
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Doença do trato urinário inferior: 

descrição de casos clínicos 

 

 

Relatório de Estágio Final 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

 

João Francisco Cunha da Costa 

 

Orientadores: 

Prof. Doutor João Requicha  

Prof. Doutor Carlos Viegas 

 

 

 

Vila Real, 2020 





 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Doença do trato urinário inferior: 

descrição de casos clínicos 

 

 

Relatório de Estágio Final 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

 

João Francisco Cunha da Costa 

 

 

Orientadores: 

Prof. Doutor João Filipe Martins Freire Requicha 

Prof. Doutor Carlos Alberto Antunes Viegas 

 

 

Júri Científico: 

Prof. Doutora Justina Maria Prada Oliveira 

Prof. Doutora Fernanda Aurora Gomes Seixas Travassos 

 

 

 

Vila Real, 2020





Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 i 

DECLARAÇÃO 

 

Nome: João Francisco Cunha da Costa 

Correio eletrónico: joaofranciscoccosta@gmail.com 

Designação do Mestrado: Mestrado Integrado em Medicina Veterinária  

Título do relatório de estágio final: Doença do trato urinário inferior: descrição de casos 

clínicos 

Orientadores: Prof. Doutor João Requicha e Prof. Doutor Carlos Viegas 

Ano de Conclusão: 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que este relatório de estágio final é resultado da minha pesquisa e trabalho 

pessoal e das indicações dos meus orientadores. O seu conteúdo é original e todas as 

fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto e na bibliografia final. 

Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em nenhuma outra instituição para 

a obtenção de qualquer grau académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2020   

 

 

______________________________________________ 

(João Francisco Cunha da Costa) 

  



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 ii 

 

 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 iii 

AGRADECIMENTOS 

 

Um enorme obrigado ao Professor João Requicha e ao Professor Carlos Viegas 

por todo o apoio e paciência durante a elaboração deste relatório de estágio. 

 

Obrigado a toda a equipa do Hospital Veterinário do Baixo Vouga que me acolheu 

durante cinco meses e me fez sentir parte da sua “família”, sempre disponíveis para 

ensinar e esclarecer qualquer dúvida. 

 

Obrigado a toda a equipa do Wood Street Veterinary Hospital que, estando tão 

longe de casa, me apoiou e fez crescer muito como pessoa e como médico veterinário. 

 

Obrigado a todos os amigos que fiz nos cinco maravilhosos anos que passei em 

Vila Real, em especial ao Gonçalo e ao Gabriel, meus colegas de casa. Tornamo-nos, sem 

dúvida, numa segunda família e nunca irei esquecer todos os momentos incríveis que 

vivemos juntos. 

 

Por último, e não menos importante, à minha família, por todo o apoio, carinho e 

paciência neste percurso difícil e com muitos altos e baixos, em especial à minha mãe, 

pai e irmão. Nada disto teria sido possível sem vocês. 

  



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 iv 

 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 v 

RESUMO 

 

O presente relatório final de estágio do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária tem como objetivo a descrição e discussão de casos clínicos de Medicina 

Interna de animais de companhia, nomeadamente, da subespecialidade de Urologia. 

O estágio curricular ocorreu em dois centros de atendimento médico-veterinário, 

no Hospital Veterinário do Baixo Vouga em Águeda, durante cinco meses, e no Wood 

Street Veterinary Hospital em Londres, durante um mês. 

De entre a casuística acompanhada, foram selecionados para descrição seis casos 

clínicos relacionados com as doenças do trato urinário inferior em gatos e cães. 

O primeiro caso clínico diz respeito a um cão com urolitíase por estruvite e infeção 

do trato urinário. O tratamento médico iniciado foi interrompido devido ao agravamento 

dos sinais clínicos, tendo-se avançado para a remoção dos cálculos através de cistotomia. 

O segundo caso clínico refere-se a um gato com um quadro clínico crónico e 

inespecífico de doença urinária não responsiva ao tratamento médico de suporte. O 

diagnóstico final foi de urolitíase por oxalato de cálcio removidos por cistotomia 

O terceiro caso clínico descrito ilustra uma infeção do trato urinário inferior por 

Staphylococcus pseudointermedius num gato com disúria. Foi tratado com doxiciclina, 

no entanto, o animal acabaria por falecer depois de um agravamento dos sinais clínicos. 

O quarto caso clínico refere-se a um gato com obstrução uretral recorrente. Devido 

à impossibilidade de algaliar o animal, pelo facto de a uretra apresentar uma estenose 

grave, foi realizada uma uretrostomia. 

O quinto caso clínico descreve uma cadela com disúria e distensão da bexiga. A 

ecografia revelou um espessamento da parede na zona do trígono e a biópsia obtida por 

laparotomia permitiu confirmar o diagnóstico de carcinoma de células de transição. 

O sexto caso clínico aborda um gato com distensão da bexiga com material 

intravesical projetado da superfície da parede compatível com cistite pseudomembranosa. 

As doenças do trato urinário são um grupo nosológico frequente que compreende 

um espectro largo de doenças inflamatórias e neoplásicas. A abordagem diagnóstica 

sistemática, nas suas vertentes clínica, laboratorial e imagiológica, associada à seleção do 

plano terapêutico e estratégia profilática mais adequados, permitem otimizar o 

prognóstico, impedir as recidivas e reduzir a morbilidade dos animais de companhia com 

patologia urinária. 

Palavras-passe: cão, gato, casos clínicos, Urologia Veterinária, trato urinário inferior. 
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ABSTRACT 

 

The current report of the curricular internship in Veterinary Medicine aims to 

describe and discuss clinical cases in the area of Internal Medicine of companion animals, 

namely the clinical subspecialty of Urology. 

This internship took place in two different veterinary care centers, the Veterinary 

Hospital of Baixo Vouga in Águeda, for five months, and the Wood Street Veterinary 

Hospital in London, for a month. 

Of the entire series of cases assisted at the two veterinary centers, six clinical cases 

related to lower urinary tract pathology in cats and dogs were chosen to be described. 

The first clinical case concerns a dog with struvite urolithiasis and urinary tract 

infection. The medical treatment was interrupted, due to the worsening of clinical signs, 

and the uroliths were removed by cystotomy. 

The second clinical case refers to a cat with a chronic and nonspecific clinical 

condition of urinary disease not responsive to supportive medical treatment. The final 

diagnosis was calcium oxalate urolithiasis, further treated by cystotomy. 

The third clinical case described a lower urinary tract infection by Staphylococcus 

pseudointermedius in a cat with dysuria. It was treated with doxycycline, however, the 

animal died after the worsening of clinical signs. 

The fourth clinical case refers to a cat with recurrent urethral obstruction. Due to 

the impossibility of inserting a urinary catheter because of urethral stricture, a 

urethrostomy was performed. 

The fifth clinical case describes a female dog with dysuria and bladder distention. 

An ultrasound revealed a thickening of the wall in the zone of the trigone, and the biopsy 

obtained by laparotomy confirmed the diagnosis of transitional cell carcinoma. 

The sixth clinical case addresses a cat with bladder distention with intravesical 

material in continuity with the wall surface, compatible with pseudomembranous cystitis. 

Urinary tract diseases are a common nosological group which comprises a wide 

spectrum of inflammatory and neoplastic conditions. The systematic diagnostic approach, 

in its clinical, laboratory and imaging aspects, associated with the selection of the most 

appropriate therapeutic plan and prophylactic strategy allows to optimize the prognosis, 

prevent recurrences and reduce the morbidity of companion animals with urinary 

pathology. 

Keywords: dog, cat, clinical cases, Veterinary Urology, lower urinary tract. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. ANATOMIA E FISIOLOGIA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

 

A urina formada pelos rins percorre o trato urinário inferior que compreende os 

ureteres, a bexiga e a uretra. Os ureteres iniciam-se no hilo renal e localizam-se 

caudalmente ao rim em ambos os lados da linha média no abdómen dorsal. A urina desce 

pelo ureter por meio de contrações peristálticas e entra na bexiga pelo trígono (Aspinall, 

2004). 

A bexiga é um órgão musculomembranoso oco cuja forma, tamanho e posição, 

variam dependendo da quantidade de urina que contém. Quando vazia, a bexiga fica 

inteiramente, ou quase totalmente, dentro da cavidade pélvica (Nickel e Venker‐van 

Haagen, 1999). Está dividida em três regiões: ápice, corpo e colo. O ápice é a extremidade 

cranial na qual o úraco está inserido no recém-nascido, o colo é a região em forma de 

funil localizada entre as junções uretero-vesicais e a junção vesico-uretral e o corpo é a 

região entre o ápice e o colo (Thomas, 1996). O trígono corresponde à área triangular da 

parede dorsal da bexiga delimitada craniolateralmente pelos orifícios ureterais e 

caudalmente pelo colo da bexiga no orifício uretral (Nickel e Venker‐van Haagen, 1999). 

A uretra está conectada ao colo da bexiga. Em fêmeas, a uretra é posicionada entre 

o pavimento pélvico e a vagina. Esvazia-se num sulco (orifício uretral externo) situado 

cranialmente no pavimento do vestíbulo vaginal (Thomas, 1996). No cão macho, a uretra 

transporta a urina e o esperma para o exterior do corpo. Encontra-se ao longo da cavidade 

pélvica e, perto do colo da bexiga, existem aberturas da próstata e dos dois ductos 

deferentes. Em seguida, a uretra deixa a pelve, curva-se cranioventralmente e, à medida 

que passa sobre o arco isquiático, é circundada por tecido erétil para formar o pénis 

(Aspinall, 2004). A uretra do gato macho é mais longa entre o colo da bexiga e a próstata. 

A uretra continua caudalmente e termina na abertura do pénis, na área perineal ventral ao 

ânus. Imediatamente cranial à ponta do pénis estão as aberturas das glândulas 

bulbouretrais (Aspinall, 2004). 

O ciclo urinário é dividido em duas fases distintas: a fase de enchimento e a fase 

de esvaziamento. A fase de enchimento é dominada pelo sistema nervoso simpático. 

Nessa fase, o nervo hipogástrico estimula os recetores β no corpo da bexiga e os recetores 

α no trígono e na uretra proximal, resultando em relaxamento e alongamento da bexiga e 
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constrição muscular do trígono e da uretra proximal. Assim, o corpo da bexiga atua como 

um reservatório relaxado, enquanto a região do trígono e a uretra atuam como uma válvula 

fechada (Acierno e Labato, 2019).  

Durante o enchimento e armazenamento, os recetores de estiramento na parede da 

bexiga enviam sinais aferentes ao longo do nervo pélvico, que ativam um arco reflexo 

através do nervo hipogástrico até à uretra. A norepinefrina é libertada pelos neurónios 

pós-ganglionares para ativar os recetores beta3-adrenérgicos na parede da bexiga, 

permitindo o relaxamento e o enchimento contínuo. A norepinefrina estimula também os 

recetores alfa1-adrenérgicos na uretra e causa a contração do músculo liso uretral, 

evitando assim o vazamento de urina (Byron, 2015). 

Durante o início da micção, os recetores de estiramento enviam sinais aferentes 

ao longo das fibras mielinizadas do nervo pélvico para a medula espinhal lombar e cranial 

e para o centro nervoso da micção no cérebro. Os sinais do córtex cerebral e do 

hipotálamo são processados para determinar se a situação é apropriada para urinar. Nesse 

caso, os sinais são enviados pelo nervo pélvico, levando à liberação de acetilcolina nos 

neurónios parassimpáticos pós-ganglionares. A acetilcolina liga-se aos recetores M3 e 

estimula a contração do músculo liso da bexiga. Ao mesmo tempo, sinais inibitórios são 

enviados aos reflexos simpáticos e a uretra relaxa, permitindo o esvaziamento normal 

(Byron, 2015). 
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1.2. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

 

1.2.1. Anamnese e exame físico 

 

Uma anamnese detalhada fornece pistas essenciais para orientar a investigação 

dos diagnósticos diferenciais. Idealmente, a ingestão de água deve ser quantificada com 

precisão, antes de iniciar outras investigações, para evitar o recurso a meios auxiliares de 

diagnóstico desnecessários e potencialmente caros. É também imperativo saber 

identificar sinais típicos da doença urinária como a poliúria, noctúria, polaquiúria, 

estrangúria, disúria e incontinência urinária, devendo questionar-se o tutor sobre 

eventuais alterações dos hábitos de micção, mudanças na cor ou no cheiro da urina. Além 

disso, deve também averiguar-se se há história de toma de medicamentos que possam 

induzir poliúria e polidipsia (Pu/Pd). 

Para avaliar a existência de possíveis causas de stresse que possam desencadear 

doença urinária, devem ser esclarecidas informações básicas sobre a habitação do animal 

ou presença de crianças e animais coabitantes, bem como história de patologia do 

comportamento (Borns-Weil, 2019). 

Um exame clínico completo e sistemático deve incluir a observação do esforço 

respiratório, a palpação cuidadosa do abdómen e um exame retal em todos os casos 

(McGrotty e Randell, 2019).  

Os órgãos genitais devem ser examinados cuidadosamente e é importante pedir 

aos proprietários que não permitam que o animal urine logo antes da consulta. Avaliar a 

capacidade do animal de urinar normalmente é importante para descartar distúrbios de 

retenção da micção, bem como distúrbios da contratilidade da bexiga (Acierno e Labato, 

2019). 

