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Fundamento 
 

Esta lista de medicamentos essenciais é apresentada por elementos do Grupo para as Diretrizes 

Terapêuticas da WSAVA, após a realização de uma intensa revisão interna e externa, 

cientificamente apoiada. A revisão interna foi proporcionada pelos membros do Grupo para as 

Diretrizes Terapêuticas e respetivos sub-comités, enquanto a revisão externa foi efetuada por 

diplomandos e outros grupos para diretrizes/ grupos de trabalho da WSAVA. O primeiro esboço 

deste documento foi apresentado no encontro anual da WSAVA em Toronto (2019), ao qual se 

seguiu uma auditoria com a duração de três meses, durante a qual foi solicitado aos membros 

afiliados da WSAVA que emitissem comentários, sugestões e uma apreciação global. Todos os 

comentários foram cuidadosamente considerados pelo Grupo para as Diretrizes Terapêuticas. A 

listagem final constitui o produto de várias sessões de revisão e é baseada no consenso de 

peritos. 

Esta lista de medicamentos essenciais deve permitir aos médicos veterinários a realização de 

atos médicos profiláticos e terapêuticos para as doenças mais frequentes e importantes nos 

cães e gatos, mantendo níveis adequados ao bem-estar animal. O objetivo desta lista consiste 

em melhorar e facilitar a perspetiva legislativa, de modo a garantir uma disponibilização 

adequada de medicamentos, qualidade dos fármacos, utilização e farmacovigilância, e 

minimizar simultaneamente o crescimento do mercado negro/ contrafeito de produtos 

farmacêuticos. A lista de medicamentos essenciais não pretende definir quais os medicamentos 

que devem estar permanentemente disponíveis no centro de atendimento veterinário; 

pretende, apenas, que os médicos veterinários tenham acesso rápido a estes (medicamentos), 

caso sejam necessários para a prevenção e tratamento de doenças e condições médicas 

específicas. Para além disso, o comité compreende que não existe “uma medida certa para 

todos” e que podem existir muitos medicamentos utilizados para doenças endémicas/ 

epidémicas que ocorrem em determinados países, que não são abrangidos pela lista. Por 

exemplo, os antimicrobianos essenciais foram definidos na forma de agentes recomendados 

como primeira linha de tratamento para, pelo menos, uma doença frequente. 

 

Definição 
 

Medicamentos essenciais são os necessários existir para satisfazer os cuidados da saúde 

primários e necessidades de bem-estar dos gatos e cães. 

 

Utilização da Lista de Medicamentos Essenciais 
 

As definições de medicamentos essenciais foram baseadas em listagens semelhantes de 

medicamentos essenciais aplicáveis à medicina humana, elaboradas pela Organização Mundial 

de Saúde1. Sob um ponto de vista legislativo, a lista deve ser adaptada em conformidade com as 

 
1 https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/   

https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
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necessidades e condições médicas regionais ou nacionais específicas. A presença de um fármaco 

na lista de medicamentos essenciais não garante a qualidade farmacológica dos produtos que o 

contenham na respetiva composição. É da responsabilidade das autoridades legislativas 

nacionais ou regionais competentes a garantia da qualidade farmacológica adequada de cada 

produto (incluindo a sua estabilidade) e, quando aplicável, que os produtos bio-equivalentes 

podossam ser trocados entre si. 

Também é necessário permanecer alerta para a existência potencial de diferentes 

concentrações e formulações de cada composto/ medicamento, bem como de possíveis 

associações farmacêuticas existentes em determinado produto comercial. Para além disso, esta 

lista não deve ser utilizada como referência para regimes posológicos, interações 

medicamentosas, indicações e contraindicações, efeitos adversos ou a descrição de efeitos 

farmacológicos. Não inclui a descrição dos medicamentos que exigem monitorização, meios 

especiais de eliminação/ registo de utilização ou acompanhamento médico, uma vez que a lista 

não deve ser utilizada como guia terapêutico. 

Os medicamentos essenciais são apresentados por ordem alfabética, ou divididos quer por 

categoria (anestésicos, analgésicos, imunomodeladores, quimioterápicos, sedativos, vacinas, 

antiparasitários e antimicrobianos, incluindo antibacterianos, antifúngicos, antiprotozoáricos e 

antivirais) ou por sistema orgânico/ especialidade (cardiorrespiratório e renal, endocrinologia, 

gastrointestinal, neurologia, oftalmologia ou reprodução). A lista de medicamentos essenciais 

para dermatologia está apresentada noutras secções do documento (ex. imunomodeladores, 

antimicrobianos, antiparasitários, etc). A referência cruzada entre uma classe farmacológica e 

um sistema orgânico será indicada, sempre que for adequado. Algumas especialidades 

veterinárias podem não constar da lista, uma vez que a respetiva lista de medicamentos 

essenciais pode estar incluída em determinada classe farmacológica ou sistema orgânico. 

 

Critérios para a seleção de medicamentos essenciais 
 

Os medicamentos essenciais foram selecionados tomando em consideração a prevalência de 

doença e relevância em termos de saúde pública/ animal, evidência de eficácia clínica e 

segurança, bem como os custos relativos e a relação custo-benefício. Estes medicamentos 

raramente podem ser substituídos por outros e a sua inexistência poderá comprometer a saúde 

pública e a saúde e bem-estar animal.  

A lista central apresenta uma listagem nas necessidades farmacológicas mínimas para um 

sistema de cuidados de saúde básico, apresentado os medicamentos mais eficazes, seguros e 

economicamente eficazes para afeções prioritárias. Estas condições prioritárias foram 

selecionadas tomando como base a relevância atual e estimada no futuro para a saúde pública/ 

animal, bem como o potencial para obter um tratamento seguro e economicamente eficaz. 

A lista complementar apresenta medicamentos essenciais para doenças prioritárias, para as 

quais são necessários recursos de diagnóstico ou monitorização especializados, e/ou cuidados 

médicos especializados, e/ou treino especializado. Em caso de dúvida, os medicamentos 

também podem ser listados como complementares, na base de um custo mais elevado ou uma 

relação custo-benefício menos apelativa numa diversidade de cenários e face a uma vasta 

disponibilidade na profissão. 
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2 O Conselho Global para a Dor da WSAVA publicou diretrizes para o reconhecimento, avaliação e 
tratamento adequados da dor, que incluem protocolos com diferentes disponibilidades farmacológicas - 
https://www.wsava.org/Guidelines/Global-Pain-Council-Guidelines  
3 O Conselho Global para a Dor da WSAVA publicou informação relativa à disponibilidade mínima de 
analgésicos https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Committee%20Resources/WSAVA-GPC-
Position-minimum-analgesic-availability.pdf  

Anestésicos, analgésicos, sedativos e fármacos de emergência 2,3 

 Lista central 

 

1) Oxigénio 

Utilizado para suplementar a oxigenação, para tratamento ou prevenção da hipoxemia, e em 

pacientes com stress respiratório. Também é utilizado como transporte de anestésicos 

voláteis. O oxigénio pode ser administrado via “flow by”, por máscara facial, campânulas ou 

câmaras de oxigénio, cânulas nasais ou por entubação endotraqueal. 

2) Agonista dos recetores alfa-2 adrenérgicos (xilazina, medetomidina ou 

dexmedetomidina) 

Sedativos, relaxantes musculares e analgésicos, que são usados para pré-medicação e 

contenção química, com o benefício da reversibilidade (caso esteja disponível um antagonista 

como a yohimbina, tolazolina ou antipamezole). São utilizados como parte de protocolos 

injetáveis para programas de esterilização e podem contrariar a rigidez muscular causada 

pela quetamina. 

