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RESUMO  
 

As obstruções urinárias em gatos são emergências muito frequentes na prática clínica de 

animais de companhia. Estando a vida do animal comprometida, torna-se essencial a rapidez 

da atuação, com vista ao tratamento e consequente restabelecimento da sua saúde e do seu bem-

estar.  

O quadro clínico dos animais dependerá não só da localização da obstrução, como da sua 

duração e grau. No caso das obstruções de uretra, são comuns os sinais de trato urinário inferior, 

ao contrário das obstruções de ureter em que a sintomatologia é, por norma, inespecífica. O 

diagnóstico é estabelecido com base na análise da história e quadro clínico do animal, assim 

como exames complementares laboratoriais e imagiológicos. Apesar das altas taxas de 

recorrência, as obstruções urinárias apresentam elevadas taxas de sobrevivência. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi consolidar os conhecimentos sobre obstruções 

urinárias em gatos, através do paralelismo entre os dados recolhidos na prática clínica e o 

aprofundamento teórico do tema. Ao longo desta dissertação são descritos quatro casos clínicos 

de gatos com obstruções urinárias. No seu conjunto, três deles apresentavam obstruções uretrais 

e um deles apresentava obstrução ureteral.  Estes casos clínicos foram observados no âmbito 

do estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, no Centro Hospitalar 

Veterinário (CHV), na tentativa de abranger uma amostra de casos distintos de obstrução 

urinária. 

Os tratamentos realizados nesses casos incluíram a estabilização do animal e a sua 

monitorização. Nos casos de obstrução de uretra, a desobstrução foi feita através da algaliação, 

enquanto no caso de obstrução de ureter foi colocado um Subcutaneous Ureteral Bypass Device 

(SUB). Apesar de apresentarem manifestações clínicas de gravidade diferente entre si, todos os 

animais tiveram uma boa recuperação clínica. 

Considerando que um diagnóstico e um tratamento eficientes são extremamente 

importantes para uma boa evolução clínica, julga-se poder afirmar que, em todos os casos 

descritos neste estudo, esse pressuposto esteve na base das intervenções efetuadas, orientando 

a obtenção do diagnóstico, dos respetivos cuidados de emergência  e da procura do 

restabelecimento da saúde e do bem-estar destes animais. 

 

 

Palavras-chave: aparelho urinário, obstrução uretral, obstrução ureteral, gato.  
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ABSTRACT  
 

Urinary obstructions in cats are one of the most common emergencies seen in small animal 

practice. As a life threatening situation, it is essential to act quickly, in what treatment is 

concerned and consequent restoration of its health and well-being. 

The clinical condition depends not only on the location of the obstruction, but also on its 

duration and degree. In the case of urethral obstructions, signs of the lower urinary tract are 

common, unlike ureter obstruction where symptomatology is usually nonspecific. The 

diagnosis is made based on the analysis of the history and clinical condition of the animals, as 

complementary laboratory and imaging tests. Despite high recurrence rates, as urinary 

obstructions increase survival rates. 

Thus, the objective of this work was to consolidate the knowledge about urinary 

obstructions in cats, through the parallelism between the data collected in clinical practice and 

the theoretical study of the subject. Throughout this dissertation are described four clinical cases 

of cats with urinary obstructions. Overall, three of them had urethral obstructions and one of 

them had ureteral obstruction. These clinical cases were observed as part of the curricular 

internship of the Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, at Centro Hospitalar Veterinário 

(CHV), in an attempt to collect a sample of distinct cases of urinary obstruction. 

Treatment in these cases included animal stabilization and monitoring. In the urethral 

obstruction case, clearance was made through catheterization, while in the urethral obstruction 

case a Subcutaneous Ureteral Bypass Device (SUB) was placed. Despite the different severity 

in clinical presentation, amongst the cases, all animals showed a good clinical recovery. 

Considering that an efficient diagnosis and treatment are extremely important for a good 

clinical evolution, it can be said that, in all cases described in this study, this assumption was 

the basis of the interventions performed, guiding the diagnosis, the respective care emergency 

and the restoration of the health and welfare of these animals. 

 

 

 

 

 

 

Key words: urinary system, urethral obstruction, ureteral obstruction, cat. 



 

 
ix 

ÍNDICE GERAL 
 

AGRADECIMENTOS....................................................................................................... v 

RESUMO........................................................................................................................... vii 

ABSTRACT....................................................................................................................... viii 

ÍNDICE GERAL................................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE FIGURAS...................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE TABELAS..................................................................................................... xiii 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS E ACRÓNIMOS......................... xiv 

INTRODUÇÃO……………...……………………………………………….………..... 1 

  

CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA................................................................... 3 

  

1. ASPETOS GERAIS....................................................................................................... 3 

  

2. APARELHO URINÁRIO FELINO - ANATOMIA E 

FISIOLOGIA................................. 
4 

   2.1. RIM.......................................................................................................................... 4 

   2.2. URETER.................................................................................................................. 4 

   2.3. BEXIGA................................................................................................................... 4 

   2.4. URETRA.................................................................................................................. 5 

  

3. EPIDEMOLOGIA.......................................................................................................... 5 

  

4. ETIOLOGIA.................................................................................................................. 6 

   4.1. OBSTRUÇÃO URETRAL....................................................................................... 6 

   4.2. OBSTRUÇÃO URETERAL.................................................................................... 6 

  

5. FATORES DE RISCO.................................................................................................... 7 

