
A queixa de vômito crônico constitui um 
dos mais frequentes e importantes motivos 
de consulta para gatos aparentemente 
saudáveis ou debilitados. Esse sinal 
clínico cursa com episódios que duram 
por mais de três semanas. Os gatos 
podem vomitar de forma intermitente com 
o aumento da frequência variável (alguns gatos 
vomitam uma vez por mês, outros duas vezes por 
semana e até mesmo  diariamente). Todavia, é  comum 
os tutores atribuírem esse reflexo ativo ao fato 
do gato ingerir o alimento muito rápido, ou a uma 
possível sensibilidade da mucosa gástrica, ou mesmo, a  
necessidade de eliminar bolas de pelo1.
Sabe-se que o ato involuntário do vômito é o resultado de 
um complexo padrão de reflexos de respostas que é 
coordenado pelo sistema nervoso central e consiste 
na expulsão peroral forçada do conteúdo gástrico, 
provocada por contração enérgica dos músculos 
abdominais. Este deve ser diferenciado da 
regurgitação, evento passivo de transferência do 
conteúdo gástrico até a faringe5.
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Figura 1: Mecanismo e farmacologia do vômito – neurotransmissores e receptores. α2, receptor α2-adrenérgico; 
D2, receptor de dopamina2; ENKμ, δ, receptor de encefalinaμ, δ; H1, receptor de histamina1; Receptor 5-HT1, 5-hidroxitriptamina1; 
Receptor 5-HT3, 5-hidroxitriptamina3; Receptor 5-HT4, 5-hidroxitriptamina4; M1, receptor colinérgico muscarínico1; M2, 
receptor colinérgico muscarínico2; MOT, receptor de motilina; NK1,  receptor de neurocinina1; NMDA, N-metil D-aspartato; 
NTS, nucleus tractus solitarius; ω2, receptor de benzodiazepina ω2; ZDQR, zona deflagradora de quimiorreceptores 
(Adaptado 18).

2. MECANISMO
O centro do vômito é localizado no tronco 
encefálico. Este pode ser estimulado até 
atingir um limiar diretamente ou receber 
entrada de outras áreas, incluindo a 

zona deflagradora de quimiorreceptores (ZDQR), aparelho vestibular (alterações 
inflamatórias e cinetose), neurônios aferentes vagais (parassimpático) ou do córtex 
cerebral e simpáticos (fibras provenientes trato geniturinário)1.
A área postrema, ou zona deflagradora de quimiorreceptores, está localizada no 
assoalho do quarto ventrículo, fora da barreira hematencefálica, recebendo estímulos 
predominantemente por via hematogênica, em resposta a drogas e toxinas circulantes. 
Os receptores sensoriais periféricos estão presentes em diferentes locais do organismo 
como na faringe (via glossofaríngeo), no coração e grandes vasos (nervo vago); como 
também receptores viscerais em estômago, intestino delgado, principalmente duodeno, 
pâncreas, fígado, trato urinário, trato reprodutivo e peritônio. Estes se distribuem 
como receptores de dopamina, norepinefrina, 5-hidroxitriptamina, histamina, 
substância P, opioides e acetilcolina e, quando estimulados, conduzem ao vômito e à  
náusea5 (Figura 1).
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Afecções gastrintestinais 
primárias, propriamente ditas.

Por vezes, pode haver, em alguns casos, uma associação entre 
elas e levar a uma categoria de causas mistas5. 

O vômito crônico é a expressão sintomatológica de uma multiplicidade de causas, 
de mecanismos fisiopatológicos distintos, que exige abordagem ampla e meticulosa. 
Para uma melhor investigação clínica, os possíveis mecanismos envolvidos nas causas 
mais frequentes de vômito crônico em gatos podem ser divididos basicamente em 
duas categorias (Tabela 1):