3) Agonista dos recetores alfa-2 adrenérgicos (yohimbina, tolazolina ou atipamezole) 

Reversão dos efeitos produzidos pelos agonistas alfa-2 adrenérgicos. A reversão é necessária 

frequentemente, para acelerar o recobro anestésico e controlar os efeitos adversos. 

4) Anticolinérgico (atropina ou glicopirrolato) 

Fármaco anticolinérgico utilizado para prevenção ou tratamento da bradicardia durante o 

período peri-operatório, bem como em situações de emergência, durante a reanimação 

cardíaca. É utilizada atropina tópica para o tratamento de uveíte (ver Oftalmologia). 

https://www.wsava.org/Guidelines/Global-Pain-Council-Guidelines
https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Committee%20Resources/WSAVA-GPC-Position-minimum-analgesic-availability.pdf
https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Committee%20Resources/WSAVA-GPC-Position-minimum-analgesic-availability.pdf
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4 

 
4 O Conselho Global para a Dor da WSAVA publicou uma campanha relativa à quetamina - 
https://www.wsava.org/News-Press/News/WSAVA-Ketamine-Campaign-%E2%80%93-an-update!  

5) Lidocaína 

Fármaco anestésico local, com propriedades antiarrítmicas (ou seja, no tratamento de 

arritmias ventriculares), pro-cinéticas e analgésicas. Amplamente utilizado em diversas 

técnicas anestésicas de bloqueio loco-regional, como primeira linha de analgesia da dor 

aguda, incluindo em dentistria. Outros anestésicos locais podem ser utilizados topicamente 

(ver Oftalmologia). 

6) Adrenalina (epinefrina) 

Fármaco inotropo e vasoativo utilizado em situações de emergência, durante a paragem 

cardíaca e/ou o maneio de anafilaxia sistémica grave. 

7) Anestésicos dissociativos (quetamina ou tiletamina-zolazepam) 

Anestésico dissociativo com propriedades anti-hiperalgésicas (ou seja, analgésico), 

administrado para indução de anestesia, contenção química e, frequentemente, como parte 

de protocolos de anestesia injetável para programas de esterilização ou em medicina de 

catástrofe. A quetamina não deve ser administrada isoladamente (ver benzodiazepinas 

abaixo), porque causa hipertonia e efeitos catalépticos. 4 

8) Uma benzodiazepina (midazolam ou diazepam) 

Depressores do sistema nervoso central, utilizados para relaxamento muscular e na 

terapêutica anticonvulsivante. Frequentemente administrados em combinação com 

quetamina, para indução anestésica. Midazolam também pode ser administrado pela via 

intramuscular (IM), como parte de protocolos anestésicos de esterilização. 

9) Um anti-inflamatório não esteroide (AINE) 

Estes fármacos têm efeitos anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos, podendo ser 

administrados para o tratamento da febre e da dor aguda ou crónica. Caso seja selecionado 

um único fármaco, deve preferir-se um AINE com um bom perfil de segurança, que possa ser 

administrado tanto pela via entérica como parentérica, tanto a cães como a gatos, a curto e 

longo prazo. Podem ser utilizados AINEs tópicos em condições específicas (ver Oftalmologia). 

10) Opióides 

Analgésicos de primeira linha para o tratamento da dor aguda, durante o período peri-

cirúrgico. A administração destes fármacos é necessária nos casos de dor moderada a grave, 

em especial se houver contraindicação para a administração de outros analgésicos. Caso 

contrário, o maneio da dor será sub-ótimo. Caso só possa ser selecionado um fármaco, 

devem preferir-se os opióides com um bom perfil de eficácia e segurança, que possam ser 

administrados tanto a cães como a gatos. Alguns destes fármacos têm aprovação legislativa 

em diversos mercados veterinários nacionais (ex. metadona ou buprenorfina). 

 

https://www.wsava.org/News-Press/News/WSAVA-Ketamine-Campaign-%E2%80%93-an-update
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11) Soluções cristalóides 

Constituem uma mistura de água e eletrólitos, podendo ser hipo, iso ou hipertónica. Os fluidos 

isotónicos são utilizados frequentemente, para repor perdas metabólicas, associadas ao 

procedimento ou continuadas (ou seja, para a prevenção e tratamento da desidratação e 

hipovolemia), bem como para proporcionar as necessidades em fluidos de manutenção e uma 

fonte de eletrólitos (ex. dextrose 5%, cloreto de sódio 0,9%, soluções eletrolíticas equilibradas, 

como o Lactato de Ringer ou a solução de Hartmann). As soluções hipertónicas (ex. soro 

hipertónico 7,5%) podem ser utilizadas no tratamento do aumento da pressão intracraniana e em 

casos de hipotensão. 

12) Cloreto de potássio 

Utilizado para a prevenção ou tratamento da hipocaliemia. No entanto, também pode ser usada 

para eutanásia, caso o animal esteja sob anestesia geral. 

13) Gluconato de cálcio 10% 

Utilizado, pela via endovenosa (EV), para o tratamento da hipocalcemia em cães e gatos, incluindo 

a hipocalcemia peri-parto. Devem monitorizar-se os parâmetros cardiovasculares durante a 

administração, para prevenir a toxicidade. Esta formulação é preferida em relação ao cloreto de 

cálcio, para prevenir a irritação associada à administração perivascular. 

14) Diurético osmótico (manitol) 

O manitol está indicado para reduzir o edema cerebral e a pressão intracraniana. É preferível em 

relação ao soro hipertónico, porque não exige a monitorização dos níveis de eletrólitos. Também 

é usado em oftalmologia, para reduzir a pressão intraocular durante uma crise glaucomatosa. 

15) Dextrose 

Utilizada no tratamento de emergência da hipoglicemia e suplementação de fluidos na 

encefalopatia associada a desequilíbrios ácido-básicos. 

16) Heparina 

Utilizada, principalmente, na doença tromboembólica, associada a coagulação excessiva ou ao 

risco aumentado de formação de coágulos, embora seja mais frequentemente usada para a 

manutenção de cateteres endovenosos. 

 

17) Vitamina K1 

As apresentações para administração oral (PO) são utilizadas no tratamento de intoxicações por 

rodenticidas (ex. warfarina, pindona, bromadiolona, etc). 
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 Lista complementar 

18) Anestésicos voláteis (isoflurano, sevoflurano) 

Os anestésicos voláteis apresentam perfis farmacocinéticos favoráveis, em termos de 

metabolismo farmacológico e eliminação, e devem ser preferidos para procedimentos 

prolongados, durante os quais a acumulação de anestésicos injetáveis pode 

comprometer a segurança e bem-estar animal, ou caso não existam anestésicos 

injetáveis disponíveis. 

19) Agentes anestésicos não-dissociativos (propofol ou alfaxolona) 

Anestésicos gerais para administração pela via endovenosa. Podem ser utilizados para 

sedação, indução e manutenção anestésica, em particular caso não haja quetamina 

disponível. 

20) Anti-histamínicos (hidroxizina, clorfenamina ou difenidramina) 

São agonistas dos recetores H1 da histamina. Podem ser utilizados no controlo do 

prurido alérgico mediado pela histamina, incluindo urticária, angioedema e reações de 

hipersensibilidade, incluindo a anafilaxia sistémica. Estão disponíveis várias 

formulações, em conformidade com o fármaco anti-histamínico. Por exemplo, a 

difenidramina pode ser administrada pela via oral ou endovenosa. O consenso final para 

este grupo de medicamentos indica que existe evidência científica mínima para o uso de 

anti-histamínicos; no entanto, há registo do uso destes fármacos na prática clínica com 

alguns efeitos adversos. 