   5.1. OBSTRUÇÃO URETRAL....................................................................................... 7 

   5.2. OBSTRUÇÃO URETERAL.................................................................................... 9 

  

6. FISIOPATOLOGIA... ................................................................................................... 9 



 

 
x 

  

7. DIAGNÓSTICO............................................................................................................. 12 

   7.1. HISTÓRIA CLÍNICA.............................................................................................. 12 

   7.2. EXAME FÍSICO...................................................................................................... 13 

         7.2.1. Obstrução uretral............................................................................................. 13 

         7.2.2. Obstrução ureteral............................................................................................ 13 

   7.3. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL....................................................................... 14 

         7.3.1. Análise bioquímica sérica................................................................................ 14 

         7.3.2. Hemograma..................................................................................................... 14 

         7.3.3. Análise da urina...............................................................................................                               15 

               7.3.3.1. Obstrução uretral....................................................................................                         16 

               7.3.3.2. Obstrução ureteral................................................................................... 16 

   7.4. DIAGNÓSTICO IMAGIOLÓGICO........................................................................ 17 

         7.4.1. Radiografia...................................................................................................... 17 

7.4.2. Radiografia com contraste................................................................................ 17 

7.4.3. Ecografia abdominal........................................................................................ 18 

7.4.4. Tomografia computadorizada.......................................................................... 19 

7.4.5. Cistoscopia transuretral.................................................................................... 19 

  

8. TRATAMENTO............................................................................................................ 19 

   8.1. ESTABILIZAÇÃO DO ANIMAL OBSTRUÍDO.................................................... 19 

   8.2. OBSTRUÇÃO URETRAL....................................................................................... 20 

         8.2.1. Anestesia......................................................................................................... 20 

8.2.2. Descompressão e cateterização........................................................................ 21 

8.2.3. Tratamento nutricional. ................................................................................... 22 

                8.2.3.1. Urólitos de estruvite   .............................................................................                                22 

                8.2.3.2. Urólitos de oxalato de cálcio..................................................................                          22 

8.2.4. Tratamento cirúrgico........................................................................................ 23 

8.2.5. Monitorização após alívio da obstrução........................................................... 23 

8.2.6. Reavaliação...................................................................................................... 24 

   8.3. OBSTRUÇÃO URETERAL.................................................................................... 24 

         8.3.1. Tratamento médico.......................................................................................... 25 

         8.3.2. Procedimentos cirúrgicos................................................................................ 25 



 

 
xi 

                8.3.2.1. Cirurgias tradicionais ............................................................................                                 25 

                8.3.2.2. Colocação do tubo de nefrostomia.........................................................                                 26 

                8.3.2.3. Cirurgias minimamente invasivas..........................................................                                 26 

                      8.3.2.3.1. Stent ureteral................................................................................. 27 

                      8.3.2.3.2. “Subcutaneous Uretral Bypass Device” (SUB)…………..……...                              27 

        8.3.3. Monitorização................................................................................................... 28 

  

9. PROGNÓSTICO............................................................................................................ 29 

   9.1. OBSTRUÇÃO URETRAL....................................................................................... 29 

   9.2. OBSTRUÇÃO URETERAL.................................................................................... 29 

  

CAPÍTULO II: CASOS CLÍNICOS...................................................................................                 31 

  

1. OBJETIVOS...................................................................................................................                                               31 

  

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS........................................................................................ 31 

  

3. APRESENTAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS............................................................... 32 

CASO CLÍNICO Nº1......................................................................................................... 32 

CASO CLÍNICO Nº2......................................................................................................... 35 

CASO CLÍNICO Nº3......................................................................................................... 39 

CASO CLÍNICO Nº4......................................................................................................... 43 

  

CAPÍTULO III: DISCUSSÃO........................................................................................... 49 

1. CASOS CLÍNICOS 1, 2 E 3................................................................................... 49 

2. CASOS CLÍNICO 4............................................................................................... 53 

  

CONCLUSÃO................................................................................................................... 57 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................... 59 

  
 

 

 



 

 
xii 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Representação de obstrução uretral causada por um rolhão 

uretral................................................................................................................................. 
12 

Figura 2: Imagens ecográficas representativas do “big kidney little kidney 

syndrome”.......................................................................................................................... 
19 

Figura 3: Radiografia lateral da correta colocação de um dispositivo 

SUB.................................................................................................................................... 
28 

Figura 4: Imagens ecográfica do gato 3............................................................................. 41 

Figura 5: . Imagens ecográfica do gato 4............................................................................ 44 

Figura 6: TC do gato 4....................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
xiii 

ÍNDICE DE TABELAS 
 

Tabela 1: Identificação do caso clínico nº1........................................................................ 32 

Tabela 2: Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº1.................................. 33 

Tabela 3: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº1.............................. 34 

Tabela 4: Identificação do caso clínico nº2........................................................................ 35 

Tabela 5: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº2.............................. 36 

Tabela 6: Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº2.................................. 37 

Tabela 7: Identificação do caso clínico nº3........................................................................ 39 

Tabela 8: Resultados do hemograma do caso clínico nº3................................................... 40 

Tabela 9: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº3.............................. 40 

Tabela 10: Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº3................................ 41 

Tabela 11: Identificação do caso clínico nº4...................................................................... 43 

Tabela 12: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº4............................ 45 

Tabela 13: Resultados do sedimento e cultura de urina do caso clínico nº4........................ 46 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
xiv 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS E ACRÓNIMOS 
 