A primeira etapa do processo de diagnóstico é determinar se o problema é médico 

ou comportamental como acontece na cistite idiopática felina. Mesmo quando o problema 

parece ser comportamental, esta etapa não deve ser ignorada. Como os gatos tendem a 

ocultar sinais de doença, a micção inadequada pode ser a única indicação de um problema 

do foro urinário. Qualquer processo de doença que cause polaquiúria, estrangúria, poliúria 

ou disúria pode desencadear a micção fora da caixa de areia, incluindo doenças do trato 

urinário superior e inferior e condições metabólicas, como o hipertiroidismo e a diabetes 

mellitus. As várias doenças do trato urinário inferior devem ser sistematicamente 

excluídas com um exame físico completo, análise de urina, cultura de urina por 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 4 

cistocentese, hemograma completo e bioquímica sérica. A presença de urólitos ou massa 

intraabdominais podem prejudicar a micção normal e devem ser descartadas com exames 

imagiológicos (Borns-Weil, 2019). 

 

1.2.2. Análise de urina 

 

A análise de urina deve realizar-se em animais com Pu/Pd, azotemia, desidratação, 

pirexia de origem desconhecida, exposição conhecida a nefrotoxinas como lírios ou 

etilenoglicol, descoloração da urina e sinais de doença do trato urinário inferior (Reppas 

e Foster, 2016). 

O método de colheita da amostra de urina pode afetar os resultados da análise. Um 

volume padronizado de urina deve ser obtido a cada vez, para permitir a comparação do 

exame de sedimento urinário com amostras subsequentes. Ao colher uma amostra de 

urina por micção espontânea, uma amostra do meio do fluxo é preferível. A urina inicial 

que é eliminada contém células epiteliais de descamação, bactérias e pode não ser uma 

amostra representativa. A cistocentese é o melhor método de obtenção de amostras de 

urina para cultura bacteriana (Reine e Langston, 2005). 

Uma análise de urina tipo III consiste na avaliação da cor e turbidez, medição da 

densidade urinária, análise química da urina, exame microscópico de sedimento urinário 

e cultura microbiógica da amostra. A urina deve ser mantida à temperatura ambiente, 

antes da avaliação, para garantir resultados precisos e deve ser analisada dentro de 60 

minutos após a colheita, para evitar efeitos dependentes da temperatura e do tempo na 

formação de cristais (Piech e Wycislo, 2019).  

A urina de cães e gatos saudáveis varia em cor de amarelo claro a âmbar. A cor 

pode ser influenciada pela dieta, medicamentos e estado de hidratação. A pigmentúria 

está relacionada com a presença de hemoglobinúria, hematúria, cristalúria, piúria, 

lipidúria, mioglobinúria ou bilirrubinúria (Piech e Wycislo, 2019). 

A urina normal tem um leve odor de amónia; no entanto, o odor depende da 

concentração da urina. A infeção bacteriana pode resultar num forte odor devido à 

produção de amónia por bactéria urease positivas (Callens e Bartges, 2015). 

A densidade urinária (DU) é o único teste de função renal (ou seja, a capacidade 

dos rins de modificar o conteúdo de soluto da urina por meio de diluição e concentração) 

realizado durante a análise de urina de rotina. A densidade urinária (DU) reflete a 

concentração total de soluto na urina e deve ser sempre avaliada e interpretada em 
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conjunto com a saúde do indivíduo (Reppas e Foster, 2016). Animais saudáveis podem 

ter uma ampla variação de DU (1,001-1,065) e pode variar com base no consumo de água, 

atividade, dieta, etc. Um cão hidratado e com função renal normal, terá uma DU >1,030 

e um gato uma DU >1,035. Além da doença renal crónica, outras doenças como a diabetes 

mellitus cetoacidótica e a doença de Addison podem causar diminuição da capacidade de 

concentração de urina com desidratação simultânea. A DU em animais azotémicos 

permite diferenciar as causas pré-renais e renais (Reine e Langston, 2005). 

A análise química da urina é normalmente realizada semiquantitativamente pelo 

uso de sistemas de tira reativa (Piech e Wycislo, 2019). O pH da urina é tipicamente ácido 

em cães e gatos, mas varia dependendo da dieta, medicamentos ou presença de doença. 

Uma infeção bacteriana do trato urinário com um microorganismo produtor de urease 

resulta em alcalúria. O pH da urina afeta a cristalúria porque alguns cristais, como a 

estruvite, formam-se em urina alcalina, enquanto outros, como a cistina, formam-se em 

urina ácida (Callens e Bartges, 2015). 

A glicosúria pode ser causada por hiperglicemia ou lesão tubular proximal renal. 

O túbulo proximal normalmente reabsorve quase toda a glicose filtrada. Quando a 

concentração sanguínea e, portanto, a concentração de filtrado excede a capacidade do 

túbulo proximal de reabsorção (cerca de 180 mg/dL para cães e 300 mg/dL para gatos), a 

glicose surge na urina (Reine e Langston, 2005). 

A cetonúria está tipicamente presente quando o corpo está num estado de balanço 

energético negativo e metaboliza gorduras em vez de glicose. A cetonúria ocorre na 

cetoacidose diabética, jejum prolongado ou inanição e consumo de dietas pobres em 

carbohidratos (Piech e Wycislo, 2019). 

Quando a hemoglobina é degradada, a porção heme é convertida em bilirrubina, 

que é conjugada no fígado e excretada na bílis. Alguma bilirrubina conjugada é filtrada 

pelo glomérulo e excretada na urina. A bilirrubinúria ocorre quando o nível de bilirrubina 

conjugada excede o limiar renal, como ocorre com a doença hepática. Em cães com urina 

concentrada, uma pequena quantidade de bilirrubina pode ser normal (Callens e Bartges, 

2015). 

Uma reação positiva para sangue em tiras de urina pode indicar a presença de 

hematúria (presença de eritrócitos intactos na urina), hemoglobinúria (devido a eritrócitos 

lisados) ou mioglobinúria (por lesão muscular). Tanto a hematúria como a 

hemoglobinúria indicam hemorragia ativa no trato urinário, hemólise intravascular ou 
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podem ser resultado de contaminação sanguínea iatrogénica quando a urina é colhida por 

cistocentese ou cateterismo uretral (Piech e Wycislo, 2019). 

A proteinúria pode ser de origem pré-glomerular, glomerular ou pós-glomerular. 

As causas pré-glomerulares são: febre, exercícios intensos, convulsões, golpe de calor, 

congestão venosa ou hiperproteinemia. A proteinúria glomerular é causada por lesão à 

barreira de filtração glomerular e é o tipo mais frequente e mais grave de proteinúria. A 

proteinúria pós-glomerular pode ser causada por inflamação da bexiga ou do trato genital 

ou por doença tubular (inflamação nos túbulos ou falha em reabsorver a pequena 

quantidade normal de proteína filtrada) (Reine e Langston, 2005). 

A avaliação do sedimento urinário pode caracterizar a inflamação, infeção ou 

hemorragia no trato urinário, por meio da identificação visual de leucócitos, bactérias ou 

eritrócitos. A observação de cilindros ou cristais específicos, permite suspeitar de doença 

tubular renal, distúrbios metabólicos hereditários ou toxicidade por etilenoglicol (Piech e 

Wycislo, 2019).  

Os eritrócitos são pequenos, redondos, lisos e com uma leve tonalidade laranja. O 

aumento da contagem de eritrócitos na urina (hematúria) indica hemorragia em algum 

ponto do sistema urogenital (Callens e Bartges, 2015). 

A presença de leucócitos aumentados indica inflamação do trato urinário. A 

presença de piúria indica suspeita de infeção bacteriana do trato urinário. A inflamação 

estéril associada à urolitíase e neoplasia também pode causar piúria (Ackerman, 2016). 

A presença de bactérias na urina obtida por cistocentese indica infeção. Pequenos 

números de bactérias do trato urogenital inferior podem contaminar amostras obtidas por 

micção espontânea ou por cateterização e não indicam infeção (Callens e Bartges, 2015). 

No sedimento urinário, o tipo de cristal presente depende do pH da urina, da 

concentração de materiais cristalogénicos, da temperatura da urina e do intervalo de 

tempo entre a colheita e o exame. Cristalúria não é sinónimo de urolitíase e não é 

necessariamente patológica. Além disso, os urólitos podem-se formar sem a observação 

prévia de cristalúria. Cristais de estruvite são frequentemente observados na urina canina 

e felina. A cristalúria de estruvite em cães não é um problema, a menos que haja uma 

infeção bacteriana por agente produtor de urease. Sem uma infeção, os cristais de estruvite 

em cães não estão associados à formação de urólitos de estruvite. No entanto, urólitos de 

estruvite formam-se em alguns gatos sem uma infeção bacteriana do trato urinário. Nestes 

animais, a cristalúria de estruvite pode ser patológica. Cristalúria de oxalato de cálcio 
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ocorre menos frequentemente em cães e gatos; se persistente, pode indicar um risco 

aumentado de formação de urólito de oxalato de cálcio (Callens e Bartges, 2015). 

 

1.2.3. Exames imagiológicos 

 

As técnicas de diagnóstico por imagem de animais com doenças do trato urinário 

são parte integrante da investigação diagnóstica. As radiografias são, até ao momento, o 

primeiro passo e método de triagem clássico na investigação da doença, devido à 

disponibilidade, facilidade de aquisição e baixo custo (Rademacher, 2019). As indicações 

específicas incluem azotemia, hematúria, disúria, estrangúria, polaquiúria e traumatismo 

abdominal com suspeita de uroabdómen (Hecht, 2015). 

A bexiga canina tem, geralmente, forma de pera e está localizada cranialmente ao 

púbis nas radiografias. A bexiga felina é oval quando distendida; está localizada 2 a 3 cm 

cranial ao púbis e tem colo vesical e uretra longos e estreitos, delineados por gordura. Na 

projeção ventrodorsal, a bexiga está presente entre as asas do ílio e, quando distendida, 

estende-se até ao abdómen. O tamanho da bexiga é extremamente variável. A 

linfadenopatia sublombar e as massas do cólon, da próstata, do útero e da bexiga podem 

causar desvios na posição da bexiga. A presença de gás que geralmente se encontra 

localizado no centro da bexiga é tipicamente iatrogénica, podendo o mesmo ser 

introduzido pelo cateterismo ou cistocentese. Os urólitos podem ser opacos ou 

radiotransparentes e a ausência de cálculos nas radiografias não exclui a sua presença 

(Rademacher, 2019). 

As radiografias sem contraste da uretra fornecem informações diagnósticas 

mínimas, exceto quando cálculos radiopacos ou sedimentos estão presentes. A pélvis 

inteira e a uretra masculina devem ser incluídas em cães, usando projeções laterolaterais: 

uma com os membros pélvicos estendidos caudalmente para evitar a sobreposição com o 

abdómen caudal e a outra com as membros pélvicos tracionados cranialmente para 

permitir uma avaliação completa da uretra membranosa sem a sobreposição dos joelhos 

e músculos da coxa (Rademacher, 2019). A cistografia e a uretrografia de contraste 

envolvem a instilação de um agente de contraste positivo e/ou negativo na bexiga urinária 

e/ou uretra. Estas foram amplamente substituídos por ecografia abdominal, mas ainda são 

indicados para avaliação de rutura uretral ou da bexiga, comunicação anómala com outros 

órgãos e lesões da uretra pélvica ou peniana (Hecht, 2015). 
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A ecografia é a modalidade de escolha para o diagnóstico da maioria dos 

distúrbios que afetam a bexiga e a porção intra-abdominal da uretra. A bexiga observa-se 

como uma estrutura com conteúdo anecogénico localizada no abdómen caudoventral. O 

cólon apresenta-se dorsalmente e frequentemente recua a parede da bexiga quando esta 

não está totalmente distendida. A espessura da parede da bexiga deve ser medida quando 

a bexiga está adequadamente distendida. A espessura da parede normal da bexiga deve 

ser inferior a 2 mm em cães normais e varia de 1,3 a 1,7 mm em gatos (Hecht, 2015). 

A uretra estende-se de uma junção mal definida com o colo da bexiga até o canal 

pélvico como uma estrutura tubular hipoecóica. Normalmente, o lúmen da uretra não 

contém fluido observável (Hecht, 2015). A ecografia da uretra é geralmente limitada ao 

aspeto mais cranial da uretra pélvica a partir de uma abordagem abdominal, de preferência 

com uma bexiga distendida, que permite a avaliação de um comprimento maior. A uretra 

normal tem margens suaves, paredes finas, tubular e diâmetro uniforme (Rademacher, 

2019). 

Diagnóstico por tomografia computorizada e ressonância magnética são úteis na 

avaliação da junção uretrovesical, avaliação de lesões intrapélvicas, melhoria do 

planeamento cirúrgico, monitorização do tamanho de lesões conhecidas associadas ao 

trato urinário, avaliação de linfonodos regionais e de estruturas ósseas para presença de 

metástases (Hecht, 2015). 

 

 

1.3. DOENÇAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

 

1.3.1. Cistite idiopática felina 

 

Os gatos com sinais de doença do trato urinário inferior (DTUI) e em que a 

investigação diagnóstica completa não revela uma causa específica, podem ser 

classificados como portadores de cistite idiopática felina (CIF) (Lund e Eggertsdóttir, 

2019). Na maioria dos casos, os sinais clínicos de CIF não obstrutiva resolvem-se, sem 

tratamento, em sete dias. No entanto, a recorrência dos sinais clínicos após períodos 

variáveis de tempo é muito comum. Até 65% dos gatos com CIF agudo terão uma ou 

mais recidivas num ano. A idade, o estado reprodutivo, o peso corporal, a dieta e os fatores 

de stresse ambiental foram associados a um risco aumentado de recidiva de CIF (Naarden 
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e Corbee, 2020). Pensa-se que as primeiras experiências de vida podem estar envolvidas 

na modificação das respostas ao stresse e nas manifestações da doença (Sparkes, 2018).  

