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IV – Intravenosa  
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1 INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado obrigatório foi realizado no 10° período do curso de 

Medicina veterinária da Universidade Positivo, totalizando 420 horas. O estágio foi 

realizado no Zoológico Municipal de Curitiba, no período de 11 de janeiro 2021 a 14 

de maio 2021, de segunda a sexta-feira com carga horária de seis horas diárias, após 

o dia 22 de abril a carga horária mudou para oito horas diárias. A escolha do local de 

estágio foi por interesse na área de medicina e conservação de animais silvestres, 

sendo que o zoológico tem grande papel na conservação de espécies.   

Durante o estágio, diversas atividades foram realizadas incluindo manejo geral, 

manejo nutricional, contenção, transporte, medicina clínica e preventiva de animais 

silvestres. Essas atividades foram realizadas com diferentes espécies como onças, 

tigres, lhamas, alpacas e cervos. Portanto, foi possível acompanhar diferentes tipos 

de manejos realizados nas mais variadas espécies e diversos atendimentos clínicos, 

como do tigre com doença renal e pancreatite crônicas, posteriormente relatada no 

presente trabalho. 

Também foi possível acompanhar problemas que o zoológico enfrenta como a 

falta de medicamentos e equipamentos e as estratégias que utilizam para sanar essas 

falhas, como parcerias públicas e privadas.  

 A medicina de silvestres é uma área bastante diversificada, pois está 

relacionada a grande variedade de espécies e enfermidades, das quais o médico 

veterinário deve ter conhecimento amplo. Portanto, o estágio supervisionado teve 

como objetivo enriquecer o conhecimento teórico e prático na área de manejo e clínica 

médica de animais silvestres voltados a animais de zoológico.  
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2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO  

2.1 Zoológico Municipal de Curitiba  

 

O primeiro zoológico de Curitiba foi no Passeio Público em 1940, porém com o 

crescimento da cidade, em março de 1982 foi construído um novo zoológico no Parque 

Municipal do Iguaçu, onde se localiza atualmente. Um zoológico considerado moderno 

possui quatro principais pilares de atuação, sendo a conservação de espécies, 

educação ambiental, pesquisa e entretenimento.  

O estágio foi realizado no zoológico municipal de Curitiba (Figura 1), localizado 

dentro do Parque Municipal do Iguaçu na rua João Miqueletto, n° 2458, bairro Alto 

Boqueirão, ocupando 530mil m² do parque, com mais de 1470 animais dentre 143 

espécies. Logo na entrada do zoológico, existe um mapa mostrando a localização das 

espécies animais (Figura 2). Além disso o zoológico municipal de Curitiba é divido em 

setores, sendo alguns destinados à visitação pública e outros possuem acesso restrito 

aos funcionários. No total são 11 funcionários da prefeitura municipal de Curitiba 

sendo quatro médicos veterinários, dois biólogos, um zootecnista e quatro tratadores. 

No ano de 2021 foram contratados mais 38 funcionários terceirizados sendo seis 

pessoas para cozinha, cinco jardineiros e 27 tratadores. 

 

Figura 1 –  Entrada do Zoológico Municipal de Curit iba , fevereiro de 

2021.  

  

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 2 –  Mapa do zoológico municipal de Curit iba , fevereiro de 2021. 

Zoológico Municipal de Curit iba  
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2.1.2 Setores do zoológico municipal de Curitiba  

 Os setores abertos para visitação pública são divididos em letras e cores: setor 

A (vermelho), Setor B (rosa), setor C (laranja), setor D (marrom), setor E (roxo), setor 

F (turquesa), setor G (verde) e setor H (azul), de acordo com as espécies 

compreendidas. Já os setores com acesso restrito aos funcionários são denominados 

setores extra, reprodução, manutenção, antilopário, biotério, nutrição e veterinário.  

O setor A (vermelho) inclui os recintos de onça-pintada, puma, pequenos 

primatas, papagaios, emu e casuar.  Setor B (rosa) inclui animais como lhamas, 

cervicapras, waterbuck, lontras, tamanduás, corujas, ganso e marreco. O setor C 

(laranja) é composto pelos recintos do camelo, aoudades, aves domésticas, cutias, 

nilgai, macacos aranhas e muriqui-do-sul. O setor D (marrom) inclui urso-pardo, leão, 

macaco-aranha, chimpanzé, cachorro-do-mato, graxaim-do-campo, lobo-guará, ema, 

alpaca, emu, tigre, veado-pardo e cervo-nobre. No Setor E (roxo) estão alocados 

animais como aves de rapina, corujas, urubus, harpias e jacaré. No Setor F (turquesa) 

estão localizados as araras, marrecos, gansos, flamingo, queixada, anta, cisne, 

lhama, ema, babuíno-sagrado e macacos-prego. O setor G (verde) abriga a girafa e 

os hipopótamos, já o setor H (azul), as aves de rapina, mutum, jacus, jacutinga, harpia, 

gralha-azul e macucos.  

O setor de reprodução possui animais como papagaios e araras, sendo que 

esse setor tem como objetivo o manejo reprodutivo de algumas espécies, 

especialmente as incluídas em projetos de conservação como o papagaio-de-peito-

roxo (Amazona vinacea) e papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis).  Ao lado do 

setor de reprodução fica o setor de manutenção, onde ficam alojados animais que 

estão em tratamento ou foram retirados do recinto de exposição por algum problema, 

como conflitos com outros animais do recinto. Já o setor extra também serve para 

alocar animais que estão em tratamento ou animais recém-chegados ao zoológico 

para ficarem em observação, quarentena ou animais que não possuem recintos de 

exposição próprios. O antilopário tem como função alocar aoudads (Ammotragus 

lervia) ou cervicapras (Antilope cervicapra) que estão em tratamento ou serão 

transferidos para outro empreendimento de fauna. O biotério e o setor veterinário 

ficam um ao lado do outro, sendo que no biotério é feita a criação de camundongos 

para alimentação de animais do próprio zoológico e o setor veterinário aloja os 

veterinários, farmácia e equipamentos para captura e contenção como o puçá. Por 
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fim, o setor de nutrição é uma cozinha com freezeres, geladeiras, mesas e utensílios 

de cozinhas onde são preparadas as refeições dos animais e onde há um zootecnista 

que elabora as dietas e tabelas nutricionais para cada espécie do zoológico.  

 

Figura 3 – Setores com acesso restrito aos funcionários, fevereiro 2021. Imagem A: Setor de 

reprodução das aves; imagem B: Setor de manutenção; Imagem C: Setor extra; imagem D: 

Setor veterinária (sala de atendimento veterinário); imagem E: Antilopario; imagem F: Biotério. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

3.1 Atividades Desenvolvidas  

 

Durante o período de estágio no Zoológico Municipal de Curitiba, foi possível 

vivenciar a rotina de um veterinário que atua na área de medicina zoológica. Na 

primeira semana de cada estagiário são dedicados três dias ao setor de nutrição do 

zoológico. Neste setor o estagiário ajuda a montar as refeições conforme a dieta e 

tabela nutricional de cada espécie, além de ajudar na higienização do local no final do 

expediente. Após os três dias no setor de nutrição, o estagiário volta para o setor 

veterinário e acompanha o médico veterinário em suas atividades. 

No setor veterinário o estagiário auxilia na contenção de animais, administração 

de medicamentos, limpeza e troca de curativos, sempre com a supervisão do médico 

veterinário responsável. Para realização de exames de rotina (hemograma, 

bioquímicos, radiografias e entre outros) ou procedimentos cirúrgicos mais 

elaborados, os animais eram levados até o Hospital Veterinário da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Todas as segundas-feiras de cada semana um animal do 

zoológico era encaminhado ao Hospital veterinário da UFPR para realização de 

procedimentos que não seriam possíveis realizar no zoológico por falta de estrutura, 

seja física, de equipamentos ou de profissionais. 

Na contenção de animais eram utilizados alguns equipamentos como puçá, 

luvas, toalhas e para contenção química dardos. Para fazer a contenção 

primeiramente o veterinário demonstrava como conter o animal e depois passava para 

o estagiário conter. Quando os tratadores não estavam próximo para conter os 

animais eram os estagiários que faziam a contenção com a ajuda do veterinário, 

porem se o animal fosse muito forte ou agitado tendo perigo do estagiário de machucar 

o veterinário esperava o tratador chegar para conter e começar a manipular o animal. 