As principais afecções gastrintestinais primárias incluem doenças gastrentéricas 
inflamatórias. Quando o trato gastrintestinal superior fica irritado, inflamado, ou 
excessivamente distendido, esses estímulos desencadeiam o reflexo do vômito10. 
A enterite crônica ou doença crônica gastrintestinal ou doença crônica do intestino 
delgado afeta um grande número de felinos com histórico de manifestações 
persistentes e recorrentes de vômitos. É muito comum outros sinais clínicos estarem 
associados como a hiporexia, a perda de peso ou diarreia. Destacam-se, nessas 
enterites, a doença inflamatória intestinal (DII) de caráter idiopático que normalmente 
é responsiva a esteroides, a alimentos e a antibióticos, e o linfoma alimentar de 
pequenas células, que representa cerca de 75% dos linfomas gastrintestinais em gatos8. 
Outras afecções gastrintestinais podem estar envolvidas como as doenças infecciosas 
(p. ex. histoplasmose, FIP, FeLV, FIV); as doenças parasitárias (p. ex. parasitas gástricos – 
Ollulanus tricuspis, Physaptera spp. e intestinais – Ascarídeos e Giardia spp.);  as afecções 
anatômicas (p. ex. obstrutivas por corpos estranhos ou tricobezoares); e também, 
as relacionadas a causas medicamentosas ou nutricionais (alergia alimentar ou 
intolerância alimentar) e neoplásicas (p. ex. linfoma, carcinoma e mastocitoma). 
Entre as afecções não relacionadas à origem do trato gastrintestinal que podem levar 
a crises de vômito crônico em gatos merecem atenção as doenças metabólicas (p. ex. 
doença renal crônica, hipercalcemia); as doenças inflamatórias como doença hepática 
(colangites); pancreatite (às vezes classificada como doença gastrintestinal); distúrbios 
endócrinos (hipertireoidismo); infecções sistêmicas (dirofilariose, FIP, FeLV, FIV) e 
doenças neurológicas (doença vestibular, doença intracraniana) dentre outras.

3. PRINCIPAIS CAUSAS DE VÔMITO CRÔNICO

1.
Afecções não gastrintestinais

que apresentam comprometimento 
sistêmico sem a origem do 

trato gastrintestinal. 

2.



TABELA 1 - PRINCIPAIS CAUSAS DE VÔMITO CRÔNICO EM GATOS

AFECÇÕES GASTRINTESTINAIS 
PRIMÁRIAS

AFECÇÕES NÃO 
GASTRINTESTINAIS

• Doença inflamatória intestinal

• Alergia ou intolerância alimentar

• Doenças infecciosas 

  (virais, bacterianas e parasitárias)

• Neoplasias

• Distúrbios de motilidade

  (obstrução mecânica ou funcional)

• Corpos estranhos/tricobezoares

  (obstrução incompleta)

• Ulcerações gástricas

• Pancreatite

• Hipertireoidismo

• Doença renal crônica

• Doença hepática

• Dirofilariose (Dirofilaria immitis)

• Doença neurológica

• Fármacos (quimioterápicos) 

• Hipercalcemia

Vale a pena lembrar que os distúrbios que 
causam dismotilidade gastrinstestinal 
contribuem para estagnação de pelos 
em gatos2. Esta alteração de motilidade 
pode ser desencadeada por neoplasias, 
parasitismo intestinal, pancreatite, doença 
inflamatória intestinal, doença renal 
crônica e a diabetes mellitus. As afecções 
supracitadas provocam o desequilíbrio do 
plexo mioentérico. A consequência maior 
é a redução do peristaltismo fisiológico 
destinado a empurrar o bolo alimentar do 
estômago ao cólon. Atualmente, sugere-se 
que a ausência significativa do complexo 
motor interdigestivo migratório (CMIM) 
se apresenta como uma característica 
fisiológica na espécie felina. Observa-se 
uma relativa falta de “contrações de limpeza” 
durante o período de jejum, o que dificulta 
a passagem de material não digestível do 
estômago em sentido aboral. Isso poderia 
justificar a maior propensão dos gatos 



4. DE DIAGNÓSTICO
ABORDAGEM

em formar tricobezoar no estômago. Na 
maioria das espécies, o CMIM se inicia com 
o esvaziamento estomacal, contudo, em 
gatos só se observa a presença desta ação 
a partir do íleo. Quaisquer alterações nesse 
mecanismo podem ocasionar lentidão na 
passagem do bolo alimentar pelo trato 
gastrintestinal . Os pelos livres ou enove-
lados eliminados por vômito ocasionam, 
geralmente, quadros de gastrite e esofagite 
secundária ao influxo de suco gástrico5. 
As complicações clínicas de tricobezoares 
em gatos costumam ser notadas pelo tutor 
quando o intervalo de vômitos ocorre 
em um curto período, com frequência 
e acompanha inapetência, prostração e 
perda de peso. Dessa forma revela-se um 
importante alerta para investigar alguma 
afecção oculta. Os riscos associados a um 
tricobezoar que não foi expulso por vômito 
ou pelas fezes se apresentam através de 
obstruções gastrintestinais parciais e totais 
(Figura 2A – D).