21) Sangue total 

Considerando a complexidade do processamento e armazenamento de outros produtos 

sanguíneos, os médicos veterinários devem ser capazes de realizar, pelo menos, uma 

transfusão de sangue fresco total, para o tratamento de anemia grave e/ou 

trombocitopenia, e reposição de fatores de coagulação em coagulopatias, num intervalo 

de 4 a 6 horas após a colheita de sangue a cães e gatos. Em alguns países, estão 

disponíveis bancos de sangue veterinários. O controlo de qualidade e a realização da 

transfusão sanguínea devem ser otimizadas. 

22) Coloides (albumina, dextrano, gelatina e soluções de hidroxietil amido) 

Estas soluções são utilizadas para aumentar a pressão oncótica e expandir o volume de 

plasma, em pacientes cirúrgicos e críticos com resposta inflamatória sistémica, sepsis, 

hipovolemia, hipoproteinemia, etc. O tipo de coloide, volume e velocidade de 

administração, bem como o risco de ocorrência de efeitos adversos, varia entre soluções 

coloides, e devem ser considerados os perfis de eficácia e segurança antes da 

administração. 

23) Emulsões lipídicas 

Estas soluções lipídicas são utilizadas como fonte de calorias e ácidos gordos essenciais 

na nutrição parentérica. No entanto, também são utilizadas no tratamento de diversas 

toxicoses, incluindo a sobredosagem de anestésicos locais e de ivermectina. 
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Fármacos antibacterianos e antiprotozoáricos 

Administração sistémica 

 

Fármacos antimicrobianos 

 Lista central 

 

1) Amoxicilina/ ácido clavulânico ou uma cefalosporina de primeira geração (cefalexina 

ou cefadroxilo) 

Estes β-lactâmicos são amplamente utilizados para o maneio de piodermites superficiais e 

profundas, bem como outro tipo de infeções cutâneas e de tecidos moles associadas a 

estafilococos e outras bactérias Gram-positivas. 

2) Clindamicina 

Esta lincosamida está recomendada, em alguns países, como primeira escolha para o maneio 

de piodermite superficial ou profunda canina, e noutras regiões é considerada uma 

alternativa importante à amoxicilina/ ácido clavulânico e cefalosporinas de primeira geração 

para estas indicações. Também está recomendada para o tratamento de infeções que 

envolvam bactérias anaeróbias. As preparações injetáveis são importantes na terapêutica 

combinada, para o tratamento de infeções muito graves, como a sépsis e a pneumonia aguda, 

em combinação com fluorquinolonas ou outros antimicrobianos com cobertura Gram 

negativa. A clindamicina demonstrou atingir níveis terapêuticos no sistema nervoso central 

e é, também, usada no tratamento de infeções por Mycoplasma, Neospora  e Toxoplasma. 

3) Amoxicilina 

Esta aminopenicilina está recomendada como primeira escolha para o tratamento de cistite 

bacteriana, bem como para uma variedade de infeções, incluindo as provocadas por bactérias 

anaeróbias. 

4) Ampicilina ou benzilpenicilina 

As preparações injetáveis destas penicilinas estão recomendadas como alternativa à 

clindamicina, para o tratamento de infeções muito graves, como a sepsis e a pneumonia 

aguda, em combinação com fluorquinolonas 

5) Cefazolina 

Esta cefalosporina injetável de primeira geração está recomendada como primeira escolha, 

nas situações em que esteja indicada profilaxia cirúrgica. 
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6) Sulfonamida potenciada com um inibidor da dihidrofolato redutase (ex. sulfadiazina/ 

trimetoprim) 

As sulfonamidas potenciadas estão recomendadas como alternativa à amoxicilina, no 

tratamento de cistite bacteriana, e constituem antimicrobianos úteis para o tratamento de 

infeções cutâneas e outras, incluindo infeções a nível do sistema nervoso central, causadas 

por bactérias e protozoários suscetíveis. 

7) Doxiciclina 

Esta tetraciclina constitui um antimicrobiano essencial para o tratamento de infeções 

respiratórias superiores e inferiores, borreliose de Lyme, e uma variedade de infeções 

provocadas por bactérias intracelulares obrigatórias (Ehrlichia canis, Mycoplasma e 

Anaplasma spp.). 

8) Eritromicina ou tilosina 

Estes macrólidos estão recomendados para o tratamento de infeções graves por 

Campylobacter e infeções entéricas crónicas responsivas à terapêutica antimicrobiana. 

9) Metronidazol 

Este nitroimidazol está recomendado para o maneio de infeções entéricas bacterianas e 

protozoárias selecionadas (ex. Giardia e Trichomonas), bem como alguns casos de diarreia 

aguda e crónica. Também é utilizado no maneio de encefalopatia hepática, devido aos seus 

efeitos positivos na modulação da microbiota do cólon. 

11) Enrofloxacina, marbofloxacina, orbifloxacina ou pradofloxacina 5  

Estas fluorquinolonas constituem a primeira escolha para o tratamento de prostatite e 

meningite, devido à sua capacidade para penetrar as barreiras hemato-prostática e hemato-

encefálica, respetivamente. As formulações injetáveis são necessárias para o tratamento de 

infeções muito graves, tais como pielonefrites, sepsis ou pneumonias agudas, quando 

associadas com clindamicina ou uma penicilina. Também são úteis para o tratamento de 

infeções causadas por bactérias resistentes aos agentes de primeira escolha. 
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5 Administração tópica 

 
5 A “Lista de Agentes Antimicrobianos de Importância Veterinária da OIE” indica que as fluorquinolonas 
(juntamente com as cefalosporinas de terceira e quarta geração e a colistina) devem: 1) não ser 
utilizadas como tratamento profilático; 2) não ser utilizadas como primeira linha de tratamento, exceto 
quando tal for justificado e, quando são usadas como segunda linha de tratamento, a seleção deve, 
idealmente, ser baseada nos resultados de um antibiograma; e 3) o uso extra label/ off label deve ser 
limitado e reservado para as situações em que não exista alternativa disponível. O uso destes fármacos 
deve ser conforme a legislação em vigor 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/A_OIE_List_antimicr
obials_July2019.pdf  

 Lista central 

 

1) Ácido Fusídico 

Esta fusidina constitui a primeira escolha para o maneio de otites, infeções oculares e 

cutâneas localizadas, bem como feridas infetadas com estafilococos. 

2) Florfenicol 

Agente antibacteriano de uso crescente para o maneio de otites por estafilococos, 

geralmente como componente de um produto combinado, que inclua fármacos antifúngicos 

e corticosteróides. 

3) Gentamicina e neomicina 

Estes aminoglicosídeos constituem a primeira escolha para o maneio de otite externa 

causada por Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias Gram-negativas. 

4) Enrofloxacina e marbofloxacina5 

Estas fluorquinolonas constituem a primeira escolha para o tratamento de otite média, sendo 

também uma alternativa válida aos aminoglicosídeos para o tratamento de otite externa 

provocada por bactérias Gram-negativas. 

5) Polimixina B 

Este polipéptido constitui uma alternativa útil aos aminoglicosídeos e fluorquinolonas para o 

maneio de otite externa provocada por bactérias Gram-negativas. Também é, 

frequentemente, utilizado em associação com miconazol, um antifúngico com ação 

antibacteriana. 

