoral 1   

Encerramento da placa de crescimento 1   

Espondilopatia anquilosante 3   

Costelas 2   
Coxal  1  
Dígitos  1  
Esterno  1  
Mandíbula 2   
Maxila 1   
Patela  1  

Fractura 

Vértebras coccígeas  1  
     Coxo-femoral 3   

Escápulo-umeral 1   Luxação 

Patelar 1   
Não ossificação da crista da tíbia 1   

Panosteíte 2   
Pectus excavatum  1  

Ortopedia 

Ruptura do ligamento cruzado anterior 
 

2   
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Tabela 4. (continuação) 
Espécie 

“Especialidade” Entidade Clínica 
C F N 

Colapso de traqueia cervical 1   
Corpo estranho nas fossas nasais 1   

Edema da larínge 1   
Conducto auditivo 1 1  

Estenose 
Narinas 1   

     Externa 3 2  
Otite 

Interna 1   
Otohematoma unilateral 1   

Rinite 1 1  
Ruptura bilateral do tímpano 1   

Laringite 1   

Otorrinolaringologia 

Traqueíte 1   

Asma felina  1  
Broncopneumonia 3 1  

Eosinofilica  1  
Bronquite 

Crónica 4   
Contusão pulmonar 1   

Derrame pleural  2  
Edema 2   

Fibrose pulmonar 1   
Pleuresia  1  

Bacteriana 1 1  
Pneumonia 

Idiopática 2  1 

Pneumologia 

Pneumotórax  1  

Atrofia testicular 1   
Criptorquidismo 3   

Endometrite 1   
Galactorreia 1   

Gestação 1   
Ginecomastia 1   

Hérnia peri-anal 1   
Hiperplasia quística do endométrio  1  

Hiperplasia quística prostática 1   
Interrupção da gestação 1   

Má conformação vulvo-vaginal 1   
Mucómetra  1  
Piómetra 3 2  
Priapismo  1  

Prolapso vaginal 1   
Pseudogestação 1   

Quisto intra-prostático 1   
Quisto ovárico 1   

Terogeneologia 

Sub-involução placentária 1   

Bases xânticas 1   
Dicumarínicos  2  
Paracetamol  2  

Toxicologia Clínica 

Taumatopoína 
 

3   
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Tabela 4. (continuação) 

Espécie 
“Especialidade” Entidade Clínica 

C F N 

Atropelamento 3 1  
Mordedura 2 2  Traumatologia 

Queda 1 1  
* Não foram contabilizadas as alterações hematológicas observadas no hemograma; C, Canídeo; F, Felídeo; N, Novos 
animais de companhia (NACs); DAPP, Dermatite alergia à picada da pulga.  

 

 

 

 

5. Serviço de imagiologia.  

 

Tabela 5. Exames complementares de diagnóstico no serviço de 
imagiologia. 

 
Espécie 

Imagiologia n (%) 
Canídeo Felídeo NACs 

Radiologia 46.7 59.4 35.9 4.7 

Ecografia Abdominal 32.8 42.2 57.8   

Ecocardiografia 16.1 68.2 31.8   

TAC 4.4 66.7 16.7 16.7 

Total (%) 100.00 65.7 31.4 2.9 

n (%), percentagem de animais. 

 
 

 

 

6. Serviço de cirurgia.  

 

Tabela 6. Distribuição dos tipos de cirurgia, observados no 
estágio curricular no Hospital Escolar da FMV – UTL. 

 
Espécie 

Cirurgia n (%) 
Canídeo Felídeo NACs 

Tecidos Moles 66.0 54.3 37.1 8.6 

Ortopedia 26.4 64.3 35.7   

Neurocirurgia 7.5 100.0     

Total (%) 100.00 60.4 34.0 5.7 

n (%), percentagem de animais. 
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7. Fotografias de diversos casos clínicos, observados no decurso do estágio curricu-

lar no Hospital da FMV – UTL.  

 

Figura 1. Pustulose eosinfílica, num canídeo de 
raça Dogue Alemão. 

 Figura 2. Edema de pulmão, de origem cardio-
génica, num canídeo de raça Boxer. 

  

   

Figura 3. Pulso jugular, num felídeo de raça Per-
sa. 

 Figura 4. Colocação um cateter venoso central, 
num canídeo de raça Labrador Retrivier. 

