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RESUMO  

São denominadas efusões pleurais o acúmulo de líquido no espaço pleural, uma 
anormalidade clínica relativamente comum na medicina felina, que se não tradadas, podem 
ocasionar o óbito do animal. O diagnóstico das efusões pleurais pode ser presuntivo por meio 
dos sinais clínicos e exame físico, sendo confirmado através de exames de imagem como 
ultrassonografia e radiografia. A radiografia de tórax é um dos principais métodos diagnósticos 
das efusões pleurais, permitindo-se confirmar a presença de líquido compreendido no espaço 
pleural, através do aumento de radiopacidade e sua distribuição – difusa ou focal. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar um caso de efusão pleural em felino, Persa, macho, seis 
anos, e seus achados radiográficos como método de diagnóstico. Em julho de 2019 o animal 
deu entrada na clínica veterinária JampaVet localizada em João Pessoa, Paraíba, 
apresentando dispneia, mucosas pálidas, respiração com boca aberta, letargia, anorexia e 
intolerância ao exercício. No exame físico foi possível identificar auscultação cardíaca 
abafada, aumento da frequência respiratória (80mpm) e hipertermia (41°C). Foram realizados 
hemograma e toracocentese, apresentando como resultados uma leucocitose por neutrofilia 
(21,5 mil/mm³) e presença de fluído exsudativo, respectivamente. Para melhor diagnóstico foi 
realizado exame radiográfico do tórax nas projeções lateral esquerda e dorsoventral, 
apresentando no exame opacificação dos tecidos moles associado a individualização das 
fissuras interlobares do espaço pleural, campos pulmonares, silhueta cardíaca, grandes 
vasos, e região mediastinal de difícil avaliação devido as alterações supracitadas, cúpulas 
diafragmáticas e ângulos costofrênicos dentro da normalidade. Mediante histórico e quadro 
clínico, sugestivo de efusão pleural, adotou-se execução do procedimento de toracocentese. 
Para a realização do procedimento, o animal foi submetido à medicação pré-anestésica 
utilizando tramadol (4mg/kg) e acepromazina (0,1mg/kg). A indução foi efetuada através da 
administração de propofol na dose de 4mg/kg por via intravenosa. Realizou-se, também, 
anestesia local infiltrativa com cloridrato de lidocaína a 2% na dose de 2mg/kg. Foi realizada 
uma incisão no 7° espaço intercostal, no qual foi inserida uma sonda uretral 8, ligada a uma 

 
1 Médica Veterinária pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campus II, 
Centro de Ciências Agrárias. Areia, Paraíba- Brasil; monica_couras@hotmail.com 

2 Médico Veterinário pela Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. Patos, Paraíba- Brasil;  
joelcamboim@gmail.com 

3 Doutor pela Universidade Federal de Lavras – UFLA. Lavras, Minas Gerais. Médico Veterinário 
responsável pela clínica veterinária JampaVet; jampavet@gmail.com 



Anais do 1º Congresso Online Internacional de Medicina Veterinária de Pequenos Animais – 
CONIMVEPA - 2020 

 

torneira de três vias, e seringa de 20 ml, drenando-se 300 ml de exsudato purulento. Após 
procedimento o animal foi mantido na fluidoterapia, por 24 horas, sendo realizado, também, a 
administração de furosemida (2mg/kg), a cada oito horas, por via intravenosa. Após as 24 
horas foi concedido a alta do animal. Como tratamento prescreveu-se cefalexina (30mg/kg), 
a cada 12 horas, durante 15 dias e meloxicam 0,2 mg/kg, a cada 24 horas, por cinco dias, 
ambos por via oral. No retorno, 15 dias após, o paciente apresentou evidente recuperação do 
quadro clínico. Embora o prognóstico de felinos com efusão pleural seja reservado, o médico 
veterinário deve lançar mãos de todas as possibilidades de diagnóstico, como exames 
radiográficos, considerados de fundamental importância para um correto diagnóstico, 
aumentando a perspectiva de sucesso, e de tratamentos para obter a cura ou aumentar a 
expectativa de vida do paciente. 
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