
Questão
comentada

Quadro
resumo

Quadro
esquemático

clínicaclínica
médicade
pequenos
animais

V O L  1

Manuais
da Medicina
Veterinária

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folha de Rosto MMV Volume 1- Clínica Médica de Pequenos Animais.pdf   1   28/07/2020   20:12:32



clínicaclínica
médicade
pequenos
animais

V O L  1

Manuais
da Medicina
Veterinária

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folha de Rosto MMV Volume 1- Clínica Médica de Pequenos Animais.pdf   2   28/07/2020   20:12:32



Título |

Editora |

Diagramação|

Capa |

Copidesque |

Conselho Editorial |  

Clínica Médica de Pequenos Animais

Karen Nina Nolasco

Microart Design Editorial

Mateus Machado

Microart Design Editorial

Caio Vinicius Menezes Nunes

Itaciara Lazorra Nunes

Paulo Costa Lima

Silvio José Albergaria da Silva

© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. 
pela Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução 
deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas 
ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições apli-
cam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem 
permissão expressa da Editora.

2021

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172 
Caminho das Árvores,  
Edf. Salvador Offiace & Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770, Salvador - BA.
Telefone: 71.3052-4831
www.sanarsaude.com
atendimento@editorasanar.com.br

Souza, Mary'Anne Rodrigues de

Clínica Médica de Pequenos Animais / Mary'Anne Rodri-
gues de Souza. – 1. ed. - Salvador, BA : Editora Sanar, 2020.
464 p.; il; 16x23 cm. (Coleção Manuais de Medicina 
Veterinária, v.1).

ISBN 978-65-87930-09-1

1. Clínica Médica. 2. Manual. 3. Medicina. 4. Pequenos 
Animais. 5. Veterinária. I. Título. II. Assunto. III. Souza, 
Mary'Anne Rodrigues de.

CDD: 636.089
CDU: 619                                         

  C972f 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo-SP)

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes 
CRB-8 8846

Referência bibliográfica
SOUZA, Mary'anne Rodrigues de. Clínica Médica de Pequenos Animais. 1. ed. Salvador, BA: Editora Sanar, 
2020. (Coleção Manuais de Medicina Veterinária, v. 1). 



ORGANIZADOR

AUTORAS

Médica Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2007). Residên-

cia em Clínica Médica de Cães e Gatos pela Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (2010). Mestre (2012) e Doutora (2015) em Biociência Animal pela Universi-

dade Federal Rural de Pernambuco. Pós-graduada em Dermatologia Veterinária pela 

EQUALIS (2014). Atualmente é Professora Adjunta de Clínica Médica de Caninos e 

Felinos da Universidade Federal Rural de Pernambuco desde 2015. É tutora do Pro-

grama de Residência Multiprofissional da Saúde e chefe do setor de Dermatologia 

Veterinária da mesma Universidade. Professora de Clínica Médica de Caninos e Feli-

nos UFRPE. Tem experiência na área de Clínica Médica de Cães e Gatos com ênfase 

em Dermatologia Veterinária.

EDNA MICHELLY DE SÁ SANTOS

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (2003). Médi-

ca Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (2013). Mestre (2005) e Doutora 

(2010) em Imunologia pelo programa de Pós-graduação em Imunologia da Univer-

sidade Federal da Bahia. Pós-doutora em Biotecnologia pela Fiocruz/BA (2012). Atu-

ação profissional em clínica de pequenos animais. Atuação acadêmica em clínica de 

pequenos e patologia clínica.

ANA LUIZA DIAS ANGELO 

Médico Veterinário pela Faculdade de Castelo – FACASTELO (2011). Residência 

em Clínica Médica de Carnívoros Domésticos pela Universidade Federal da Bahia 

(2015). Mestre em Ciência Animal nos trópicos com ênfase em Oftalmologia Ve-

terinária pela Universidade Federal da Bahia (2017). Foi professor substituto de 

Clínica Médica e Diagnóstico por imagem da UFBA (2016) e Professor de Clínica 

Médica de Pequenos Animais, Prática Hospitalar de Pequenos Animais e Oftal-

mologia Veterinária da UNIME (2017-2018). Atualmente atua como médico Vete-

rinário autônomo na área de Clínica Médica de Pequenos Animais e Oftalmologia 

Veterinária.

FELIPE BALDO LIMA



LAIANE FERREIRA BULHOSA

MARY'ANNE RODRIGUES DE SOUZA

Médica Veterinária pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (2016). Mestre 

em Ciência Animal nos Trópicos, com ênfase em Tumor Venéreo Transmissível Cani-

no pela Universidade Federal da Bahia (2018). Atuação em clínica médica de peque-

nos animais. Autora e colaboradora da Sanar desde 2019.

Médica Veterinária pela Faculdade Pio Décimo (2005). Pós-graduada em clínica e 

cirurgia de pequenos animais pela Equalis (2006). Mestre em Ciência Animal nos 

Trópicos com concentração em Oftalmologia Veterinária pela Universidade Federal 

da Bahia (2014). Pós-graduada em gestão acadêmica e docência do ensino supe-

rior: teoria, experiências e práticas pela Faculdade Pio Décimo (2015). Pós-gradua-

da em clínica médica de felinos pela Equalis (2015). Doutora em Biociência Animal 

com concentração em Oftalmologia Veterinária pela UFRPE (2019). Pós-graduanda 

em Oftalmologia Veterinária pela Anclivepa/SP. Docente na Faculdade Pio Décimo 

ministrando as disciplinas de Clínica Médica de Cães e Gatos I e II, Terapêutica Veteri-

nária e Deontologia e Legislação Veterinária. Coordenadora do GICEPA-Grupo de Ini-

ciação científica e extensão em pequenos animais da Faculdade Pio Décimo (2017). 