BID – duas vezes por dia (de 12 em 12 horas) 

bpm – batimentos por minuto 

CC – condição corporal 

CHCM – concentração de hemoglobina corpuscular média 

CIF – cistite intersticial felina 

DRC – doença renal crónica  

DPO – diurese pós-obstrutiva 

DTUIF – doença do trato urinário inferior felino 

ECG - eletrocardiograma 

ESWL – litotrícia por choque extracorpórea (extracorporeal shockwave lithotripsy) 

FLUTD – Feline Lower Urinary Tract Disease 

FUS – Feline Urinary Syndrome 

HCM – hemoglobina corpuscular média  

ITU – infeção do trato urinário  

IV – intravenoso 

LUTS – Lower Urinary Tract Syndrome 

MEMO – multimodal environmental modification 

mEq - miliequivalente 

PO – administração oral 

PCCL – cistolitotomia percutânea (percutaneous cystolithotomy) 

QID – quatro vezes por dia (de 6 em 6 horas) 

rpm – respirações por minuto 

RDW - red cell distribution width 

SID – uma vez por dia (de 24 em 24 horas) 

STUI – sinais do trato urinário inferior 

SUB – Subcutaneous Ureteral Bypass Device 

TC – Tomografia computadorizada 

TID – três vezes por dia (de 8 em 8 horas)  

TUI – trato urinário inferior 

TUS – trato urinário superior 

VCM – volume corpuscular médio



 

 
1 

INTRODUÇÃO  
 

As obstruções urinárias expõem irregularidades na função ou na estrutura do trato 

urinário. São originadas pelo comprometimento do fluxo normal de urina, causando 

efeitos locais e sistémicos (Bartges, Polzin, & Barsanti, 1996). 

A obstrução uretral é uma manifestação potencialmente fatal da doença do trato 

urinário inferior felino. Uma obstrução física, como um cálculo ou tampão uretral, torna-

se responsável pela oclusão do lúmen da uretra nesses casos (Cooper, 2019; Gerber, 

Eichenberger & Reusch, 2008). As obstruções ureterais, apesar de menos frequentes, são 

responsáveis por complicações graves em animais de companhia. Tem sido observada 

uma evidência crescente de ureterólitos, principalmente em gatos (Berent, 2019). 

Na prática clínica é muito frequente depararmo-nos com emergências do trato urinário 

(Rieser, 2005; Seitz, Burkitt-Creedon, & Drobatz, 2018) que comprometem a vida do 

animal. Desta forma, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz tornam-se de extrema 

importância para a sua adequada evolução clínica (A et al., 2014). 

A presente dissertação está dividida em 3 capítulos principais: revisão bibliográfica, 

casos clínicos e discussão, seguidos da conclusão e das referências bibliográficas. 

No capítulo da revisão bibliográfica definem-se as obstruções urinárias, desde a sua 

epidemiologia, etiologia e fisiopatologia, seguidas da abordagem dos aspetos 

relacionados com o diagnóstico clínico, tratamento, monitorização e prognóstico. No 

segundo capítulo, dedicado à análise de casos clínicos, são apresentados 4 casos clínicos 

de gatos com obstruções urinárias. Nele descrevem-se os sinais clínicos encontrados, os 

resultados de exames complementares, o tratamento e a sua evolução clínica. 

Posteriormente, no capítulo da discussão, efetua-se o paralelismo entre o que está descrito 

na bibliografia e os casos clínicos apresentados, de modo a facilitar a compreensão das 

particularidades de cada caso, justificando as decisões tomadas. Finalmente, na 

conclusão, apresenta-se uma breve reflexão sobre o trabalho efetuado e a experiência 

vivenciada no decurso do estudo. 
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CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. ASPETOS GERAIS 
 

De modo a facilitar o entendimento desta doença e da sua conceptualização, de 

seguida, apresentam-se alguns conceitos importantes, habitualmente associados à sua 

descrição, quando ocorrida em gatos, a espécie usada na investigação que serve de base 

a este trabalho. 

Por uropatia obstrutiva entende-se anomalia estrutural ou funcional do trato urinário, 

responsável pelas alterações ao fluxo normal de urina (Bartges et al., 1996). A obstrução 

uretral é uma complicação frequente da Doença do Trato Urinário Inferior Felino 

(DTUIF, traduzido do inglês Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD) (Dorsch et 

al, 2014; Cooper, 2015), sendo fatal se não obtiver os cuidados de emergência necessários 

(Brabson, Bloch & Johnson, 2014). A obstrução ureteral, apesar de menos comum do que 

a obstrução uretral, é uma doença desafiadora que necessita de medidas diagnósticas e 

terapêuticas avançadas (Shipov & Segev, 2013).  

A DTUIF, anteriormente denominada de Síndrome Urológico Felino (traduzido do 

inglês Feline Urinary Syndrome, FUS), remete-nos para um termo amplo que abrange 

vários distúrbios. Desta forma, não se trata de uma doença específica, mas de um conjunto 

de distúrbios do trato urinário inferior felino que podem ser induzidos por diversos 

fatores. Caracteriza-se fundamentalmente pela presença de sinais clínicos como disúria, 

estrangúria, polaquiúria, periúria ou hematúria. Estes sinais são reconhecidos como sinais 

do trato urinário inferior (STUI, traduzido do inglês Lower Urinary Tract Syndrome, 

LUTS) (Westropp, Kass & Buffington, 2006; Buffington et al., 2017). A DTUIF pode ou 

não ser obstrutiva, sendo que os episódios não obstrutivos podem posteriormente evoluir 

para obstrutivos (Rosa & Quitzan 2011). Deste modo, a obstrução uretral é uma 

manifestação comum de DTUIF (Cooper, 2015). 