O amplo espectro de causas potenciais 
de vômitos crônicos em gatos aumenta a 
dificuldade de estabelecer um diagnóstico 
definitivo. No entanto, é importante 
considerar cuidadosamente cada um dos 
diagnósticos diferenciais potenciais através 
do histórico clínico detalhado e uma boa 

anamnese, o que deve incluir: início dos sintomas; tipo de alimentação (dieta seca 
e/ou úmida), frequência e quantidade de oferta do alimento; mudanças na alimen- 
tação; presença de prurido; consistência das fezes (se estão diarreicas) e a frequência;  
uso de medicamentos e suplementos;  aparência e frequência do vômito; se há 
presença de bolas de pelo no material expelido; e o momento do vômito com relação 
à alimentação pode ser útil, pois o estômago deve ser esvaziado em seis a oito horas 
após a refeição; assim vomitar oito horas após a refeição pode sugerir distúrbios de 
motilidade ou de retenção1.
No exame físico deve-se sempre avaliar o escore corporal e muscular do gato, se houve 
perda de peso, a presença de mucosas ictéricas ou hipocoradas, o grau de hidratação e se 

Figura 2: Gato Che, macho castrado, da raça Maine 
Coon, com três anos de idade, pesando 6,820 kg, 
com histórico de vômitos crônicos de bola de pelo 
(Fig D - tricobezoar ), prostração e inapetência. O 
animal apresentava um quadro de enterite crônica 
inflamatória (camada de submucosa com discreto 
infiltrado inflamatório crônico e muscular própria 
hiperplasiada) e dismotilidade. Foi submetido a uma 
gastrotomia para remoção de grande quantidade 
de pelo (Fig A e C).
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há distúrbios eletrolíticos. Na palpação abdominal observar se apresenta espessamento 
das alças intestinais (enteropatias crônicas) ou sensação de formação de uma massa 
(pancreatite), aumento de vísceras e linfonodos ou presença de desconforto ou dor. 
Em gatos com mais de sete anos de idade realizar a palpação das glândulas tireoides e, 
principalmente em filhotes e adultos jovens, inspecionar o frênulo lingual para verificar 
a possível presença de corpo estranho linear. Avaliar também alterações de marcha ou 
andar em círculo.
Exames complementares são necessários, principalmente, levar em consideração os 
achados nos exames laboratoriais como: hemograma, bioquímica sérica (ureia, creatina, 
fósforo, proteínas totais e frações, alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), 
Gama GT (GGT), bilirrubina, Ca total), além de iCa, tiroxina total (T4), urinálise e teste 
de triagem para FIV/FeLV.
Exames adicionais especiais podem ser necessários. O SNAP fPL® e Spec fPL® são 
utilizados na investigação de pancreatite, embora alguns casos tenham resultados 
dentro da faixa de normalidade. A DGGR Lipase também é uma opção para o diagnóstico 
da pancreatite felina. A fTLI deve ser mensurada em gatos com suspeita de insuficiência 
pancreática exócrina11. E a avaliação dos níveis séricos de cobalamina e folato é útil nas 
doenças intestinais e/ou doença pancreática. 
O exame ultrassonográfico é uma ferramenta de diagnóstico muito eficaz. Auxilia 
na detecção de corpos estranhos, evidencia espessamentos regionais em parede de 
intestino delgado4,  9, 10, presença de linfadenopatia mesentérica, lesão tumoral, inflamação 
de pâncreas, fígado e vesícula biliar. Exames radiológicos podem ser utilizados para 
avaliação de obstrução intestinal ou presença de corpo estranho, de efusão abdominal/
torácica ou organomegalia.
Os exames parasitológicos de fezes podem ser realizados para detecção de Giardia spp. 
ou ovos de Platynosomum concinnum. Quando necessário pode ser feito PCR (painéis 
de patógenos fecais que incluem, p. ex., Tritrichomonas foetus). 
As biópsias por laparotomia fornecem uma amostra da profundidade total da parede 
intestinal para avaliação histopatológica das enteropatias crônicas. Também ajudam a 
elucidar afecções de fígado e pâncreas. E o exame endoscópico auxilia na inspeção e 
colheita de material para biópsia de duodeno, cólon e estômago e possibilita a colheita 
de amostras para a identificação do Helicobacter.