Autora colaboradora da Sanar desde de 2018. Tem experiência na área de Medicina 

Veterinária, com ênfase em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais e Oftalmologia 

veterinária.

Médica Veterinária pela Faculdade Pio Décimo (2012). Pós Graduada em Endocrino-

logia e Metabologia em Pequenos Animais pela Associação Nacional de Clínicos Ve-

terinários de Pequenos Animais - ANCLIVEPA (2014). Sócia do centro de especialida-

de Atrium - Especialidades Veterinárias. Palestrante em eventos diversos envolvendo 

a área de Endocrinologia veterinária desde 2015. Atualmente realiza atendimentos 

em Sergipe e Alagoas nas áreas de Endocrinologia e Metabologia Veterinária.

MARIA CAROLINA CARDOSO



PAULA GABRIELA DA SILVA CARDOSO

Médica Veterinária pela Faculdade Pio Décimo (2013). Residência em Clínica Médica 

de Carnívoros Domésticos pela Universidade Federal da Bahia (2016). Mestre em Ci-

ência Animal nos trópicos, com ênfase em Nefrologia Veterinária pela Universidade 

Federal da Bahia (2018). Pós-graduanda em Nefrologia e Urologia em Pequenos Ani-

mais pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais – AN-

CLIVEPA. Atualmente é médica veterinária do Hospital Veterinário da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (HOVET-UFRPE), com atuação em Clínica Médica de 

Pequenos Animais e Nefrologia Veterinária e realiza atendimento especializado au-

tônomo em Nefrologia Veterinária.

Médica Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (2018). Mestranda em Zoo-

tecnia com ênfase em Nutrição de Cães e Gatos pela Universidade Federal da Bahia. 

Autora colaboradora da Sanar desde 2019. Possui experiência com docência para 

graduação e cursos técnicos veterinários. Além disso, atua profissional, acadêmica e 

cientificamente nas áreas de Clínica Médica e Nutrição de Pequenos Animais.

PALOMA SANTOS SANTANA



A coleção Manuais da Medicina Veterinária é o melhor e mais completo con-

junto de obras voltado para a capacitação e aprovação dos médicos veteriná-

rios em provas e concursos públicos em todo o Brasil. Elaborada a partir de uma 

metodologia que julgamos ser a mais apropriada ao estudo, contemplamos os 

volumes da coleção com os seguintes recursos:

✓  Teoria esquematizada de todos os assuntos;

✓  Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas);

✓  Quadros, tabelas e esquemas didáticos;

✓  Destaque em amarelo para as palavras-chave;

✓ Questões categorizadas por grau de dificuldade, seguindo o seguinte  

modelo:

APRESENTAÇÃO

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DIFÍCIL

Elaborado por autoras com sólida formação acadêmica em Medicina Veterinária, 

a presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em 

nossa avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas 

performances em provas e concursos. 

KAREN NINA NOLASCO
Editora

VOLUME 1 - CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS



DOENÇAS INFECIOSAS

1. Introdução ........................................................................................................................21

2. Cinomose ..........................................................................................................................22

2.1 Introdução e etiologia .........................................................................................................................22

2.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................22

2.3 Manifestações clinicopatológicas ...................................................................................................23

2.4 Diagnóstico ..............................................................................................................................................26

2.5 Tratamento e prevenção ....................................................................................................................26

3. Parvovirose canina...........................................................................................................27

3.1 Introdução ................................................................................................................................................27

3.2 Parvoviridae .............................................................................................................................................28

3.3 Epidemiologia .........................................................................................................................................28

3.4 Taxonomia e estrutura do vírus .......................................................................................................29

3.5 Patogênese ..............................................................................................................................................30

3.6 Sinais clínicos ..........................................................................................................................................30

3.7 Diagnóstico e análises clincopatológicas ....................................................................................32

3.8 Profilaxia e tratamento ........................................................................................................................33

4. Erliquiose ..........................................................................................................................34

4.1 Introdução ................................................................................................................................................34

4.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................34

4.3 Etiologia e aspectos relacionados ao vetor ................................................................................35

4.4 Fisiopatogenia e sinais clínicos ........................................................................................................36

4.5 Diagnóstico ..............................................................................................................................................37

4.6 Tratamento e prevenção ....................................................................................................................38

4.7 Erliquiose felina ......................................................................................................................................40

5. Babesiose ..........................................................................................................................40

5.1 Introdução ................................................................................................................................................40

5.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................40

5.3 Etiopatogenia..........................................................................................................................................41

5.4 Babesiose Felina .....................................................................................................................................42

5.5 Diagnóstico ..............................................................................................................................................43

5.6 Tratamento ...............................................................................................................................................43

6. Leishmaniose canina .......................................................................................................44