A contenção aconteceu com diversas espécies de animais como lhamas, alpacas, 

papagaios, macacos aranha, veado pardo, cervicapras e outros. 
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3.2 Casuística 

 

No decorrer do estágio foram atendidos 184 animais, sendo 99 mamíferos 

(53,8%) de 20 espécies diferentes e 85 aves (46,2%) de 26 espécies diferentes para 

avaliação clínica ou tratamento (tabelas 1 e 2).  A maioria dos atendimentos era para 

aplicação de antiparasitário injetável (65,7%), seguido de tratamento de miíase/berne 

(16,3%), suspeita doença óssea (3,2%), pacientes com doença renal crônica (2,7%), 

transferência para outro zoológico (7,6%), e outros quadros (coleta de material 

biológico, infecção e ferimento; 5,49%). Além disso, durante o estágio foi possível 

acompanhar a coleta de sangue e swab oral (figura 4) em macacos-aranha (Ateles 

panicus) para pesquisa de Covid-19 e Trypamonosoma cruzi, um estudo conduzido 

pela UFPR. 

 

Tabela 1 – Número e identificação de espécies de mamíferos atendidos para avalição 

clínica ou tratamento médico no período de 11 janeiro a 14 maio de 2021. 

Quantidade Nome comum Família Nome científico Atendimento 

6 Alpaca Camelidae Vicugna pacos Berne/ Miíase 

10 Aoudad Bovidae Ammotragus 

lervia 

Berne/ Miíase (5) e 

transferências (5) 

38 Lhama Camelidae Lama glama Antiparasitário e 

miíase/berne  

9 Macaco-aranha Atelidae Ateles panicus Coleta de material 

biológico 

10 Cervicapra Bovidae Antilope 

cervicapra 

Transferência para outro 

zoológico  

4 Cervo-nobre Cervidae Cervus elaphus Berne/ Miíase 

4 Leão Felidae Phantera leo Berne/ Miíase 

3 Onça-pintada Felidae Phantera onca Antiparasitário, doença 

óssea 

2 Tigre Felidae Phantera tigris Doença renal crônica, 

feridas  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camelidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camelidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atelidae


14 

 

 

2 Sagui-de-tufo-

branco 

Callitrichidae Callithrix jacchus Doença óssea 

1 Mico-leão-da-

cara-dourada 

Cebidae 

 

Leontopithecus 

chrysomelas 

Doença óssea 

1 Urso-pardo Ursidae Ursus arctos Antiparasitário  

2 Anta Tapiridae Tapirus terrestris Pneumonia, ferimento 

1 Irará Mustelidae Eira barbara Doença renal 

1 Cutia Dasyproctidae Dasyprocta 

azarae 

Berne/ Miíase 

1 Camelo Camelidae Camelus Berne 

1 Mão-pelada Procyonidae Procyon 

cancrivorus 

Doença renal e nódulo  

1 Quati-de-

cauda-anelada 

Procyonidae Nasua nasua Berne/ Miíase 

1 Chimpanze Hominidae Pan troglodytes Depressão 

1 Veado-pardo  Cervidae Mazama 

americana 

Costela quebrada  

 
 
 
 
Figura 4 – Coleta de saliva com swab oral em Ateles panicus, procedimento 
realizado no setor veterinário do zoológico de Curitiba, abril de 2021. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ursidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camelidae
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Tabela 2 – Número e identificação de espécies de aves atendidos para avalição clínica ou 

tratamento médico no período de 11 janeiro a 14 maio de 2021 

Quantidade Nome comum Família  Nome científico  Atendimento 

7 Papagaio-de-

peito-roxo 

Psittacidae Amazona vinacea Antiparasitário 

10 Papagaio-de-

cara-roxa 

Psittacidae Amazona 

brasiliensis 

Antiparasitário e 

suspeita de 

megabacteriose 

4 Papagaio-charão Psittacidae Amazona pretrei Antiparasitário e 

suspeita de 

megabacteriose 

10 Papagaio-chauã Psittacidae Amazona 

rhodocorytha 

Antiparasitário 

2 Papagaio-papa-

cacau 

Psittacidae Amazona festiva Antiparasitário 

2 Papagaio-moleiro Psittacidae Amazona 

farinosa 

Antiparasitário 

2 Híbrido de chauã 

e mangue 

Psittacidae A. rhodocorytha x 

A. amazonica 

Antiparasitário 

2 Papagaio-do-

congo 

Psittacidae Psittacus 

erithacus 

Antiparasitário 

2 Papagaio-do-

mangue 

Psittacidae Amazona 

amazonica 

Antiparasitário 

2 Arara-azul  Psittacidae Anodorhynchus 

hyacinthinus 

Antiparasitário 

8 Papagaio-

verdadeiro 

Psittacidae Amazona aestiva Antiparasitário 

3 Ararajuba Psittacidae Guaruba 

guarouba 

Antiparasitário 

3 Harpia Accipitridae Harpia garpyja Antiparasitário 

1 Arara-canindé Psittacidae Ara ararauna Antiparasitário 
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3 Arara-macau Psittacidae Ara macao Antiparasitário 

7 Marianinha-de-

cabeça-amarela 

Psittacidae Pionites 

leucogaster 

Antiparasitário 

2 Curica-violeta Psittacidae Pionus fuscus Antiparasitário 

3 Perdiz Tinamidae Rhynchotus 

rufescens 

Antiparasitário 

2 Tucano-de-bico 

verde 

Ramphastid

ae 

Ramphastos 

dicolorus 

Antiparasitário 

1 Jacutinga Cracidae Aburria jacutinga Antiparasitário  

2 Faisão-dourado Phasianidae Chrysolophus 

pictus 

Antiparasitário 

2 Gavião-de-rabo-

branco 

Accipitridae  Geranoaetus 

albicaudatus 

Antiparasitário 

2 Falcão-peregrino Falconidae Falco peregrinus Antiparasitário 

1 Gavião-pombo-

grande 

Accipitridae Pseudastur 

polionotus 

Antiparasitário 

1 Casuar-do-sul Casuariidae Casuarius 

casuarius 

Antiparasitário 

1 Faisão-eperonier Phasianidae Polyplectron 

bicalcaratum 

Antiparasitário 

 

A realização do estágio obrigatório no Zoológico de Curitiba foi possível 

aprender a manusear equipamentos de contenção animal, aprofundar o conhecimento 

sobre o comportamento de algumas espécies, manejar diversas espécies, bem-estar 

animal, nutrição de animais selvagens e aprender particularidades anatômicas de 

diversas espécies. Além disso, foi possível aprender mais sobre a conservação da 

fauna e como funciona a transferência de animais entre unidades de conservação. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casuariidae
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4 CASO CLÍNICO DE DOENÇA RENAL E PANCREATITE CRÔNICAS 

EM TIGRE (Panthera tigris)  

4.1 Histórico clínico  

O tigre em questão chegou ao zoológico de Curitiba em outubro de 2014, sendo 

que em abril de 2015 o animal apresentou dificuldade de locomoção e foi tratado com 

meloxicam na dose de 0,13 mg/kg VO (estipulando que o animal pesasse 180 kg, o 

peso real não foi mensurado); já em 2019, o animal apresentou duas feridas em região 

de flanco direito e anorexia por 3 dias, o animal foi tratado com dexametasona por 28 

dias, sendo na dose de 0,083 mg/kg  IV por 7 dias (peso estipulado de 180kg) e depois 

alterado para comprimido VO na dose de 0,077 mg/kg começando com 28 

comprimidos de dexametasona 0,5mg e diminuindo a cada 3 dias. O tratamento 

começou com 28 comprimidos, depois de 3 dias reduzido para 18 comprimidos e 

sequencialmente para 15, 10, 7, 5 e 3 comprimidos a cada dois ou três dias. O animal 

apresentou melhora após o terceiro dia, porém depois de 3 dias após terminar o 

tratamento, o animal voltou apresentar quadro de anorexia, foi realizado novamente 

uma aplicação de dexametasona no volume de 7,5 mL IV e dexametasona 0,5 mg 28 

comprimidos por 2 dias e 20 comprimidos por um dia. Na ficha clínica consta que o 

animal voltou a comer e ficou em observação, não tendo mais relato na ficha sobre 

recorrências. Em julho de 2020, o tigre começou apresentar dificuldade de se levantar 

sendo tratado com seis cápsulas diárias de sulfato de condroitina e no final de outubro 

começou apresentar anorexia, apatia e sua dificuldade para se levantar aumentou. 