Porém, há um número significativo de casos clínicos em que nenhuma causa é 

encontrada ou comprovada e, nesses casos, é habitual apresentar-se o diagnóstico de 

cistite idiopática felina (CIF) (Buffington et al., 2017; Gerber et al., 2005). A CIF é 

considerada uma possível causa para a obstrução, no caso dos gatos que não têm 

evidências físicas de obstrução e apresentam culturas de urina negativas (Cooper, 2015).  
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O termo “Síndrome de Pandora”  foi sugerido em 2011, por Buffington, para 

descrever os problemas presentes em alguns gatos (Westropp, 2019), referindo-se aos 

gatos que exibem não só STUI, mas também sinais clínicos de outros órgãos, ativados 

presumivelmente em resposta ao stresse (Chew & Buffington, 2013; Buffington, 

Westropp & Chew, 2014). 

 

2. APARELHO URINÁRIO FELINO - ANATOMIA E FISIOLOGIA 
 

2.1 RIM 

Os rins são estruturas pares situadas retroperitonealmente, sendo que cada um possui 

dois polos (cranial e caudal), duas margens (lateral e medial) e duas faces (dorsal e 

ventral). Na margem medial do rim existe uma depressão onde se localiza o hilo renal,  a 

pélvis renal (parte mais cranial do ureter) e os vasos e nervos renais. O rim direito situa-

se numa posição mais cranial do que o rim esquerdo (König, Maierl, & Liebich, 2004). 

Têm um papel importante não só na regulação do volume do fluido extracelular, do 

volume sanguíneo, do hematócrito, e da pressão arterial sistémica, mas também no 

equilíbrio ácido-base e na concentração plasmática de eletrólitos, minerais e resíduos de 

produtos metabólicos (Brown, 2011). 

 
2.2 URETER 

Os ureteres encontram-se no espaço retroperitoneal e são ductos fibromusculares que 

fazem a ligação da pélvis renal à bexiga, conduzindo a urina, num trajeto promovido pelo 

peristaltismo (Christie, 2003). Saindo do rim, o ureter esquerdo passa lateral à artéria 

aorta, enquanto o ureter direito passa geralmente lateral à veia cava caudal, e ambos se 

inserem na face dorso-lateral da bexiga (Hardie & Kyles, 2004). 

Nesta espécie o diâmetro interno do ureter possui aproximadamente 0,4 mm  (Kochin 

et al., 1993) e dilata somente aquando da passagem de urina, encontrando-se normalmente 

colapsado (Hardie & Kyles, 2004). 

 
2.3 BEXIGA 

A bexiga é um órgão muscular distensível (Christie, 2003), cuja forma, tamanho e 

posição no abdómen caudal varia com o grau da sua distensão. Estende-se para lá da 
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cavidade pélvica quando está cheia, mas quando está vazia situa-se mais caudalmente 

(Smith, 2010). Quando a bexiga está cheia, a porção mais caudal dos ureteres é 

comprimida de modo a evitar a passagem de urina para estes (Hardie & Kyles, 2004). 

É um órgão constituído por três porções: cranial, intermédia e caudal, denominadas 

ápice, corpo e colo, respetivamente. Quando vazia, possui pregas de padrão irregular que 

vão desaparecendo aquando da distensão, excetuando as duas pregas que se prolongam 

desde a abertura ureteral até ao colo, que formam a crista uretral (contínua com a uretra) 

e cuja área triangular que as delimita é denominada de trígono vesical (Konig et al., 2011).  

 
2.4 URETRA 

A uretra consiste num ducto que prolonga o colo vesical até ao meato urinário (Cotard, 

1993). 

A uretra dos machos é comprida e estreita (Smith, 2010), atravessa o canal pélvico 

(uretra pélvica) e passa pelo pénis (uretra peniana). Estando a próstata posicionada no 

meio da uretra pélvica, divide-a em pré-prostática, prostática e pós-prostática (Fletcher & 

Clarkson, 2011). O esfíncter uretral interno é ocupado pelo colo da bexiga e pela uretra 

pré-prostática, enquanto o músculo uretral estriado que rodeia a uretra prostática forma o 

esfíncter uretral externo.  

A uretra das fêmeas está localizada entre a base da pélvis e a vagina, e desemboca 

no orifício uretral externo. Dois terços da uretra feminina são ocupados pelo esfíncter 

uretral interno, enquanto o terço caudal é rodeado pelo esfíncter uretral externo, 

constituído por músculo uretral estriado (Fletcher,1996). 

Ao contrário das fêmeas, em que a uretra serve apenas para o transporte de urina, nos 

machos a uretra canaliza também o sémen e as secreções seminais (Konig et al., 2011). 

Para que haja eliminação de urina é necessário que haja o relaxamento do esfíncter uretral 

interno e externo, assim como a contração do músculo detrusor (Kaufmann et al., 2009).   

 

3. EPIDEMIOLOGIA 
 

A DTUIF foi descrita como um dos problemas mais comuns em Medicina Felina 

(Scherk, 2012; Paz, 2016), encontrando-se entre uma das 10 doenças mais comuns da 

espécie (Lund, Armstrong, Kirk, Kolar & Klausnor 1999). Por sua vez, também a 
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obstrução uretral é uma das principais urgências veterinárias do trato urinário felino 

(Rieser, 2005).  