6.1 Introdução ................................................................................................................................................44

6.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................45

6.3 Patogenia e aspectos imunológicos ..............................................................................................47

6.4 Manifestações clínicas .........................................................................................................................49

CAPÍTULO 1

SUMÁRIO



6.5 Diagnóstico ..............................................................................................................................................52

6.6 Tratamento e acompanhamento de cães infectados .............................................................55

6.7 Controle e prevenção ..........................................................................................................................58

6.8 Leishmaniose felina ..............................................................................................................................59

6. Retrovírus felino ...............................................................................................................60

7.1 Introdução ................................................................................................................................................60

7.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................60

7.3 Etiologia ....................................................................................................................................................61

7.4 Fisiopatogenia ........................................................................................................................................63

7.5 Manifestações clínicas .........................................................................................................................65

7.6 Diagnóstico ..............................................................................................................................................67

7.7 Tratamento e prevenção ....................................................................................................................67

8. Peritonite infecciosa felina ..............................................................................................68

8.1 Introdução ................................................................................................................................................68

8.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................68

8.3 Etiologia ....................................................................................................................................................68

8.4 Transmissão .............................................................................................................................................69

8.5 Patogênese ..............................................................................................................................................70

8.6 Manifestações clínicas .........................................................................................................................70

8.7 Diagnóstico ..............................................................................................................................................71

8.8 Tratamento e prevenção ....................................................................................................................73

9. Clostridioses .....................................................................................................................73

9.1 Introdução ................................................................................................................................................73

9.2 Epidemiologia .........................................................................................................................................74

9.3 Etiologia, patogenia e sinais clínicos .............................................................................................74

9.4 Diagnóstico ..............................................................................................................................................76

9.5 Tratamento e prevenção ....................................................................................................................78

10. Leptospirose ...................................................................................................................78

10.1 Introdução .............................................................................................................................................78

10.2 Epidemiologia .....................................................................................................................................79

10.3 Etiologia .................................................................................................................................................79

10.4 Patogênese ...........................................................................................................................................81

10.5 Sinais clínicos e alterações laboratoriais ...................................................................................82

10.6 Diagnóstico ...........................................................................................................................................82

10.7 Tratamento ...........................................................................................................................................85

10.8 Leptospirose em gatos .....................................................................................................................86

10.9 Prevenção ..............................................................................................................................................86

11. Dirofilariose ....................................................................................................................86

11.1 Introdução ...........................................................................................................................................86

11.2 Epidemiologia ....................................................................................................................................87

11.3 Biologia e ciclo de vida ...................................................................................................................88



11.4 Patogênese ..........................................................................................................................................89

11.5 Sinais clínicos ......................................................................................................................................90

11.6 Diagnóstico .........................................................................................................................................91

11.7 Tratamento e prevenção ................................................................................................................92

12. Complexo respiratório felino ........................................................................................96

12.1 Introdução ...........................................................................................................................................96

12.2 Apresentação clínica .......................................................................................................................96

12.3 Etiologia e patogenia ......................................................................................................................97

12.4 Diagnóstico .......................................................................................................................................100

12.5 Tratamento e prevenção ..............................................................................................................101

Quadro Resumo .................................................................................................................103

Quadro Esquemático .........................................................................................................104

Questões Comentadas.......................................................................................................105

GASTROENTEROLOGIA

1. Introdução ......................................................................................................................110

2. Abordagem Clínica do Vômito e Diarreia ....................................................................110

2.1 Vômito ......................................................................................................................................................110

2.2 Diarreia ....................................................................................................................................................116

3. Megaesôfago ..................................................................................................................122

3.1 Etiologia ..................................................................................................................................................122

3.2 Manifestações clínicas .......................................................................................................................123

3.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................123

3.4 Tratamento .............................................................................................................................................124

4. Doença Inflamatória Intestinal .....................................................................................125

4.1 Etiologia ..................................................................................................................................................125

4.2 Manifestações clínicas .......................................................................................................................126

4.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................126

4.4 Tratamento .............................................................................................................................................128

5. Pancreatite ......................................................................................................................129

5.1 Fisiopatologia ........................................................................................................................................129

5.2 Fatores predisponentes ....................................................................................................................130

5.3 Manifestações clínicas .......................................................................................................................131

5.4 Diagnóstico ............................................................................................................................................131

5.5 Tratamento .............................................................................................................................................132

6. Insuficiência Pancreática Exócrina ...............................................................................134

6.1 Etiologia ..................................................................................................................................................135

6.2 Manifestações clínicas .......................................................................................................................135

6.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................135

6.4 Tratamento .............................................................................................................................................136

CAPÍTULO 2



7. Abordagem Clínica das Doenças Hepatobiliares .......................................................137

7.1 Manifestações das Alterações Hepatobiliares .........................................................................138

7.2 Doenças hepáticas ..............................................................................................................................141

7.3 Doenças do sistema biliar ................................................................................................................144

Quadro Resumo .................................................................................................................146

Quadro Esquemático .........................................................................................................147

Questões Comentadas.......................................................................................................148

NEFROLOGIA E UROLOGIA

1. Doença Renal Crônica ....................................................................................................156

1.1 Classificação da DRC ..........................................................................................................................158

1.2 Azotemia e síndrome urêmica .......................................................................................................159