Depois de outubro de 2020, o animal apresentou diversos quadros de miiases e 

bernes, sendo tratado várias vezes com cipermetrina via tópica e meloxicam 2% na 

dose de 0,33 mg/kg IM (peso estipulado do animal de150kg). 
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4.2 Caso clínico 

Ao começar o estágio no dia 11/01/2021, foi possível acompanhar o caso do 

tigre (Panthera tigris), macho, não castrado, denominado Tom, de 17 anos e 11 meses 

(Figura 5). O animal apresentava anorexia, escore de condição corporal baixo (2/5) e 

dificuldade deambulação, estava sendo tratado com cipermetrina para as miíases e 

bernes em região de flanco bilateral. O animal foi apenas observado e realizado 

anamnese com o tratador.  

No dia 18/01/2021, o animal foi encaminhado para o hospital veterinário da 

UFPR, para realização de exames. Para o transporte, o animal foi sedado com 

dexmedetomidina 2 µg/kg, midazolam 0,1mg/kg, metadona 0,05mg/kg e cetamina 

0,5mg/kg para peso estimado de 150Kg, por meio de dardo por via intramuscular (IM). 

No hospital veterinário, a medicação pré-anestésica foi realizada com 

dexmedetomidina 5 µg/kg, midazolam 0,1 mg/kg, metadona 0,2 mg/kg e cetamina 0,5 

mg/kg também por via IM. A indução anestésica foi realizada com propofol 2mg/kg 

intravenoso (IV) e a manutenção com propofol e cetamina na taxa de 0,5 mg/kg/h IV, 

o acesso venoso foi realizado na veia safena do membro pélvico esquerdo. Após a 

indução do paciente, foi coletado amostra de sangue venoso para realização de 

exames de hemograma e bioquímicos (albumina, alanino aminotransferase, cálcio 

total, colesterol, creatinina, fosfatase alcalina, fósforo, glicose, globulina, proteína total, 

triglicerídeos, uréia, aspartato aminotransferase, creatinoquinase, bilirrubina total, 

bilirrubina direta, bilirrubina indireta). Exames complementares de ecocardiografia, 

ultrassom abdominal, Snap de FIV (vírus da imunodeficiência felina) e FELV (vírus da 

leucemia felina), urinálise e snap lipase pancreática específica felina foram realizados 

na mesma oportunidade.  

De acordo com os veterinários da UFPR foi constatado que o tigre estava 

severamente desidratado, sendo que na ficha clínica não constava o método de 

avaliação ou o porcentual de desidratação. Durante a anestesia foi realizada a 

fluidoterapia endovenosa de reposição (5mL/kg/h) e fluidoterapia subcutânea 

(20mL/Kg) com ringer lactato. 

No retorno para o zoológico o animal ainda estava sedado e somente acordou 

uma hora após ser retirado da caixa de transporte (Figura 6), porém ao retornar da 

sedação não conseguia se levantar. No dia seguinte o animal ainda não conseguia se 

levantar e os resultados dos exames complementares foram divulgados, sendo 
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Figura 6 - Tigre sedado dentro da caixa de 
transporte, janeiro de 2021. 

possível verificar que o animal estava com anemia microcítica normocrômica, 

leucograma do estresse e um aumento significativo das concentrações de creatinina, 

uréia, aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FA), podendo indicar 

lesão muscular, renal e hepática. Associando esse resultado com os demais exames 

complementares, foi suspeitado de doença renal crônica e pancreatite crônica. 

Analisando os exames e o estado do animal, os veterinários responsáveis juntamente 

com os profissionais da UFPR entraram em um consenso para realização da 

eutanásia do animal. Após a eutanásia, o animal foi levado para UFPR para 

realizaçãde necropsia e a coleta de amostras biológicas para exames 

histopatológicos. 

 

 

Figura 5 – Tigre Tom, janeiro de 2021. 
 

   
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

4.3 Exames complementares  

Os exames hematológicos (Tabela 3) e bioquímicos (Tabela 4) tiveram os 

valores de referência analisados de acordo com o livro Tratado de animais selvagens 

e Zoo and Wild Animal Medicine (CUBAS et al, 2014; FOWLER & MILLER, 2003). No 

hemograma foi possível constatar que o animal estava com a hemoglobina, 

hematócrito, volume corpuscular médio (V.C.M), Hemoglobina corpuscular média 

Fonte: Arquivo pessoal 
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(H.C.M) baixos, indicando uma anemia microcítica normocrômica; e apresentava 

leucocitose, neutrofilia e linfopenia, indicando um leucograma de estresse. Já no 

bioquímico, foi possível observar que o animal apresentava hipoalbuminemia e 

creatinina, fosfatase alcalina (FA), fósforo, globulina, ureia, aspartato 

aminotransferase (AST) e creatinoquinase (CK) aumentadas. O aumento da FA e AST 

podem indicar lesão hepática e o aumento de creatinina, ureia e fósforo podem indicar 

lesão renal, e o aumento da CK, lesão muscular. 

 

Tabela 3 – Hemograma do tigre Tom 

Parâmetro Valor aferido  Valor de referência 

Eritrócitos (106/mm³) 6,01 6,67 ± 1,01 

Hemoglobina (g/dL) 8,80  12,9 ± 1,9 

Hematócrito (%) 28 38,9 ± 5,7 

V.C.M (u³) 46,59 58,8 ± 6 

H.C.M (pg) 14,64 19,7 ± 1,8 

C.H.C.M (g/dL)  31,43 33,4 ± 2,7 

Proteína total (g/dL) 8,40 7,1 ± 0,6 

Leucócitos (mm³) 22900 11,6 ± 3,53 

Mielocitos 0 - 

Metamielocitos 0 - 

Bastonetes 0 - 

Segmentados 96% (21984 mm³) 8,393 ± 3,186 

Eosinófilos 3% (687 mm³) 0,26 ± 0,215 

Basófilos 0 0,368 ± 0297 

Linfócitos típicos  1% (229 mm³) 1,741 ± 1,16 

Linfócitos atípicos  0 - 

Monócitos  0 0,368 ± 0297 

Plaquetas (x10³) 198  266 ± 129 

Fonte: Hospital Veterinário UFPR 
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Tabela 4 – Bioquímicos do tigre Tom 

 

Fonte: Hospital Veterinário UFPR 

 

Na urinálise foram coletados 20 mL de urina do paciente por meio de sondagem 

ureteral estéril, a urina estava com cor amarelo escuro, turvo e com densidade de 

1,026. Não existe valor de referência publicado para urinálise de tigres, sendo assim, 

os resultados foram comparados com valores de referência de gato doméstico 

(THRALL et al, 2015). As alterações encontradas no exame químico (tabela 5) foram 

proteinúria e hematúria, já no exame de sedimento (tabela 6) foram encontrados 

cilindros granulosos, cristais de urato amorfo e gotículas de gordura. Na urinálise não 

foi solicitado a relação proteína: creatinina e nem a gamaglutamiltransferase. 