Na apresentação inicial da CIF, os proprietários geralmente relatam o início agudo 

com apresentação de sinais relacionados com a DTUI e/ou obstrução urinária, tais como 

a periúria, a polaquiúria, a estrangúria, a disúria e a hematúria. O exame físico de gatos 

não obstruídos pode revelar uma bexiga pequena ou minimamente distendida. Como 

esses sinais são inespecíficos e o CIF é um diagnóstico de exclusão, outras causas de 

disfunção DTUI felino devem ser descartadas. No mínimo, uma análise de urina do tipo 

III e radiografias abdominais devem ser realizadas em gatos que apresentam sinais de 

DTUI (Forrester e Towell, 2015). 

O diagnóstico imagiológico pode não demonstrar nenhuma alteração nos casos 

iniciais ou leves. Em casos crónicos e mais graves, a ecografia abdominal ou a cistografia 

de contraste duplo podem revelar espessamento difuso e irregularidade da parede da 

bexiga, especialmente, na porção cranioventral da mesma. Informações adicionais podem 

incluir material intraluminal devido à presença de produtos inflamatórios e/ou 

hemorragia, sedimento mineral ou cistólitos (Hecht, 2015). 

O estímulo à ingestão de água, aumentando o acesso à mesma colocando mais 

tigelas de água em casa (Ackerman, 2016), e o fornecimento de alimentos húmidos deve 

fazer parte do maneio inicial dos gatos com CIF. A dieta deve ter quantidades diminuídas 

de minerais cristalogénicos e ter um efeito adequado no controlo do pH urinário (Naarden 

e Corbee, 2020). 

Não há evidência suficiente para apoiar o uso de feromonas faciais felinas para 

controlar a CIF, nem a terapia oral ou subcutânea com ácido hialurónico 

(glicosaminoglicanos) que reduz os níveis de leptina (hormona implicada no processo de 

obesidade) para regular o excesso de peso (Forrester e Towell, 2015). 

A terapia analgésica com fármacos opioides ou anti-inflamatórios não esteroides 

(AINEs) durante episódios agudos deve ser considerada como o padrão de tratamento. 

Em casos recidivantes e crónicos, há algum fundamento lógico no uso de terapia de longo 

prazo com amitriptilina, um antidepressivo tricíclico que tem a capacidade de relaxar o 

músculo liso do trato urinário (Sparkes, 2018). 
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1.3.2. Urolitíase 

 

A urolitíase é a segunda maior causa de sinais clínicos compatíveis com doença 

do trato urinário inferior em gatos. O termo urolitíase refere-se à presença de urólitos em 

qualquer região do trato urinário, mas estes são mais observados na bexiga e na uretra. 

Os urólitos são classificados de acordo com o tipo de mineral presente na sua composição. 

A doença não deve ser considerada como um problema único, mas como consequência 

de vários distúrbios como causas dietéticas, metabólicas, genéticas e infeciosas, além de 

fatores que potencializam o desenvolvimento de urólitos como raça, idade, género, 

obesidade e sedentarismo (Rosa Gomes et al., 2018). 

Os sinais clínicos em gatos com obstruções ureterais são frequentemente 

inespecíficos, incluindo letargia, diminuição do apetite ou anorexia (38 a 87%), vómitos 

(15 a 48%), poliúria e polidipsia (18 a 25%), dor abdominal (8%) e perda de peso (15 a 

58%). Sinais do trato urinário inferior, como hematúria, estrangúria, polaquiúria e 

incontinência, também podem ocorrer em até 25% dos gatos (Clarke, 2018). 

A presença de cristalúria pode revelar-se de grande importância. Os cristais não 

confirmam a presença de urólitos, mas sugerem supersaturação cristalina, isto é, alguns 

animais podem ter cistólitos ativos presentes e não terem cristalúria. A mudança de 

temperatura causada pelo tempo decorrido entre a colheita de urina e a análise de urina 

pode causar a formação de cristais na urina, resultando numa cristalúria falso-positiva. A 

densidade e o pH urinários podem ajudar a avaliar o ambiente químico da urina que 

determina a formação do urólito. Uma densidade urinária elevada sugere um aumento na 

concentração de precursores urolíticos. Oxalato de cálcio, purinas e urólitos de cistina 

formam-se, normalmente, quando o pH é menor que 7,0; enquanto que cálculos de 

estruvite formam-se num ambiente urinário com pH maior que 7 (Bartges e Callens, 

2015). 

As radiografias abdominais permitem identificar cálculos radiopacos ao longo do 

trato urinário superior ou inferior (Clarke, 2018). 

Todos os urólitos removidos ou eliminados devem ser analisados para determinar 

a composição mineral que ajuda no desenvolvimento de um plano de tratamento e 

prevenção bem-sucedido. Nos casos de recorrência, os urólitos devem ser analisados de 

novo, pois a composição mineral pode mudar de um episódio para outro (Bartges e 

Callens, 2015). 
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A deteção de cistólitos não implica necessariamente a realização de uma 

intervenção cirúrgica; no entanto pode ter essa indicação quando há obstrução do fluxo 

urinário, um aumento no tamanho ou número de cálculos, sinais clínicos persistentes e 

uma falta de resposta à terapia. As opções cirúrgicas tradicionais incluem a cistotomia, a 

uretrotomia e a uretrostomia (Bartges e Callens, 2015). 

Os cálculos localizados na bexiga e na uretra podem ser removidos através de 

técnicas minimamente invasivas. A urohidropropulsão é usada para a remoção de 

cistólitos menores que o diâmetro uretral. A remoção cistoscópica transuretral permite a 

remoção de urólitos ligeiramente maiores, removendo-os um de cada vez e os de formato 

irregular, podem ser reposicionados. A litotripsia por LASER (do Inglês, light 

amplification by stimulated emission of radiation), permite a fragmentação dos urólitos 

até que sejam menores que a uretra. A cistolitotomia percutânea combina a recuperação 

de cálculos císticos e uretrais para qualquer tamanho, género ou espécie e é fácil de 

executar em cães e gatos (Berent e Adams, 2015). 

A dieta é um aspeto fundamental no maneio da urolitíase em cães e gatos após a 

identificação de fatores de risco individuais. O sucesso do maneio dietético requer a 

identificação adequada do urólito, o maneio dos distúrbios metabólicos e promoção da 

ingestão de água com vista à diluição da urina (Queau, 2019). 

A estruvite ou fosfato de amoníaco-magnesiano é um dos minerais predominantes 

na urina. Em cães, a maioria é secundária à ITUI com organismos produtores de urease. 

No entanto, em gatos, a urolitíase por estruvite ocorre, geralmente, em urinas estéreis. As 

terapêuticas da urolitíase por estruvite incluem a dissolução médica ou remoção 

mecânica, a terapia antimicrobiana adequada ao agente etiológico da ITUI e a 

modificação dietética (Bahador et al., 2014). 

Os urólitos de oxalato de cálcio não são passíveis de dissolução médica. O seu 

maneio dietético é projetado para limitar a recorrência, depois dos cálculos terem sido 

removidos cirurgicamente, ou prevenir o crescimento adicional, quando a remoção não 

for possível ou indicada. É também importante investigar e tratar os distúrbios 

metabólicos subjacentes que promovem a cristalização, como por exemplo a 

hipercalciúria secundária à hipercalcemia (Queau, 2019). 

Uma mutação genética no gene que codifica o transportador SLC2A9 foi 

identificada como o defeito subjacente em Dálmatas e cães de outras raças, que resulta 

em hiperuricosúria, um fator de risco para a urolitíase por uratos. O maneio da doença em 

cães com hiperuricosúria genética inclui o fornecimento de dietas com baixo teor de 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 12 

purinas (geralmente alcançadas com dieta com baixo teor em proteínas), a alcalinização 

da urina, a administração de inibidores da xantina oxidase e o aumento de ingestão de 

água (Westropp et al., 2016). 

A urolitíase por xantina é incomum em pequenos animais e está, geralmente, 

associada à administração de alopurinol. A terapia com alopurinol causa xantinúria em 

animais que comem uma dieta contendo precursores de purinas. No entanto, em alguns 

cães, incluindo Cavalier King Charles Spaniels e Dachshunds não tratados com 

alopurinol, a xantinúria e urolitíase associadas foram relatadas, não havendo, nestes 

casos, uma terapia de prevenção específica ou eficaz (Tsuchida et al., 2007). 

Os urólitos de cistina ocorrem devido ao comprometimento da reabsorção tubular 

renal de cistina após a filtração glomerular. Esse defeito resulta na perda de cistina e de 

outros aminoácidos dibásicos (ornitina, lisina e arginina) na urina. Destes quatro 

aminoácidos, apenas a cistina tem baixa solubilidade, resultando na formação de urólitos 

(Florey et al., 2017). 

 

1.3.3. Infeção do trato urinário inferior 

 

A infeção do trato urinário inferior (ITUI) é caracterizada pela adesão, 

multiplicação e persistência de um agente infecioso no sistema urogenital que causa uma 

resposta inflamatória associada e sinais clínicos. Na grande maioria dos casos, o agente é 

bacteriano e menos de 1% das ITUI têm causas fúngicas ou virais (Dorsch et al., 2019). 

A incidência de ITUI em cães é de 14% e em gatos entre 3% e 19%. Existem 

vários fatores que podem influenciar o risco de ITUI em ambas as espécies, incluindo o 

género, a idade a existência de comorbilidades ou anomalias funcionais do trato urinário 

inferior. A maioria das ITUI em cães e gatos (75%) envolve um único agente, sendo a 

Escherichia coli responsável por até metade das infeções na espécie canina. Esta bactéria 

Gram-negativa também é o agente mais comum em gatos (60%), sendo o Staphylococcus 

felis a Gram-positiva mais comum na espécie (Byron, 2019). 

A bacteriúria pode ser causada por agentes da própria microbiota urogenital distal 

entérica ou do hospedeiro. As bactérias ascendem da uretra distal para a uretra proximal, 

normalmente estéril, bexiga e trato urinário superior. A disseminação hematogénica é 

rara, mas pode também causar infeções do trato urinário, em particular abcessos renais 

(Dorsch et al., 2019). Vários fatores são responsáveis pela manutenção da esterilidade do 

trato urinário, incluindo uma anatomia normal, a integridade da mucosa, a função do 
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esfíncter uretral, o fluxo de urina unidirecional, as propriedades antimicrobianas 

específicas da urina e a imunocompetência sistémica e local (Martinez-Ruzafa et al., 

2012). 

Numerosos estudos demonstraram que fatores de risco como a idade (animais com 

mais de dez anos), o cateterismo urinário ou a uretrostomia perineal podem aumentar 

significativamente a taxa de ITUI. Em gatos assintomáticos, foi observado que as 

amostras de urina com cultura positiva eram mais comuns em fêmeas mais velhas, dada 

a relativa facilidade com que a microbiota gastrointestinal residente pode ascender à 

uretra, que é relativamente curta e larga, a partir do períneo (Litster et al., 2011). 

A ITUI pode ser sintomática ou assintomática e os sinais clínicos são os mesmos 

de outras doenças do trato urinário inferior, como a polaquiúria, disúria, estrangúria, 

hematúria. A análise de urina tipo III é o exame complementar a realizar para confirmar 

a suspeita de infeção bacteriana (Olin e Bartges, 2015). 

A resistência antimicrobiana está a aumentar, em parte devido ao seu amplo uso 

na Medicina Veterinária (Rampacci et al., 2018). Idealmente, o antibiótico de escolha é 

selecionado por antibiograma. Para aliviar o desconforto do indivíduo, analgésicos podem 

ser administrados enquanto se aguardam os resultados da cultura. Se o tratamento tiver 

que ser iniciado antes de conhecer os resultados da cultura e do teste de sensibilidade 

antimicrobiana, um antimicrobiano de primeira linha, como a amoxicilina ou a 

combinação trimetoprim e sulfonamida, deve ser administrado. Não há consenso acerca 

da duração recomendada do tratamento, podendo ser de sete a catorze dias, apontando 

outros autores para tomas de três a cinco dias em animais de companhia (Dorsch et al., 

2019). 

Uma ITUI complicada é uma infeção que ocorre na presença de uma anomalia 

anatómica ou funcional ou uma comorbilidade que predispõe o animal a infeção 

persistente, infeção recorrente ou falha do tratamento (Weese et al., 2011). Nestes casos, 

identificar e abordar o motivo principal da colonização bacteriana é fundamental para 

evitar falha no tratamento ou infeção recorrente. Um período de tratamento de três a cinco 

dias deve ser considerado em casos de reinfeção, enquanto de sete a catorze dias pode ser 

razoável no tratamento de infeções persistentes ou potencialmente recidivantes (Dorsch 

et al., 2019). 

A cultura de urina deve ser considerada cinco a sete dias após o início da terapia, 

particularmente em animais com história de infeção recorrente ou recidivante, ou aqueles 

considerados de alto risco de infeção ascendente ou sistémica. Qualquer crescimento 
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bacteriano durante o tratamento indica falha potencial do tratamento e deve exigir uma 

reavaliação imediata (Weese et al., 2011). 

 

1.3.4. Neoplasia do trato urinário inferior 

 

Os tumores da bexiga compreendem, aproximadamente, 1,5% a 2% de todas as 

neoplasias observadas em cães. O tumor mais comum da bexiga é o carcinoma de células 

de transição (CCT) o qual se desenvolve mais frequentemente na região do trígono da 

bexiga. O CCT representa aproximadamente 97% dos tumores da bexiga em cães. O CCT 

é uma neoplasia incomum da bexiga urinária em gatos, tendo uma frequência de 

aproximadamente 0,18% (Hamlin et al., 2019). Em cães, os fatores de risco incluem o 

género (feminino), a exposição a terras pulverizadas com inseticidas e atividade 

industrial, a obesidade, a castração e a raça (Beagle, Fox Terrier, Scottish Terrier, Pastor 

de Shetland e West Highland White Terrier). O tumor de bexiga no cão poderá ser 

indicador de CCT em humanos. Nos humanos, a cancerização química está associada, 

por exemplo, ao fumo do tabaco. (Wilson et al., 2007). 