1.3 Equilíbrio hídrico .................................................................................................................................163

1.4 Equilíbrio eletrolítico ..........................................................................................................................163

1.5 Equilíbrio ácido-base .........................................................................................................................164

1.6 Anemia.....................................................................................................................................................165

1.7 Metabolismo de cálcio e fósforo ...................................................................................................165

1.8 Hipertensão arterial............................................................................................................................166

1.9 Proteinúria renal ..................................................................................................................................168

1.10 Diagnóstico da DRC ........................................................................................................................168

1.11 Tratamento da DRC .........................................................................................................................172

2. Injúria Renal Aguda (IRA) ..............................................................................................178

2.1 Classificação da IRA ............................................................................................................................179

2.2 Fases da IRA ...........................................................................................................................................187

2.3 Diagnóstico da IRA ..............................................................................................................................188

2.4 Tratamento da IRA ..............................................................................................................................189

3. Infecção do Trato Urinário .............................................................................................193

3.1 Bacteriúria assintomática .................................................................................................................194

3.2 Cistite bacteriana esporádica .........................................................................................................196

3.3 Cistite bacteriana recorrente ..........................................................................................................199

3.4 Pielonefrite .............................................................................................................................................201

4. Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos ............................................................204

4.1 Cistite idiopática/intersticial felina (CIF) .....................................................................................206

4.2 Urolitíase .................................................................................................................................................212

4.3 Tampões uretrais .................................................................................................................................213

4.4 Neoplasias ..............................................................................................................................................213

5. Urolitíases .......................................................................................................................213

5.1 Fisiopatologia das urolitíases .........................................................................................................214

5.2 Composição do urólito......................................................................................................................215

5.3 Diagnóstico das urolitíases ..............................................................................................................217

CAPÍTULO 3



5.4 Tratamento das urolitíases ..............................................................................................................218

5.5 Tipos de urólitos e terapia específica ..........................................................................................221

6. Manejo Nutricional do Paciente Renal ........................................................................230

6.1 Avaliação nutricional .........................................................................................................................230

6.2 Ajuste nutricional para o paciente renal ....................................................................................233

6.3 Introduzindo a dieta terapêutica renal .......................................................................................235

6.4 Cálculo da ingestão calórica ...........................................................................................................236

6.5 Monitoramento após introdução da dieta ...............................................................................236

Quadro Resumo .................................................................................................................237

Quadro Esquemático .........................................................................................................239

Questões Comentadas.......................................................................................................243

CARDIOLOGIA

1. Introdução ......................................................................................................................254

2. Degeneração mixomatosa valvar.................................................................................254

3. Endocardite infecciosa ..................................................................................................259

4. Cardiomiopatia dilatada ...............................................................................................261

5. Cardiomiopatia hipertrófica .........................................................................................265

6. Insuficiência cardíaca congestiva .................................................................................268

7. Edema pulmonar cardiogênico ....................................................................................271

8. Hipertensão pulmonar ..................................................................................................275

9. Manejo alimentar do paciente cardiopata ..................................................................277

Quadro Resumo .................................................................................................................281

Quadro Esquemático .........................................................................................................282

Questões Comentadas.......................................................................................................284

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

1. Introdução ......................................................................................................................292

2. Asma Felina .....................................................................................................................292

2.1 Patogenia ................................................................................................................................................293

2.2 Manifestações clínicas .......................................................................................................................293

2.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................294

2.4 Tratamento .............................................................................................................................................294

3. Síndrome do Cão Braquicefálico ..................................................................................295

3.1 Alterações Anatômicas .....................................................................................................................296

3.2 Manifestações clínicas .......................................................................................................................298

3.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................298

3.4 Tratamento .............................................................................................................................................298

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 4



4. Colapso Traqueal ............................................................................................................299

4.1 Etiologia ..................................................................................................................................................299

4.2 Manifestações clínicas .......................................................................................................................300

4.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................300

4.4 Tratamento .............................................................................................................................................301

5. Rinites ..............................................................................................................................302

5.1 Rinite bacteriana ..................................................................................................................................302

5.2 Rinite viral ...............................................................................................................................................303

5.3 Rinite fúngica ........................................................................................................................................303

5.4 Rinite alérgica ........................................................................................................................................304

5.5 Rinite linfoplasmocítica.....................................................................................................................305

6. Pneumonias ....................................................................................................................305

6.1 Pneumonia bacteriana ......................................................................................................................305

6.2 Pneumonia viral ...................................................................................................................................306

6.3 Pneumonia fúngica ............................................................................................................................307

6.4 Pneumonia parasitária ......................................................................................................................307

6.5 Pneumonia por aspiração ................................................................................................................308

Quadro Resumo .................................................................................................................309

Quadro Esquemático .........................................................................................................310

Questões Comentadas.......................................................................................................311

ENDOCRINOLOGIA  E METABOLOGIA

1. Diabetes Mellitus ...........................................................................................................318

1.1 O Pâncreas ..............................................................................................................................................319

1.2 Epidemiologia do Diabetes Mellitus ...........................................................................................319

1.3 Fisiopatogenia do Diabetes Mellitus em Cães .........................................................................320

1.4 Fisiopatogenia do Diabetes Mellitus em Gatos ......................................................................321