 

 

Análise Valor aferido Valor de referência 

Albumina (g/dL) 2,50 3,7 ± 0,5 

ALT (UI/L) 86,40 53 ± 40 

Calcio (mg/ dL) 9,90 10,1 ± 0,7 

Colesterol (mg/ dL) 146,90 233 ± 58  

Creatinina (mg/ dL) 10,80 2,7 ± 0,9 

Fosfatase Alcalina (UI/L) 144,10 40 ± 41 

Fosforo (mg/ dL) 8,80 5,8 ± 1,4 

Glicose (mg/ dL) 107,50 135 ± 45 

Globulina (g/ dL) 5,30 3,3 ± 0,6 

Proteína total (g/ dL) 7,80 7,1 ± 0,6 

Triglicérides (mg/ dL) 40,40 40 ± 26 

Ureia (mg/ dL) 495,20 27 ± 7 

AST (UI/L) 150,20 29 ± 18 

Creatinoquinase (UI/L) 4645,30 306 ± 335 

Bilirrubina total (mg/ dL) 0,17 0,2 ± 0,4 

Bilirrubina direta (mg/ dL) 0,07 0 ± 0,1 

Bilirrubina indireta (mg/ dL) 0,10 0,2 ± 0,6 
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Tabela 5 – Exame químico da urinálise 

Parâmetro Resultado Valor de Referência 

(Felis catus) 

pH 5,0 5 a 7 

Proteína (mg/dL) 2+ (100) Negativo 

Sangue (eri/µL) 4+ (250) Negativo 

Glicose (mg/dL) Normal Negativo 

Bilirrubina Negativo Negativo 

Urobilinogênio  Normal - 

Corpos cetónicos Negativo Negativo 

Nitrito Negativo Negativo 

Fonte: Laboratório de patologia clínica veterinária UFPR 

 

Tabela 6 – Exame de sedimentos da urinalise  

Parâmetro Resultado Valor de Referência  

(Felis catus) 

Bactérias Ausentes Negativo 

Leucócitos Ausentes 0 a 5 

Hemácias Ausentes Negativo 

Cels ep. Pavimentosas T.U.I Raras 0 a 5 

Cels ep. de transição Raras 0 a 5 

Cels ep. Renais Ausentes 0 a 5 

Cels ep. Caudadas da pelve Raras 0 a 5 

Cilindros hialinos Ausentes Negativo 

Cilindros granulosos 1/campo 0 a 2/campo 

Cilindros céreos Ausentes Negativo 

Cristais de carbonato de cálcio Ausentes Negativo 

Cristais de bilirrubina Ausentes Negativo 

Cristais de estruvita Ausentes Negativo 

Cristais de urato amorfo 1+ Negativo 

Impregnação por bilirrubina Ausentes - 

Gotículas de gordura 2+ - 

Espermatozoides Ausentes - 

Fonte: Laboratório de patologia clínica veterinária UFPR 
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No exame de ultrassonografia (anexo 1) o animal apresentou alterações renais 

como contornos renais levemente irregulares, ecogenicidade de cortical aumentada e 

leve perda de definição corticomedular, tendo como impressão diagnóstica nefropatia 

crônica leve. Na região pancreática, o lobo pancreático esquerdo estava evidente, 

hiperecogênico, levemente heterogêneo e o mesentério adjacente estava levemente 

hiperecoico, tendo como diagnostico pancreatopatia crônica. Próximo a flexura cólica 

esquerda, notou-se espessamento focal de segmento intestinal, nessa porção a 

parede apresentava-se com aspecto “duplo” medindo 1,1 cm de espessura tendo 

como diagnóstico diferencial doença inflamatória intestinal crônica. Além disso, o baço 

estava aumentado de tamanho com contorno e forma preservados, ecotextura e 

ecogenicidade levemente heterogêneas, sendo que essa esplenomegalia foi 

correlacionada ao procedimento anestésico. 

Os exames de FIV e FeLV (anexo 2) apresentaram resultados negativos, a 

lipase pancreática especifica felina (anexo 3) realizada pelo snap apresentou 

resultado normal. Já no exame de ecocardiográfico (anexo 4), a impressão 

diagnóstica revelou que o coração estava normal sob aspecto estrutural, apresentava 

escape valvar mitral, porém sem repercussão hemodinâmica, insuficiência valvar 

tricuspide de grau leve também sem repercussão hemodinâmica e disfunção 

diastólica do tipo I.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

5.1 Doença Renal Crônica  

A doença renal crônica (DRC) é definida como alteração estrutural ou funcional 

de um ou ambos rins, persistindo por um período de 3 meses ou mais (POLZIN, 2011). 

A DRC é considerada um processo progressivo e irreversível, sendo caracterizada por 

diversas causas desde uma microlesão em um único rim até uma extensa perda de 

néfrons afetando ambos os rins (POLZIN, 2011; CHEW, DIBARTOLA & SCHENCK, 

2011). A doença pode permanecer oculta por um longo período, pois nos estágios 

iniciais da doença renal os néfrons que estão saudáveis tentam compensar o declínio 

da taxa de filtração glomerular (TFG) através de hiperfiltração e hipertrofia dos 

glomérulos (KRIZ & LEHIR, 2005; RAFF et al, 2008). Esse período oculto da doença 

não é mais sustentável quando uma grande proporção de néfrons é danificada ou 

perdida causando a redução da TFG e provocando falha na excreção e retendo 

resíduos na corrente sanguina consequentemente levando a síndrome urêmica (RAFF 

et al, 2008; REYNOLDS & LEFEBRVE, 2013). 

Os sinais clínicos mais comum da DRC em gatos domésticos são letargia 

inespecífica, perda de peso, principalmente massa muscular, inapetência ou anorexia, 

polidipsia, poliúria, alterações de tamanho e forma dos rins e fraqueza muscular 

(GREENE, 2014; SANTOS, 2017). A DRC é a segunda maior causa de mortalidade 

em gatos domésticos tendo maior prevalência em gatos com idade superior a 7 anos 

(SCHENCK & CHEW, 2010; POLZIN, 2011). 

O diagnóstico da DRC é baseado no histórico clínico, exame físico, sinais 

clínicos, exames bioquímicos, urinálise e diagnóstico por imagem. Os marcadores 

bioquímicos mais utilizado são a creatinina e a ureia, eles fornecem informações sobre 

a função renal (BARTGES & POLZIN, 2011) e recentemente a dimetilarginina 

simétrica (SDMA) (HALL et al, 2014).  

A creatinina sérica não indica lesão renal, sendo a creatinina um subproduto 

constante do metabolismo muscular, produzida da degradação da creatina e do 

fosfato de creatina nos músculos esqueléticos. Ela é distribuída por toda a água 

corporal e é excretada pelos rins por filtração glomerular sem reabsorção tubular, 
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portanto a concentração de creatinina pode ser usada como medição da TFG (FINCH, 

2014). Ainda assim, a concentração de creatinina é reconhecida como um indicador 

insensível e tardio de danos renais, pois são afetadas por variáveis como massa 

muscular, idade, sexo, dieta e função hepática (FINCH, 2014; SLACK et al, 2010). O 

aumento ocorre apenas quando os danos renais são significativos, sendo necessário 

a perda de pelo menos 75% dos néfrons funcionais (em cães, em gatos 60-65%), 

porém mesmo com as desvantagens a concentração de creatinina é um exame barato 

e amplamente utilizado na prática médica (FINCH et al, 2013; BLOMME, 2011; 

RELFORD et al, 2016).  

A ureia é um dos principais metabólitos excretados pelo corpo. No ciclo da ureia 

resíduos nitrogenados do metabolismo das proteínas (VERLANDER, 2013) são 

biotransformados em moléculas menos tóxicas e então excretados na forma de uréia 

via urina. A ureia é filtrada nos rins e reabsorvida passivamente nos túbulos renais e 

logo sendo transportada ativamente por proteínas transportadoras no ducto coletor 

medular interno. Esse transporte faz com que aumente o gradiente hiperosmótico 

dentro da medula renal que consequentemente diminui a perda de água e produzindo 

filtrado urinário hipertônico que excreta o excesso de nitrogênio (MEUTEN, 2012; 

SANDS et al, 2014; AW et al, 2018). A ureia não é um bom indicador da TFG, pois 

pode haver aumento da concentração sem que aconteça diminuição da TFG. O 

aumento pode ser devido ao catabolismo de proteínas como em situações de dieta 

rica em proteína, deficiência de carboidratos, hemorragia gastrointestinal e 

hipovolemia (LEFEBVRE, 2011). A concentração de ureia também pode se apresentar 

diminuída devido a dietas com baixo nível de proteína, shunts portosistêmicos, 

insuficiência hepática severa e alguns casos de tratamento com esteroides 

anabolizantes (DIBARTOLA, 2010; LEFEBVRE, 2011).  Portanto, a ureia não é 

considerada um biomarcador tão específico quanto a creatinina, pois sofre alterações 

de acordo com a dieta, processos catabólicos ou hemorragia gastrointestinal trato, 

podendo ser usada em combinação com creatinina como um indicador da função renal 

(HEIENE, 2007). 