 

   

Figura 5. Icterícia secundária a leptospirose, 
num canídeo de raça Drahthaar.  Figura 6. Síndrome de Cushing, num canídeo de 

raça Caniche. 
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Figura 7. Sobrecrescimento dentário, num lepo-
rídeo.  Figura 8. Gastrotomia para remoção de corpo 

estranho, num canídeo de raça Boxer. 
 

   

Figura 9. Hemofilia B, num canídeo de raça 
indeterminada.  

Figura 10. Resolução cirúrgica de uma sub-
luxação vertebral torácica, num canídeo de raça 
Cavalier King Charles Spaniel. 

 

   

Figura 11. Alimentação forçada de um hamster 
com subnutrição.  

Figura 12. Úlcera profunda da córnea, com uveí-
te secundária, num canídeo de raça indetermina-
da. 
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Figura 13. Osteomielite da mandíbula, secundá-
ria a osteossarcoma, num felídeo de raça Bos-
ques da Noruega. 

 Figura 14. Fractura cominutiva do fémur, num 
felídeo de raça indeterminada. 

  

   

Figura 15. Gestação, num canídeo de raça inde-
terminada.  Figura 16. Uretrostomia de contraste, num caní-

deo de raça Teckel. 
 

   

Figura 17. Hérnia diafragmática, num canídeo de 
raça indeterminada.  

Figura 18. Necrose da língua secundária à acção 
da taumatopoína, num canídeo de raça indeter-
minada. 

 

   

 



  79  

 

8. Temas apresentados nas reuniões semanais, durante o período de estágio curricu-

lar no Hospital Escolar da FMV-UTL. 

 

� “Tudo o que precisam de saber sobre protocolos anestésicos (mas têm medo de pergun-

tar) – Parte 1”, por Leonor Iglésias, aluna estagiária (Outubro de 2007) 

 

� “Tudo o que precisam de saber sobre protocolos anestésicos (mas têm medo de pergun-

tar…) – Parte 2”, por Leonor Iglésias, aluna estagiária (Outubro de 2007) 

 

� “Vantagens da quimioterapia como complemento da cirurgia oncológica”, por Dr. Gonçalo 

Vicente (Novembro de 2007) 

 

� “Transfusões sanguíneas, terapia de componentes sanguíneos e soluções transportado-

ras de oxigénio”, por Marisa Ferreira, aluna estagiária (Novembro de 207) 

 

�  “Terapia fotodinâmica”, por Dr. Joaquim Henriques (Novembro de 2007) 

 

� “Terapêutica de arritmias”, por Dr. José Matos (Dezembro de 2007) 

 

� “Triagem”, por Lara Pires, aluna estagiária (Janeiro de 2008) 

 

� “Maneio clínico da epilepsia nos animais de companhia”, por Ana Castro, aluna estagiária 

(Janeiro de 2008) 

 

� “Princípios básicos de endoscopia”, por Mariana Messias, aluna estagiária (Fevereiro de 

2008) 

 

� “Princípios básicos de ecografia abdominal: o normal e o patológico”, por Maria Inês Mar-

ques, aluna estagiária (Fevereiro de 2008) 

 

� “Urgências toxicológicas”, por Ana Alves, aluna estagiária (Abril de 2008) 

 

� “Hiperadrenocorticismo: abordagem ao diagnóstico”, por Rodolfo Leal, aluno estagiário 

(Abril de 2008) 

 

� “Abordagem ao diagnóstico e terapêutica de insulinoma canino”, por Ana Mafalda Lage, 

aluna estagiária (Maio 2008) 
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9. Apresentação realizada nas reuniões semanais de discussão de temas: “Pressão 

arterial nos animais de companhia” (Janeiro 2008). 

 

PRESSÃO ARTERIAL EM 
PEQUENOS ANIMAIS

�Definição
�Indicações
�Técnicas de Medição
�Hipertensão Arterial
�Hipotensão Arterial

Felisbela Loução 
16 16 16 16 Janeiro 2008  

Pressão Arterial

PA = DC x RVP

� Pressão pulsátil

� Pressão Arterial Sistólica (PAS) 
� Pressão Arterial Diastólica (PAD) 
� Pressão Arterial Média (PAM) 

PAM = PAD + ⅓ PP � PAM = PAD + ⅓ (PAS – PAD) 

� Pressão de Pulso (PP)

 

Mecanismos Reguladores

� Regulação Imediata
� Barorreceptores
� Quimiorreceptores
� Catecolaminas

� Regulação a Médio-Prazo
� SRAA
� Prostaglandinas

� Regulação Tardia
� PNA
� ADH
� Aldosterona

 