A incidência de casos de obstruções ureterais aumentou dramaticamente nas últimas 

décadas, sendo a principal causa de uremia aguda na América do Norte (Shipov & Segev, 

2013). Segundo Chew et al., (2011), dos cálculos urinários diagnosticados em gatos 

apenas 1% estão localizados no rim ou ureter, sendo que 75% dos casos são unilaterais. 

Apesar de serem muito menos comuns do que os urólitos, os ureterólitos estão associados 

a complicações sérias nas quais as obstruções ureterais se encontram incluídas (Adams, 

2013). 

 

4. ETIOLOGIA 
 

4.1 OBSTRUÇÃO URETRAL 

As causas de obstrução uretral são tampões uretrais, urolitíase, estrituras da uretra, 

obstruções idiopáticas, neoplasias, malformações anatómicas ou corpo estranho (Nevins, 

Mai & Thomas, 2015). 

A incidência de causas idiopáticas nas obstruções uretrais tem vindo a aumentar, 

segundo o estudo de Gerber et al. (2005), que demonstra que as causas idiopáticas como 

a CIF são a principal causa de obstrução uretral. Também num estudo mais recente de 

George e Grauer, (2016), as causas idiopáticas foram responsáveis por 53% das 

obstruções, enquanto os urólitos e os plugs uretrais foram responsáveis por apenas 29% 

e 18%, respetivamente. 

Já as neoplasias e as infeções bacterianas são causas muito menos comuns de 

obstruções uretrais no gato (Brabson et al., 2014).  

 
4.2 OBSTRUÇÃO URETERAL 

A obstrução mecânica do ureter pode resultar de uma obstrução intraluminal, lesão 

mural ou compressão extraluminal (Hardie & Kyles, 2004), podendo ainda ser 

classificadas como agudas ou crónicas, estáticas ou dinâmicas, unilaterais ou bilaterais, 

parciais ou completas (Shipov & Segev, 2013).  

A obstrução intraluminal é a causa mais comum de obstrução ureteral não só em gatos, 

mas também em cães, e é geralmente causada por cálculos ureterais (Shipov & Segev, 

2013). No estudo de Kyles et al. (2005a), 98% dos cálculos de ureter continham oxalato 



Revisão Bibliográfica 

 
7 

de cálcio, sugerindo que o aumento na incidência de ureterólitos pode estar associado ao 

aumento da urolitíase por oxalato de cálcio. Todavia, a obstrução por plugs, material 

mineralizado e coágulos sanguíneos solidificados é frequentemente encontrada (Hardie 

& Kyles, 2004). 

A obstrução ureteral intramural pode resultar de estritura, neoplasia, ureterocele, 

pólipo fibroepitelial ou ureterite proliferativa. As estrituras parecem ser a causa mais 

comum de obstrução ureteral intramural, podendo estar associadas a várias causas, como 

cirurgia ureteral prévia, cálculos embutidos na mucosa ureteral e idiopáticos (Shipov & 

Segev, 2013). 

As obstruções extramurais resultam de lesões como alterações vesicais ou ligaduras 

ureterais descuidadas, que ocupam o espaço retroperitoneal (Segev, 2011).  

 

5. FATORES DE RISCO 
 

5.1 OBSTRUÇÃO URETRAL 

Apesar da obstrução uretral ocorrer em ambos os sexos (Hostutler et al., 2005), é mais 

frequente em machos devido ao facto de terem uma uretra mais longa (Chew et al., 2011) 

e um diâmetro que diminui progressivamente (Rosa, 2011). 

De acordo com Segev et al. (2011), não há associação entre o estado reprodutivo 

felino e a obstrução uretral, apesar de anteriormente Lekcharoensuk, Osborne e Lulich 

(2001) terem referido que os machos orquiectomizados apresentavam maior risco de 

desenvolver DTUIF. No mesmo sentido, a idade à data da castração não demonstrou 

influência no aparecimento de obstrução urinária (Spain et al., 2004). 

Apesar de alguns autores defenderem que as raças não influenciam o 

desenvolvimento de DTUIF ou CIF (Buffington et al., 2006; Defauw et al., 2011; Lund 

et al., 2016) e de Segev et al. (2011) considerarem que a mortalidade das obstruções 

uretrais não varia com a raça, outros estudos defendem que a raça birmanesa apresenta 

menor risco de obstrução uretral (Lekcharoensuk et al., 2001a), e num estudo mais 

recente os gatos sem pedigree apresentaram maior risco de obstrução quando comparados 

com os gatos com pedigree (Jukes et al., 2019). Cameron et al. (2004) relatam ainda que 

o risco é maior nos animais de pelo comprido nos casos de CIF, algo que não foi 

considerado significativo por Defauw et al. (2011). 
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Lund, Krontveit, Halvorsen e Eggertsdóttir (2013) defendem que não existe 

associação entre a idade e a ocorrência de DTUIF. No entanto, para Chew, DiBartola e 

Schenck (2011), a idade média de animais com obstrução uretral é entre os 4 e os 5 anos, 

mas as conclusões destes autores são contrariadas por Einsenberg (2013), que considera 

que os gatos mais velhos apresentam maior risco. No mesmo sentido, uma condição 

corporal elevada foi previamente associada a uma maior incidência de DTUIF, assim 

como mais recentemente relacionada com a obstrução uretral (Segev et al., 2011). 

