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Introdução

A ascite é um acúmulo de fluido seroso ou 
serosanguinolento no espaço peritoneal. O peritônio 
é uma membrana serosa que reveste a cavidade 
abdominal e suas funções principais são: proteção, 
lubrificação e absorção de transuda tos/esxudatos. A 
ascite é sempre um sinal de doença, portanto uma 
investigação deve ser orientada para identificação do 
problema subjacente primário. Ela pode ser causada 
por diversos processos patológicos inflamatórios, 
infecciosos, metabólicos, degenerativos e neoplásicos 
[1].  Quando este processo patológico atinge a função 
hepática, deve-se fazer uma análise do fígado por ser 
um órgão de muitas e diversas funções metabólicas, 
qualquer avaliação do seu estado funcional será 
dependente da sua habilidade em executar uma função 
metabólica específica. Por isso muitos testes foram 
planejados para a detecção das alterações da função 
hepática [2]. Os sinais clínicos observados são: 
anorexia, letargia, perda de peso, opacidade da córnea, 
vômito, diarréia, poliúria ou polidipsia, ascite e 
icterícia [3]. O envolvimento do fígado em algumas 
doenças pode ser de importância crucial. É importante 
citar que resultados anormais nestes testes podem 
refletir tanto distúrbios hepáticos primários quanto 
secundários. Doenças metabólicas, cardiovasculares e 
gastrointestinais são exemplos de sistemas orgânicos 
extra-hepáticos que podem causar alterações nos 
resultados dos testes [4].  Diversas são as causas de 
hepatopatias, podendo ser agudas ou crônicas. As 
principais a serem consideradas são: tóxicas ou 
causadas por fármacos, infecciosas, metabólicas, 
imunomediadas, ou idiopática quando foram excluídas 
todas as etiologias conhecidas [5].A ascite no 
hepatopata aparentemente tem como principal fator 

desencadeante a hipertensão portal, agravada pela 
hipoalbuminemia.Quando há distensão exagerada do 
abdome,a ascite piora a qualidade de vida do paciente, 
visto que dificulta a locomoção, o repouso e até a 
respiração. Além disso, a compressão do estômago pelo 
fluido tende a diminuir o apetite do paciente [6]. As 
características bioquímicas e citológicas do fluido 
ascítico podem ajudar a diferenciar as causas do 
derrame abdominal [1].

Material e métodos

Foi levado ao hospital veterinário da UFRPE um 
felino, fêmea de dois anos de idade, por apresentar 
aumento de volume abdominal. Ao exame físico foi 
observado distensão abdominal, sendo sugestivo de 
ascite, dificuldade respiratória e de locomoção. Foi 
então solicitado raio X abdominal para confirmar a 
presença de liquido na cavidade. Após a confirmação 
da presença de liquido na cavidade abdominal foi então 
coletado liquido cavitário, a fim de avaliar a natureza 
do líquido, e melhorar as condições clinica do 
animal.Foi também coletado sangue e colocados em 
dois tubos de ensaio um contendo EDTA para a 
realização do hemograma e fibrinogênio e um sem 
EDTA para analise uréia, creatinia, AST e ALT e 
Proteína Plasmática.

Resultados e Discussão

No resultado do hemograma, observou-se que a 
série vermelha não apresentava alterações 
significativas, apenas uma leve diminuição no 



hematócrito. Sendo este fato justificado por Nelson [7].
A série branca apresentou intensa leucocitose por 
neutrofilia com desvio à esquerda, o que sugere 
fortemente uma infecção bacteriana. As plaquetas 
encontravam-se em número normal. A bioquímica 
sérica demonstrou leve aumento da uréia e creatinia e 
das enzimas ALT e AST. A quantidade de uréia e 
creatinina reabsorvida nos túbulos renais é 
inversamente proporcional ao débito do fluxo de urina.
[8] Os valores aumentados desses compostos sugerem 
que os rins estão trabalhando de forma ineficiente. Um 
insulto (toxina, hipóxia) à membrana hepatocelular 
resulta num aumento da ALT sérica. (De forma aguda 
(horas ou dias), a magnitude do aumento torna-se mais 
ou menos paralela ao número de hepatócitos com a 
permeabilidade alterada) [9]. A enzima AST está 
presente em grandes quantidades em músculos 
esqueléticos, rins, cérebro, eritrócitos e coração. Nos 
caninos e felinos tem baixa concentração 
citoplasmática, mas sempre está presente nas 
mitocôndrias, aumentando em lesões mais severas. O 
aumento da AST, tanto pode indicar dano no fígado, 
como em células musculares, por isso não é tão 
confiável como a ALT na avaliação hepática. O 
fibrinogênio e a proteína plasmática estão no limite 
inferior dos níveis considerados adequados para a 
espécie. As proteínas plasmáticas são representadas 
principalmente pela albumina e as globulinas, porém a 
albumina se encontra em maior concentração. Por ser 
produzida no fígado, diminuição da albumina, e por 
conseqüência da proteína plasmática total, pode indicar 
injúria hepática. Por ser produzida exclusivamente pelo 
fígado, assim uma consideração diferencial para a 
hipoalbuminemia é a insuficiência hepática. Outras 
considerações diferenciais incluem o aumento de sua 
perda urinária associado à glomerulonefropatia. [10] O 
resultado da análise do líquido abdominal indicou uma 
elevada contagem de células nucleadas, 
predominantemente neutrófilos. A elevada contagem de 
células nucleadas, composta principalmente por 
neutrófilos e em menor proporção por linfócitos e 
macrófagos indica uma infecção bacteriana. [9] O 
exame radiográfico da cavidade torácica não mostrou 
alteração, apenas aumento do volume abdominal. Em 
conjunto, a análise dos exames laboratoriais leva a crer 
que o animal possui uma infecção bacteriana já 
instalada, que causou dano no fígado e nos rins. 
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