Os sinais clínicos associados ao CCT não são específicos e sobrepõem-se 

amplamente aos de doenças benignas da bexiga mais comuns como a cistite idiopática 

felina ou a ITUI. Os gatos com CCT apresentam mais frequentemente hematúria e menos 

polaquiúria, estrangúria, obstrução do trato urinário e micção inadequada (Hamlin et al., 

2019). 

A identificação radiográfica de um tumor localizado na parede da bexiga é 

possível, se houver uma mineralização dentro da massa ou suspeita de distensão grave da 

bexiga devido a obstrução. Quando os doentes não respondem à terapia inicial ou 

desenvolvem infeções recorrentes, a ecografia é recomendada para descartar doenças 

estruturais da parede da bexiga (Hamlin et al., 2019). 

Células neoplásicas no sedimento urinário são identificadas em apenas 13% dos 

gatos com tumores de bexiga e, geralmente, é difícil distinguir células de transição 

reativas de células neoplásicas. As biópsias podem ser obtidas por algaliação ou 

cistoscopia. A primeira é uma valiosa técnica de diagnóstico, todavia a segunda permite 

diagnosticar tumores localizados na uretra, se o calibre o permitir (Takagi et al., 2005). 

Em cães com CCT, o tratamento é muitas vezes limitado à quimioterapia, porque 

a maioria dos tumores pode não ter indicação cirúrgica. Os fármacos mais usados na 

quimioterapia incluem a carboplatina, a ciclofosfamida, a cisplatina, a doxorrubicina e a 
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mitoxantrona. As taxas de resposta à quimioterapia de agente único são geralmente baixas 

(<20%) e a maioria dos cães são eutanasiados por causa da doença local progressiva 

dentro de quatro a nove meses após o diagnóstico. O tratamento com agentes anti-

inflamatórios não esteroides demonstrou aumentar o tempo de sobrevivência e aliviar os 

sinais clínicos associados ao CCT em cães (Wilson et al., 2007). A radioterapia pode 

causar incontinência, cistite, estenose uretral e fibrose da bexiga e a intensidade dos 

efeitos adversos varia dependendo do protocolo (Takagi et al., 2005). 

A cirurgia pode ser indicada em cães com CCT para obtenção de biópsias de 

tecido para diagnóstico, para tentar remover o CCT dentro da bexiga quando não se 

encontra no trígono e para restaurar ou manter o fluxo da urina. Se a cirurgia for realizada, 

é crucial tomar medidas para evitar a invasão neoplásica de estruturas anatómicas 

adjacentes e da parede abdominal (Fulkerson e Knapp, 2015). As complicações mais 

comuns deste tumor estão associadas, predominantemente, à evolução da doença local, 

contudo, está reportada uma taxa de metastização de 29% em cães submetidos a cirurgia. 

A cistectomia parcial pode ser uma possibilidade em animais com doença no ápice 

da bexiga. Devido à localização do CCT no trígono, em cães, a intervenção cirúrgica é 

raramente realizada por causa do elevado risco de incontinência. Nos últimos anos, tem 

crescido o interesse pela cistectomia total (Skinner et al., 2020). 

 

 

1.4. OBJETIVO 

 

O presente relatório de estágio teve como objetivo descrever e discutir seis casos 

clínicos subordinados à patologia do trato urinário inferior, selecionados de entre a 

casuística médico-cirúrgica observada nos cães e gatos acompanhados no decorrer do 

período de estágio curricular. 
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2. DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS 

 

2.1. CASO CLÍNICO N.º 1 – UROLITÍASE POR ESTRUVITE 

 

Identificação do animal: Billy, cão macho, de raça Yorkshire Terrier, com 8 anos 

de idade e 7,8 kg de peso vivo. 

 

Consulta primeira 

Motivo da consulta e anamnese: O animal apresentou-se à consulta com história 

de polaquiúria e disúria. O tutor informou que o animal continuou a beber e comer 

normalmente e a defecar com regularidade, tendo as fezes uma aparência normal. 

Exame físico: À palpação abdominal, a bexiga apresentava-se com um volume 

reduzido. Através da realização do toque rectal, pôde constatar-se a presença de 

hipertrofia prostática associada a dor. O restante exame físico não revelou alterações 

dignas de registo. 

Diagnósticos diferenciais: Infeção do trato urinário inferior, obstrução causada 

por urólitos, prostatite. 

Tratamento empírico: Na consulta, foi administrada amoxicilina e ácido 

clavulânico na dose de 20 mg/kg, por via subcutânea, tendo o mesmo antibiótico sido 

prescrito para na mesma dose, por via oral, a cada doze horas e durante cinco dias. O tutor 

foi aconselhado a vigiar atentamente o animal e a trazê-lo imediatamente para o hospital, 

no caso de o animal apresentar anúria. 

 

Consulta segunda 

No dia seguinte, e como o animal apresentava um quadro estabelecido de oligúria, 

o proprietário regressou para uma consulta de urgência. A palpação abdominal permitiu 

constatar que a bexiga se apresentava com um volume aumentado. 

Exames complementares de diagnóstico: Realizou-se uma ecografia abdominal 

onde não foram detetadas alterações significativas. Sedou-se o animal com uma 

combinação de midazolam (0,2 mg/kg, IV) e butorfanol (0,2 mg/kg, IV), para realizar 

radiografia abdominal, a qual demonstrou múltiplos urólitos de pequena dimensão na 

bexiga (Figura 1). 
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Figura 1 – Radiografia abdominal em projeção laterolateral onde se observa a presença de 

múltiplos urólitos radiopacos de pequena dimensão no interior da bexiga (seta). 

 

Diagnóstico presuntivo: Urolitíase. 

 

Sem dificuldade, colocou-se um cateter urinário pois não havia obstrução. Foi 

recolhida uma amostra de sangue para a realização de hemograma e bioquímica sérica e 

uma amostra de urina para análise do tipo III. As análises hematológicas não 

apresentaram qualquer alteração, tendo a cultura urinária obtido um resultado negativo. 

Como consequência, o tutor foi aconselhado a continuar a antibioterapia, tendo-se 

adicionado o anti-inflamatório meloxicam (0,2 mg/kg, PO, SID) com vista a promover 

analgesia e facilitar a emissão de urina, ao permitir uma micção não dolorosa. 

No dia seguinte, o tutor telefonou para informar que o Billy ainda não tinha 

comido nem bebido e que não lhe conseguia administrar a medicação, referindo também 

a ocorrência de vómito, pelo que foi aconselhado a retornar ao hospital. 

 

Consulta terceira 

Exame físico: O animal encontrava-se um pouco tenso à palpação abdominal e a 

medição da temperatura revelou um valor de 40,5ºC, pelo que foi decidido internar o 

animal. 
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Exames complementares de diagnóstico: Repetiram-se as provas realizadas na 

consulta anterior. O hemograma revelou a presença de leucocitose (17,04x109/L) com 

evidência de neutrofilia. Em relação às análises de bioquímica sérica, observaram-se 

valores diminuídos de creatinina (42 μmol/L, valores de referência 44 – 159 μmol/L), 

ureia (1,7 mmol/L, valores de referência 2,5 – 9,6 mmol/L), potássio (3,3 mmol/L, valores 

de referência 3.5 - 5.8 mmol/L) e cloro (105 mmol/L, valores de referência 109 - 122 

mmol/L). 

No dia seguinte, o Billy continuava com disúria e polaquiúria, mas a temperatura 

tinha descido para níveis normais. O exame de urina revelou presença de cristais de cistina 

e de estruvite, pH 7, densidade urinária elevada e hematúria, mas cultura negativa, embora 

ele tivesse recebido recentemente um ciclo de antibióticos.  

Tratamento: Face à confirmação do diagnóstico de urolitíase, o tratamento de 

eleição envolveria a realização de uma cistotomia para a remoção dos cálculos, mas os 

tutores estavam interessados em avaliar a possibilidade de qualquer procedimento não 

invasivo. Nesse sentido, foram discutidas as opções não cirúrgicas para o tratamento da 

urolitíase:  

 • Dissolução do cálculos: Foi explicado o facto de que a cristalúria nem sempre 

reflete a composição do cálculo e que podem ocorrer cálculos compostos, pelo que se 

torna difícil aconselhar a dieta mais adequada quando a composição do cálculo é 

desconhecida.  

 • Litotripsia por LASER, a qual não era possível realizar no hospital. O pequeno 

calibre uretral seria, provavelmente, uma desvantagem e necessitaria ainda de uma 

cistotomia para remover fragmentos de cálculos após a fragmentação a LASER. Esta 

abordagem apresenta pouca vantagem, em relação à abordagem cirúrgica primária 

realizada de forma minimamente invasiva, para a remoção de cálculos inteiros e não é a 

ideal na presença de múltiplos urólitos. 

 Na posse de toda esta informação, foi sugerido submeter o Billy a uma 

cistolitotomia, como uma forma menos invasiva de cirurgia, no entanto, os tutores 

queriam evitar a cirurgia, se possível. Assim sendo, repetiu-se a análise de urina para 

tentar determinar o tipo de cálculo, análise essa que revelou a presença de pH alcalino 

(pH 8,5), múltiplos cristais de estruvite, hematúria e proteinúria. Suspeitou-se também da 

existência de uma infeção do trato urinário concorrente, especialmente à luz da pirexia 

observada. Não se repetiu a cultura de urina nessa visita, pois tinha terminado 

recentemente a antibioterapia. 
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Monitorização e reavaliação 

 O plano recomendado foi o agendamento de um nova cultura de urina obtida 

por cistocentese em, aproximadamente, uma semana e iniciar o fornecimento de uma 

dieta comercial Hill's s/d com monitorização contínua de sinais de obstrução urinária. Os 

tutores ficaram cientes de que o animal poderia vir a ser sujeito a uma intervenção 

cirúrgica urgente. 

 

Consulta quarta 

 Motivo da consulta e anamnese: Cerca de uma semana depois, o tutor voltou 

para consulta de urgência devido a episódios de estrangúria, polaquiúria, tenesmo, 

tremores e vocalizações do Billy. O animal também não estava a beber e vomitou depois 

de oferecido comida. 

 Exame físico: A palpação revelou tensão da parede abdominal e observou-se 

um esforço excessivo para urinar, libertando volumes muito pequenos a cada tentativa. 

Não havia evidência macroscópica de hematúria. 

 Exames complementares de diagnóstico: Foi colhida urina por cistocentese 

para a realização do exame de urina tipo II. O resultado de cultura foi positivo para 

Pseudomonas aeruginosa, confirmando, portanto, uma infeção do trato urinário inferior. 

 Tratamento: O tutor concordou em realizar uma cistotomia devido à 

preocupação com a presença de obstrução uretral recorrente. Além disso, a presença de 

cristais de cistina e o estado clínico geral do Billy suscitavam uma preocupação pela 

possibilidade de haver um população mista de cistólitos que, se presentes, poderiam ter 

justificado a ausência de resposta ao tratamento médico, pois nem todos são passíveis de 

dissolução. A cistotomia foi realizada segundo os passos a seguir descritos: 

 Foi realizada uma abordagem caudal na linha média do abdómen e 

exteriorizou-se a bexiga; 

 Aplicou-se uma sutura de ancoragem com fio a base de polidoxanona 

(PDS) com o tamanho 3-0, ao nível do ápice da bexiga, para auxiliar a sua 

manipulação não traumática. O abdómen foi preenchido com esponjas de 

laparotomia; 

 Incidiu-se a face ventral da bexiga; 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 20 

 Colocou-se um cateter uretral e lavou-se a uretra várias vezes por via 

retrógrada. Durante a lavagem da bexiga, removeram-se vários cálculos 

com um 1 a 10 mm de diâmetro; 

 A cistorrafia envolveu a utilização de fio PDS 4-0 numa sutura com padrão 

contínuo simples; 

 Lavou-se o abdómen e suturou-se rotineiramente: a linha branca com fio 

PDS 2-0, o tecido subcutâneo e com fio absorvível monofilamentar de 

poliglicaprona (Monocryl, Ethicon, Portugal) tamanho 3-0, finalizando o 

encerramento com uma sutura intradérmica com o mesmo fio. 

 Após este procedimento cirúrgico, foi realizada uma orquiectomia pré-escrotal 

com técnica fechada. Na radiografia pós-operatória, confirmou-se a inexistência de 

cistólitos ou uretrólitos. 

 

Monitorização/reavaliação 

 No período pós-operatório, o Billy teve indicação de repouso durante quatro 

semanas e caminhadas curtas de cinco minutos várias vezes ao dia por duas semanas, 

evitando exercício físico não controlado. A ferida cirúrgica foi monitorizada pelo tutor e 

usado um body ou colar isabelino para evitar lambedura da zona da sutura. A micção foi 

também monitorizada, devido ao desconforto e hematúria observados na semana 

seguinte. 

 A medicação prescrita incluiu enrofloxacina (20 mg/kg, PO, SID) durante sete 

dias e meloxicam (0,2 mg/kg, PO, SID) durante sete dias, este último administrado com 

comida. 

 Em relação à dieta, continuou a ser alimentado com Hills s/d, pois esta torna o 

pH urinário mais ácido, promovendo a dissolução de cálculos de estruvite que não tenham 

sido retirados e dificultando o aparecimento de novos. O animal regressou ao hospital 

para verificar o estado da sutura e para uma cultura de urina de controlo, passados três 

dias e uma semana depois, tendo tido esta última um resultado negativo. 

 

 Diagnóstico definitivo: A análise dos cálculos revelou que estes eram 

compostos por fosfato de amoníaco magnesiano (estruvite). 
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DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO N.º 1 

 

O Billy não se encontrava dentro do intervalo de idades propenso a desenvolver 

urólitos de estruvite, pois estes ocorrem mais frequentemente em cães e gatos com menos 

de um ano e mais de dez anos de idade (Bartges e Callens, 2015).  