6) Gluconato de Clorohexidina 

Este antisséptico biguanídico está disponível em diferentes apresentações (ex. champôs, 

sprays e pomadas), com uma multiplicidade de indicações, incluindo, mas não limitadas a 

otite externa, gengivite, doença periodontal, infeção cutânea superficial, desinfeção tópica 

de feridas e antissepsia de feridas nos período peri-cirúrgico. 

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/A_OIE_List_antimicrobials_July2019.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/A_OIE_List_antimicrobials_July2019.pdf
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Fármacos antifúngicos 

 

 Lista complementar 

Existem vários agentes antifúngicos que podem ser administrados para proporcionar atividade 

sistémica contra infeções fúngicas superficiais e profundas. 

3) Fármacos antifúngicos azólicos 

Estão disponíveis em formulações para administrações pela via oral, incluindo 

itraconazol e fluconazol. 

 

4) Terbinafina 

Disponível como preparação para administração pela via oral. 

 

5) Anfotericina B 

Este fármaco liga-se ao ergosterol da membrana celular fúngica, aumentando a 

permeabilidade e a perda de catiões intracelulares. A anfotericina B tem uma 

baixa disponibilidade quando administrada pela via oral, e é administrada pela 

via endovenosa. A atividade antifúngica deste fármaco está marcadamente 

dependente da formulação administrada. 

 

7) Povidona iodada 

Este antisséptico iodóforo é amplamente utilizado como alternativa ao gluconato de 

clorohexidina para a realização da antissepsia peri-cirúrgica, aplicação pós-operatória em 

incisões cirúrgicas, e antissepsia de emergência, em pacientes com pequenas lacerações, 

abrasões e queimaduras. 

 Lista central 

Agentes para aplicação tópica para o tratamento de leveduras superficiais, sobretudo Malassezia 

e infeções por dermatófitos. 

1) Antifúngicos azólicos conduzem à depleção de lanosterol, o principal esterol da 

parede celular dos fungos, mediante a inibição citocromo P450 dependente da 

lanosterol C4-dimetilase. Os azólicos tópicos incluem miconazol, econazol, 

clorimazol e enilconazol. 

 

2) Terbinafina é uma alilamina fungicida que inibe a esqualeno epoxidase fúngica de 

modo a interromper a síntese de ergosterol. 
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Fármacos antivirais 

 

 Lista complementar 

2) Famiciclovir 

Pode ser utilizado sistemicamente, para o tratamento de doença ocular aguda, 

associada a infeção por herpesvírus felino de tipo 1. 

3) Zidovudina (azidotimidia; AZT; 3’-azido-2’,3’-didesoxitimidina) 

Este fármaco bloqueia a transcriptase reversa dos retrovírus. Tem comprovado que 

inibe a replicação de FIV (vírus da imunodeficiência felina), in vitro e in vivo, e pode 

reduzir a carga viral plasmática, melhorar o estado imunitário e clínico dos gatos 

infetados com FIV, e aumentar a qualidade de vida. 

 Lista central 

 

1) Nucleosidos de pirimidina 

Estes fármacos são incorporados no DNA como análogos da timidina, sendo utilizados para o 

tratamento de infeções virais que afetem a superfície ocular. Incluem a idoxuridina e a 

trifluridina. 

 

Fármacos antiparasitários 

 Lista central 

 

1) Isoxazolinas (alfoxolaner, fluralaner, lotilaner, sarolaner) 

Estes fármacos inibem os canais de cloro mediados por GABA (ácido gama-aminobutírico) e 

por glutamato. De acordo com a formulação, podem ser eficazes contra pulgas, carraças e 

ácaros. Estão disponíveis apresentações para administração mensal e a longo prazo.  

2) Neonicotinoides (imidaclopride, nitempiran, dinotefurano) 

Estes fármacos inibem os recetores nicotínicos pós-sinápticos da acetilcolina dos insetos, 

pelo que apresentam uma atividade seletiva contra ectoparasitas. 

3) Fenilpirazóis (fipronilo) 

O fipronilo constitui o único membro da classe que está aprovado para uso em animais de 

companhia. Inibe os canais de cloro mediados por GABA e glutamato dos artrópodes e tem 

atividade contra pulgas e carraças. 
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 Lista complementar 

8) Espinosinas (Espinosad) 

Estes fármacos ligam-se aos recetores nicotínicos da acetilcolina existentes no sistema 

nervoso dos insetos, interferindo com a transmissão mediada pela acetilcolina. Têm 

eficácia contra pulgas. 

9) Amitraz 

O amitraz pertence à classe das formamidinas, agindo como inibidor da monoamino 

oxidase e agonista da octopamina. Tem atividade acaricida e repelente de insetos, com 

principal aplicação na demodecose e combate às miíases. 

10) Inibidores do desenvolvimento de insetos e reguladores do crescimento de 

insetos (S-metropeno, piriproxifeno) 

Estes fármacos interferem com a muda e desenvolvimento fisiológico dos artrópodes. 

 

 

4) Piretrinas e piretroides sintéticos (piretrinas, permetrina, deltametrina, 

flumetrina) 

Estes fármacos modificam os canais de sódio, alterando a polaridade celular. São eficazes 

contra pulgas e carraças, de acordo com o fármaco e a apresentação. Também podem ter 

propriedades repelentes de insetos e, em alguns casos, prevenir a transmissão de agentes 

transmitidos por vetores.  

5) Lactonas macrocíclicas (avermectinas: ivermectina, selamectina; milbemicinas: 

milbemicina oxima, moxidectina) 

Estes fármacos interagem e ativam os canais de cloro mediados por glutamato, ação que lhes 

confere atividade nematocida e, para alguns agentes, controlo ectoparasitário contra pulgas, 

ácaros e carraças (ex. selamectina). 

Nota: Ivermectina só está licenciada para prevenção da dirofilariose e as milbemicinas apresentam um espectro 

mais vasto de indicações  

6) Isoquinolona (praziquantel, epsiprantel) 

Esta classe de fármacos provoca contração/ espasmo muscular grave e paralisia dos parasitas 

a eles sensíveis, conduzindo a paralisia e morte parasitária. São eficazes contra cestodes 

(ténias) e muitas espécies de tremátodes. 

7) Tetrahidropirimidinas (oxantel, pyrantel) 

Estes fármacos são agonistas dos recetores nicotínicos da acetilcolina dos nematodes, 

apresentando um espectro de ação específico contra nematodes gastrointestinais. 

 



 
 

15 
© WSAVA 2020 Todos os Direitos Reservados 

11) Oxadiazina (indoxcarb) 

Esta classe de fármacos é bioativada pelas esterases e amidases dos insetos e atuam 

mediante o bloqueio dos recetores dos canais de sódio. São eficazes contra pulgas. 

12) Benzimidazóis e probenzimidazóis (febantel, fenbendazol, flubendazol, 

mebendazol, oxibendazol) 

Estes fármacos ligam-se à beta-tubulina e previnem a síntese de microtúbulos. São 

particularmente eficazes contra nematodes, embora alguns agentes selecionados 

possam ser utilizados para o tratamento de outros helmintes e de doenças causadas por 

protozoários. 

13) Emodepside 

Constitui um péptido ciclo-octadepsídico, com ação agonista dos recetores da latrofilina, 

proporcionando um novo mecanismo de atividade nematocida. 

14) Arseniacais (melarsomina) 

A melarsomina constitui um arseniacal trivalente com atividade adulticida contra 

Dirofilaria immitis. 

