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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo descrever e relatar sobre a enfermidade Síndrome de Pandora, que 
acomete frequentemente os felinos. É um termo utilizado para descrever um conjunto de distúrbios no 
trato urinário, com etiologia indefinida, caráter crônico,no qual não há definitivamente a cura para a 
doença. Pode ter origens distintas, como estresse, bacteria, urolítiase, neoplasia, virais, fúngicas, 
anomalias, inflamação e neurobiológicas. O tratamento é apenas paliativo para a intercorrência dos 
sinais clínicos.  O enriquecimento ambiental para o animal diagnosticado com a síndrome de pandora 
é de extrema importância, para evitar a recorrências de sinais clínicos, oferecendo bem-estar ao 
animal.   
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ABSTRACT 
 

This paper aimed to describe and report on Pandora Syndrome disease. Pandora syndrome is an 
important disease that affects felines, an updated term used for a set of urinary tract disorders, with 
undefined etiology, chronic character, in which there is definitely no cure for the disease. It can have 
different origins, such as stress, bacterin, urolithiasis, neoplasia, viral, fungal, anomalies, inflammation 
and neurobiological. Treatment is only palliative for the occurrence of clinical signs. Environmental 
enrichment for the animal diagnosed with pandora syndrome is of utmost importance to prevent 
recurrence of clinical signs, providing welfare to the animal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2011 a doença do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF), passou a ser 

denominada de Síndrome de pandora, em virtude de seus fatores 

psiconeuroimunendócrinos, os quais afetam principalmente a vesícula urinária e 

uretra (BUFFINGTON, 2011). 

Sua etiologia ainda e desconhecida, mas pode ser de origens distintas como, 

estresse, bacteriana, virais, fúngicas e urolítiases ou por aspectos morfológicos 

como: neoplasias, inflamação, neurobiológicas e anomalias, pode ser de caráter 

crônico, sem predisposição de raça, pelagem, sexo e idade. Recorrente mais em 

gatos machos, obesos, passando por um distúrbio de comportamento, que bebem 

pouca água, ingerindo ração seca com corantes e vivem em indoor (ambiente 

interno).  

Os principais sinais clínicos que o animal pode apresentar são estrangúria, 

agitação, dor, abdômen distendido, depressão, anorexia, irritação, 

polaquiúria/polaciúria, desconforto, micção fora da caixa de areia e hematúria 

(TEIXEIRA, 2019).  

 Para o diagnóstico correto é necessário realizar exames laboratoriais 

hemograma que apresenta neutrofilia, leucopenia com desvio à esquerda; 

bioquímico apresenta azotemia (aumento dos níveis séricos de uréia e creatinina); 

urinálise: hematúria, leucocitúria, proteinúria; urocultura: identificação de um possível 

agente causador. Nos exames de imagem podem ser realizados a ultrassonografia 

constando a presença de sedimentos urinários, parede vesical aumentada e 

aumento da vesícula, já no exame radiográfico, pode ser observada a presença de 

urolitos na vesícula urinária, neoplasia (CRIVELLENTI, 2019). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na cidade de Itapetininga-SP, na qual foi realizado 

o atendimento à domiciliar de um felino, macho, inteiro, sem raça definida (S.R.D.) 

com 1 ano de idade e pesando 3,500 quilos (kg). O tutor relatou que o animal estava 

sem urinar há, aproximadamente, 12 horas, o qual apresentava também, irritação, 

disúria, estrangúria e polidipsia. 

No exame físico foi observado hipertermia (41°C), taquicardia e taqupneia. Na 

palpação abdominal foi constatado o aumento da bexiga e o desconforto do animal. 

Na exposição do pênis foi observada a coloração alterada com presença de 

hematomas e alteração no  tamanho.  

Foi realizada a sedação do animal com cetamina e diazepam, permitindo, 

assim o cateterismo uretral, no qual foi constatado a presença de cristais e sangue 

na urina. Com isso, foi realizada a fluidoterapia com solução de ringer lactato e 

medicação do animal por via intravenosa (IV) com: meloxicam (0,1 miligramas por 

quilo mg/kg IV), tramadol (2mg/kg IV) e dipirona (25mg/kg IV). Dessa forma, foi 

realizada, também, a coleta de sangue para hemograma e bioquímico, conforme 

observados nas Figuras 1 e 2, os quais não apresentaram alterações por estar no 

inicio da patogenia. 

 

Figura 1: Hemograma do paciente felino com suspeita de Síndrome de Pandora. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 2: Bioquímico do paciente felino com suspeita de Síndrome de Pandora. 

 
Fonte: Arquivo pessoal  

 

Após o atendimento o animal ficou no domicílio por 72 horas e voltou a 

apresentar, novamente, os sinais clínicos de estrangúria, disúria, hematúria, irritação 

e  anorexia. Sendo assim, foi solicitada a internação do animal, o qual foi mantido 

em fluidoterapia com ringer lactato com infusão de 15 mililitros por quilo por hora 
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(ml/kg/h), acrescido de vitamina B12, além da administração de meloxicam (0,05 

mg/kg), SID, IV por 7 dias, ceftriaxiona (25mg/kg), SID, IV por 7 dias, dipirona 

(20mg/kg), BID, IV por 5 dias e diazepam como estimulador de apetite (0,2 mg/kg), 

BID, IV por 2 dias, mantendo o cateterismo uretral. Foi realizado, o exame de 

ultrassonografia que constatou a presença de sedimentos na bexiga cheia (Figura 3) 

e a persistência dos sedimentos na bexiga vazia (Figura 4), nas duas figuras é 

possível constatar o espessamento da parede vesical.  