Pressão Arterial

� Canídeos
� 133 / 75 mmHg

(oscilometria)
� Variação entre raças

� Felídeos
� 124 / 84 mmHg

(oscilometria)
� Variação individual

� Variação Fisiológica

� Variação Circadiana

� Stress 
� Efeito white-coat

� Ambiente

� Dono

 

Pressão Arterial

� Routina
� Animais saudáveis
� Animias geriátricos
� Alterações 

hemodinamicas
� Obesidade 
� Dor 

� Emergência médica
� Choque
� Trauma
� Efusão pericárdica
� Envenenamento
� Crise adissoniana

� Anestesia
� Exame pré-anestésico
� Monitorização intra-

cirúrgica
� Avaliação pós-cirúrgica

� Monitorização
� Pós-operatório
� Crise hipertensiva
� Choque descompensado

� Terapêutica 
� Patologia cardíaca
� Hipertensão / hipotensão 

arterial
� Fármacos

 

Técnicas de Medição

� Medição Directa 

� Medição Indirecta
� Doppler
� Oscilometria
� Oscilometria de Alta Definição (HDO)
� Palpação
� Oximetria de pulso
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Técnica de Medição Directa

� Indicações
� Cirurgia, traumatologia, emergências

� Hipotensão, baixo DC e centralização da circulação

� Vantagens
� Medição contínua de PAS, PAD, PAM e frequência de 

pulso
� Avaliação dos gases sanguíneos
� Contractibilidade do miocárdio

 

Técnica de Medição Directa

� Localização Anatómica
� Artéria metatarsal
� Artéria central da orelha (cão)
� Artéria podal dorsal
� Artéria lingual
� Artéria femoral

� Procedimento
� Catéter conectado a um transdutor electrónico de 

pressão 
� Tricotomia e assépsia da região a puncionar
� Flushing do catéter com heparina
� Tip catheter nas grandes artérias. Vantagens 

 

Técnica de Medição Indirecta

� Ambiente calmo; nº restrito de pessoas

� Aclimatização do paciente (5 – 10 minutos)

� Contenção mínima

� Presença do dono

� Equipamento de medição apropriado

� Padronização da técnica

� Experiência do operador

� Artefactos 

 

Doppler

� Efeito Doppler

� Equipamento 
� Cuff

� Manómetro 
� Transdutor pressão

� Localização Anatómica
� Artéria digital palmar comum
� Artéria caudal medial

 

Doppler

� Procedimento
� Tricotomia
� Gel de ecografia
� Cuff ao nível do coração (valva aórtica)
� Detecção do pulso
� Insuflação do cuff, acima da PAS, ocluindo completamente 

a artéria
� Primeira onda de pressão detectada = PAS

� Ângulo entre transdutor e artéria (perpendicular)
� Pressão no transdutor
� Desinsuflação do cuff (experiência do operador)
� Composição tecidos moles
� Composição e tamanho do cuff

� Compressão prolongada dos vasos
� Sons do aparelho (stress)

 

Oscilometria

� Princípio de Riva-Rocci

� Equipamento
� Cuff pneumático

� Localização Anatómica
� Artéria radial
� Artéria caudal medial

� Artéria braquial (cães pequenos, gatos e coelhos)
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Oscilometria

� Procedimento
� Animal confortável
� Cuff ao nível do coração, bem ajustado
� Insuflação e desinsuflação automáticas (mínimas 

vibrações são detectadas)
� Múltiplas medições

� PAS, PAD, PAM, frequência de pulso

� Cuff inadequado
� Valores erróneos em hipertensão/hipotensão severas
� Cuff mal ajustado � valores mais baixos
� Artefactos: contracção muscular

 

High Definition Oscilometry
(HDO)

� Princípio Riva-Rocci

� Vantagens 
� Movimentos de cauda
� Animais agressivos
� Pequenos animais
� Visualização em tempo real
� Mais rápido, mais sensível, mais exacto

� Localização Anatómica
� Artéria caudal medial
� Artéria radial

 

Técnica de Medição Indirecta - HDO

� Procedimento 
� Animal confortável

� Cuff ajustado, ao nível do coração
� Ajustes automáticos do cuff

� Oscilações pré-sistólicas, PAS, PAD, PAM
� Artefactos 

� Arritmias

 

Métodos Estimativos

� Palpação
� Localização Anatómica

� Grandes artérias 
(femoral, lingual, 
radial, safena)

� Caracterização da 
onda de pulso

� Reflecte SV; fraca 
correlação com PA

� Oximetria de Pulso
� Pletismografia (infra-

vermelhos)

� Arteriolas periféricas

� SpO2 e frequência de 
pulso

� Não mede PA; 
mecanismo de aviso

 

Hipertensão Arterial

� Elevação persistente da pressão arterial

� Patologia ou sintoma?