Apesar do Billy ser um cão macho, a ocorrência de urolitíase por estruvite canina 

é mais frequente em fêmeas, dada a relativa facilidade com que a microbiota 

gastrointestinal residente pode ascender à uretra e estabelecer uma infeção (Litster et al., 

2011). 

Em cães, a maioria dos urólitos de estruvite é causada por ITUI com organismos 

produtores de urease (Bahador et al., 2014). Neste caso, apesar de terem sido detetados 

cristais de estruvite na urina do Billy, não foi possível diagnosticar mais cedo a ITUI 

devido a terem iniciado a terapia antibiótica antes da realização de uma cultura, o que 

influenciou o seu resultado. 

Na análise do sedimento urinário, foram detetados cristais de cistina e estruvite, o 

que pode indiciar a presença de urólitos com uma composição mista, e que ocorre em 

cerca de 5% a 15% dos mesmo (Bartges e Callens, 2015), porém, no segundo exame, 

apenas se detetaram cristais de estruvite. A presença de hematúria e de um pH urinário 

alcalino também apontavam para um diagnóstico de ITUI, que acabou por ser, 

posteriormente, confirmado. 

Como o tutor estava muito decidido, no início, a não realizar cirurgia, foi planeado 

um tratamento médico sem se conhecer a composição do urólito e que envolvia a 

administração de uma dieta urinária litolítica com alto teor de humidade, teor reduzido de 

proteínas de alta qualidade e quantidades reduzidas de fósforo e magnésio (Bahador et 

al., 2014), combinada com terapêutica antimicrobiana. Esta abordagem teve como base a 

existência de urólitos de estruvite com ITUI por bactérias produtoras de urease (Dear et 

al., 2019). Este tratamento acabou por ser interrompido devido ao agravamento dos sinais 

clínicos do Billy e partiu-se então para uma cistotomia para remover os cálculos e 

restaurar o fluxo normal de urina. 

A prevenção da formação de estruvite induzida por infeção não requer 

alimentação com uma dieta especial, mas sim o controlo da recorrência da infeção 

bacteriana do trato urinário (Bartges e Callens, 2015). No entanto, neste caso, manteve-

se a mesma dieta Hills s/d após o tratamento. 
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2.2.CASO CLÍNICO N.º 2 – UROLITÍASE POR OXALATO DE CÁLCIO 

 

Identificação do animal: 

Bee, gato macho de raça Europeu Comum, com 8 anos de idade e 7,5 kg de peso 

vivo. 

 

Consulta primeira 

Motivo da consulta e anamnese: O animal apresentava polaquiúria e polidipsia 

e, segundo o tutor, parecia não haver hematúria. O gato tinha acesso ao exterior, era o 

único animal de companhia da casa e comia uma dieta comercial de marca branca. 

Exame físico: Sem alterações dignas de registo. Não foi possível palpar a bexiga, 

possivelmente, por esta se encontrar vazia. 

Exames complementares de diagnóstico: Confirmou-se por ecografia que a 

bexiga se encontrava vazia, porém a parede estava bastante espessada. 

Diagnósticos diferenciais: Cistite idiopática felina, infeção do trato urinário, 

obstrução causada por urólitos. 

Tratamento empírico: Foi administrada buprenorfina (0,01 mg/kg, PO, BID) e 

meloxicam (0,2 mg/kg, PO, SID), para diminuir a dor e inflamação, e uma cápsula de 

Calmurofel® (Bioiberica, Portugal), por via oral, BID. Este suplemento alimentar contém 

glucosamina e sulfato de condroitina, componentes essenciais da parede da bexiga, L-

triptofano (precursor da serotonina) para controlar o stresse, e ácido hialurónico que reduz 

os níveis de leptina (hormona implicada no processo de obesidade) para regular o excesso 

de peso. A duração do tratamento foi de uma semana. Foi também pedido ao tutor que 

tentasse medir a quantidade de água ingerida pelo animal. 

 

Monitorização/reavaliação 

Passados sete dias, o tutor voltou para a consulta de reavaliação. Na anamnese, 

este referiu que, apesar de o animal já urinar normalmente e sem dificuldades, tinha 

notado hematúria. Ao exame físico, não houve nenhuma alteração evidente. Devido à 

hematúria e suspeita de infeção urinária, foi iniciado um tratamento com amoxicilina e 

ácido clavulânico (10 mg/kg, PO, BID) durante sete dias. O animal iniciou então uma 

alimentação exclusivamente com a dieta Hills s/d. 

 Uma semana depois, o tutor voltou para uma nova consulta de controlo. A 

hematúria tinha sido resolvida completamente e a única queixa apresentada era diarreia, 
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possivelmente, causada pela mudança dietética. Foi recomendado o uso de Fortiflora® 

(Purina, Estados Unidos), um suplemento probiótico adicionado à ração. Através de um 

telefonema, o tutor informou que a diarreia tinha sido resolvida, continuando assim 

apenas com a dieta urinária. 

 

Consulta segunda 

Motivo da consulta e anamnese: Passado cerca de dez meses, o Bee regressou 

ao hospital com história de miar com desconforto há cerca de dois dias e de urinar fora 

da liteira, algo que nunca tinha acontecido. Em relação ao apetite e consumo de água, não 

notou nenhuma alteração.  

Exame físico: A bexiga, à palpação, parecia estar vazia. O peso vivo mantinha-se 

mais ou menos o mesmo. 

Exames complementares de diagnóstico: Decidiu-se realizar uma ecografia 

abdominal que detetou a presença, na bexiga, de três cálculos pequenos com cerca de 3-

4 mm (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Radiografia abdominal em projeção laterolateral 

onde se observa, novamente, a presença de cálculos radiopacos na bexiga (seta). 

 

Tratamento sintomático: Devido à pouca disponibilidade financeira do tutor, 

optou-se por este tipo de tratamento. Administrou-se buprenorfina (0,02 mg/kg, SC), 
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durante a consulta, e o tratamento prescrito para o domicílio consistiu em: meloxicam 

(0,2 mg/kg, PO, SID) durante seis dias e enrofloxacina (5 mg/kg, PO, SID) durante oito 

dias para tratar uma possível infeção do trato urinário inferior. O tutor foi avisado para 

estar muito atento a qualquer agravamento do estado clínico do animal, nomeadamente à 

presença de hematúria ou de oligúria e anúria. 

 

Consulta terceira 

Passados três meses, o animal voltou a ter, novamente, episódios de hematúria. 

Na consulta, urinou bastante e com um jato contínuo. Foi administrada uma dose de 

metilprednisolona (4 mg/kg, SC) para controlar a inflamação e de buprenorfina (0,02 

mg/kg, SC). Para casa, o tratamento instituído foi meloxicam (0,2 mg/kg, PO, SID) 

durante quatro dias. O tutor foi avisado que seria necessário realizar exames 

complementares que pudessem permitir obter um diagnóstico definitivo e que estes 

episódios iriam continuar a acontecer, porém devido às condições financeiras, foram 

recusados pelo tutor. 

 

Consulta quarta 

Motivo da consulta e anamnese: O animal regressou cerca de um mês depois, 

devido ao facto de andar mais apático nos últimos dias e com menos apetite. O tutor, 

quando questionado sobre os episódios de hematúria, referiu que continuavam a acontecer 

com frequência.  

Exame físico: Realizou-se a palpação da bexiga que estava vazia e mediu-se a 

temperatura que estava elevada (40,2ºC). Observou-se uma diminuição do peso vivo. 

Exames complementares de diagnóstico: Colheu-se uma amostra de urina por 

micção espontânea que foi enviada para cultura cujo resultado foi negativo. Foi ainda 

realizada uma radiografia abdominal em projeção laterolateral onde se confirmou a 

persistência dos urólitos radiopacos. 

Tratamento: O tutor concordou em realizar-se a cistotomia. Previamente, foi 

sujeito a uma avaliação clínica e análises hematológicas pré-anestésicas, as quais não 

revelaram alterações. A cistotomia foi realizada segundo os passos a seguir descritos: 

• Incidiu-se a pele e tecido subcutâneo abdominal ao nível da linha média, 

paralelamente e adjacente ao prepúcio; 

• Ligaram-se os vasos epigástricos superficiais caudais do tecido subcutâneo; 

• Retraiu-se lateralmente o pénis; 
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• Incidiu-se a linha branca desde o umbigo até ao púbis; 

• Elevou-se a bexiga e envolveu-se com compressas abdominais humedecidas; 

• Aplicaram-se suturas de ancoragem em cada polo da incisão, de forma a 

permitir uma manipulação atraumática; 

• Eliminou-se urina por cistocentese; 

• Realizou-se a incisão da parede da bexiga, evitando os vasos principais; 

• Removeu-se o cálculo com uma colher de chá esterilizada; 

• Algaliou-se e injetou-se solução salina estéril para lavar possíveis cálculos 

pequenos da uretra proximal; 

• Encerrou-se a parede da bexiga com uma técnica clássica: duas fileiras de 

suturas de inversão contínuas (padrão de Cushing - todas as camadas excepto 

a mucosa e de Lembert). 

Após a cirurgia, foi administrada buprenorfina (0,02 mg/kg, SC), meloxicam (0,2 

mg/kg, PO, SID) e amoxiciclina e ácido clavulânico (10 mg/kg, PO, BID). O cálculo 

retirado da bexiga foi enviado para análise por espectroscopia de infravermelhos. 

 

Diagnóstico definitivo: A análise do urólito revelou que era composto por oxalato 

de cálcio monohidrato, com 15,5 mg, aspeto irregular, cor castanha, textura ligeiramente 

rugosa e consistência dura. 

  

Monitorização/reavaliação 

Na radiografia abdominal obtida no dia seguinte à cirurgia, a bexiga já não 

apresentava qualquer vestígio da presença de cálculos radiopacos. Nos dias após a 

cistotomia, o animal continuou a ter hematúria, enquanto ainda estava algaliado. Depois 

de controlado esse sinal, retirou-se a algália, todavia, o animal colocava-se em posição 

para urinar, mas não conseguiu durante alguns dias. Dado apresentar vómito alimentar e 

náuseas, institui-se metoclopramida (0,5 mg/kg, IV, TID) como antiemético, ranitidina (2 

mg/kg, SC, BID) como antissecretor e para prevenir a instalação de síndrome de erosão-

ulceração, e o antibiótico enrofloxacina (5 mg/kg, PO, SID). O animal teve alta seis dias 

após a cirurgia, após cessar o vómito e a hematúria. 
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Consulta quinta 

 Motivo da consulta e anamnese: Passados três dias após a alta, o Bee regressou 

de novo com os mesmos sinais clínicos que tinha apresentado: hematúria e vómitos. 

Exame físico: À palpação, o animal parecia ter dor abdominal.  

Exames complementares de diagnóstico: Foi feito uma radiografia abdominal, 

onde se verificou a presença de um cálculo na uretra (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Radiografia abdominal em projeção laterolateral 

onde se observa um cálculo na uretra (seta). 

 

Tratamento: Decidiu-se voltar a internar o animal com a seguinte medicação: 

ranitidina (2 mg/kg, IV, TID), metoclopramida (0,5 mg/kg, IV, TID), enrofloxacina (5 

mg/kg, PO, SID) e buprenorfina (0,02 mg/kg, SC). O animal foi sedado, para tentar que, 

por compressão da bexiga e lavagens vesicais, alguns detritos fossem libertados, mas tal 

intervenção não teve sucesso. O Bee começou a urinar normalmente e sem hematúria, 

tendo alta com prednisolona (0,7 mg/kg, PO, SID durante quatro dias, seguidos de 0,3 

mg/kg, PO, SID durante quatro semanas) para controlar a inflamação e prazosina (0,2 

mg/kg, PO, BID) durante seis dias. Este último princípio ativo é um antagonista seletivo 

dos recetores adrenérgicos α1, que reduz a tensão dos músculos lisos da próstata e da 

uretra, permitindo que a urina flua mais facilmente através da uretra. Foi mantida a mesma 

dieta. 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 27 

Monitorização/Reavaliação 

Passado uma semana, o gato regressou e o tutor informou que o mesmo já urinava 

normalmente na liteira, várias vezes ao dia, e que não permanecia tanto tempo como antes. 

Urinou na consulta e não demonstrou hematúria. A ecografia de controlo revelou uma 

bexiga normal, com parede não espessada e sem a presença de cálculos visíveis ou 

sedimento. Realizou-se também uma radiografia abdominal em projeção laterolateral 

onde não se verificou o cálculo uretral radiopaco. Assim sendo, foi dada alta ao animal e 

combinado que só regressaria ao hospital no caso de apresentar os sinais clínicos da 

doença urinária, o qual não voltou a acontecer. 

 

 

DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO N.º 2 

 

O Bee apresentava as características típicas do doente de risco para o 

desenvolvimento de urolitíase por oxalato de cálcio, devido ao facto de ser velho, incluído 

no grupo de risco máximo dos dez a quinze anos de idade (O’Kell et al., 2017), e ser 

macho (O’Kell et al., 2017). A dieta comercial que consumia no momento da admissão 

era de marca branca o que poderia ter contribuído para o aparecimento dos cálculos, já 

que estudos epidemiológicos retrospetivos demonstraram que o potencial de acidificação 

da urina da dieta (pH <6,25) está associado a um risco aumentado de acumulação de 

oxalato de cálcio em gatos (Queau, 2019). A acidose metabólica promove a mobilização 

de cálcio dos ossos e hipercalcemia, resultando em hipercalciúria pelo aumento da sua 

excreção urinária e diminuição da sua reabsorção tubular renal (Bartges e Callens, 2015). 