Aparelho cardiorrespiratório e renal 

 Lista central 

 

1) Diuréticos de ansa (furosemida ou torasemida) 

Estes agentes bloqueiam a reabsorção de sódio (e água) no ramo ascendente da ansa de 

Henle. Estão disponíveis para administração pela via endovenosa e oral e estão indicados 

para o maneio do edema pulmonar agudo e falência cardíaca. Podem causar desequilíbrios 

eletrolíticos e o seu efeito está limitado pela ativação do sistema renina-angiotensina. 

2) Inodilatador (pimobendano) 

Combina o efeito de um vasodilatador com um inotropo, em cães com insuficiência cardíaca. 

Melhora o prognóstico a longo prazo em estádios pré-clínicos de cardiomiopatia dilatada e 

doença valvular mitral (dilatação cardíaca), bem como durante a falência cardíaca. O 

pimobendano pode ser administrado pela via endovenosa ou oral. 

3) Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio vasculares (amlodipina) 

A amlodipina constitui o fármaco de primeira escolha para o maneio da hipertensão felina e 

é titulado a efeito, pela via oral. Utilizada em gatos com doença renal crónica. O uso de 

amlodipina a título crónico tem sido associado, raramente, a hiperplasia gengival reversível. 

4) Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs – enalapril, benazepril, 

captopril, lisinopril, ramipril) 
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 Lista complementar 

6) Antagonistas dos recetores β-adrenérgicos ou β-bloqueadores (propanolol, 

atenolol e esmolol) 

E 

7) Bloqueadores cárdio-seletivos dos canais de cálcio (verapamil ou diltiazem) 

Estes fármacos são utilizados no maneio de arritmias supraventriculares e na 

cardiomiopatia hipertrófica felina. Esmolol e diltiazem são administrados pela via 

endovenosa. São fármacos inotropos e cronotropos negativos, podendo causar 

hipotensão e reduzir o débito cardíaco. Propanolol e atenolol são β-bloqueadores para 

administração pela via oral, enquanto esmolol é um β-bloqueador para administração 

pela via endovenosa. 

8) Glicósidos cardíacos (digoxina) 

Este fármaco inibe a bomba de sódio-potássio e fomenta um aumento do influxo de 

cálcio. Tem um efeito inotropo positivo fraco, reduzindo o tónus simpático e 

melhorando o fluxo sanguíneo renal. A digoxina bloqueia o nodo atrioventricular e pode 

ser utilizada na fibrilação atrial. Este fármaco é utilizado, em associação com outras 

terapêuticas, no tratamento de insuficiência cardíaca, em determinados casos 

específicos. Pode ser administrado pela via oral ou endovenosa. 

9) Bloqueadores dos canais de sódio (lidocaína ou procainamida) 

Estão indicados para o maneio de arritmias ventriculares significativas, que estão 

associadas a alterações hemodinâmicas importantes. A lidocaína pode ser tóxica, se não 

forem cumpridos os regimes posológicos recomendados. 

10) Salbutamol 

Este agonista seletivo dos recetores β2 pode promover broncodilatação, mediante 

administração na forma de aerossol ou pela via oral, assumindo que existe bronco-

constrição, sobretudo no gato. 

 

Os IECAs têm ação vasodilatadora discreta e reduzem a resistência vascular sistémica, 

hipertrofia e a libertação de aldosterona, em especial no tratamento da cardiomiopatia 

dilatada e na degenerescência mixomatosa da válvula mitral canina (ou seja, na falência 

cardíaca), sendo usados também como fármacos de segunda linha para o tratamento da 

hipertensão sistémica, em combinação com outros fármacos. 

 

5) Antagonistas da aldosterona (espironolactona) 

A espironolactona reverte a remodelação cardíaca na doença cardíaca crónica e pode ser 

combinada com outros fármacos anti-hipertensivos no tratamento da hipertensão sistémica 

refratária. Pode ser utilizada, cuidadosamente, em conjunto com diuréticos de ansa, devido 

ao efeito anti-aldosterona e atividade poupadora de potássio. 
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11) Fluticasona 

Este corticosteroide administrado pela via inalatória possui efeito anti-inflamatório 

marcado. É utilizado em vários processos de trato respiratório superior e pulmonar, em 

cães e gatos, incluindo na rinite, bronquite, asma e pneumonia eosinofílica. Os 

inaladores pré-doseados são combinados com uma máscara adequada, que deve ser 

utilizada para a administração do fármaco. 

Endocrinologia 

 Lista central 

 

1) Insulina (ação curta, intermédia e prolongada) 

A insulina é necessária para o tratamento de urgência de cetoacidose diabética (insulina de 

ação rápida), associada a diabetes mellitus descompensada ou não-diagnosticada. As 

insulinas zinco de origem porcina e recombinantes humanas (de ação intermédia) são 

necessárias para a estabilização e controlo a longo prazo de diabetes mellitus. Pode ser 

necessário recorrer a insulinas de ação prolongada, se as insulinas de ação intermédia não 

permitirem o controlo da doença. Atualmente, só estão disponíveis formulações injetáveis 

de insulina.  

2) Inibidores da síntese de hormonas esteroides 

Estes fármacos inibem a síntese de pregnenolona a partir do colesterol e previnem a síntese 

de hormonas esteroides. Estes fármacos devem ser utilizados no tratamento de 

hiperadrenocorticismo e incluem trilostano e mitotano. As formulações disponíveis 

destinam-se a administração pela via oral. 

3) Glucocorticoides 

Classe de corticosteroides que se ligam aos recetores glucocorticoides. São necessários para 

o diagnóstico de hiperadrenocorticismo, incluindo para proceder à distinção entre as formas 

hipófise-dependente e adrenal-dependente. Também são necessários para o tratamento de 

hipoadrenocorticismo agudo não diagnosticado ou no tratamento de emergência de 

hipoadrenocorticismo, para além do tratamento de doenças imunomediadas. Prednisolona 

também é benéfica para o tratamento de insulinoma. Consultar os fármacos gastrointestinais 

e neurológicos para referência cruzada. 

4) Mineralocorticoides/ Corticosteroides com ação mineralocorticoide 

Os mineralocorticoides, ou corticosteroides que atuam como mineralocorticoides, atuam 

sobre o equilíbrio hidroeletrolítico e são necessários para o tratamento de manutenção de 

hipoadrenocorticismo. Incluem o pivalato de desoxicorticosterona (formulação injetável) e a 

fludrocortisona (para administração pela via oral). 
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 Lista complementar 

 

7) Análogos da vasopressina 

O acetato de desmopressina é utilizado no tratamento de diabetes insípida central no 

cão e no gato. Tem ação anti-diurética. Também é administrada pela via endovenosa ou 

subcutânea a cães com doença de von Willebrand, uma vez que aumenta a 

disponibilidade de fatores da coagulação específicos. 

8) Agentes simpaticomiméticos 

Têm ação como agonistas dos recetores alfa e beta-adrenérgicos e estimulam a 

libertação de noradrenalina (norepinefrina). A fenilpropanolamina é utilizada em casos 

de incontinência urinária. 

9) Metabolitos hidroxilados do estradiol, esterona ou classes semelhantes 

Agem como agonistas dos recetores d estrogénios, aumentando o tónus do esfíncter 

uretral. O estriol é utilizado em situações de incontinência urinária. 

    5) Agentes anti-tiroideus 

Os inibidores da síntese de hormona da tiroide interferem com a incorporação do iodo no 

grupo tirosil da tiroglobulina. Estes agentes são importantes no tratamento do 

hipertiroidismo felino e incluem o metimazol (tiamazol). Estes fármacos destinam-se a 

administração pela via oral, mas podem ser manipulados como formulações transdérmicas.  