� Causa ou consequência?

 

Hipertensão Arterial
Classificação

� Hipertensão Sistólica
� Hipertensão Diastólica
� Hipertensão Mista

Classificação de hipertensão arterial baseada no barotrauma

Moderado100 – 119160 – 179III

Elevado≥ 120≥ 180IV

Ligeiro95 – 99150 – 159II

Mínimo< 95< 150I

Risco de 
barotrauma

Pressão 
diastólica

Pressão 
sistólicaClassificação

� Hipertensão Primária
� Hipertensão Secundária
� Falsa Hipertensão
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Hipertensão Arterial
Fisiopatologia

� Aumento DC
� ↑ FC

� Receptores β1-
adrenérgicos

� Anemia
� Hiperviscosidade
� Policitémia

� ↑ SV
� Retenção Na+ e água
� Catecolaminas

� Aumento RVP
� SRAA
� Catecolaminas
� ↑ Na+ intra-celular
� ↑ Ca2+ citosólico
� ↓ Bradicininas e 

prostaglandinas
� ↓ Compliance arterial
� Vasoconstrição

 

Hipertensão Arterial Secundária
Etiologia

� Patologia Renal
� DRA
� DRC

� Rim poliquístico
� Nefropatia obstrutiva
� Glomerulonefrite

� Glomeruloesclerose
� Amiloidose
� Pielonefrite

� Nefrite intersticial
� Displasia renal

� Patologia Endócrina
� Acromegália
� Diabetes mellitus

� Hiperadrenocorticismo
(cão)

� Hiperaldosteronismo
(gato)

� Feocromocitoma
� Hipertiroidismo

� Hipotiroidismo
� Hiperparatiroidismo

� Obesidade (gato ?)

 

Hipertensão Arterial Secundária
Etiologia

� Patologia cardíaca
� CMD
� Fases iniciais

� Taquicárdia
� Anemia
� Febre
� Fístula arterio-venosa

� Lesão vascular
� Estenose / tromboembolismo da artéria renal

� Hiperviscosidade
� Gamopatia
� Policitémia

� Lesão intra-craneana
� Neoplasia

� Hipercaliémia (?)

 

Hipertensão Arterial
Consequências

� Lesões Oculares
� Retinopatia hipertensiva
� Cegueira súbita, midríase, hifema, glaucoma, alterações da 

retina

� Lesões Renais
� Proliferação glomerular, glomeruloesclerose, DRC � IR

� Lesões Cardíacas
� Aucultação: Sopro cardíaco e ritmo de galope (gatos) 
� ECG: arritmia, QRS e onda P largos, bloqueio do ramo 

esquerdo do feixe de His
� Ecocardiografia: hipertrofia do ventrículo esquerdo
� Congestão vascular; epistáxis  

Hipertensão Arterial
Consequências

� Lesões CNS
� Encefalopatia hipertensiva � edema e hemorragia �

cefaleias, depressão, apatia, sincope, convulsões, 
deficits neurológics, parésia, paralisia, vocalização

� Manifestações não específicas
� Inapetência
� Puliúria/polidipsia
� Alterações comportamentais

 

Hipertensão Arterial
Consequências
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� Diagnóstico por medições repetidas 

� Objectivos
� Normalizar os valores de pressão arterial
� Evitar as consequentes lesões por barotrauma

� Terapêutica individual

Hipertensão Arterial
Terapêutica

 

� Risco mínimo de barotrauma (> 150 / 95 mmHg) �
sem terapêutica anti-hipertensiva

� Risco moderado de barotrauma (> 160 / 100 mmHg) 
� terapêutica anti-hipertensiva se:
� Lesão hipertensiva presente
� Terapêutica da doença primária não é suficiente para 

reduzir os valores de pressão arterial

� Risco elevado de barotrauma (> 180 / 120 mmHg) �
terapêutica anti-hipertensiva

Hipertensão Arterial
Terapêutica

 