A SDMA é um biomarcador relativamente novo que ainda está em processo de 

estudos. A SDMA é uma pequena molécula liberada durante a degradação de 

proteínas e vai para corrente sanguínea, sendo que 90% dela é excretada pelos rins 

(SILVA; MARCUSSO, 2017). A concentração de SDMA fica elevada quando menos 

de 50% da função renal está comprometida, esse aumento da SDMA não sofre 
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influência de outras variantes como acontece com a creatinina e ureia (NASCIMENTO 

et al., 2017). Na atualidade existem vários estudos sendo realizados para 

biomarcadores renais, sendo que cada um deles apresentam certas vantagens e 

desvantagens, contudo mesmo com as variedades de biomarcadores em estudo, a 

SDMA está sendo promissora como biomarcador renal de função renal (GUERREIRO, 

2018; YERRAMILLI et al., 2014; HALL, 2014). 

A urinálise também é comumente utilizada para avaliar alteração renal, o 

exame pode indicar lesões renais agudas e progressivas. A análise do sedimento da 

urina pode indicar a presença de cilindros, um marcador de gravidade de lesão, porém 

na DRC progressiva podem não ser encontrados cilindros (FREITAS ET AL., 2014; 

MEUTEN, 2015). O fato de pacientes com DRC apresentarem baixa densidade 

urinária associada a desidratação na avaliação da densidade urinária é indício de mal 

prognóstico (FREITAS et al., 2014; MEUTEN, 2015). 

Os exames de imagem como radiografia e ultrassonografia também podem 

auxiliar no diagnóstico da DRC, pois na progressão da DRC os rins podem sofrer 

alterações estruturais de tamanho, principalmente quando já está em quadro de 

fibrose renal, levando a diminuição do tamanho renal. Além disso, no exame 

ultrassonográfico é possível diagnosticar a perda de definição corticomedular, 

presença de cistos e hidronefrose (LAWSON et al., 2015; KOGIKA et al., 2015; 

QUEIROZ, 2015).   

De acordo com Elliott & White (2019), em 1998 foi criado a International Renal 

Interest Society (IRIS) tendo como objetivo desenvolver recomendações e 

declarações para tratar e descrever a DRC em animais domésticos. A IRIS descreveu 

a DRC em 4 estádios com base em achados clínicos, sendo o primeiro estádio o 

menos graves e o quarto estádio o mais grave (Tabela 7). Portando o animal que está 

no último estádio geralmente apresentará número maior de sinais clínicos 

consequência de menor funcionamento renal (ELLIOTT & WHITE, 2019; POLZIN, 

2010; MARINO, 2014). 
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Tabela 7 – Estadiamento da DRC segundo a International Renal Interest Society (IRIS) 

 

       
   

 
 
 
    
           
       
 
 
Fonte: IRIS (2019) 
 

De acordo com a IRIS (2019), o tratamento para a DRC deve ser personalizado 

de acordo com o paciente, sendo que o acompanhamento constante do paciente é o 

ideal, sempre adequando o tratamento de acordo com a resposta ao tratamento. O 

tratamento tem o objetivo de nretardar a progressão da DRC e preservar função renal 

remanescente por mais tempo, além disso também deve melhorar a qualidade de vida 

do animal promovendo a diminuição dos sinais clínicos. O tratamento da DRC 

demanda a remoção de qualquer agente etiológico que possa agravar a doença, 

incluindo a descontinuação de drogas nefrotóxicas, e a utilização de antibióticos 

contra infecções como pielonefrite e tratamento de problemas pós renais como 

obstrução urinaria (SPARKES ET AL., 2016; GALLAGHER, 2014). 

 

5.1.2 Doença renal crônica em fel ídeos não domésticos  

A DRC também afeta felídeos silvestres em cativeiro, sendo os felídeos mais 

velhos os mais frequentemente acometidos, estando também, geralmente associada 

a outras enfermidades (LONGLEY, 2011; WACK, 2008). Existem poucos estudos que 

descrevem os sinais clínicos da DRC em felídeos silvestres em cativeiro (D’ARCHY, 

2018). Os sinais clínicos que já foram descritos incluem depressão, anorexia, 

polidipsia, poliúria, inapetência, perda de peso, alteração de pelagem, salivação, 

ulceração oral, vômito e desidratação (LANE et al., 2012; WACK, 2008). 

As alterações histopatológicas renais já encontradas em felídeos não 

domésticos foram amiloidose, glomerulonefrite, glomeruloesclerose e nefrite 

intersticial (NEWKIRK et al., 2011; JUNGINGER et al., 2015; D’ARCHY, 2018). No 

Grau Creatinina 

(mg/dL) 

Observação 

I < 1,6 Não azotêmico 

II 1,6 – 2,8 Azotemia renal discreta 

III 2,9 – 5,0 Azotemia renal moderada 

IV >5,0 Azotemia renal importante 
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estudo de Newkirk et al. (2011) a nefrite tubulointersticial foi a lesão renal mais comum 

em felídeos silvestres em cativeiro (tigres, leões, pumas, leopardos, jaguatiricas, 

linces, guepardos e onças), a lesão renal mais observada em tigres foi a intersticial 

linfocítica em 36% dos tigres do estudo. Os fatores de risco para DRC e os agentes 

causais em felídeos mantidos em zoológicos ainda não foram claramente 

identificados, mas alta ingestão de proteína especialmente como a de carne vermelha 

pode levar ao aumento da carga da insuficiência renal por meio da alta ingestão de 

cloreto de sódio, gordura saturadas e efeitos pro-oxidativos do ferro encontrados na 

carne (STENVINKEL et al. 2018).  Em gatos domésticos, os fatores de risco para DRC 

já descritos foram anestesia geral, uso de antibióticos aminoglicosídeos e anti-

inflamatório não esteroidal (AINE), e agentes infecciosos (SPARKES et al., 2010; 

FINCH et al., 2016; RODRIGUEZ et al., 2014; BARTLETT et al., 2010; GREENE et 

al., 2014). Há também estudos que indicam que a doença renal policística, alta 

ingestão de carne vermelha, displasia renal, amiloidose renal, linfoma renal ou 

pielonefrite bacteriana pode resultar em doença renal crônica em felinos (BROWN et 

al. 2016; STENVINKEL et al. 2018)  

De acordo com D’Archy (2018), os zoológicos possuem dificuldade para a 

monitoração da função renal em grandes carnívoros devido à difícil coleta de amostra 

de sangue ou urina estéril, pois requer sedação ou anestesia geral e esses 

procedimentos não são realizados frequentemente. Em zoológicos, felídeos 

geriátricos possuem alta prevalência de doenças simultâneas como a osteoartrite e é 

comum a realização da eutanásia desses animais pelo agravo das condições. Porém, 

mesmo a DRC podendo ser uma comorbidade significativa, ela nem sempre é relatada 

como a principal causa de morte em felídeos silvestres em cativeiro (PUGH & 

LONGLEY, 2007; ROBERT, 2009). No estudo de D’Archy (2018), foi descrito que nos 

zoológicos da Austrália entre 1965 a 2015 a DRC foi a causa mais comum de morte 

em felídeos adultos (31% de 230 animais) e neste estudo mostrou a alta prevalência 

de DRC em tigres-de-bengala e sumatra. Além disso, o autor identificou que o 

aumento da idade em felídeos não domésticos é um fator de risco para o aparecimento 

da DRC. Ainda no estudo de D’Archy (2018), ressalta-se que ainda não existem 

estudos publicados avaliando tratamentos como fluidoterapia, mudança de dieta e 

terapia medicamentosa para DRC em felídeos silvestres.  
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5.2 Pancreatite Crônica  

A pancreatite crônica é uma inflamação crônica do parênquima pancreático 

levando a lesões permanentes ao pâncreas e o desequilíbrio das funções exócrinas 

e/ou endócrinas (WATSON, 2015). A pancreatite crônica se caracteriza 

histologicamente por fibrose, atrofia acinar e inflamação linfocítica do parênquima 

pancreático, além disso necrose e supuração podem ser encontradas (WASHABAU, 

2010; CANEY, 2013).  