5) Tiroxina sintética 

A tiroxina sintética é utilizada para o tratamento da carência em hormona tiroideia, no 

hipotiroidismo canino. A levotiroxina constitui a apresentação mais frequente desta 

medicação. 
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Agentes eutanásicos 

 Lista central 

 

1) Barbitúricos 

Os barbitúricos (tiopental ou pentobarbital) podem não ser essenciais como anestésicos, mas 

são fundamentais como agentes eutanásicos, especialmente na ausência de outros 

anestésicos (quetamina, propofol, alfaxolona) para induzir um estado de inconsciência antes 

da eutanásia humana. Estes agentes são, frequentemente, combinados com outros 

fármacos, como parte de soluções para eutanásia. 

  

2) Cloreto de potássio 

Também é utilizado para eutanásia humana, após o animal ser colocado em anestesia geral. 

Consultar também as secções de fármacos anestésicos, analgésicos, sedativos e de 

emergência. 

Aparelho gastrointestinal 

 Lista central 

 

1) Fármacos anti-ulcerosos:  antagonistas dos recetores da histamina (ranitidina ou 

famotidina), sucralfato ou inibidores da bomba de protões (omeprazol) 

Os antagonistas dos recetores da histamina reduzem a secreção de protões e diminuem a 

secreção de ácido gástrico estimulada pela via histaminérgica. Sucralfato adere aos tecidos 

ulcerados, criando uma barreira física e protegendo contra a ação dos iões hidrogénio, 

pepsina, e bílis, promovendo assim a cicatrização da úlcera. Os inibidores da bomba de 

protões ligam-se e bloqueiam irreversivelmente a H+/K+-ATPase, bloqueando a secreção 

gástrica estimulada por todas as vias. Estes agentes estão indicados no tratamento de 

ulceração gastroduodenal, esofagite e gastrite. É frequente associar uma ou mais classes de 

fármacos anti-ulcerosos. 

2) Agentes emetizantes (apomorfina ou xilazina) 

Apomorfina estimula os recetores dopaminérgicos da chemoreceptor trigger zone, induzindo 

o vómito após administração pela via oral ou parentérica. Este fármaco é utilizado após 

ingestão inadvertida/ acidental de toxinas/ fármacos, se administrado em tempo útil. Xilazina 

é um agonista dos recetores alfa-2-adrenérgicos (consultar a secção de anestesia). Pode ser 

utilizado no gato como agente emetizante; no entanto, pode causar sedação. 
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3) Fármacos antieméticos: antagonistas dos recetores D2-dopaminérgicos e 5-HT3 

serotoninérgicos (metoclopramida e ondansetron) ou antagonista do recetor 

neurocinina-1 (maropitant) 

Indicados para controlo do vómito associado com a administração de fármacos ou a doença, 

bem como para prevenção da náusea associada ao transporte (apenas maropitant). Estes 

fármacos são usados como tratamento sintomático, não tratando a doença subjacente. 

Metoclopramida reduz o risco de refluxo gastroesofágico, mas não o previne. 

4) Terapêutica imunomodeladora com glucocorticoides (prednisolona) 

Usada como agente imunomodelador para o tratamento de diversas doenças 

imunomediadas. 

5) Lactulose 

Lactulose acidifica o conteúdo do cólon. Deste modo, o amoníaco (NH3) fica retido na forma 

de amónia (NH4), que não pode ser absorvida pela barreira intestinal. A lactulose é utilizada 

para reduzir o nível sérico de amónia no tratamento da encefalopatia hepática, mas também 

tem ação laxante osmótica na obstipação. Consultar a secção de neurologia. 

6) Carvão ativado 

Usado no tratamento de intoxicações gastrointestinais, por não ser absorvido a partir do 

trato gastrointestinal. Adsorve muitas, mas não a totalidade, das substâncias tóxicas. 

Agentes imunomodeladores 

 Lista central 

 

1) Fármacos imunossupressores (azatioprina, ciclosporina) 

Os fármacos imunossupressores podem induzir diversos níveis de supressão ou regulação 

imune, para o tratamento de várias doenças imunomediadas e alguns distúrbios 

inflamatórios (ex. miastenia gravis, anemia hemolítica ou trombocitopenia imunomediada, 

processos dermatológicos, doença intestinal inflamatória, poliartrite, lupus eritematoso 

sistémico, etc). Não devem ser usados alternadamente. Estes fármacos são, geralmente, 

usados em associação com corticosteroides ou usados mais numa espécie animal que outros 

(ex. azatioprina só é usada no cão e não é recomendada para gatos, para os quais o 

clorambucilo constitui uma alternativa). A ciclosporina está licenciada para o maneio da 

dermatite atópica canina e felina, bem como para aplicação tópica oftalmológica no 

tratamento de queratoconjuntivite seca canina. Para além da ciclosporina, estes fármacos 

não estão licenciados como medicamentos de uso veterinário. 

2) Glucocorticoides (ver endocrinologia, neurologia e aparelho gastrointestinal) 

Prednisona e prednisolona constituem as duas moléculas recomendadas para administração 

e cães e gatos pela via oral. Pode ser utilizada dexametasona pela via endovenosa, quando 

há compromisso da via oral. 
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 Lista complementar 

3) Tacrolimus 

Este fármaco é usado, em afeções específicas, para promover imunossupressão. Em 

oftalmologia, é usado na queratoconjuntivite seca refratária ao tratamento com outros 

imunossupressores/ imunomodeladores. 

 

 

 

 

Neurologia 

 Lista central 

 

1) Glucocorticoides (dexametasona EV; prednisolona PO) 

Os glucocorticoides têm propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras, dependendo 

da dose administrada. Estão disponíveis formulações de dexametasona para administração 

pela via injetável e oral; a prednisolona administrada pela via oral está associada a menor 

incidência de efeitos adversos no tratamento a longo prazo. A prednisolona constitui o 

corticoide preferencial para administração ao gato. Ver as secções de aparelho 

gastrointestinal, endocrinologia e terapêutica imunomodeladora. 

2) Fármacos anti-epileptiformes (fenobarbital/ fenobarbitona EV, PO; pentobarbital 

EV; diazepam EV) 

Fenobarbital e diazepam são recomendados como fármacos de primeira linha para o 

tratamento de convulsões no cão e no gato. Pentobarbital é um barbitúrico que pode ser 

usado como anti-epileptiforme, e também na eutanásia (ver fármacos anestésicos, 

analgésicos, sedativos e de emergência). 

3) Tiamina 

A suplementação com tiamina, ou vitamina B1, é necessária em casos de carência no cão e 

no gato (em gatos anoréticos; dieta inadequada; exposição a carne com níveis excessivos de 

sulfitos) 

4) Diurético osmótico (manitol) 

O manitol está indicado para reduzir o edema cerebral e a pressão intracraniana. Tem a 

vantagem, sobre o soro hipertónico, de não exigir a monitorização dos eletrólitos (ver 

fármacos anestésicos, analgésicos, sedativos e de emergência). 