Hipertensão Arterial 
Terapêutica

� Não Farmacológica
� Reduzir a obesidade
� Reduzir a ingestão de 

sódio (Cuidado!)
� Dieta adequada à 

patologia primária
� Eliminar factores de 

risco
� Rever a necessidade 

de utilização de 
fármacos 
potencialmente 
hipertensores

� Farmacológica
� IECAs
� Bloqueadores dos 

canais de cálcio
� Beta-bloqueadores
� Alfa-bloqueadores
� Simpaticolíticos
� Vasodilatadores
� Diuréticos

 

Hipertensão Arterial 
Terapêutica

� IECAs
� Bloqueio na produção de 

angiotensina II
� Vasodilatação arterial e venosa
� Redução do volume plasmático
� Redução da actividade SNS
� Estabilização membrana 

glomerular � redução proteinuria
� Redução do pré-carga e pós-

carga
� Benazepril

� 0,25 – 0,5 mg/kg PO, SID-
BID

� Enalapril
� 0,25 – 0,5 mg/kg PO, SID-

BID

� Imidapril
� 0,25 – 0,5 mg/kg PO, SID

� Ramipril
� 0,125 – 0,25 mg/kg PO, SID

� Bloqueadores canais de cálcio
� Vasodilatação arteriolar e 

artérias coronárias � redução 
RVP

� Efeitos cronotrópico, 
dromotrópico e inotrópico
negativos � anti-arrítmico e 
cardiodepressor

� Amlodipina
� Cão: 0,05 – 0,25 mg/kg 

PO, SID
� Gato: 0,1 – 0,5 mg/kg 

PO, SID (< 4kg = 0,625 
mg SID; >4kg = 1,25 mg 
SID

 

Hipertensão Arterial 
Terapêutica

� Beta bloqueadores
� Efeitos cronotrópico, dromotrópico e 

inotropico negativos � anti-arrítmico
e cardiodepressor, diminuição 
frequência cardíaca

� Diminuição do débito cardíaco, 
diminuição na libertação da renina e 
redução da actividade SNS 
(mecanimos desconhecido; após 2 
– 8 semanas) 

� Propanolol
� Cão: 0,02 – 0,06 mg/kg 

IV (5 – 10 minutos); 0,2 –
1 mg/Kg PO, TID

� Gato: 0,02 – 0,06 mg/kg 
IV, BID-TID; 0,2 – 1 
mg/kg PO, TID

� Atenolol
� 0,25 – 1 mg/kg PO, SIB-

BID

� Diuréticos 
� Efeito natriurético � redução 

volume plasmático e do fluído 
extracelular � redução do pós-
carga

� Inibição do estimulo vasoconstritor
� Antagonistas dos receptores de 

angiotensina II (?)
� Antognistas da aldosterona (?)

� Hidroclotiazida
� 0,5 – 2 mg/kg PO, IM, 

SC, SIB-BID
� Furosemida

� Dose inicial: 1 – 4 mg/kg 
PO, SC, IV, SIB-TID

� 0,5 – 1 mg/kg PO, BID
� Espironolactona

� 1 – 2 mg/kg PO, IV, SID

 

Hipertensão Arterial 
Terapêutica

� Alfa bloqueadores
� Vasodilatação arterial �

redução RVP

� Redução da capacidade 
venosa

� Vasodilatadores não-
específicos
� Hidralazina (0,25 – 2 mg/kg 

PO, TID)
� Vasodilataçõa arterial 

� Risco de aumento frequência 
cardíaca e débito cardíaco, e 
estimulação SRAA

� Nitroprussiato de sódio
� Libertação de óxido nítrico �

vasodilatação
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� Esquema terapêutico
� Monoterapia
� Terapêutica combinada e/ou aumento das doses

� Risco de hipotensão arterial secundária

� Crónica � Insuficiência cardíaca, DRC 
� Descontinuação gradual com re-avaliações frequentes
� Risco de hipertensão arterial

Hipertensão Arterial 
Terapêutica

 

� Crise Hipertensiva
� Elevação crítica da pressão arterial

� Risco agudo de barotrauma (hemorragia cerebral, 
descolamente da retina, aneurisma aórtico)

� Terapêutica agressiva
� Nitroprussiato de sódio (CRI: 1 – 3 µg/kg/min)

� Hidralazina (cão: 0,5 mg/kg/min BID; Gato: 2,5 mg/gato BID)

� Valores de pressão arterial ≤ 170 / 110 mmHg �

terapêutica anti-hipertensiva oral

Hipertensão Arterial 
Terapêutica

 