O presente gato apresentava bastantes sinais clínicos inespecíficos de doença 

urinária e que não pareciam estar a ser resolvidos apenas com tratamento médico. Apesar 

de a radiografia ter permito identificar cálculos radiopacos na bexiga, desconhecia-se a 

composição dos mesmos, pelo que se optou pelo tratamento médico. Outro fator que 

poderia ter sido avaliado e que apontaria para os cálculos serem de oxalato de cálcio, seria 

a presença de cristais de oxalato de cálcio na urina, através de um exame de sedimento 

(O’Kell et al., 2017). Também poderiam ter sido medidos os níveis de cálcio séricos, já 

que a hipercalcemia foi descrita em 35% dos gatos com urólitos de oxalato de cálcio 

(Bartges e Callens, 2015). O facto de os episódios de hematúria terem sido recorrentes 

durante o tratamento, apontava para os cálculos poderem ser compostos por oxalato de 

cálcio. Pelo facto dos cálculos de oxalato de cálcio, à semelhança dos de fosfato de cálcio 
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e estruvite (Hecht, 2015) serem radiopacos, a avaliação radiográfica permitiu verificar 

que os mesmos não tinham sido dissolvidos e encontravam-se no mesmo local. 

Após a cirurgia, o animal continuou a dieta urinária exclusivamente como medida 

preventiva devido ao elevado risco de ressurgimento de cálculos, tal como está descrito 

em cerca de 33% dos gatos durante os primeiros dois anos após o tratamento (Queau, 

2019). Mais tarde, neste caso clínico, houve o aparecimento de um cálculo na uretra, de 

que não se ficou a conhecer a sua composição e que foi, possivelmente, expulso na urina. 

O protocolo preventivo de urólitos de oxalato de cálcio pode incluir as seguintes 

medidas: a análise de urina tipo II realizada periodicamente para monitorizar a densidade 

urinária, o pH e a presença de cristalúria de oxalato de cálcio e também a radiografia 

abdominal, que deve ser realizada aproximadamente a cada seis meses (Bartges e Callens, 

2015); no entanto, neste caso, provavelmente não seria possível devido às condições 

financeiras do tutor. O aumento da ingestão de água tem também um papel fundamental 

na prevenção da doença, pois promove concentrações urinárias de minerais 

calculogénicos mais reduzidas, dado que diminui o tempo de retenção para a formação e 

crescimento do cristal (Bartges e Callens, 2015). 
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2.3.CASO CLÍNICO N.º 3 – INFEÇÃO DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

 

Identificação do animal: Bacardi, um gato macho de raça Europeu Comum, com 

4 anos de idade e 5,2 kg de peso vivo.  

 

Consulta primeira 

Motivo da consulta e anamnese: Na anamnese, a tutora referiu que, desde o dia 

anterior, o animal deslocava-se muitas vezes à liteira, mas não urinava. Quando 

questionada se houve alguma alteração no ambiente ou na rotina do Bacardi que pudesse 

ter aumentado o seu stresse, a tutora informou que se encontrava grávida e que estavam 

a fazer mudanças em casa. 

Exame físico: À palpação abdominal, a bexiga estava com volume aumentado. 

Ao massajar a ponta do pénis, foi libertada alguma urina, mas não se conseguiu esvaziar 

completamente a bexiga. Decidiu-se internar o animal no hospital. 

Diagnósticos diferenciais: Cistite idiopática felina, infeção do trato urinário, 

obstrução causada por urólitos. 

Exames complementares de diagnóstico: Colheu-se uma amostra de sangue 

para realizar o perfil analítico renal, tendo se medido valores de ureia de 30,3 mg/dl 

(valores de referência 17,6-32,8 mg/dl) e de creatinina, de 1,28 mg/dl (valores de 

referência 0,8-1,8 mg/dl) que se encontravam ambos dentro dos intervalos normais. 

Tratamento empírico: Iniciou a seguinte medicação: meloxicam (0,2 mg/kg, SC, 

SID) e buprenorfina (0,02 mg/kg, SC, BID) para diminuir a dor e inflamação, e prazosina 

(0,2 mg/kg, PO, BID), um antagonista seletivo dos recetores adrenérgicos α1, que reduz 

a tensão dos músculos lisos da próstata e da uretra, permitindo que a urina passe mais 

facilmente através da uretra. Foi sedado com midazolam (0,5 mg/kg, IM) e colocada uma 

algália.  

No dia seguinte, havia urina na liteira expulsa por fora da algália e, mais tarde, foi 

novamente sedado da mesma forma e retirada a algália. O Bacardi começou a urinar 

normalmente três dias depois e teve alta, continuando a tomar meloxicam e buprenorfina 

em casa nas mesmas doses, durante uma semana. 

 

Monitorização/reavaliação 

Na consulta de controlo, passada uma semana, a tutora informou que o Bacardi 

andava a mexer muito na areia da liteira, parecia-lhe muito stressado e escondia-se das 



Doença do trato urinário inferior: descrição de casos clínicos | João Costa 

 30 

pessoas. Também disse que falhou algumas administrações da medicação que levou para 

casa. Na consulta, o animal estava muito agitado e a tentar arranhar o veterinário. À 

palpação, a bexiga estava pequena, mas com algum conteúdo e quando comprimida foi 

libertada urina. Administrou-se buprenorfina (0,02 mg/kg, SC) e meloxicam (0,2 mg/kg, 

PO) na consulta, para diminuir a dor e inflamação. Decidiu-se, dessa vez, não internar 

novamente o Bacardi para não aumentar ainda mais o stresse.  

 

Tratamento: O plano de tratamento médico em ambulatório incluiu amitriptilina 

(1 mg/kg, PO, BID), um antidepressivo tricíclico que tem a capacidade de relaxar o 

músculo liso do trato urinário, diazepam (0,5 mg/kg, PO, BID) e prazosina (0,2 mg/kg, 

PO, BID). Também foi recomendado que começasse uma dieta com Hill s/d. Para tentar 

diminuir o stresse do Bacardi, foi sugerido ter duas liteiras em casa em vez de uma e 

colocar várias taças com água fresca à disposição. 

 

Consulta segunda 

Motivo da consulta e anamnese: Passados três dias após a consulta, o Bacardi 

teve outro episódio de disúria e voltou para consulta de urgência. A tutora referiu que o 

apetite tinha diminuído bastante e que, naquele dia, não tinha comido nada. 

Exame físico: A bexiga estava distendida à palpação e com compressão difícil. 

Tratamento: Como estava novamente com sinais de obstrução parcial, o animal 

ficou internado. Foi feita a seguinte medicação, durante o internamento: meloxicam (0,2 

mg/kg, SC, SID), buprenorfina (0,02 mg/kg, SC, BID), prazosina (0,2 mg/kg, PO, BID), 

prednisolona (1 mg/kg, PO, SID), amitriptilina (1 mg/kg, PO, BID), diazepam (0,5 mg/kg, 

PO, BID) e tansulosina (0,01 mg/kg, PO, SID durante cinco dias), um antagonista seletivo 

dos recetores adrenérgicos α1 que provoca um relaxamento no tecido muscular liso, 

diminuindo a resistência ao fluxo urinário e reduzindo o desconforto. Colocou-se uma 

algália e colheu-se uma amostra de urina que foi enviada para cultura bacteriana. O grau 

de distensão da bexiga foi avaliado várias vezes ao dia e foram feitas lavagens vesicais 

com soro fisiológico três vezes ao dia, sob sedação. O animal acabou por conseguir retirar 

a algália e começou-se a fazer uma compressão manual da bexiga para conseguir urinar.  

 

 Diagnóstico definitivo: O resultado do exame bacteriológico da urina foi 

positivo, tendo-se isolado Staphylococcus pseudointermedius suscetível, no teste de 

sensibilidade aos antibióticos, à nitrofurantoina, cloranfenicol, tetraciclina e doxiciclina.  
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Foi administrada doxiciclina (10 mg/kg, PO, SID), a qual foi misturada com 

alimento, a fim de reduzir a probabilidade de irritação esofágica e esofagite. O animal 

continuou com dificuldade em urinar, colocando-se em posição, mas apenas libertando 

muito pouca quantidade. Também começou a tornar-se mais difícil realizar a compressão 

da bexiga devido à dor que demonstrava ao toque. O seu peso vivo começou a diminuir 

gradualmente. Teve alta cerca de vinte dias depois, quando já conseguia urinar sem 

auxílio e continuou com o tratamento com doxiciclina, até à consulta de controlo. 

 

Monitorização/reavaliação 

Na consulta de controlo, passado uma semana, a tutora informou que o Bacardi 

tinha estado bem disposto e ativo, com apetite e a urinar normalmente. A bexiga estava 

vazia e não demonstrava dor à palpação. Em termos de medicação, iniciou Calmurofel® 

(Bioiberica, Portugal) à base de condroitina, glucosamina e de L-triptofano e ácido 

hialurónico. 

 

Consulta terceira 

 Motivo da consulta e anamnese: Passados cerca de cinco meses, voltou ao 

hospital para uma consulta. A tutora referiu que o Bacardi tinha voltado a manifestar 

sinais de dor e a lamber a região genital. A temperatura estava bastante baixa (33ºC) pelo 

que foi internado novamente. 

Exames complementares de diagnóstico: Avaliou-se a concentração sérica de 

creatinina que estava a 17,4 mg/dl, ou seja, bastante elevada. Realizou-se também um 

ionograma: sódio a 112 mEq/l, potássio a 10,7 mEq/l e cloro a 112 mEq/l, tendo-se 

observado hipercaliemia grave. Recolheu-se uma amostra de urina para análise de urina 

tipo III, a cultura foi negativa. 

Tratamento: O animal foi sedado para colocar uma algália e tinha alguma 

hematúria. Também estava com vómitos e não tinha apetite, tendo de se forçar comida 

para o alimentar. A medicação que tomou durante o internamento foi a seguinte: 

buprenorfina (0,02 mg/kg, SC, BID), ranitidina (2 mg/kg, SC, BID), flavoxato (40 mg/kg, 

PO, SID), para o relaxamento das fibras musculares lisas do trato urinário, e meloxicam 

(0,2 mg/kg, SC, SID). A concentração sérica de creatinina normalizou (1,17 mg/dl) e a 

de potássio desceu para 6,8 mEq/l, ainda elevada, passados dois dias. 

O estado clínico do Bacardi não apresentou nenhuma melhoria com o passar dos 

dias. O seu apetite não melhorou, tendo de se continuar a forçar comida o que levou a 
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uma diminuição de peso. Também não conseguia urinar de forma autónoma, tendo de ser 

mantido com algália. O Bacardi acabou por morrer durante a noite, passados oito dias 

após ter sido internado. 

 

 

DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO N.º 3 

 

O Bacardi não se enquadrava nas categorias de risco para infeção do trato urinário, 

que é mais comum em gatas fêmeas esterilizadas, gatos de raça Abissínia e gatos com 

mais de dez anos (Dorsch et al., 2019). Também não tinha nenhum historial de doença 

urinária ou outra comorbilidade, como o hipertiroidismo ou a doença renal crónica, que 

foram descritas, por Byron, 2019, em 78% dos gatos com cultura de urina positiva. No 

entanto, a incapacidade de esvaziar completamente a bexiga durante a micção tem sido 

associado a risco crescente de ITUI em cães e gatos (Byron, 2019), o que poderá ter sido 

o caso, pois o animal estava parcialmente obstruído. Outro facto que, provavelmente, terá 

contribuído foi o stresse a que o animal tinha sido submetido recentemente pois existe 

uma variedade de fatores de risco relacionados com o maneio/ambiente, como habitação 

em ambientes fechados e aumento do stresse que contribuem para o aparecimento de 

doença do trato urinário (Forrester e Towell, 2015).  

Os gatos com ITUI são infetados, principalmente, por Escherichia coli, seguida 

por Enterococcus faecalis e Staphylococcus felis (Byron 2019), o que não aconteceu neste 

caso, tendo sido infetado por Staphylococcus pseudointermedius. Num estudo realizado 

entre 2009 e 2014, infeções por bactérias do género Staphylococcus estavam presentes 

em 22,9% dos gatos testados (Dorsch et al., 2019). O animal iniciou o tratamento 

antibiótico, apenas depois de ter um resultado de cultura microbiológica positivo e 

antibiograma, pois o tratamento empírico pode levar ao surgimento de bactérias 

multirresistentes que tem implicações importantes para o paciente e para a saúde pública 

(Olin e Bartges, 2015). A doxiciclina foi administrada durante cerca de três semanas, 

porém a duração ideal da terapia é desconhecida, sendo os antibióticos geralmente 

administrados por um período mínimo de três a seis semanas (Olin e Bartges, 2015). A 

monitorização do tratamento é importante e consiste numa cultura de urina sete dias após 

o início da terapia e uma semana após completá-la (Byron, 2019), o que não foi realizado 

neste caso em que apenas se esperou pelo desaparecimento dos sinais clínicos. 
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Quando o Bacardi voltou passados cinco meses, não se chegou a nenhum diagnóstico 

definitivo, porém a cultura da urina teve resultado negativo, não havendo, portanto, nova 

infeção urinária. Contudo, a hipercaliemia grave terá sido a possível causa de morte, 

devido ao desenvolvimento de um quadro de bradiarritmia, já que perturbações cardíacas 

e bradicardia podem ser observadas quando a concentração de potássio sérico é superior 

a 6,5 mEq/L (Kogika e Morais, 2017) e, neste caso, era inicialmente de 10,7 mEq/L. A 

hipercaliemia terá provavelmente surgido pelo facto do Bacardi não eliminar a urina, o 

que levou ao comprometimento da excreção renal de potássio. A obstrução uretral está 

descrita como uma das principais causas de hipercaliemia em cães e gatos (Kogika e 

Morais, 2017).  
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2.4. CASO CLÍNICO N.º 4 – OBSTRUÇÃO URETRAL CRÓNICA 

 

Identificação do animal: Gizmo, um gato macho de raça Persa, com 4 anos de 

idade e 2,730 kg de peso vivo. 