Vários estudos indicam maior ocorrência nos meses de inverno (Defauw et al., 2011; 

Eggertsdóttir, Sævik, Halvorsen, & Sørum, 2011; Lekcharoensuk et al., 2001a), podendo 

esta sazonalidade ser justificada pelo facto de os animais se tornarem mais sedentários e, 

consequentemente, reduzirem o seu consumo de água nos meses mais frios (Rosa, 2011). 

Porém, Segev et al. (2011) consideraram que a diferença entre no número de casos de 

obstrução uretral em meses inverno e em meses de verão não é significativa, podendo ser 

mais relevante em países com condições climatéricas mais acentuadas. Também o facto 

de a maioria dos gatos viverem no interior, com menor variação de temperatura e de 

humidade, pode justificar a ocorrência de DTUIF e obstrução ao longo de todo o ano 

(Dorsch et al., 2014a). 

Forrester et al., (2010) sugerem que, da baixa ingestão de água, decorre uma urina 

mais concentrada, levando à formação de cristais por supersaturação de minerais. 

Também a alimentação unicamente baseada em dietas secas, se apresenta associada a uma 

maior tendência para desenvolver DTUIF (Tariq et al., 2014; Lew-Kojrys et al., 2017). 

Desta forma, os gatos que consomem pouca água e cuja alimentação se baseia 

maioritariamente no consumo de ração seca são os mais afetados (Rosa, 2011). 

Emoções como o nervosismo e o medo foram descritas por Buffington et al., (2006) 

como fatores de risco para DTUIF, devendo promover-se o enriquecimento do ambiente 

em que o gato se encontra de modo a evitar diferentes tipos de stresse. Apoiado em 

estudos anteriores, Defauw (2011) demonstrou uma significativa redução na frequência 

de DTUIF aquando a utilização de MEMO (Multimodal Environmental Modification). 

Bloor (2013) aponta a introdução de novos animais no agregado familiar como um 

fator de stresse. No entanto, Segev et al., (2011) não conseguiu comprovar a relação entre 

obstrução uretral e a presença de animais coabitantes, tal como mais recentemente Lew-

Kojys  et al. (2017) não conseguiram associar a relação entre a presença de outros animais 

e a DTUIF. 
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Num estudo de Tariq et al. (2014), todos os gatos que apresentavam DTUIF tinham a 

sua liteira colocada num espaço interior. George e Grauer (2016) relatam que gatos menos 

ativos e que urinam com menor frequência têm tendência a apresentar cristalúria – que 

pode evoluir para obstrução. Gatos que vivem no interior mas com algum acesso ao 

exterior apresentam menor risco de obstrução uretral (Segev et al., 2011). 

 
5.2 OBSTRUÇÃO URETERAL 

Os fatores de risco no caso de animais com obstrução no trato urinário superior não 

são bem claros, mas o facto do ureter dos gatos ter um diâmetro reduzido (0.4 mm) 

predispõe-nos para obstruções ureterais (Kochin et al., 1993; Shipov & Segev, 2013).  

Embora não tenha sido provada uma predisposição sexual por Cannon et al. (2007), 

segundo Palm & Westropp, (2011) as obstruções ureterais tendem a ocorrer em gatos 

machos castrados, de raça Himalaia ou Persa, entre os 7 e os 10 anos, sendo também o 

stresse e a obesidade considerados fatores predisponentes. 

 

6. FISIOPATOLOGIA 
 

A urolitíase caracteriza-se pela presença de urólitos nas vias urinárias, definindo-se 

como a ocorrência de fatores, sejam eles congénitos ou adquiridos, que, 

progressivamente, aumentam o risco de precipitação de metabolitos e formação de 

cálculos (Lulich, Osborne, & Albasan, 2011). Trata-se de uma alteração comum em gatos 

e cães (Videla & van Amstel, 2016), e os urólitos desenvolvem-se mais frequentemente 

no trato urinário inferior do que no superior (Adams, 2013). A formação de um cálculo é 

iniciada pela cristalização de uma substância numa certa solução. Tal acontecerá quando 

o produto de solubilidade, ou seja, a concentração específica dessa substância for 

ultrapassada, tal como ocorre na supersaturação de um determinado mineral presente na 

urina (Labato, 2017).  

Em felinos, a estruvite e o oxalato de cálcio são os tipos de urólitos mais comuns 

(Kerr, 2013; Palm & Westropp, 2011). 

A estruvite forma-se em urinas estéreis nos gatos, ao contrário dos cães em que os 

urólitos de estruvite estão frequentemente associados a infeção bacteriana produtora de 

urease. Apesar da fisiopatologia da formação de urólitos de estruvite não ser 

completamente compreendida, sabe-se que a estruvite é mais solúvel em urina ácida (pH 
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<6,8), e que a influência do magnésio na formação de estruvite depende do pH da urina e 

da influência dos iões, minerais e outros componentes da urina. O aumento das 

concentrações iónicas de minerais urinários desencadeia a formação de cristais (Labato, 

2017). Fatores como dieta pobre em proteína animal e acidose tubular renal distal estão 

associados à formação de urina alcalina (Westropp & Buffington, 2010), e 

consequentemente a formação de cristais de estruvite. 

Os dois principais fatores que afetam a formação de urólitos de oxalato de cálcio são 

a supersaturação da urina com materiais calculogénicos (cálcio e oxalato), assim como o 

equilíbrio entre substâncias que promovem ou inibem a formação de oxalato de cálcio. 