1.5 Manifestações Clínicas do Diabetes Mellitus ...........................................................................321

1.6 Diagnóstico do Diabetes Mellitus .................................................................................................323

1.7 Tratamento do Diabetes mellitus em Cães e Gatos ..............................................................324

1.8 Complicações do Diabetes Mellitus ............................................................................................328

2. Diabetes Insípido ...........................................................................................................329

2.1 O Hormônio Antidiurético ...............................................................................................................330

2.2 Fisiopatogenia e Manifestações Clínicas do Diabetes Insípido ........................................330

2.3 Diagnóstico de Diabetes Insípido .................................................................................................331

2.4 Tratamento do Diabetes Insípido Central .................................................................................334

3. Hiperadrenocorticismo canino .....................................................................................334

3.1 Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal ..............................................................................................335

3.2 Classificação e Epidemiologia do Hiperadrenocorticismo .................................................338

3.3  Fisiopatogenia e Manifestações clínicas do Hiperadrenocorticismo .............................338

CAPÍTULO 6



3.4 Diagnóstico de Hiperadrenocorticismo .....................................................................................343

3.5 Tratamento de Hiperadrenocorticismo .....................................................................................346

4. Doença de Addison ........................................................................................................349

4.1 As Adrenais ............................................................................................................................................349

4.2 Fisiopatogenia do Hipoadrenocorticismo ................................................................................351

4.3  Epidemiologia e Manifestações Clínicas do Hipoadrenocorticismo ..............................353

4.4 Diagnóstico da Doença de Addison ............................................................................................354

4.5 Tratamento de Hipoadrenocorticismo .......................................................................................355

5. Hipotireoidismo Canino ................................................................................................357

5.1 A Tireoide ................................................................................................................................................357

5.2 Etiopatogenia do Hipotireoidismo canino ...............................................................................359

5.3 Epidemiologia do Hipotireoidismo canino ..............................................................................360

5.4 Manifestações Clínicas do Hipotireoidismo .............................................................................360

5.5 Diagnóstico de Hipotireoidismo canino ....................................................................................363

5.6 Tratamento .............................................................................................................................................365

6. Hipertireoidismo felino .................................................................................................365

6.1 A Tireoide do Gato ..............................................................................................................................366

6.2 Etiopatogenia da Tireotoxicose .....................................................................................................366

6.3 Epidemiologia do Hipertireoidismo felino ...............................................................................367

6.4 Manifestações Clínicas da Tireotoxicose ....................................................................................367

6.5 Diagnóstico de Hipertireoidismo felino .....................................................................................371

6.6 Tratamento da tireotoxicose ...........................................................................................................373

Quadro Resumo .................................................................................................................375

Quadro Esquemático .........................................................................................................378

Questões Comentadas.......................................................................................................380

OFTALMOLOGIA

1. Introdução ......................................................................................................................390

2. Lesões ulcerativas corneanas .......................................................................................390

2.1 Sinais clínicos ........................................................................................................................................392

2.2 Diagnóstico ............................................................................................................................................392

2.3 Tratamento ............................................................................................................................................392

3. Conjuntivite ....................................................................................................................393

3.1 Ceratoconjuntivite seca (CCS) ........................................................................................................394

4. Uveítes .............................................................................................................................398

4.1 Classificação e etiopatogenia .........................................................................................................399

4.2 Sinais Clínicos ........................................................................................................................................400

4.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................400

4.4 Tratamento ............................................................................................................................................401

CAPÍTULO 7



5. Glaucoma ........................................................................................................................402

5.1 Classificação ..........................................................................................................................................403

5.2 Sinais clínicos e alterações ...............................................................................................................404

5.3 Diagnóstico  ...........................................................................................................................................405

5.4 Tratamento ............................................................................................................................................406

Quadro Resumo .................................................................................................................410

Quadro Esquemático .........................................................................................................411

Questões Comentadas.......................................................................................................412

DERMATOLOGIA

1. Introdução ......................................................................................................................422

2. Dermatite úmida aguda ................................................................................................422

2.1 Sinais clínicos ........................................................................................................................................423

2.2 Diagnóstico ............................................................................................................................................423

2.3 Tratamento .............................................................................................................................................423

3. Dermatopatias parasitárias ..........................................................................................424

3.1 Escabioses canina e felina ................................................................................................................424

3.2 Otoacaríase ............................................................................................................................................426

3.3 Demodiciose ou sarna demodécica ..........................................................................................429

4. Dermatofitose ................................................................................................................432

4.1 Agentes etiológicos e epidemiologia .........................................................................................432

4.2 Sinais clínicos ........................................................................................................................................433

4.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................433

5. Esporotricose ..................................................................................................................436

5.1 Agentes etiológicos e epidemiologia .........................................................................................436

5.2 Sinais clínicos ........................................................................................................................................436

5.3 Diagnóstico ............................................................................................................................................438

5.4 Tratamento e prevenção ..................................................................................................................439

6. Dermatites alérgicas ......................................................................................................440

6.1 Dermatite alérgica à picada de ectoparasitos .........................................................................440

6.2 Dermatite alérgica alimentar ..........................................................................................................444

6.3 Dermatite atópica ...............................................................................................................................446

7. Otites ...............................................................................................................................451

