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RESUMO  

Introdução: Distocia é definida como uma dificuldade de nascer ou a inabilidade 

materna em expelir os fetos pelo canal do parto, sem assistência, podendo ocorrer em 

decorrência de problemas de origem materna, fetal ou de ambos. As causas mais comuns de 

distocia destacam-se a inércia uterina e alterações da estática fetal, sendo importante o 

acompanhamento do médico veterinário durante a gestação. Nos felinos a duração média do 

parto é de 16 horas, com variação de 4 a 42 horas, sendo necessário saber quando se deve 

intervir no trabalho de parto. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de distocia em felino. 

Métodos: Um felino, SRD, fêmea, com 2 anos, pesando 3,5 kg foi atendida em uma clinica 

veterinária localizada em Fortaleza – CE. Tutor relata que animal entrou em trabalho de parto 

a dois dias e desde então está sem se alimentar e diminuiu a ingestão de água, ainda relatou 

que fez uso de compostos progestacionais para evitar a gestação. No exame físico 

apresentava-se com desidratação moderada, secreção marrom saindo da vulva, na palpação 

abdominal notou-se prenhez, temperatura 40°C. Os demais parâmetros encontravam-se 

dentro da normalidade. Resultados: O animal foi encaminhado para 

ovariosalpingohisterectomia, sendo constatado distocia e morte fetal. No pós-operatório o 

animal se recuperou bem, recebeu fluidoterapia (ringer com lactato) e recebeu alta com a 

seguinte prescrição amoxicilina com clavulanato de Potássio (20mg/kg), BID, durante 14 dias, 

tramadol( 2mg/kg), BID, por 5 dias, meloxicam ( 0,2 mg/kg), SID, e dipirona ( 25mg/kg), BID, 

ambos por 3 dias. Também foi indicado colar elisabetano, roupa cirurgica e digliconato de 
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clorexidina 1℅ no local da incisão. No retorno o animal se apresentava bem e com ótima 

cicatrização, sendo retirado os pontos. Conclusão: A distocia felina pode ocorrer devido a 

aplicação de progestagenos, levando a partos complicados e morte fetal, sendo indicado 

nesse caso ovariosalpingohisterectomia. 
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