Quando a urina é supersaturada com oxalato e cálcio, há maior probabilidade de formação 

de cristais. Há ainda várias razões pelas quais um baixo pH pode promover a formações 

de oxalato de cálcio (Labato, 2017). O uso, a longo prazo, de dietas acidificantes, com 

baixos teores de fósforo e magnésio, pode aumentar os riscos para a saúde do animal se 

estas forem mal formuladas. O risco de desenvolvimento de urolitíase por oxalato de 

cálcio torna-se maior pelas condições urinárias criadas pelas dietas anteriormente 

referidas, e o seu uso difundido pode explicar, em parte, o aumento da incidência de 

urolitíase por oxalato de cálcio (Sturgess, Hesford, Owen & Privett, 2001). 

Os rolhões uretrais, ou plugs uretrais, são também causa de obstrução do trato urinário 

felino. São constituídos por uma combinação de matriz colóide (como mucoproteínas) e 

material cristalino (Gunn-Moore, 2000), apesar de alguns rolhões são consistem 

exclusivamente em tecidos descartados e/ou coágulos de sangue (Osborne, 2000) (figura 

1). 

No caso da CIF, e apesar da sua  fisiopatologia não ser muito clara, Buffington et al. 

(2002) sugerem que a doença pode estar relacionada com um desequilíbrio hipotálamo-

hipófise-adrenal provocado por situações de stresse. Desequilíbrio esse que resulta na 

diminuição do fluxo sanguíneo e libertação de mediadores inflamatórios que levam á 

formação de edema, espasmo muscular e dor do trato urinário inferior (Cooper, 2019).  

A obstrução total da uretra conduz à acumulação de urina e, consequente, ao aumento 

da pressão dentro da uretra e da bexiga, independentemente da causa subjacente. Quando 

o tecido não suportar mais distensão, haverá necrose e lesão da mucosa. A pressão da 

bexiga é transmitida ao rim pelos ureteres, havendo consequente redução da filtração 

glomerular (Cooper, 2019). No caso da obstrução do TUS (trato urinário superior), resulta 

num aumento da pressão hidráulica no ureter afetado e na pélvis renal, sendo transmitida 
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para o túbulo e renal e para o espaço de Bowman. Quando a pressão é alta o suficiente, a 

filtração glomerular pode cessar por completo (Shipov & Segev, 2013). 

Havendo obstrução uretral, em 24-48 horas termina a capacidade excretora do rim, 

levando à acumulação de ureia, creatinina, potássio, fósforo e iões de hidrogénio no 

sangue, contribuindo, em grande parte, para os sinais clínicos relacionados com a 

obstrução uretral. A uremia pode ser responsável pela depressão, náuseas, vómitos e 

anorexia. A combinação entre as perdas gastrointestinais (através de vómitos e diarreia) 

e a diminuição de ingestão de alimentos e água, pode resultar em desidratação e 

consequente hipovolemia. O desenvolvimento de acidose metabólica profunda pode levar 

à desnaturação proteica, disfunção enzimática e hipossensibilidade às catecolaminas.  No 

entanto, devido aos seus efeitos no aparelho cardiovascular, considera-se a hipercalemia 

grave o aspeto mais letal da obstrução uretral. Com o aumento do potássio sérico, a 

condução elétrica aumenta o potencial de membrana em repouso, causando diminuição 

da condutância do sódio. Assim, há uma diminuição significativa da taxa de 

despolarização, causando bradicardia. Caso o nível de potássio sérico atingir certos 

valores (10-12 mEq/L), a atividade elétrica no coração pode cessar. Não havendo 

intervenção, pode haver colapso cardiovascular e morte (Cooper, 2019). 

Na obstrução ureteral, caso o rim contrarateral não esteja afetado, não se esperam 

sinais de azotemia, sendo os sinais clínicos essencialmente associados à dor causada pela 

dilatação da cápsula renal (Shipov & Segev, 2013).  Quando ocorre perda parcial ou 

completa da função renal, o rim contralateral sofre hipertrofia compensatória. Devido às 

alterações crónicas, o rim afetado encontra-se atrofiado, resultando no síndrome 

frequentemente referido como “big kidney, little kidney syndrome” (Langson, 2002). 

Quanto mais tempo o ureter permanecer obstruído, maior é o dano causado, podendo 

tornar-se irreversível, dependendo da duração e severidade da obstrução (Berent, 2011). 
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Figura 1: Representação de obstrução uretral causada por um rolhão uretral (Adaptado de Hill´s Atlas of 

Veterinary Clinical Anatomy). 

 

7. DIAGNÓSTICO 
 

7.1. HISTÓRIA CLÍNICA 

Durante a anamnese o médico veterinário deve recolher dados sobre o animal tais 

como o sexo, idade, raça, estado reprodutivo, dieta, acesso ao exterior, informações sobre 

a caixa de areia, entre outros fatores ambientais que podem contribuir para a origem dos 

STUI. Será ainda imprescindível obter informações sobre a micção, tais como a 

frequência, volume, presença/ausência de disúria, estrangúria e/ou hematúria (Chew et 

al., 2011).  

A história clínica de um animal obstruído e os sinais clínicos que apresenta dependem 

da duração e grau (parcial ou total) da obstrução e da sua localização no trato urinário. 

(Kyles et al., 2005a). 

Os gatos com obstrução uretral apresentam sinais característicos de obstrução, tais 

como disúria, estrangúria, anorexia, vocalização, vómitos, letargia e lambedura 

exacerbada da zona perianal (Lee & Drobatz, 2003). Comportamentos como agitação e 

vocalização no momento em que urinam são também reportados pelos tutores (Bartges et 

al., 1996). A hematúria pode ocorrer e é um sinal de inflamação uretral (Chew et al., 

2011). Os sinais sistémicos estão relacionados com a gravidade da obstrução uretral e são 

resultantes da acumulação de toxinas urémicas, alterações eletrolíticas e acido-base, que, 

na sua maioria, são coerentes com as alterações a nível laboratorial (Segev et al., 2011). 