7.1 Anatomo-fisiologia da orelha .........................................................................................................451

7.2 Epidemiologia .......................................................................................................................................451

7.3 Abordagem clínica ..............................................................................................................................452

7.4 Otites externas......................................................................................................................................452

7.5 Otites médias ........................................................................................................................................455

Quadro Resumo .................................................................................................................456

Quadro Esquemático .........................................................................................................457

Questões Comentadas.......................................................................................................459

CAPÍTULO 8



109 

CAPÍTULO

2

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

GASTROENTEROLOGIA

Paloma Santos Santana

O que você verá neste capítulo:
Introdução
Abordagem Clínica do Vômito e Diarreia

Vômito
Diarreia

Megaesôfago
Etiologia
Manifestações Clínicas
Diagnóstico
Tratamento

Doença Inflamatória Intestinal
Etiologia
Manifestações Clínicas
Diagnóstico
Tratamento

Pancreatite
Fisiopatologia
Fatores Predisponentes
Manifestações Clínicas
Diagnóstico
Tratamento

Insuficiência Pancreática Exócrina
Etiologia
Manifestações Clínicas
Diagnóstico
Tratamento

Abordagem Clínica das Doenças Hepatobiliares
Manifestações das Alterações Hepatobiliares



110 

CAPÍTULO 2

Doenças Hepáticas
Doenças do Sistema Biliar

Quadro Resumo
Quadro Esquemático
Questões Comentadas
Referências

1. INTRODUÇÃO

A gastroenterologia estuda a fisiologia e desordens do sistema digestó-
rio. Ele é composto pelo trato gastrointestinal primário (boca, orofaringe, 
esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, e ânus), pâncreas, fígado 
e vias biliares. O sistema digestivo conta com o controle neural, endócrino 
e parácrino para realizar suas funções como a motilidade para transitar 
o alimento no tubo digestivo, secreção de enzimas e emulsificantes para 
passagem do conteúdo alimentar, digestão e absorção dos nutrientes, e 
metabolização de nutrientes, fatores de coagulação e toxinas1. Além dis-
so, o sistema gastrointestinal também auxilia na modulação da resposta 
imunológica, devido ao tecido linfoide associado ao intestino (GALT) e a 
simbiose com a microbiota intestinal2.

2. ABORDAGEM CLÍNICA DO VÔMITO E DIARREIA

2.1 Vômito

O vômito, também chamado de êmese, é definido pela expulsão do 
conteúdo gástrico e, ocasionalmente, duodenal, através da boca, com a 
atuação dos sistemas gastrointestinal, respiratório, muscular e neurológi-
co3. A êmese é uma via reflexa complexa desenvolvida durante a evolução 
para proteger os animais de substâncias tóxicas ou nocivas ao trato gas-
trointestinal. Sendo que, atualmente, é um resultado de sinais neurais e 
humorais oriundo de distúrbios gastrointestinais ou não4. Esse processo 
é mediado por eventos que se sobrepõem em coordenação para evitar 
efeitos danosos, como a aspiração do conteúdo enquanto o elimina5.

✓
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2.1.1 Fisiopatologia

O sistema nervoso central é responsável por iniciar o ato do vômito, 
através da estimulação do centro emético, também chamado de centro 
do vômito6. Essa região é localizada na medula oblonga (bulbo) do tronco 
encefálico, e é formada por um conjunto de núcleos repletos de recep-
tores serotoninérgicos (5HT3), adrenérgicos (α2) e neurocinéticos (NK1). A 
ativação desses receptores pode ocorrer por duas vias: humoral e neural4,7.

A via humoral é ativada por substâncias circulantes na corrente sanguí-
nea que estimulam a zona de gatilho quimiorreceptora (ZGQ), localizado na 
área postrema na base do quarto ventrículo, e rica nos receptores citados, e 
nos histaminérgicos (H1), dopaminérgicos (D2) e colinérgicos (M1)

4. Essa re-
gião é desprovida de barreira hematoencefálica e, por isso, está diretamente 
exposta a substâncias emetogênicas na circulação como toxinas urêmicas, 
eletrólitos, distúrbios osmolares e ácidos-base, e medicamentos4,7.

A via neural é ativada por meio do estímulo direto ao sistema nervoso pelas 
vias aferentes vagais, simpáticas, vestibulares, cerebrocorticais ou do núcleo 
do trato solitário (Figura 1). Essa ativação ocorre devido aos receptores peri-
féricos específicos encontrados em todo o corpo, principalmente nas vísceras 
abdominais. O trato gastrointestinal é rico em receptores 5HT3 e NK1, especial-
mente o duodeno, que, por isso, tem sido referido como “órgão da náusea”4,8.

Com a ativação do centro do vômito, os neurônios eferentes e mioen-
téricos são estimulados e ocorrem contrações retrógradas do estômago e 
duodeno, relaxamento do esfíncter e refluxo gastroesofágico, abertura do 
esfíncter cricoesofágico e liberação do conteúdo gastrointestinal, culmi-
nando na êmese7,8.

Figura 1. Via neural da ativação do centro do vômito8.
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2.1.1.1 Fases do vômito

O ato físico do vômito pode ser divido em 3 fases: náusea, mímica e 
expulsão de conteúdo estomacal4.