5) Dextrose 

Para o tratamento de urgência da hipoglicemia, e a suplementação de fluidoterapia em casos 

de desequilíbrio ácido-básico associado a encefalopatia; ver fármacos anestésicos, 

analgésicos, sedativos e de emergência. 
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 Lista complementar 

6) Fármacos anti-epileptiformes 

É, frequentemente, necessário recorrer a terapêutica anti-epileptiforme múltipla para 

os casos refratários de epilepsia. O brometo de potássio é pouco dispendioso e pode ser 

usado em cães com disfunção hepática. São necessárias doses de ataque de brometo de 

potássio para atingir um nível terapêutico mais rapidamente. As doses de ataque estão 

associadas a uma maior prevalência de efeitos secundários adversos. Não deve ser 

administrado a gatos. Imepitoina está aprovada no mercado veterinário para 

administração a cães. Levetiracetam devem ser usado como adjuvante de outros 

fármacos anti-epileptiformes. Gabapentina também constitui um fármaco anti-

epileptiforme, que pode ser utilizado no tratamento de processos dolorosos, incluindo 

a dor neuropática.  

6 

 
6 A doença recorrente, usando protocolos de resgate ou casos de toxicidade com fármacos específicos, 
nem sempre pode ser tratada com os fármacos desta lista essencial 

Oncologia6 

 Lista central 

 

1) Agentes alquilantes (ciclofosfamida, clorambucilo, lomustina, melfalano) 

A ciclofosfamida está disponível em apresentações orais e endovenosas e é usada 

frequentemente no tratamento do linfoma canino e felino juntamente com outros fármacos, 

como parte de um protocolo quimioterápico múltiplo. Clorambucilo é administrado pela via 

oral e é usado no tratamento de leucemias linfocíticas crónicas, mastocitomas e carcinomas 

de células de transição. A lomustina atravessa a barreira hematoencefálica e é amplamente 

utilizada no tratamento de tumores do sistema nervoso central. Também é essencial para o 

tratamento do linfoma canino e felino, sarcoma histiocítico e mastocitoma. Melfalano é 

administrado pela via oral e é utilizado no tratamento de mieloma múltiplo no cão e no gato. 

2) Antibióticos anti-tumorais (doxorrubicina) 

Agente quimioterapêutico, usado isoladamente ou em protocolos combinados, para o 

tratamento de linfoma, hemangiossarcoma, osteossarcoma, carcinoma mamário, sarcoma 

do local de injeção felino e a maioria dos tumores epiteliais e mesenquimatosos do cão e do 

gato. 

3) Alcaloides vinca (vincristina, vimblastina) 

Vincristina constitui um quimioterápico de primeira linha, usado em muitos protocolos de 

tratamento de linfoma e leucemia, e no tratamento do tumor venéreo transmissível. É usada 

como parte de protocolos múltiplos para o tratamento de hemangiossarcoma. Vimblastina 

é, frequentemente, utilizada no tratamento de mastocitomas e carcinomas de células de 

transição. 
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 Lista complementar 

6) Inibidor da tirosina cinase (toceranib, masitinib, imatinib) 

Estes fármacos constituem terapêuticas dirigidas, que permitem o bloqueio de 

recetores específicos, que estão expressos frequentemente de forma aberrante em 

determinados tumores. Foram, inicialmente, desenvolvidos para o tratamento de 

mastocitomas, mas o seu uso tem sido ampliado para o tratamento de adenocarcinomas 

das glândulas apócrinas dos sacos anais, neoplasias pulmonares, carcinomas de células 

escamosas orais e a maioria das neoplasias endócrinas, tais como insulinomas, 

carcinomas da tiroide, carcinomas pancreáticos e adrenais (evidência anedótica). 

7) Interferões (interferão ómega) 

O interferão ómega é uma citocina antiviral de sequência felina, utilizada no tratamento 

de leucemia felina, doenças viais, fibrossarcoma e papiloma em gatos. Também é usado 

como terapêutica adjuvante no maneio da infeção por parvovírus canino. 

8) Nitroureias (lomustina) 

Fármaco para administração pela via oral, no tratamento de linfoma cutâneo canino, 

mastocitoma em gatos, sarcoma histiocítico em gatos ou linfoma recorrente. 

9) Outros alcaloides vinca 

A vinorelbina é, mais frequentemente, usada no tratamento de carcinomas pulmonares 

primários. 

10) Hidroxiureia 

Mais frequentemente usada no tratamento de policitemia vera, podendo ser 

considerada no tratamento de determinadas formas de leucemia. 

 

 

 

 

 

4) Agentes platinados (carboplatina) 

Carboplatina é amplamente utilizada no tratamento de diversos sarcomas e carcinomas, 

incluindo osteossarcoma, carcinoma de células de transição, carcinoma prostático, 

carcinoma pulmonar, entre outros. 

5) Corticosteroides (prednisolona) 

Prednisolona constitui o corticoide mais frequentemente utilizado por rotina para o 

tratamento de quase todos os tumores de células redondas. 
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Oftalmologia 

 Lista central 

 

1) Glucocorticoides 

Os glucocorticoides tópicos são potentes (fosfato de dexametasona) e/ou têm boa 

penetração através da córnea (acetato de prednisolona), pelo que são frequentemente 

necessários para o tratamento de doenças da superfície ocular, bem como processos 

intraoculares. 

2) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) 

Os AINEs tópicos (ex. flurbiprofeno, diclofenac, cerotolac) são usados por rotina para o 

tratamento de doenças da superfície ocular e intraoculares. Também podem ser usados para 

prevenir a inflamação intraocular, sempre que exista risco elevado de tal ocorrer (ex. uveíte 

facoclástica).  

3) Fármacos imunossupressores/ imunomodeladores 

Ciclosporina e tacrolimus constituem fármacos imunossupressores/ imunomodeladores 

usados por rotina em processos imunomediados (ex. queratoconjuntivite seca). Estes 

fármacos são usados por via tópica (ex. ciclosporina, tacrolimus) (ver fármacos 

imunossupressores). 

4) Midriáticos e cicloplégicos 

A aplicação tópica de antagonistas dos recetores colinérgicos (tropicamida e atropina) é 

usada frequentemente para permitir a observação da lente, vítreo e retina, e como 

terapêutica adjuvante em situações de uveíte. Os midriáticos e cicloplégicos podem ser 

aplicados por via tópica. 

5) Anestésicos locais 

Os anestésicos locais podem ser aplicados por via tópica (ex. proparacaína, tetracaína), ou na 

forma de bloqueio loco-regional (ver anestesia) 

6) Análogos da prostaglandina (latanoprost) 

Este fármaco é utilizado em algumas formas de glaucoma (ex. glaucoma primário), estando 

contraindicado noutras (ex. luxação anterior do cristalino, glaucoma por uveíte). 

7) Inibidores da anidrase carbónica (dorzolamida) 

Em casos de glaucoma, deve ser considerado o recurso a inibidores da anidrase carbónica de 

uso tópico para promover uma diminuição da pressão intraocular, através da diminuição da 

produção de humor aquoso. 

8) Agentes hiperosmóticos 

Podem ser administrados, pela via endovenosa, fármacos que aumentem a osmolalidade 

sanguínea, para ajudar a diminuir a pressão intraocular numa situação de glaucoma agudo 

(ver anestésicos, analgésicos, sedativos e fármacos de emergência). 
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 Lista complementar 

9) Agonista dos recetores colinérgicos/ parasimpaticomimético de ação direta 

(pilocarpina) 

Pode ser considerado o uso deste fármaco no tratamento de queratoconjuntivite seca 

neurogénica, mediante aplicação tópica ou administração pela via oral. 

10) Inibidores da proteinase 

Deve ser considerado o uso de inibidores da proteinase (EDTA, N-acetilcisteína e 

tetraciclinas) nas situações em que a atividade das metaloproteinases da matriz for 

excessiva, conduzindo a lesão da córnea, que pode ser frequente em cães geriátricos. 