Em felinos é mais comum a pancreatite crônica do que a pancreatite aguda, a 

inflamação crônica do pâncreas pode ser assintomática e possui alta prevalência em 

gatos saudáveis (BAZELLE & WATSON, 2014). Existem estudos que demonstram 

relação entre pancreatite crônica e o surgimento de outras doenças como diabetes 

mellitus, insuficiência pancreática exócrina, lipidose hepática e doença inflamatória do 

intestino (BAZELLE & WATSON, 2014). Xenoulis & Steiner (2008), relataram que 65% 

a 89% dos diagnósticos de pancreatite em gatos domésticos foram da forma crônica 

da doença. Não existe um fator com relevância para a predisposição da pancreatite 

felina, porém alguns autores concordam que gatos a partir de 7 anos são mais 

comumente afetados (ARMSTRONG & WILLIAMS, 2012; CANEY, 2013). 

Em gatos, a pancreatite pode ser acompanhada de doenças concomitantes em 

outros órgãos (SIMPSON, 2015). Oitenta por cento dos gatos possuem o ducto 

pancreático principal e o ducto colédoco em conjunto, onde se forma uma estrutura 

comum que se abre no duodeno. Essa anatomia pancreatobiliar única, pode fazer com 

que mecanismos de inflamação simultâneo englobem o pâncreas, intestino e fígado 

(JERGENS & ALLENSPACH, 2016).  Com isso, o fluido contendo sais minerais, 

enzimas pancreáticas e bactérias pode transitar tanto no sistema pancreático como 

no biliar levando a uma inflamação ou/e infecção em ambos os sítios anatômicos 

(Costa et al, 2015). Quando existe inflamação concomitante do fígado, pâncreas e 

intestino delgado o quadro é denominado de tríade felina (SIMPSON, 2015; 

FRAGKOU et al., 2016).  

Nos gatos, a pancreatite raramente apresenta sinais clínicos específicos. Os 

sinais clínicos mais comuns são letargia e anorexia, além disso outros sinais clínicos 

gastrointestinais já foram relatados como diarreia, vômito, poliúria e polidipsia. No 

exame físico o animal pode se apresentar desidratado, ictérico, com mucosas pálidas, 

dor abdominal, dispneia, taquicardia, febre ou hipotermia (WHITTEMORE & 
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CAMPBELL, 2005; XENOULIS & STEINER, 2008; BAZELLE & WATSON, 2014; 

WATSON; 2015).  

De acordo com Williams (2008), a pancreatite apresenta sinais clínicos 

inespecíficos e similares a outras doenças metabólicas e gastrointestinais. Portanto, 

a pancreatite possui diversos diagnósticos diferenciais como corpo estranho, infecção 

gastrintestinal, neoplasia do trato biliar, colangite, intussuscepção, neoplasias 

gastrointestinais e doenças hepáticas (WASHABAU, 2010). Para o diagnóstico 

conclusivo da pancreatite é necessário o exame o histopatológico realizado por meio 

de biopsia obtida por laparotomia exploratória ou laparoscopia, além disso essas 

técnicas também permitem realizar a diferenciação de pancreatite crônica e aguda 

(Watson, 2015; Xenoulis, 2015). Os achados histopatológicos do pâncreas são fibrose 

e atrofia acinar indicando pancreatite crônica. Já a ausência dessas alterações indica 

pancreatite aguda, porém é possível encontrar presença significativa de necrose 

indicando pancreatite aguda necrosante (XENOULIS, 2015). Além disso, a pancreatite 

pode ser classificada como linfocítica ou supurativa, onde a forma supurativa é 

compatível com a forma aguda da doença, já a linfocítica é compatível com a forma 

crônica (WATSON, 2015; XENOULIS & STEINER, 2013) 

Exames complementares como hemograma completo, perfil bioquímico sérico 

e urinálise não apresentam alterações específicas na pancreatite, porém são 

importantes para descartar diagnósticos diferenciais, ajudar na obtenção de 

informações para prognóstico e no auxílio do tratamento de acordo com o estado geral 

do animal (XENOULIS & STEINER, 2008; WATSON, 2015). A ultrassonografia possui 

sensibilidade de 68% para detectar alterações pancreáticas (WHITTEMORE & 

CAMPBELL, 2005). Em gatos com pancreatite é possível visualizar ao ultrassom 

hiperecogenicidade da gordura peripancreática e mesentérica devido à necrose, 

linfadenopatia local, obstrução do ducto biliar, dilatação dos ductos pancreático e/ou 

biliar. (CANEY, 2013; XENOULIS, 2015). Quando há aumento da ecogenicidade 

pancreática, sugere-se fibrose pancreática (XENOULIS et al, 2008) 

Não existe tratamento específico para a pancreatite em felinos, o tratamento 

deve ser sintomático (ZORAN, 2006). De acordo com Steiner & Williams (2009) deve 

se realizar o tratamento de suporte primário, pois a maioria dos casos de pancreatite 

permanece de origem idiopática. A terapia para a doença segue três fatores principais: 

manejo nutricional, fluidoterapia e reposição de eletrólitos, terapia antiemética e 

analgésica (BAZELLE & WATSON, 2014).  
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6 DISCUSSÃO 

No presente caso, o tigre foi diagnosticado com doença renal crônica e 

pancreatite crônica por meio de exames laboratoriais como bioquímicos e pela 

ultrassonografia. Em um estudo retrospectivo do ano de 1965 a 2015 realizado nos 

zoológicos australianos, de todos os felídeos adultos com causas conhecidas de 

morte, foi constatado que a DRC foi a principal causa de morte em tigres-de-Sumatra 

adultos (82%; 9/11), guepardos (56%; 22/39), tigres-de-Bengala (55%; 6/11) e leões 

asiáticos (50%; 3/6) (D’ARCHY, 2018).  Os sinais clínicos comuns em felídeos não 

domésticos com DRC relatado por WACK (2008), são poliúria, polidipsia, diminuição 

do apetite, perda de peso, pelagem pobre, salivação excessiva, ulceração oral, vômito 

e desidratação, neste relato o animal apresentou perda de peso, fraqueza, apatia, 

diminuição do apetite e desidratação. Apesar dos sinais já relatos, é possível que o 

paciente apresentasse outros sinais clínicos, mas, devido à rotina dos tratadores e 

equipe de tamanho reduzido, alguns sinais mais pontuais, como poliúria e polidipsia 

podem não ser percebidos e relatos.  

No exame do hemograma foi possível observar que o animal estava com 

anemia e leucocitose. A anemia pode ser causada pela doença renal crônica, uma 

vez a que os rins produzem o hormônio eritropoietina que possui a função de estimular 

a proliferação e a diferenciação das células progenitoras eritroides, na DRC, com 

redução da síntese deste hormônio, o paciente pode apresentar anemia normocítica 

normocrômica e com baixo índice de regeneração confirmado com baixa contagem 

de reticulócitos ( (FLEISCHMAN, 2012; DIBARTOLA, 2015). Existem outras possíveis 

causas para anemia na doença renal sendo as citocinas inflamatórias, as toxinas 

urêmicas circulantes, deficiência de ferro, mielofibrose e a ocorrência de 

hiperparatireoidismo secundário renal, causas de redução do tempo de vida 

eritrocitária e com isso, facilitando o desenvolvimento da anemia, (CHALHOUB et al., 

2011). Além disso a inflamação aguda e crônica podem causar anemia, pois durante 

a inflamação é produzido citocinas inflamatórias e substancias como hepcidina que 

diminuem a sobrevida dos eritrócitos, disponibilidade de ferro e função da 

eritropoietina (CHALHOUB et al., 2011). 