 

Consulta primeira 

Motivo da consulta e anamnese: Consulta de segunda opinião devido a episódios 

de obstrução urinária recorrentes. O tutor referiu que tinha verificado alguma hematúria 

e explicou que o Gizmo já tinha sido algaliado bastantes vezes. 

Exame físico: O gato apresentava-se muito agitado e agressivo, sendo difícil o 

adequado exame físico.  

Diagnósticos diferenciais: Cistite idiopática felina, infeção do trato urinário, 

obstrução causada por urólitos, neoplasia do trato urinário inferior. 

Tratamento empírico: Para não causar mais stresse, decidiu-se iniciar um 

tratamento médico com prednisolona (2 mg/kg, PO, SID, durante três dias seguido de 1 

mg/kg PO, SID, durante sete dias) para controlar a inflamação e Calmurofel® (Bioiberica, 

Portugal) que contém glucosamina HCI e sulfato de condroitina, componentes essenciais 

da bexiga dos gatos, L-triptofano (precursor da serotonina) para controlar o stresse, e 

ácido hialurónico, que reduz os níveis de leptina (hormona implicada no processo de 

obesidade) para regular o excesso de peso. Foi também aconselhado iniciar uma dieta 

comercial da marca Hills s/d. 

 

Consulta segunda 

Motivo da consulta e anamnese: O tutor referiu que persistia a hematúria e que 

tinha começado com polaquiúria e a urinar fora da liteira. Desta vez, decidiu-se internar 

o Gizmo para fazer exames complementares de diagnóstico.  

Exames complementares de diagnóstico: Realizou-se uma ecografia abdominal 

onde se verificaram as seguintes alterações: bexiga com parede muito espessada (3 mm) 

e urina com bastante sedimento hiperecogénico, rins hiperecogénicos com dimensões 

normais e sem presença de quistos, bem como cólon espessado e presença de ligeiro 

sedimento na vesícula biliar (Figura 4). 

Retirou-se uma amostra de sangue para hemograma e análises bioquímicas, e 

amostra de urina tipo III. Na cultura e teste de sensibilidade aos antibióticos, obteve-se 

crescimento de Staphylococcus lentus, suscetível a amoxiciclina e ácido clavulânico. O 
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sedimento analisado tinha presença de leucócitos e hematúria e ausência de cilindros e 

cristais. 

 

 

Figura 4 – Ecografia abdominal onde se observa a parede da bexiga bastante espessada (seta) e 

urina com bastante sedimento hiperecogénico (triângulo). 

 

Tratamento: Durante o internamento, iniciou-se o tratamento médico com: 

buprenorfina (0,02 mg/kg, SC, BID), meloxicam (0,2 mg/kg, SC, SID) para diminuir a 

dor, e amoxiciclina e ácido clavulânico (10 mg/kg, SC, SID) para tratar a infeção urinária. 

Também continuou a tomar Calmurofel® (Bioiberica, Portugal). Não foi possível algaliar 

o animal, pois a mucosa da uretra estava muito edemaciada e estenosada. Estava a urinar 

poucas quantidades e sempre com hematúria. Devido à estenose da uretra e à 

impossibilidade de algaliar o animal sem agravar as lesões, decidiu-se realizar uma 

uretrostomia, cujos passos estão, de seguida, descritos: 

• Colocou-se o animal em decúbito ventral, cauda levantada e membros 

pélvicos levantados; 

• Suturou-se o ânus em bolsa de tabaco, de modo a evitar contaminação do 

campo cirúrgico com fezes; 

• Esvaziou-se a bexiga por cistocentese; 

• Realizou-se uma incisão cutânea longituginal e dorsal ao escroto; 

• Realizou-se a orquiectomia e extirpou-se a pele escrotal; 

• Continuou-se a incisão ventralmente, em volta da ponta do pénis, deixando 

uma pequena quantidade de mucosa prepucial fixada à parte ventral da pele; 
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• Libertou-se o pénis da gordura circundante com dissecção romba; 

• Identificaram-se os músculos isquiocavernosos e incidiram-se na origem; 

• Desinseriram-se as fixações fasciais ventrais do pénis por dissecção romba; 

• Mobilizou-se a uretra em direção caudal e separou-se do músculo retrator do 

pénis; 

• Incidiu-se desde a glande, amputando o extremo do pénis; 

• No extremo proximal, suturou-se a parede uretral dorsal à pele para evitar 

tensão na linha de sutura; 

• O urotélio foi suturado à pele nos dois lados do estoma, incluindo a pequena 

parte do corpo esponjoso; 

• Suturou-se a mucosa prepucial ao bordo ventral da pele (utilizou-se pontos 

simples contínuos de nylon monofilamentar 3/0 ou 4/0). 

 

Monitorização/reavaliação 

No dia seguinte à cirurgia, o animal estava a urinar com frequência. Teve alta com 

as seguintes recomendações: usar sempre o colar isabelino para impedir que chegue à 

zona da cicatriz, repouso e, se possível, confinamento numa zona da casa onde possa estar 

afastado de outros animais. 

 

 

DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO N.º 4 

 

O Gizmo foi trazido ao hospital devido a sinais de hematúria com um historial de 

obstrução uretral recorrente. A obstrução uretral está presente em 28,6 a 58% dos gatos 

com DTUI e a reobstrução uretral dentro de seis meses foi relatada em 22 a 35% dos gatos 

(Ruda e Heiene, 2012). Devido à sua uretra longa e estreita em comparação com as 

fêmeas, os gatos machos têm muito mais probabilidade de desenvolver obstrução 

(Cooper, 2015). O suplemento alimentar utilizado contém glucosamina HCI e sulfato de 

condroitina, componentes essenciais da bexiga dos gatos, L-triptofano (precursor da 

serotonina) para controlar o stresse, e ácido hialurónico, que reduz os níveis de leptina 

(hormona implicada no processo de obesidade) para regular o excesso de peso. 

Como o animal não demonstrou melhoria dos sinais clínicos, foi internado e 

submetido a exames de diagnóstico. Na ecografia realizada, a parede da bexiga estava 

com 3 mm de espessura, sendo a espessura normal da parede da bexiga entre 1,3 a 1,7 
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mm em gatos (Hecht, 2015), e urina com bastante sedimento hiperecogénico que pode 

ser causado pela deposição de cristais, proteínas, células, restos celulares, cálculos ou 

gotículas de gordura (Hecht, 2015). Foi também detetada uma infeção do trato urinário 

que pode ter sido causada pelas intervenções de cateterização recorrentes, pois, num 

estudo prospetivo recente em gatos com obstrução uretral, foi observado que 33% dos 

gatos cateterizados desenvolvem infeções do trato urinário, enquanto que na consulta 

inicial o mesmo não é frequente (Cooper, 2015). 

A uretrostomia é aconselhada para tratamento definitivo em indivíduos com 

obstrução recorrente, como no caso de CIF, ou aqueles com uma causa identificada que 

não pode ser resolvida com tratamento médico, como estenose, neoplasia ou urolitíase 

distal (Nye e Luther, 2018). Neste caso, foi o método de tratamento escolhido, devido à 

impossibilidade de algaliar o animal que não estava a conseguir urinar autonomamente 

devido à estenose da uretra, a qual é sugerida como sendo a causa de até 11% das 

obstruções (Nye e Luther, 2018). As estenoses uretrais estão associadas a uso de cateteres 

urinários durante longos períodos de tempo, traumatismo ou técnica cirúrgica inadequada, 

sendo a junção mucocutânea o local mais comum de estenose (Nye e Luther, 2018). 

As uretrostomias perineais, antes consideradas como tratamento de primeira linha, 

são atualmente consideradas como um último recurso, devido às novas opções de 

tratamento médico e ao declínio da frequência de obstruções uretrais (Nye e Luther, 

2018). Quanto às possíveis complicações pós-operatórias, Ruda e Heiene (2012) 

reportaram que 52,3% dos gatos não necessitaram de tratamento médico-veterinário 

subsequente para DTUI, 25,6% tiveram um ou dois episódios de DTUI recorrente leve e 

foram tratados com medicamentos e 22,1%, incluindo os não sobreviventes durante os 

primeiros seis meses, tiveram complicações cirúrgicas ou episódios recorrentes mais 

frequentes e/ou graves de DTUI. As complicações mais frequentemente relatadas incluem 

as infeções bacterianas do trato urinário e a estenose uretral as quais, geralmente, são 

devidas a uma uropatia subjacente ou a uma técnica cirúrgica inadequada, respetivamente 

(Nye e Luther, 2018). O Gizmo não demonstrou nenhuma complicação pós-operatória, 

teve alta no dia seguinte à cirurgia por já urinar normalmente. 
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2.5.CASO CLÍNICO N.º 5 – CARCINOMA DE CÉLULAS DE TRANSIÇÃO 

 

Identificação do animal: Pantufa, uma cadela de raça Retriever do Labrador, 

com 7 anos de idade e 29 kg de peso vivo. 

 

Consulta primeira 

Motivo da consulta: Episódio de urgência motivado por não ter conseguido 

urinar nesse dia. 

Exame físico: Com a compressão da bexiga, urinou pouca quantidade e de 

coloração castanha. Decidiu-se então algaliar, tendo-se sentido, à entrada da uretra, a 

presença de uma zona tumefacta que oferecia resistência, que desapareceu após 

ultrapassada. Depois de algaliado, o animal apresentou hematúria. 

Exames complementares de diagnóstico: Realizou-se uma ecografia abdominal 

que mostrou a bexiga muito distendida e um espessamento ou tumor na zona do trígono 

e da uretra (Figura 5).  

 

 

Figura 5 - Ecografia abdominal onde se observa a bexiga muito distendida e um espessamento 

ou tumor na zona do trígono e da uretra (seta).  

 

Colheu-se uma amostra de sangue para análise, estando o hemograma com os 

valores todos dentro do intervalo de referência. Em relação à bioquímica sérica, apenas a 

creatinina estava ligeiramente aumentada (1,80 mg/dl). 
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De seguida, sedou-se o animal com uma combinação de midazolam (0,5 mg/kg, 

IV) e acepromazina (0,05 mg/kg, IV), com vista à colheita de urina por cistocentese para 

posterior realização de citologia do sedimento urinário e cultura de urina. A informação 

proveniente da citologia foi insuficiente para permitir um diagnóstico definitivo, pois 

apenas referia a existência de um processo inflamatório, não se podendo descartar a 

existência de uma neoplasia subjacente. A cultura da urina teve resultado negativo.  

No dia seguinte, retirou-se a algália e o animal conseguiu urinar através da 

compressão da bexiga. A urina continuava com uma coloração castanha.  

 

Diagnósticos diferenciais: Tumor da uretra/trígono/vagina ou espessamento 

marcado por infeção urinária ou corpo estranho.  

 

Exames complementares de diagnóstico: Realizou-se uma radiografia 

abdominal em projeção laterolateral onde não se detetou qualquer alteração. 

Tratamento empírico: De entre as opções terapêuticas propostas pela equipa 

médica, o tutor optou por iniciar o tratamento médico em casa antes de avançar para uma 

possível cirurgia. Em consequência, teve alta condicionada com prescrição para o 

domicílio de omeprazol (0,5 mg/kg, PO, SID) durante dez dias, amoxiciclina e ácido 

clavulânico (10 mg/kg, PO, BID) durante dez dias, para tratar uma possível infeção e 

prednisolona (1 mg/kg, PO, BID durante três dias e SID mais quatro dias, reajustando a 

dose depois) para controlar a inflamação.  

 

Monitorização/reavaliação 

Na consulta de controlo, um dia depois, a bexiga encontrava-se muito distendida 

à palpação. Na anamnese, o tutor referiu que tinha urinado muito pouco em casa e, no 

consultório, após compressão manual, o animal urinou um pouco. Algaliou-se e esvaziou-

se a bexiga, apresentando a urina hematúria e coágulos. Associou-se tansulosina (0,01 

mg/kg, PO, SID), um antagonista seletivo dos recetores adrenérgicos α1 que provoca um 

relaxamento no tecido muscular liso, diminuindo a resistência ao fluxo urinário e 

reduzindo o desconforto. 

No mesmo dia, aconselhou-se a realização de uma laparotomia, para verificar se 

a massa estaria num local onde fosse possível a extração cirúrgica. O tutor disse que iria 

ponderar e, entretanto, ia continuar com a medicação. No dia seguinte, a situação voltou 

a repetir-se, estando a bexiga muito estendida, devido à oligúria. Mais uma vez, o animal 
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foi algaliado e a bexiga esvaziada, tendo o tutor optado então por se realizar a laparotomia 

exploratória. 

Por se encontrar na zona do trígono e devido ao risco de incontinência, optou-se 

por não remover a massa, tendo-se obtido uma amostra por biópsia que foi posteriormente 

enviada para análise histopatológica (Figura 6). Até conhecer o resultado do exame, o 

animal continuou a ser seguido em ambulatório, deslocando-se ao hospital para realizar 

a descompressão manual da bexiga.  

 

 

Figura 6 - Espessamento na zona do trígono e da uretra. 

 

Diagnóstico definitivo: O resultado histopatológico foi de carcinoma de células 

de transição (CCT). 