A náusea é a fase prodrômica da êmese manifestada por meio da hi-
persalivação, tremores, bocejo, depressão ou inquietação, lambedura dos 
lábios e deglutições repetidas. Nesse momento, a saliva produzida atua 
como lubrificante esofágico e, por ser rica em bicarbonato, neutraliza o 
ácido gástrico do conteúdo estomacal que passará pelo tubo. Além disso, 
inicia uma redução na motilidade gástrica e esofágica, e no tônus do es-
fíncter inferior do esôfago, seguido pelo aumento da motilidade retrógra-
da do intestino delgado proximal4,8.

A mímica do vômito é caracterizada pela pressão intratorácica negati-
va e pressão abdominal positiva, sendo observada através de contrações 
intensas do diafragma e músculos abdominais. Nesse momento há passa-
gem do conteúdo duodenal para o estômago devido às contrações retró-
gradas, bem como contração do piloro e relaxamento do fundo gástrico, 
movimentos rítmicos com inibição da saliva e mistura do conteúdo esto-
macal. Ademais, os músculos intercostais externos são ativados, a laringe 
é elevada e há um aumento do tônus do esfíncter esofágico superior, do 
esôfago cervical e dos músculos faríngeos4,9.

Durante a expulsão do conteúdo estomacal, o tônus esofágico, fa-
ríngeo e do esfíncter esofágico diminui, há o relaxamento do diafragma 
crural, seguido de aumento nas contrações dos músculos abdominais e 
diafragmáticos, assim, comprimindo o estômago e mudando a pressão 
intratorácica para positiva. Essa mudança de pressão é responsável pelo 
movimento de expulsão do material estomacal. Com a passagem do con-
teúdo pela faringe, ocorre a inibição da respiração e fechamento da glote 
para evitar aspiração4,8.

2.1.2 Vômito, regurgitação, disfagia e engasgo

A expulsão de conteúdo pela boca pode ser confundida entre vômi-
to, regurgitação, disfagia e engasgo (Quadro 1). A fase de mímica auxilia 
a distinguir o vômito das demais manifestações4. Além disso, o vômito 
consiste na evacuação ativa de alimentos digeridos total ou parcialmen-
te devido à atuação coordenada dos sistemas gastrointestinal, nervoso, 
muscular e respiratório10.
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A regurgitação é caracterizada pela expulsão passiva do conteúdo 
esofágico, e ocasionalmente estomacal, devido a movimentos retró-
grados. Esse conteúdo não é digerido, pode possuir o formato tubu-
lar do esôfago, e geralmente está relacionado a distúrbios no órgão. A 
disfagia consiste na dificuldade de deglutição, estando relacionado com 
alterações orofaríngeas, sendo percebida pela dificuldade de preensão, 
queda de alimentos pela comissura da boca e sialorreia, por exemplo. O 
engasgo com preende um reflexo de vômito ocasionado pela irritação 
mecânica do palato posterior ou faringe, e normalmente é representado 
por tosse10.

Quadro 1. Diferença clínica entre os mecanismos  
de evacuação de conteúdo pela boca3.

Sinal clínico Vômito Regurgitação Disfagia Engasgo

Náusea Presente Ausente Ausente Ausente

Mímica Presente Ausente Ausente Ausente

Tosse Ausente Ausente Variável Presente

Conteúdo Digerido Não digerido Não digerido Não digerido

Formato Variável
Pode ser 
tubular

Variável Variável

Bile Variável Ausente Ausente Ausente

Sangue Variável Variável Variável Variável

Muco Variável Variável Ausente Presente

Deglutição Normal Normal Dificultosa Dificultosa

2.1.3 Causas

O vômito possui diversas etiologias, e uma anamnese detalhada, além 
de diferenciar o vômito das demais expulsões de alimentos por via oral, 
também é fundamental para direcionar as suspeitas. Compreender se a 
êmese é aguda (menos de 7 dias) ou crônica (mais de 7 dias), é um dos 
primeiros passos para o raciocínio clínico. Depois, é necessário investigar 
a frequência, conteúdo, coloração, odor, presença de corpo estranho, san-
gue, muco, bile, histórico de doenças prévias e outros sinais clínicos apre-
sentados3. Além disso, exames complementares sanguíneos, moleculares, 
histopatológicos, e de imagem podem ser fundamentais para diagnosti-
car a causa da êmese4.
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Palavras-chave Descrição

Alotriofagia Ingestão compulsiva de substância sem valor nutritivo3.

Aspiração Atração de conteúdo para as vias aéreas23.

Borborigmos Som gorgolejante oriundo do movimento gases envolto por líquido3.

Citoprotetores Droga que promove proteção celular49.

Colestase Diminuição ou ausência do fluxo biliar39.

Digestibilidade Capacidade do animal utilizar o nutriente devido a característica do 
alimento12.

Disquezia Dificuldade de defecar3.

Enteropatia Alteração no intestino15.

Esofagograma Radiografia contrastada do esôfago20.

Esteatorreia Fezes com excesso de gordura3.

Hepatite Inflamação do fígado39.

Hipocobalaminemia Níveis séricos de vitamina B12 abaixo do valor de referência43.

Má absorção Captação inadequada dos nutrientes15.

Motilidade Movimento de peristaltismo intestinal11.