5. DIRETRIZES 
TERAPÊUTICAS 
BÁSICAS NO 
VÔMITO CRÔNICO 

O vômito deve ser sempre visto como 
um sintoma, procurando-se entender 
sua fisiopatologia e diversidade de 
causas. Deve-se proceder ao trata-
mento específico nos casos em que a 
etiologia é identificada, seja ela uma 
afecção gastrintestinal ou sistêmica. 



Modificações da dieta são empregadas 
para auxiliar no controle do vômito crônico. 
Em muitos, senão na maioria dos casos de 
vômito sem complicações ou devido ao tipo 
de alimento, a melhor abordagem é oferecer 

uma dieta de alta disgestibilidade ou mudar a dieta para uma com menos aditivos, 
aromatizantes ou outras substâncias que possam estar associadas à intolerância 
alimentar19. As reações de intolerância alimentar são variáveis, geralmente dependen- 
tes da dose, e podem ocorrer em qualquer idade. Os sinais podem surgir a qualquer 
momento, às vezes várias horas ou dias após o consumo do alimento ofensivo, e podem 
durar horas ou dias. As dietas de alta disgestibilidade têm uma grande variedade 
de formulações: diferentes fontes de proteínas e carboidratos, variáveis níveis de 
gordura e diversos tipos de aditivos projetados para promover a saúde intestinal 
(fruto-oligossacarídeos (FOS), mananoligossacarídeos (MOS), ácidos graxos ômega 3, 
vitaminas antioxidantes, fibra solúvel etc.). Se uma dieta de alta disgestibilidade foi 
utilizada por pelo menos duas semanas com resposta mínima, então é razoável tentar 
outra dieta de uma fonte diferente ou uma estratégia alimentar totalmente distinta 
(p. ex., proteína nova / carboidratos ou proteína hidrolisada). O diagnóstico de alergia 
ou intolerância alimentar é baseado em uma triagem com uma dieta de eliminação, 
formulada com proteínas hidrolisadas17. A principal diferença entre esses dois tipos de 
reações adversas aos alimentos é o tempo necessário da dieta 
para obter uma resposta (gatos com alergia alimentar precisam 
de 6 a 12 semanas com a dieta de eliminação antes que uma 
melhora seja observada). Já gatos que apresentam intolerância 
alimentar, a resolução dos sinais geralmente ocorre dentro 
de alguns dias após a mudança na dieta, 
10 a 14 dias é uma expectativa razoável. 
Na maioria dos gatos com alergia 
alimentar, evitar o alimento agressor 
é a terapia mais eficaz e resultará na 
resolução completa dos sinais. Devido ao 
grande número e variedade de fontes proteicas 
nas dietas comerciais, é sempre difícil identificar o 
exato alérgeno alimentar. Um estudo demonstrou que 
as reações adversas alimentares (lesões cutâneas e sinais de 
manifestação gastrintestinais) estavam associadas as dietas 
que continham carne bovina, laticínios ou a base de peixe5.  
Não só o tipo de dieta, mas a quantidade de alimento 
fornecido deve ser considerada. Os alimentos úmidos 
comerciais para gatos com teores moderado de gordura 
facilitam o esvaziamento gástrico (especialmente se o vômito 
ocorrer imediatamente após a refeição). Caso esse tipo de 
dieta não for uma opção, deve-se oferecer o alimento seco 

6. DIETA



em refeições menores e mais frequentes em gatos com motilidade gástrica alterada 
ou refluxo. A chave é lembrar que o manejo alimentar é um processo de tentativa e 
erro - não existe uma dieta única que beneficie todos os gatos em todas as situações16.

Modalidades de tratamento de suporte e sintomático são muitas vezes necessárias para 
o controle do vômito, o que gera conforto e bem-estar para o paciente. É frequente 
observamos gatos com vômitos agudos por dois a quatro dias (quase sempre várias 
vezes ao dia), que apresentam no seu histórico relatos de vômitos crônicos. Essas 
agudizações no vômito crônico são vistas, principalmente, nos animais portadores 
de enteropatia crônica e/ou pancreatite crônica. Nestes casos, o objetivo terapêutico 
é manter a hemodinâmica do felino com a reposição hidroeletrolítica, correção dos 
distúrbios metabólicos, desequilíbrio ácido-básico e minimizar perdas. Dependendo 
do grau de desidratação do gato, o emprego de fluidos com soluções de cristaloides 
por via intravenosa é recomendado, porém a administração por via subcutânea pode 
ser útil. O volume de fluido a ser administrado deve ser calculado com base no peso 
do animal, na taxa de manutenção e nas perdas contínuas. Recomenda-se o uso de 
fluidos isotônicos, como a solução de Ringer com lactato, sendo geralmente necessária 
a suplementação de potássio, por causa da anorexia prolongada e do aumento da 
diurese induzida pela fluidoterapia17.