 

Tratamento: Foram discutidas várias opções terapêuticas com o tutor: iniciar 

quimioterapia; iniciar tratamento médico com AINEs como o piroxicam, que pode 

aumentar o tempo de sobrevivência por alguns meses. Porém como a Pantufa não 

conseguia esvaziar a bexiga autonomamente, o tutor optou pela eutanásia. 
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DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO N.º 5 

 

Segundo Fulkerson e Knapp (2015), o carcinoma de células de transição é a forma 

mais comum de neoplasia da bexiga do cão, o que veio a verificar-se no diagnóstico 

definitivo do presente caso clínico. O género feminino tem um maior risco de ter CCT e 

a raça Retriever do Labrador não é das consideradas com maior predisposição. A 

obesidade também é considerada um fator de risco, o que não era o caso da Pantufa, cujo 

peso vivo era normal para a raça. Os sinais clínicos de CCT são a hematúria, a estrangúria 

e a polaquiúria (Fulkerson e Knapp, 2015), o que está de acordo com o observado na 

Pantufa. As massas no trígono têm uma probabilidade aumentada de causar obstrução 

urinária pela oclusão física da transição do colo da bexiga para a uretra (Hamlin et al., 

2019), o que também aconteceu neste caso clínico. 

É importante distinguir casos de CCT de outras causas de obstrução, porque o 

tratamento e o prognóstico diferem consideravelmente (Fulkerson e Knapp, 2015). Para 

isso, realizou-se uma citologia do sedimento urinário, que não indicou a presença de 

doença neoplásica.  

Decidiu-se realizar uma laparotomia exploratória, pois o tratamento médico não 

estava a conduzir a nenhuma melhoria. Confirmou-se que a tumefação se encontrava na 

zona do trígono da bexiga. Quando se localiza nessa zona, a intervenção cirúrgica é 

raramente usada devido aos altos riscos de incontinência urinária (Skinner et al., 2020). 

Por esse motivo, apenas se realizou uma biópsia para histopatologia, que veio a confirmar 

o diagnóstico. 

A quimioterapia com medicamentos citotóxicos, como a cisplatina ou a 

mitoxantrona, juntamente com AINEs, como o piroxicam - inibidor não seletivo da 

COX2, é atualmente recomendada para o tratamento do CCT canino (Takagi et al., 2005). 

A combinação de cisplatina e piroxicam é descrita por proporcionar taxas de remissão 

impressionantes (50-71%), mas associadas a toxicidade renal, gastrointestinal e da 

medula óssea que limitam o uso deste protocolo (Fulkerson e Knapp, 2015). Este seria o 

tratamento ideal e com maior probabilidade de sucesso para a Pantufa, no entanto, como 

referido previamente, o tutor optou pela eutanásia.  
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2.6. CASO CLÍNICO N.º 6 – CISTITE PSEUDOMEMBRANOSA 

 

Identificação do animal: Meg, gato macho de raça Europeu Comum, com 3 anos 

de idade e 4,7 kg de peso vivo. 

 

Consulta primeira 

Motivo da consulta e anamnese: O animal encontrava-se, desde o dia anterior, 

mais prostrado, a gemer e a esconder-se debaixo da cama. Os tutores também referiam 

que o abdómen parecia mais duro, vomitou mais que uma vez e não viram o animal a ir 

à caixa de areia. Tinham quatro gatos machos castrados na habitação e apenas duas caixas 

de areia. 

Exame físico: O animal apresentava-se dispneico e taquipneico. 

Diagnósticos diferenciais: Cistite idiopática felina, infeção do trato urinário, 

neoplasia do trato urinário, obstrução por urólitos. 

Exames complementares de diagnóstico: Decidiu-se internar o animal e 

procedeu-se à algaliação do mesmo e à colheita de uma amostra de sangue para análise. 

A análise do hemograma demonstrou a presença de uma leucocitose com valores de 23,5 

x103/uL de leucócitos. Em relação à bioquímica sérica, destacou-se o valor da creatinina 

de 13,72 mg/dl e o da ureia superior a 140 mg/dl, ambos bastante elevados em relação 

aos valores de referência. Foi recolhida uma amostra de urina através da algália para 

realização de análise de urina do tipo III (com cultura). 

Tratamento empírico: Iniciou a seguinte medicação: metoclopramida (0,5 

mg/kg, SC, BID) para controlar os vómitos, amoxicilina e ácido clavulânico (10 mg/kg, 

SC, SID) para tratar uma possível infeção e buprenorfina (0,02 mg/kg, SC, TID) para 

maneio da dor. Quanto à componente de nutrição clínica foi-lhe fornecida, em exclusivo, 

a dieta Hills c/d. 

Exames complementares de diagnóstico: Como a bexiga não estava a esvaziar 

o suficiente, quer com recurso à algália ou à cistocentese, realizou-se uma cistografia de 

duplo contraste e, de seguida, uma radiografia abdominal em projeção laterolateral que 

permitiu verificar a presença de material intravesical em continuidade com a superfície 

da parede da bexiga, a qual se encontrava mais espessada do que o normal (Figura 7).  
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Figura 7 – Radiografia abdominal em projeção laterolateral de cistografia de duplo contraste, onde se 

observa a bexiga com material intravesical, em continuidade com a superfície da parede (seta). 

 

Decidiu-se realizar uma cistotomia exploratória, segundo a técnica aqui descrita: 

• Incidiu-se a pele e tecido subcutâneo da linha média abdominal ventral, 

paralelamente e adjacente ao prepúcio; 

• Ligaram-se os vasos epigástricos superficiais caudais do tecido subcutâneo; 

• Retraiu-se lateralmente o pénis; 

• Incidiu-se a linha branca desde o umbigo até ao púbis; 

• Elevou-se a bexiga e envolveu-se com compressas abdominais humedecidas; 

• Aplicaram-se pontos de fixação em cada polo da incisão, de forma a permitir 

uma manipulação atraumática; 

• Removeu-se a urina por cistocentese; 

• Realizou-se a incisão evitando os vasos principais da parede vesical; 

• Removeram-se os cálculos com uma colher de chá esterilizada; 

• Algaliou-se e injetou-se solução salina estéril para lavar possíveis cálculos 

pequenos da uretra proximal; 

• Sutura clássica com duas fileiras de suturas de inversão contínuas (Cushing - 

todas as camadas exceto a mucosa e Lembert). 
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A observação direta permitiu identificar uma bexiga com a parede espessada e 

com a presença de tecido hemorrágico-fibrinoso aderido à superfície da mucosa (Figura 

8), o que era compatível com cistite pseudomembranosa. Foram também encontrados 

vários cálculos no interior da bexiga e que foram recolhidos e enviados para análise. 

No período pós-operatório, foi adicionado meloxicam (0,2 mg/kg, SC, SID). 

Começou a urinar com mais frequência através da algália e ainda com hematúria. 

Passados dois dias da cirurgia, foi retirada a algália e o animal conseguiu urinar sozinho, 

porém ainda com alguma hematúria. Teve alta continuando a tomar amoxicilina e ácido 

clavulânico, meloxicam nas mesmas doses e iniciando prazosina (0,2 mg/kg. PO, BID). 

 

 

Figura 8 - Pseudomembrana fibrinosa com áreas de hemorragia que estava aderida à superfície 

da mucosa da bexiga. 

 

A cultura microbiológica da urina deu resultado negativo e a análise dos cálculos 

por espectroscopia de infravermelhos identificou cerca de 35 fragmentos com o peso de 

712,3 mg, aspeto irregular, cor castanha, textura ligeiramente rugosa e consistência 

escassa, sendo compostos por proteínas e uma mistura de fosfato de cálcio e fosfato 

amoníaco-magnesiano. 

 

Monitorização/reavaliação 

O animal regressou para consulta de controlo dois dias depois, apresentando-se a 

urinar e a beber normalmente. 
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Consulta segunda 

Motivo da consulta e anamnese: Passado cerca de um mês, o animal regressou 

novamente dispneico, prostrado e com história de anúria. O tutor referiu que tinha diarreia 

há dois dias e que, nesse dia, tinha começado a vomitar. 

Tratamento empírico: Foi internado e algaliado. Iniciou-se buprenorfina (0,02 

mg/kg, SC, TID), meloxicam (0,2 mg/kg, SC, SID) e enrofloxacina (5 mg/kg, SC, SID). 

Foi verificado frequentemente se estava a urinar e o estado da bexiga. 

Exames complementares de diagnóstico: Colheu-se uma amostra de sangue 

para medição da creatinina que estava a 10,5 mg/dl, bastante acima dos níveis de 

referência. Recolheu-se uma amostra de urina para cultura. 

Ao final de dois dias, retirou-se a algália e o animal começou a urinar normalmente 

com alguma hematúria. Passados quatro dias de internamento voltou-se a repetir a 

medição de creatinina que estava nos 1,27 mg/dl, já dentro dos valores de referência. Teve 

alta com prazosina para três dias, nas mesmas doses. O resultado da cultura da urina, 

entretanto recebido, foi negativo. 

 

Monitorização/reavaliação 

Na consulta de controlo, dois dias depois, o tutor informou que o animal comia e 

urinava normalmente, já sem hematúria. Foi recomendado colocar mais liteiras visto que 

tinha quatro gatos em casa e o ideal seria ter cinco liteiras (mais uma que o número total 

de gatos), aumentar a ingestão de água e permanecer com a mesma dieta. 

 

 

DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO N.º 6 

 

A lesão observada na bexiga era compatível com cistite pseudomembranosa 

(CPM), uma condição incomum descrita como uma apresentação complicada de DTUI 

obstrutiva, com exsudado fibrinoso, coágulos de sangue, detritos necróticos e 

espessamento da parede vesical (Vila et al., 2018).  

Os sinais clínicos mais frequentes de CPM são hematúria aguda, disúria, 

estrangúria e dificuldade no esvaziamento da bexiga por compressão (Vila et al., 2018), 

o que vai de encontro aos sinais manifestados pelo Meg. 
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Neste caso clínico, tal como referido na literatura, a análise de urina revelou 

alterações inespecíficas, as uroculturas foram negativas (Le Boedec et al., 2011) e as 

análises hematológicas e bioquímicas não contribuíram para a identificação da etiologia, 

porque evidenciaram alterações tipicamente encontradas na DTUI com obstrução (Vila 

et al., 2018).  

A ecografia abdominal poderia ter sido realizada para confirmar a suspeita, dado 

que, num estudo realizado por La Boedec e colaboradores (2011), este tipo de exame 

permitiu revelar, consistentemente, numerosos septos hiperecogénicos, semelhantes a 

membranas na bexiga de todos os animais estudados (Figura 9). No mesmo trabalho, a 

remoção cirúrgica do material intravesical foi considerada fundamental para restaurar o 

fluxo de urina. No entanto, noutra publicação, em dois de três casos descritos, o cateter 

urinário pôde ser retirado após 24 horas, as pseudomembranas desapareceram e a 

recuperação clínica foi excelente, destacando a possibilidade de se utilizar uma 

abordagem terapêutica médica e conservativa para CPM (Vila et al., 2018). Neste caso 

clínico, a falha do tratamento convencional em restaurar o fluxo de urina levou à decisão 

de realizar uma cistotomia para fins diagnósticos e terapêuticos. 

No caso descrito do Meg, a biópsia obtida durante a cirurgia não foi enviada para 

histopatologia, o que impossibilitou a confirmação do diagnóstico definitivo, porém, a 

descamação da parede da bexiga para o lúmen foi observada durante a cirurgia. Le Boedec 

et al., 2011 referem, num caso em que a biópsia foi enviada para a realização de exame 

histopatológico, que este revelou alterações inflamatórias importantes e incomuns, ou 

seja, camadas de tecido fibrinoso e necrótico cobrindo uma mucosa hemorrágica e 

ulcerada, alterações essas que pareceram consistentes com a descamação de áreas 

necróticas da parede da bexiga para o lúmen da bexiga. 

Em relação ao pós-operatório, o Meg recuperou bem inicialmente, tendo 

começado a urinar sozinho dois dias depois da cirurgia. Porém, acabou por regressar ao 

hospital com os mesmos sinais clínicos, mas desta vez os mesmos foram resolvidos 

apenas através de tratamento médico, o que não está de acordo com a literatura consultada 

que descreve que a maioria dos animais não apresenta qualquer sintomatologia após a alta 

(Le Boedec et al., 2011; Vila et al., 2018). 
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Figura 9 - Aspeto da bexiga de um gato com cistite pseudomembranosa com conteúdo intravesical e 

parede da bexiga espessada (Fonte: Le Boedec et al., 2011). 
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3. CONCLUSÃO 

 

As doenças do trato urinário inferior têm uma elevada prevalência na prática 

clínica veterinária, fazendo parte do dia-a-dia de qualquer centro de atendimento médico-

veterinário. Nesse sentido, é importante o profissional possuir um conhecimento 

detalhado e atualizado sobre os melhores métodos complementares de diagnóstico e 

tratamento existentes. 

Um dos principais desafios do diagnóstico, e que se observou nos casos 

anteriormente descritos, é a ausência de sinais clínicos específicos, havendo diversas 

doenças com sintomatologia idêntica. Uma anamnese detalhada e um exame físico 

completo são essenciais como ponto de partida para a escolha dos exames 

complementares de diagnóstico mais indicados. A análise da urina é, provavelmente, o 

exame mais recomendado quando se está perante sintomatologia do aparelho urinário. De 

entre os exames imagiológicos disponíveis, a ecografia abdominal é a mais eficaz no 

diagnóstico da patologia do trato urinário inferior, porém a radiografia continua também 

a ser muito utilizada, por exemplo, com o objetivo de identificar alterações do tamanho 

da bexiga e urólitos radiopacos. 

Em termos de tratamento, este é muito variado e pode passar pelo maneio 

comportamental, bem como pela abordagem farmacológica ou cirúrgica. A correção da 

dieta do animal tem um papel fundamental no tratamento destas entidades nosológicas. 

Muitas vezes, tal como ficou patente nalguns animais descritos, a condição financeira do 

tutor condiciona a escolha do tratamento, podendo, por vezes, não se realizar o que seria 

mais adequado para a situação do animal. Mesmo recorrendo ao tratamento recomendado, 

as doenças do trato urinário inferior apresentam recidivas frequentes. 
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