No leucograma, observou-se que o animal estava com leucocitose, neutrofilia 

e linfopenia, esses resultados são característicos do leucograma de estresse 

principalmente em casos de dor persistente ou ambientes estressantes o que leva ao 
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estresse crônico (FAM et al., 2010). O leucograma de estresse do paciente desse 

relato pode ser por causa da aplicação de vários dias de medicamentos, pelo 

ambiente, pela pancreatite crônica, pois em gatos o estresse já foi associado a 

doenças do sistema urinário e sistema gastrointestinal (KOPP, 2013; BUFFINGTON, 

2011; WESTROPP et al. 2006). Além disso o estresse ambiental associado ao 

estresse crônico pode contribuir para lesão renal em gatos (BROWN et al. 2016). 

No exame bioquímico foi constatado que o animal estava com 

hipoalbuminemia, aumento da creatinina, ureia, AST, FA, CK, fósforo e globulina. Uma 

das causas de hipoalbuminemia é a desnutrição o que leva a diminuição da produção 

de proteina no fígado, uma vez que há menor disponibilidade de aminoácidos 

disponíveis para a produção de proteínas, como a albumina; também existe perda 

renal de albumina, nos pacientes com glomerulopatia (ALLISON, 2015).A perda de 

albumina também pode ter origem em insuficiência hepática ou perda intestinal 

(DUARTE, 2016).  Além disso, a albumina é considerada uma proteína inflamatória 

negativa, ou seja, diante de processo inflamatório crônico, como notado no histórico 

apresentado do paciente, pode acontecer a redução da sua síntese por conta do 

aumento preferencial de proteínas inflamatórias (citocinas, bradicininas, leucotrienos, 

tromboxanos, imunoglobulinas) (CORRÊA et al., 2002). 

Na análise bioquímica relacionada a pancreatite, alguns dos achados comuns 

em casos de pancreatite são hiperbilirrubinemia, hiperglicemia, hipocalcemia, 

hipoalbuminemia, aumento da ALT e da FA (WASHABAU, 2013), porém no presente 

relato os únicos bioquímicos em concordância com a literatura foram o aumento de 

FA e a hipoalbuminemia. A FA está presente no fígado, nos ossos, rins e intestino 

sendo que a maior parte da produção de FA é hepática, tornando um marcador para 

lesão hepática (GONZALEZ & SILVA 2006). Porém a forma óssea da FA tem a 

concentração aumentada em quadros de hiperparatiroidismo secundário a 

insuficiência renal, tumores ósseos e osteomielite (ETTINGER et al., 2017). 

A elevação da AST pode indicar lesão muscular e hepática, pois essa enzima 

encontra-se em quantidades significativas no músculo esquelético e fígado e menores 

quantidade no cérebro, rins, eritrócitos e cardiomiócitos (CENTER, 2007). Além da 

AST, a CK também pode indicar lesão muscular, o aumento dessa enzima pode 

ocorrer por conta de injeção intramuscular, choque, decúbito prolongado, traumas, 

excesso de exercício, convulsões, tremores, necrose, cirurgias, esforço do parto, 

miopatias nutricionais que envolvam deficiência de vitamina E e selênio (DINIZ et al., 
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2007; AROCH et al., 2010). A utilização de fármacos irritantes (como a cetamina) 

também podem causar o aumento da CK (HALL & BENDER, 2011). Perante o relato 

de caso, o aumento tanto da CK e da AST pode ter origem pela perda muscular crônica 

do paciente, porém sem o histopatológico do fígado não é possível concluir a origem 

do aumento da AST, além disso faltam estudos que apontam o tempo de permanência 

dessas enzimas no organismo de tigres. O aumento da CK também pode ter sido 

provocado pelos medicamentos aplicados através de dardo e pelo uso da cetamina 

na sedação, medicação pré-anestésico e manutenção durante os exames do animal.  

O aumento sérico das globulinas se dá pela inflamação crônica que o animal 

estava, pois as são influenciadas por processo inflamatório e/ou infecciosos 

(LATIMER & DUNCAN 2012; STOCKHAM & SCOTT, 2013). Já a hiperfosfatemia está 

relacionada à diminuição da TFG, pois a diminuição da TFG faz com que o fósforo 

fique retido na circulação (CHAKRABARTI et al., 2012). A ureia do paciente estava 

14,5 vezes acima do valor de referência para espécie, esse aumento se deve 

possivelmente pela diminuição da TFG e por questões pré-renais como a desidratação 

do animal e por ter dieta rica em proteína, pois o animal tinha como dieta o consumo 

de carne vermelha, peito de frango e algumas vezes coelhos. (LEFEBVRE, 2011). O 

consumo de carne vermelha pode ser um fator de risco para lesão renal, pois a carne 

vermelha é um dos alimentos que tem o maior teor de fosforo e a alta ingestão de 

fósforo pode levar ao estresse oxidativo nas células endoteliais e além disso pode 

ocorrer a deposição de cálcio e fósforo no tecido renal ocasionando inflamação, danos 

e cicatrizes nos tecidos  (BÖSWALD et al, 2018; CALVO & URIBARRI, 2013). Além 

disso, já foi demonstrado que o fósforo induz danos tubulares em humanos, cães e 

ratos (DOBENECKER et al, 2017). Como o paciente consumia bastante carne 

vermelha, esse pode ter sido um dos fatores da doença renal crônica do animal por 

conta do alto teor fósforo presente na carne. Em zoológicos normalmente é fornecido 

carne vermelha uma vez ao dia para alimentação de tigres, porém na natureza o 

animal come uma presa inteira (músculo, vísceras e ossos) em eventos isolados e 

passa por um período de jejum por vários dias a digestão completa até uma nova caça 

(AZA, 2016). O consumo diário de carne vermelha, exclusivamente musculatura, 

sendo um dos alimentos que possuem maior teor de fósforo pode ter sido um dos 

fatores da DRC do animal. Existem dietas alternativas que possuem menos fósforo 

em sua composição, por exemplo a carne de porco que possui concentração proteica 

semelhante à carne bovina e é mais digerível para carnívoros (ISKE et al., 2015). 
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O animal apresentou uma desidratação severa sendo que é possível que a 

desidratação seja uma das consequências DRC devido redução da quantidade de 

néfrons e da incapacidade renal de concentrar urina ocasionando poliúria (BARTGES, 

2012).Porém não há como dizer se o animal apresentava poliúria, pois é necessário 

considerar uma falha de observação devido ao cenário de animal de zoológico. A 

desidratação pode ser um dos fatores da lesão renal, pois ela diminui o fluxo 

sanguíneo renal podendo levar a um injuria isquêmica (BROWN et al 2016).  Além 

disso a desidratação que o animal apresentou pode mascarar os valores reais dos 

resultados dos bioquímicos e os parâmetros utilizados para quantificar essa 

desidratação não foram incluídos na ficha do animal sendo difícil estimar a 

porcentagem de desidratação do paciente.  

Em relação a creatinina o animal estava com 3 vezes acima do valor de 

referência para a espécie sendo que para os níveis séricos de creatinina aumentarem 

é preciso que ocorra a perda de pelo menos 75% dos néfrons (em cães, em gatos 60-

65%) (FINCH et al, 2013). Núñez et al. (2013) descreveu um caso de um tigre-de-

bengala fêmea de 9 anos com DRC que também apresentou creatinina (13,6), ureia 

(130) e fósforo (16,1) elevados e possuindo sinais como anorexia, apatia, prostração, 

polidipsia, poliúria e má condição corporal. 