Movimento 
retrógrado

Movimento na direção oposta do padrão20.

Peristaltismo Contração involuntária para avanço do conteúdo nos órgãos ocos11.

Polimiopatia Alterações nas fibras musculares esqueléticas20.

Posição de prece Posição em que o animal fica com os membros torácicos paralelos ao 
chão, e o membro pélvico estendido; sinal de dor abdominal39. 

Tenesmo Esforço para defecar repetitivo e improdutivo3.

Tripsina Forma ativada do tripsinogênio; enzima pancreática31.

Zigmogênio Precursor inativo de enzimas31.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (COREMU – UFP – 2019) 
No abdome agudo em cães de meia-idade, os principais sinais clínicos ob-
servados são os vômitos agudos, associados a desidratação e algia abdo-
minal. A presença desses sintomas, sendo a algia mais evidente na porção 
epigástrica direita, associada a tenesmo, hematoquezia, icterícia e febre; e 
alterações hematológicas tais como anemia, leucocitose com neutrofilia 
tóxica e trombocitopenia, sugerem como diagnóstico presuntivo:

 Ⓐ Cirrose hepática.
 Ⓑ Hepatite infecciosa canina.
 Ⓒ Insuficiência pancreática exócrina.
 Ⓓ Urolitíase vesical.
 Ⓔ Pancreatite aguda.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
Resolução: As manifestações clínicas de abdômen agudo em cães de 
meia-idade, associadas com alterações intestinais, colestase (nesse caso, 
extra hepático), sinais de inflamação intensa (febre e leucocitose com neu-
trofilia tóxica), e coagulopatia (hematoquezia, anemia e trombocitopenia), 
provavelmente por coagulação intravascular disseminada, são bastante 
sugestivas de pancreatite aguda31,35,37.

Resposta: Ⓔ 

02 (COREMU – UFF – 2019) 
A encefalopatia hepática é uma síndrome clínica resultante de alterações 
metabólicas de doenças hepáticas congênitas ou adquiridas. As toxinas 
absorvidas no intestino que não foram removidas pelo fígado contribuem 
para os sinais de disfunção neurológica. Assim, é correto afirmar que:

 Ⓐ Os shunts portossistêmicos congênitos são causas comuns de encefa-
lopatia hepática sendo as raças de grande porte as mais afetadas.

 Ⓑ O exame ideal para diagnóstico da insuficiência hepática é a dosagem 
de ácidos biliares nas fezes antes e depois da alimentação.

 Ⓒ A utilização de dissacarídeos não absorvíveis como a lactulose pode con-
tribuir para maior excreção de amônia, por alcalinizar o conteúdo do colón, 
além de inibir o crescimento das bactérias colônicas produtoras de amônia.

 Ⓓ As substâncias de importância já relacionadas à encefalopatia hepática 
são: amônia, mercaptanos, ácidos graxos de cadeia curta e aminoácidos 
aromáticos como triptofano.
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GRAU DE DIFICULDADE ••°
Alternativa A: INCORRETA. O porte racial mais acometido depende do 
tipo de desvio portossistêmico, os intra-hepáticas são mais comuns em cães 
de porte grande, porém os extra-hepática em cães de raças miniaturas52.
Alternativa B: INCORRETA. O exame ideal para diagnóstico de insuficiên-
cia hepática, porém devido as exigências e custo para realizá-los, outros 
exames podem ser utilizados, como níveis séricos de albumina e ureia48.
Alternativa C: INCORRETA. A lactulose age acidificando o conteúdo do 
colón56.
Alternativa D: CORRETA. Quando essas substâncias se encontram em 
quantidade exacerbadas, há o desenvolvimento da encefalopatia hepática39.

03 (COREMU – UFP – 2018) 
Em relação à insuficiência pancreática exócrina (IPE) em cães e gatos, é 
correto afirmar que:

 Ⓐ A IPE é um diagnóstico funcional que resulta da presença em excesso 
de enzimas pancreáticas ativadas, o que leva à autodigestão do pâncreas.

 Ⓑ Em estudos histológicos em cães da raça Pastor Alemão, sugeriu-se 
que a atrofia acinar pancreática (AAP) seja uma doença autoimune dirigi-
da contra as ilhotas pancreáticas.

 Ⓒ Acredita-se que a AAP seja a causa predominante de IPE em cães, sen-
do a AAP particularmente reconhecida em cães jovens da raça Pastor 
Alemão.

 Ⓓ Em gatos, a AAP também foi reconhecida como uma das causas mais 
comuns de IPE.

 Ⓔ A maioria dos cães e gatos com IPE é apresentada nas clínicas por cau-
sa de diarreia crônica e emaciação, em conjunto com falta de apetite.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
Alternativa A: INCORRETA. A IPE resulta da escassez das enzimas 
pancreá ticas devido à redução funcional do órgão43,44.
Alternativa B: INCORRETA. A atrofia acinar pancreática leva à atrofia das 
células acinares, e não das ilhotas pancreáticas43,44.
Alternativa C: CORRETA. Outras causas de IPE, como a pancreatite crôni-
ca, é menos comum nos cães43,44.
Alternativa D: INCORRETA. Nos felinos, a causa mais comum de IPE é a 
pancreatite crônica43,44.