 

 

 

 

 

 

Reprodução 

 Lista central 

 

1) Gonadoliberina (GnRH) (deslorelina) 

Administrada na forma de implantes subcutâneos. A deslorelina promove uma esterilização 

química reversível, que tem início 6 semanas após a aplicação do implante, prolongando-se 

por 6 meses a um ano em cães machos (até 4 anos no furão), sem efeitos adversos 

significativos. 

2) Antiprogestagénios (aglepristona) 

Estes fármacos são usados para interrupção da gestação (até 45 dias após a cópula), indução 

do parto ou para o tratamento médico de piómetra. 

3) Agonistas da dopamina (cabergolina) 

Usados para a suspensão da lactação (na pseudogestação ou após o desmame). Podem 

causar vómito e não devem ser usados juntamente com antagonistas da dopamina. 

4) Ocitocina 

Fármaco usado no tratamento de metrite ou face a problemas associados com o parto, em 

cães e gatos.  

5) Gluconato de cálcio 

Usado no tratamento endovenoso de emergência, nos casos de hipocalcemia puerperal (ver 

anestésicos, analgésicos, sedativos e fármacos de emergência).  
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 Lista complementar 

6) Antiandrogénios (acetato de osaterona, acetato de delmadiona/ finasteride/ 

flutamide) 

Estes fármacos são, predominantemente, usados no tratamento de doença prostática 

em cães, incluindo a hiperplasia benigna. 

7) Glucocorticoides (dexametasona) 

Induzem o aborto e fomentam a maturação fetal, imediatamente antes da realização de 

cesariana. 

7 

 

 
7  https://www.wsava.org/guidelines/vaccination-guidelines   

Vacinas 

 Lista central* 

Todos os centros de atendimento médico veterinário devem ser capazes de implementar um 

programa de vacinação essencial para cães e gatos, em conformidade com as recomendações 

constantes nas Diretrizes do Grupo para a Vacinação da WSAVA, ou outras que tenham sido 

publicadas para outras espécies ou especialidades veterinárias, por organizações ou 

instituições académicas responsáveis por legislação, diretrizes ou princípios cientificamente 

fundamentados. Podem ser encontrados programas de vacinação recomendados para 

cachorros e gatinhos, bem como para cães e gatos adultos e para animais de abrigo, nas 

Diretrizes de Vacinação da WSAVA.7 

 As vacinas essenciais para o cão, descritas nestas diretrizes, incluem as que proporcionam 

proteção contra o vírus da esgana canina, o adenovírus canino e o parvovírus canino de tipo 

2. Em qualquer país onde a raiva seja uma doença endémica, a vacinação antirrábica também 

é considerada essencial para o cão. 

Do mesmo modo, as vacinas essenciais para o gato incluem as que proporcionam proteção 

contra parvovírus felino, herpesvírus felino de tipo 1 e calicivírus felino. Em qualquer país 

onde a raiva canina seja uma doença endémica, a vacinação antirrábica também é 

considerada essencial para o gato. 

Estas vacinas devem, idealmente, ser administradas na forma de vacinas trivalentes de vírus 

vivo modificado, incluindo o vírus da esgana canina, adenovírus canino e parvovírus canino 

de tipo 2, para o cão, e parvovírus felino, herpesvírus felino de tipo 1 e calicivírus felino para 

o gato. Nas áreas de elevada prevalência para doenças infeciosas, a disponibilização de uma 

vacina bivalente, contendo antigénios de vírus da esgana canina e parvovírus canino de tipo 

2, destinada à administração a cachorros, permite um início mais precoce da vacinação 

essencial nos cachorros. 

https://www.wsava.org/guidelines/vaccination-guidelines
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 Lista complementar** 

As vacinas não essenciais que podem ser administradas a cães em diversas áreas do Mundo, 

incluem: 

• Vacinas contra Leptospira (contendo dois ou quatro antigénios; composição 

dependente da região) 

• Vacinas contra Bordetella bronchiseptica (para administração parentérica, 

intranasal ou oral; a apresentação disponível varia entre regiões) 

• Vacinas contra vírus parainfluenza (para administração parentérica ou intranasal; 

por vezes associada à vacina contra Bordetella bronchiseptica; a apresentação 

disponível varia entre regiões) 

• Vacina contra Borrelia (sobretudo na América do Norte e Europa; formulações 

variáveis) 

• Vacinas contra Leishmania (Europa e Brasil; formulações variáveis) 

• Vacinas contra Babesia (África e Europa) 

• Vacinas contra influenza canina (América do Norte; formulações variáveis). 

O Grupo para as Diretrizes de Vacinação da WSAVA NÃO recomenda o uso das vacinas não 

essenciais contra coronavírus entérico canino nem contra Giardia. 

As vacinas não essenciais que podem ser administradas a gatos em diversas áreas do Mundo, 

incluem: 

• Vacinas contra o vírus da leucemia felina (diversas formulações disponíveis, 

dependendo da região) 

• Vacinas contra o vírus da imunodeficiência felina (América do Norte, Austrália, Nova 

Zelândia e alguns países asiáticos) 

• Vacinas contra Chlamydia felis (administração parentérica) 

• Vacinas contra Bordetella brinchiseptica (intranasal) 

O Grupo para as Diretrizes de Vacinação da WSAVA NÃO recomenda o uso das vacinas não 

essenciais contra o vírus da peritonite infeciosa felina nem a vacinação contra dermatófitos. 

 

*O Grupo para as Diretrizes de Vacinação da WSAVA refere para o uso de vacinas “internacionais” de 

elevada qualidade destinadas a animais de companhia, produzidas por grandes empresas internacionais. 

As Diretrizes não se aplicam a produtos de laboração nacional ou regional, de qualidade desconhecida. O 

problema enfrentado por médicos veterinários em muitas regiões do Mundo (especialmente em 

economias emergentes) reside no facto de os fabricantes e/ou autoridades legislativas não 

disponibilizarem vacinas essenciais trivalentes, que são de acesso fácil no Mundo desenvolvido. Em 

muitos países, os centros de atendimento médico veterinário só têm acesso a produtos multivalentes, 

que incluem até 10 antigénios (misturando agentes essenciais, não essenciais e não recomendados), o 

que impossibilita a vacinação em conformidade com as Diretrizes Globais de Vacinação da WSAVA. 

**Os centros de atendimento médico veterinário devem, idealmente, oferecer aos clientes um leque de 

vacinas não essenciais fundamentado no conhecimento da prevalência regional de determinada doença 

infeciosa, bem como no estilo de vida e risco de exposição de cada animal individual. Idealmente, as 

vacinas não essenciais devem estar disponíveis na forma de apresentações monovalentes ou com número 

de componentes limitado, para que possam ser selecionadas para cada paciente individual. A 

disponibilidade e formulação das vacinas não essenciais varia entre regiões, e estas vacinas devem ser tão 
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importantes como as vacinas essenciais, em função da prevalência de determinada doença na região. As 

Diretrizes da WSAVA referem a vacinas não essenciais produzidas por grandes fabricantes internacionais. 

 

Agradecimentos 

Este documento não poderia ter sido elaborado sem a contribuição dos Drs. (por ordem 

alfabética) Filipe Espinheira, Michael Day, Marilyn Dunn, Walt Ingwersen, Roberta Portela, 

Hélène Ruel, o Serviço de Teriogenologia da École Nationale Vétérinaire d’Alfort e o Conselho 

Global para a Dor da WSAVA 