Hipotensão Arterial

� Sintomatologia clínica
� TRC > 2 seg
� Membranas mucosas pálidas
� Pulso fraco
� Extremidades frias
� Má condição corporal
� Apatia, sonolência
� Inapetência
� Isostenúria, anuria

Anestesia volátil (mmHg)Animal acordado
(mmHg)Classificação

< 60 / 40< 70 / 50severa

< 80 / 50< 90 / 50Moderada

< 90 / 60< 100 / 60Ligeira

� Redução patológica da pressão arterial

 

� Hipovolémia como factor principal
� Deficits no fluído extracelular

� Inadequado consumo de água
� Diarreia
� Vómito
� Diurese

� Inadequado volume intravascular
� Hemorragia
� Hipoproteinémia

Hipotensão Arterial
Fisiopatologia

 

Hipotensão Arterial
Fisiopatologia

� Diminuição DC
� ↓FC

� α2-agonistas
� Opióides
� β-bloqueadores
� Aumento tónus vagal
� Bloqueio AV
� Hipercalémia

� ↓SV
� Insuficiência cardíaca
� Tamponamento cardíaco
� Bradicardia, taquicárdia, 

arritmia
� Redução do retorno venoso

� Diminuição RVP
� Hipóxia

� Hipercápnia

� Hipotermia

� Sépsis

� α2-antagonistas

 

Hipotensão Arterial
Etiologia

� Choque 
� Hipovolémico
� Cardiogénico
� Séptico 
� Anafilático

� Patologia Endócrina
� Insuficiência hipofisária
� Hipotiroidismo
� Insuficiência 

adrenocortical
� Diabetes mellitus

� Diabetes insipidus

� Patologia Cardiovascular
� Falha cardíaca
� Miocardite
� Estenose aórtica
� Estenose da mitral

� Patologia Neurológica
� Polineuropatia
� Patologia neurológica 

primária
� Patologia associada a 

convulsões

� Infecção / Intoxicação

� Fármacos
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Hipotensão Arterial
Consequências

� Hipotensão arterial severa e prolongada  �
hipoperfusão de órgãos vitais (cérebro, coração, rins 
e fígado)

� Hipotensão arterial progressiva conduz 
inevitavelmente a choque

 

� Objectivos
� Normalização dos valores de pressão arterial

� Eliminar sintomatologia associada a hipotensão arterial 
ligeira

� Prevenir a ocorrência de choque e lesões por 
hipoperfusão na hipotensão arterial moderada a 
severa

Hipotensão Arterial 
Terapêutica

 

� Hipotensão Arterial Primária
� < 100 mmHg

� Sem alterações hemodinâmicas
� Idiopática
� Terapêutica se sintomatologia associada

� Hipotensão Arterial Secundária
� Etiologia conhecida
� Tratamento da causa subjacente

Hipotensão Arterial
Terapêutica

 

� Não Farmacológica
� Adequada ingestão de água
� Aumento da quantidade de sal na dieta

� Exercício físico

� Farmacológica
� Fluidoterapia

� Simpaticomiméticos
� Mineralocorticóides (hipoadrenocorticismo)

� Fludrocortisona (0,02 – 0,05 mg/kg, PO, SID)

Hipotensão Arterial
Terapêutica

 

� Fluidoterapia
� Cristalóides

� Lactato de Ringer
� Solução de Ringer
� Solução salina isotónica

� Cão: 90 ml/kg; Gato: 60 ml/kg
� 20 – 40 ml/kg/h
� 8 – 25 ml/kg/h (Hematócrito 20 – 50%)

� Colóides
� Dextrano
� Hidroxietilamido
� Plasma 

Hipotensão Arterial
Terapêutica

 

� Simpaticomiméticos
� Adrenalina (0,0005 – 0,001 mg/kg/min)

� Choque anafilático
� Paragem cardio-respiratória

� Dobutamina (Cão: 0,005 – 0,01 mg/kg/min; Gato:0,0025 – 0,005 
mg/kg/min; max. 0,02 mg/kg/min)

� Insuficiência aguda do miocárdio
� Hipotensão arterial severa

� Dopamina (0,003 – 0,005 mg/kg/min)

� Hipotensão arterial severa
� Choque cardiogénico (0,005 – 0,01 mg/kg/min)

� Noradrenalina (0,0001 – 0,001 mg/kg/min)
� Choque neurogénico
� Choque séptico 

Hipotensão Arterial 
Terapêutica
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