A utilização de anti-inflamatório  não-esteroidal como o meloxicam pode ter 

agravado o quadro da doença renal do tigre pois o meloxicam é inibidor  seletivo  para  

COX-2, pois a homeostase renal depende das cicloxigenases a inibição da COX-2 

diminui os indicies de perfusão renal, agravar lesão renal e diminui a função tubular 

(Papich, 2008). Com isso efeito inibitório pode vir a causar injúria renal, levando o 

animal a um consequente estado de proteinúria (AUDIA et al, 2008).  Além disso o 

uso do anti-inflamatorio esteroidal (dexametasona) pode levar ao  aumento da TFG 

por causar uma inibição do hormônio antidiurético, levando a um aumento da diurese, 

retenção de sódio, e consequente poliúria e polidipsia compensatória o que pode levar 

a desidratação, fraqueza, azotemia e hipertensão (JERICÓ, 2008; MACDONALD, 

2008). A dose da dexametasona em gatos é de 0,07-0,15 mg/kg e a dose utilizada no 

paciente foi de 0,077mg, portanto a dose estava dentro do estimado considerando 

gatos domésticos. Entretanto, se for realizada a extrapolação alométrica de um felino 

de 5 kg para um tigre de 150kg, a dose indicada seria de 0.03mg, metade da dose 

utilizada. Já dose do meloxicam para felídeos exóticos é de 0,2 a 0,3 mg/kg em 

período curto de tempo, já para períodos prolongados a dose é de 0,03 a 0,1 mg/kg 
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(GUNKEL & LAFORTUNE, 2007), a utilização do meloxicam várias vezes desde 

outubro a janeiro estava com a dose de 0,3mg/kg sendo uma dose alta para período 

longo de uso, além disso o animal em janeiro na UFPR pesou 115kg e desde outubro 

a janeiro estava sendo aplicado medicações para peso estimado de 150 kg, o que 

confirma mais um fator de superdosagem. Portanto a utilização da dexametasona e 

do meloxicam de forma potencialmente exagerada pode ter agravado o quadro da 

doença renal no animal. 

Na parte química da urinálise no presente relato foi constatado a presença de 

proteinúria e sangue na urina. A proteinúria nesse caso pode ser renal devido a lesão 

glomerular. A proteinúria pode causar hipoalbuminemia, sendo possível essa 

avaliação através da fita reagente utilizada no exame químico geralmente obtém um 

resultado de 100mg/dL (AMADOR, 2009), o tigre também apresentou proteinúria 

avaliada em 100mg/dL e apresentou hipoalbuminemia sistêmica. Outra causa 

possível da proteinúria é o aumento de proteínas de baixo peso molecular como a 

mioglobina no plasma sanguíneo e passam facilmente pelo filtrado glomerular e 

sobrecarregam o processo de reabsorção tubular levando assim a uma proteinúria 

(VON DONGEN, 2013).     

Na DRC quando envolve lesão glomerular geralmente ocorrerá proteinúria e 

hipoalbuminemia, sendo as principais doenças glomerulares são as glomerulonefrites 

e a amiloidose (THRALL et al, 2015). Porém, para se ter o diagnóstico definitivo de 

qual região renal está lesionada é necessário resultado histopatológico e, até o 

momento que esse trabalho foi escrito, não se obteve o laudo histopatológico.  

As fitas utilizadas nos exames químicos da urinálise possuem o cromógeno que 

altera de cor após a oxidação enzimática, qualquer evento que leve a essa oxidação 

indicará positivo para sangue e para proteína. A presença de hemoglobina livre e 

mioglobina fazem com que ocorra a mudança de cor na fita (THRALL et al, 2015), 

portanto é possível que o sangue no exame químico seja por presença de mioglobina 

urinária, pois o animal apresentava aumento da enzima CK, que indica lesão muscular 

(MUNDIN, 2007). 

Já no exame de sedimento da urina foi constatado que o animal apresentava 

cristais de urato amorfo e gotículas de gordura. Os cristais de urato em felinos podem 

indicar lesão hepática, mas esta relação direta ainda não foi confirmada nesta espécie 

(KAUFMANN et al, 2011). Já as gotículas de gordura são normalmente encontradas 

nas urinálises de felinos, e podem deixar a urina ligeiramente turva. Os gatos possuem 
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epitélio tubular com uma quantidade considerável de lipídeos e as gotas de gorduras 

possivelmente são oriundas desse epitélio tubular (ROSA et al., 2008; THRALL et al, 

2015) 

No exame de ultrassonografia foi possível visualizar que os rins estavam com 

ecogenicidade de cortical aumentada e leve perda de definição corticomedular. Esse 

aumento da ecogenicidade cortical e perda de definição corticomedular estão 

relacionadas a lesões renais crônicas, além disso, em felinos domésticos está 

associada a doenças como nefrite glomerular e intersticial, linfosarcoma renal e 

peritonite infeciosa felina (DEBRUYN ET AL., 2012; SCARDOELI, 2017). Porém o 

tamanho dos rins estavam preservados, não possuía sinais de fibroses que também 

são indicativos de DRC e na região da medula renal não apresentava ecogenicidade 

aumentada, indicando assim que a região lesionada poderia ser apenas a cortical. No 

estudo de Newkirk et al. (2011) com felídeos silvestres em cativeiro, a lesão renal mais 

comum foi a nefrite tubulointersticial. No relato de caso de Núñez et al. (2013) de uma 

tigresa com DRC, o animal também apresentou perda de definição corticomedular 

renal e ecogenicidade de córtex.  

Em relação a DRC, as diretrizes de estadiamento IRIS com base na 

concentração de creatinina sérica não podem ser aplicadas em felídeos selvagens, 

pois os intervalos de referência para a creatinina variam entre espécies (D’ARCHY, 

2018), mais estudos precisam ser realizados em tigres para poder determinar os 

estadiamentos da doença renal crônica especificamente nesta espécie.   

Já na região pancreática, o lobo pancreático esquerdo do paciente se 

apresentava evidente, hiperecogênico, levemente heterogêneo e o mesentério 

adjacente levemente hiperecóico. O alargamento do lobo esquerdo do pâncreas pode 

ocorrer por edema por hipoalbuminemia, já as áreas hiperecogênicas no pâncreas 

indicam a presença de fibrose pancreática e a hiperecogenicidade do mesentério 

adjacente pode indicar necrose ou fibrose na região (CANEY, 2013; XENOULIS, 

2015), sendo que fibrose no pâncreas é indicativo de pancreatite crônica. Na 

pancreatite crônica também já foi relatado perda de peso progressiva sendo associada 

à diminuição apetite (ARMSTRONG & WILLIAMS, 2012) Na região intestinal do 

paciente sugeriu-se inflamação sendo que, em gatos, estudos demostraram que 

frequentemente a pancreatite e a inflamação intestinal estão associadas (BAZELLE & 

WATSON, 2014), porém sem o resultado do exame histopatológico não há como 

afirmar a inflamação intestinal e também a pancreatite crônica.  
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O animal apresentou dificuldade de se locomover e se levantar em 2020 e não 

se levantou depois da anestesia em 2021, o tigre poderia apresentar alguma lesão 

muscular, óssea ou articular que poderia comprometer sua postura, porém no dia que 

o tigre realizou os exames na UFPR, o aparelho de radiografia não estava 

funcionando, sendo impossível de confirmar algum desses cenários. A eutanásia do 

animal foi realizada por o animal não conseguir se levantar, pela condição clínica que 

o animal apresentava e também por uma dificuldade de realizar tratamento de eleição 

em um animal de tal porte e comportamento. Além disso, procedimentos como a 

compra de medicamento e alimentos específicos para DRC em um felídeo de tal porte 

apresentariam um alto custo financeiro para instituição. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A DRC e a pancreatite crônica em gatos domésticos são doenças com alta 

prevalência, porém em felídeos não domésticos ainda são necessários mais estudos 

para determinar a prevalência dessas doenças nessas espécies, como os tigres por 

exemplo. Ainda existe escassez de informações sobre essas doenças, valores de 

referências de exames como a urinálise e SDMA em felídeos não domésticos, o que 

dificulta o entendimento e diagnóstico dessas doenças. Além disso, os zoológicos 

possuem dificuldades para realizar exames de rotinas em grandes felinos, pois existe 

o risco de segurança dos profissionais e riscos para o animal durante a contenção 

química e anestesia. 

Portanto, ainda são necessários mais estudos sobre valores de referências de 

exames complementares para felídeos selvagens e mais estudos sobre a DRC e 

pancreatite crônica nesses animais. Além disso, a pancreatite crônica é de difícil 

diagnóstico, pela falta de um método não invasivo para o diagnóstico, por isso novos 

estudos em prol de um método de diagnóstico mais efetivo contribuiria nesses quadros 

especialmente em animais silvestres.  

A realização do estágio no zoológico de Curitiba possibilitou acompanhar e a 

realizar diversas atividades na prática na área de animais silvestres, permitindo 

colocar o conhecimento teórico em prática e aprimorar mais o conhecimento teórico e 

prático de acordo com a particularidade e necessidade de cada espécie.  
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