 

Figura 3: Bexiga com urina anecogênica. Nota-se a presença de sedimento hiperecogênico. 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal  
 
 
 
 
 

Figura 4: Bexiga com a presença de sedimentos e espessamento da parede vesical. 
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Fonte: Arquivo pessoal 
 

Após a internação de 10 dias o animal urinava sem dificuldade, a qual a urina 

apresentava-se translúcida, porém com a presença de alguns cristais. Foi prescrito 

para uso domiciliar a amitriptilina (0,5mg/kg), SID por via oral (VO), durante 20 dias e 

prazosina (0,07mg/kg), BID, VO, por 15 dias, além da mudança no manejo alimentar 

com ração terapêutica, estimulação da ingestão de água de preferência com água 

corrente e o enriquecimento ambiental.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A síndrome de pandora tem como a principal característica a obstrução uretral 

em felinos machos, constituindo os sinais clínicos de estrangúria, disúria, poliquiúria, 

hematúria, anorexia, abdômen dilatado, distúrbios comportamentais, desordens 

endócrinas, cardiovasculares e gastrintestinais (TEIXEIRA, 2019). 

O diagnóstico é baseado no histórico do animal, achados clínicos, exames 

laboratoriais como o bioquímico, urinálise para identificar hemácia, proteína e qual o 
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tipo de cristal que está na urina, urocultura e cultura bacteriana para identificação de 

um possível agente. A radiografia abdominal é utilizada para observar neoplasia, 

urolitos,a ultrassonografia é realizada para observar a parede da vesícula urinária e 

a cistoscopia é indicada em casos recorrentes para que não seja confundida com 

outra enfermidade como anomalias, urolitos e neoplasia, que apresente os mesmos 

sinais clínicos (NELSON,2015). 

 Como observado no relato de caso, foi possível constatar os sinais clínicos 

do paciente comparado com a literatura e a forma de diagnóstico realizado, pelo 

histórico do animal e achados clínicos da ultrassonográfica (NELSON,2015). 

Segundo Justen (2018), é importante que o proprietário saiba que o 

tratamento tem a finalidade de diminuir a frequência de sinais clínicos, não a cura, 

pois sua etiologia é indefinida. 

De acordo com Heron (2012) o manejo ambiental é o fator primordial 

referente à síndrome de pandora, pois irá reduzir o estresse, sendo fundamental 

para felinos que vivem em um ambiente isolado. Deve-se evitar muitos animais no 

mesmo espaço, sabendo que o felino é um animal independente e a espécie não 

gosta de competir por espaços e recursos.  

Recomenda-se, também aos tutores oferecer uma caixa de areia, sempre 

limpa em lugares tranquilos, se houver mais de um felino no domicílio é bom ter mais 

que uma caixa de areia, a qual deve ser limpa diariamente com lavagem 

semanalmente, além da disposição de água potável e, se possível, em fontes em 

que haja movimento da água (HERON 2012). 

O manejo nutritivo requer muito cuidado, pois o excesso de sódio, pode 

prejudicar o quadro clínico do paciente. A alimentação úmida, tem maior teor de 

água e melhor palatabilidade para o animal, a qual auxilia no tratamento. No 

mercado há diversas rações terapêuticas que ajudarão na melhora clínica do animal, 

pode realizar a destruição dos tampões uretrais e urólitos, tendo uma ação anti-

inflamatória e nutrientes regulados. O resultado desse tratamento requer um tempo 

para demonstrar eficácia, a alimentação terapêutica pode ser utilizada de um no 

máximo dois meses (ELIZABETH,2015). 
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Como realizado no caso clínico o tutor realizou a troca da ração comum para 

uma ração terapêutica e adicionada a fonte de água corrente para a estimulação da 

ingestão e colocado duas caixinhas de areia para o animal.  

Segundo Nivy (2019) o tratamento farmacológico é de grande importância 

para reduzir os sinais clínicos que o animal apresenta, o analgésico serve para o 

controle de dor e se associado com um tranquilizante como a amitriptilina, diminuem 

o tônus uretral e o anti-inflamatório reduz a inflamação da uretra. Como observado 

no relato de caso. 

O tratamento local requer a desobstrução uretral com lavagem de solução 

fisiológica aquecida e sondagem 24-72 horas, contribuem na diminuição de 

sedimentos, auxiliando no tratamento. O uso de colar Elisabetano impede que o 

animal fique mordendo e lambendo o pênis contaminando-o (KAUL, 2019). 

Segundo Sparkes (2018) o uso de Amitriptilina a longo prazo, diminui a 

recidiva de animal com obstrução uretral e a alimentação terapêutica tem maior 

resultados de eficácia a curto prazo, se comparados com o uso de alimentação 

úmida e rações comerciais. 

O prognóstico é reservado, pois não há cura para tal enfermidade. O 

diagnóstico precoce e o tratamento suporte, são primordiais para a recuperação do 

animal (TEIXEIRA,2019). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Após levantamentos de dados e o caso clínico é possível concluir que a 

Síndrome de Pandora acomete principalmente felinos machos, obesos,  

independentemente da idade, castrados ou não. O tratamento para a enfermidade é 

apenas sintomático com o objetivo de fornecer bem-estar ao felino, já que a 

síndrome é de etiologia não conhecida sendo assim não há cura. 
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