7. TERAPIAS DE SUPORTE INESPECÍFICAS 

8. ANTIEMÉTICOS
E PROCINÉTICOS 9. ANTIÁCIDOS

Os antieméticos e os procinéticos são usados 
para controlar ou evitar vômitos por meio 
de interação entre receptores específicos 
mediados no nível do sistema nervoso 
central ou periférico. São empregados 
quando há comprometimento do estado 
hidroeletrolítico, quando se observa muito 
desconforto ou se há risco de ocorrer 
pneumonia por aspiração. São contraindi-
cados nos casos de obstrução gastrintestinal.

Os antiácidos são medicações 
úteis nos vômitos frequentes 
e cíclicos para minimizar as 
possíveis lesões na mucosa 
gástrica e/ou esofágica prove- 
niente da ação do suco gástrico 
e ajudam na cicatrização das 
ulcerações gástricas. 



FÁRMACO RECEPTOR LOCAL
DE AÇÃO DOSE OBSERVAÇÕES

Agentes antieméticos e procinéticos

Maropitant6, 14
Antagonista
neurocinina 1

(NK1)

Centro do 
vômito, 

ZDQR, TGI

1 mg/kg VO, SC, 
IV q. 24h

Também previne dor visceral3 e 
reduz prurido em dermatite de 
hipersensibilidade não induzi-
da por pulgas e alimentos7

Ondanse- 
trona13

Antagonista
serotoninérgico 5 HT3

ZDRQ, TGI 
aferente

0,5-1,0 mg/kg
VO, SC, IV
q. 8-12h

Meia-vida SC maior que VO e IV

Dolasetrona Antagonista
serotoninérgico 5 HT3

ZDRQ, TGI 
aferente

0,5-1,0 mg/kg 
VO, IV
q. 24h

Estudo não detectou o fármaco 
após 12h quando aplicado
via SC

Metoclopra- 
mida5, 14, 17

Antagonista
dopaminérgico D2

SNC, TGI

0,2-0,5 mg/kg 
VO, SC, IM q. 6-8h

1-2 mg/kg IV
infusão contínua

Antes de seu uso, descartar 
obstrução intestinal

Antiácidos

Omeprazol16, 17 Inibidor de bomba
de prótons  1 mg/kg VO

q. 12h

Após uso prolongado fazer 
desmame. Há efeito rebote 
de hipersecreção ácida após 
interrupção abrupta.  

Famotidina16, 17 Antagonista
histaminérgico H2

TGI 0,5-1,0 mg/kg VO 
q. 12-24h

Para uso crônico recomenda-se 
a administração do fármaco
q. 24h ao invés de q. 12h.

Sucralfato
Liga-se ao tecido ulcerado e 
auxilia na cicatrização das 
úlceras

TGI 250mg/gato VO 
q. 12h

Pode agir como citoprotetor 
(via síntese de prostaglandinas)

Estimulante de apetite

Mirtazapina12, 15

Mecanismo de ação não é to-
talmente esclarecido. Envolve 
atuação como antagonista se-
rotoninérgico 5 HT2c e como 
antagonista histaminérgico H1

-
1,88 mg/gato VO, 

transdérmica
q. 48h

Também possui efeito anti-
emético pela sua ação como 
antagonista serotoninérgico
5 HT3 na ZDRQ e TGI aferente

Abreviações: SNC, sistema nervoso central; TGI, trato gastrintestinal; ZDQR, zona deflagradora de quimiorreceptores; VO, por via oral; 
SC, por via subcutânea; IV, por via intravenosa.

TABELA 2 - TERAPIAS DE SUPORTE INESPECÍFICAS



Um dos grandes desafios no tratamento 
de gatos que apresentam vômitos crônicos 
é interpor a terapia mais adequada 
direcionada à causa de base. É fundamental 
uma abordagem diagnóstica criteriosa 
individualizada para cada paciente, come- 
çando pelo exame clínico dando ênfase ao 
histórico, anamnese e no exame físico, com 
auxílio dos exames complementares assim 
poder-se-á determinar um diagnóstico 
definitivo e direcionar o tratamento.
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