Rolhão uretral 

       Bexiga distendida 

      Hemorragia da superfície da bexiga 
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Estes sinais, tais como desidratação, bradicardia e/ou hipotermia começam a ser exibidos 

24 horas após a obstrução total da uretra (Cooper, 2019). 

Os sinais clínicos de obstrução ureteral são, por norma, inespecíficos: perda de peso 

aguda ou crónica, vómitos e letargia (Berent, 2011; Hardie & Kyles, 2004; Kyles et al., 

2005a). Contudo, aproximadamente 75% dos gatos com ureterólise unilateral apresentam 

azotemia (Chew et al., 2011), o que conduz à presença de sinais de uremia tais como 

vómitos, anorexia, úlceras orais, polidipsia, poliúria e letargia (Berent, 2011).  

A disúria não é comum nos casos de obstrução do TUS (Snyder, Steffey, Mehler, 

Drobatz, & Aronson, 2005). No entanto, os animais com obstrução bilateral podem 

apresentar sinais clínicos mais avançados, juntamente com insuficiência renal aguda e 

anúria (Balakrishnan & Drobatz, 2013).    

 
7.2 EXAME FÍSICO 

 

7.2.1 Obstrução uretral 

O médico veterinário deve avaliar a bexiga do animal sempre que se suspeite de 

obstrução. À palpação, a bexiga de um gato com obstrução uretral apresentar-se-á 

distendida, tensa e dolorosa (Chew et al., 2011; Rieser, 2005), não sendo possível realizar 

a sua compressão manual (George & Grauer, 2016). Nos casos em que a história clínica 

sugere um quadro de obstrução do TUI (trato urinário inferior) mas a bexiga não se 

encontra distendida, deve considerar-se a existência de rutura vesical e subsequente 

uroabdómen (Gunn-Moore, 2014), podendo verificar-se dor e sensibilidade à palpação 

abdominal (Chew et al., 2011). Os gatos macho podem ainda apresentar  protusão e 

congestão do pénis (Lima et al., 2007). 

Martins et al. (2013) consideram que a depressão, a desidratação, a hipotermia e o 

colapso são também sinais clínicos que podem ser registados no exame físico. Em casos 

mais críticos, é possível verificar bradicardia ou arritmias secundárias à hipercalemia, e 

taquipneia em resposta à dor, stresse ou acidose metabólica.  

 
7.2.2 Obstrução ureteral 

A presença de rins assimétricos sugere obstrução do TUS (Berent, 2011; Shipov & 

Segev, 2013). Durante a palpação é frequente encontrar-se um rim de maior e outro de 

menor dimensão, pois os gatos que possuem um rim com função diminuída devido a uma 
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prévia obstrução, tendem a desenvolver uma obstrução aguda do rim contralateral que 

aumenta de tamanho por hipertrofia compensatória ou hidronefrose (Palm & Westropp, 

2011). Em obstruções agudas do TUS é frequentemente observada dor à palpação do rim 

afetado (Berent, 2011), frequentemente confundida com dor na coluna (Marshall & 

Gunew, 2018a). 

 
7.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

7.3.1 Análise Bioquímica Sérica 

Cerca de 12% dos gatos obstruídos exibem alterações eletrolíticas e do equilíbrio 

ácido-base (Grauer, 2003). Todavia, através dos parâmetros bioquímicos, a disfunção 

renal nos casos obstrutivos não é distinguível das outras formas de insuficiência renal 

aguda (Marshal & Gunew, 2018a).  

Nos gatos com obstrução uretral, as alterações no painel bioquímico refletem a 

duração da obstrução. Podem apresentar azotemia (que varia entre graus normal e grave), 

hipercalemia e acidose metabólica (Marshal & Gunew, 2018b). O aumento da 

concentração sérica de potássio afeta o potencial de repouso celular, conduzindo a 

alterações na condução cardíaca  (Langston, 2012; Schaer, 1977). Com o impedimento 

mecânico do fluxo de urina, estabelece-se insuficiência aguda pós-renal, responsável pela 

elevação dos valores séricos de creatinina e ureia (Gerber et al., 2005). Por consequência 

da acumulação de fósforo pode ocorrer hipocalcemia (Lee & Drobatz, 2003). 

No caso das obstruções ureterais, as alterações do painel bioquímico dependem da 

função do rim contralateral. Pode apresentar azotemia (variando entre graus normal e 

grave), hiperfosfatemia e hipercalemia. Obstruções bilaterais apresentam frequentemente 

azotemia e hipercalemia significativas, uma vez que nenhum dos rins apresenta o 

funcionamento normal. No caso da obstrução ser unilateral, os valores podem estar 

normais, caso o rim contralateral esteja funcional, ou apresentar azotemia grave no caso 

de estar alterado (Marshal & Gunew, 2018a). 

 
7.3.2 Hemograma 

Normalmente, o hemograma de um animal com DTUIF não apresenta alterações, a 

não ser que, concomitantemente, existam outras afeções como doença renal crónica 



Revisão Bibliográfica 

 
15 

(Houstutler et al., 2005). Gatos com obstrução uretral podem apresentar anemia entre os 

graus moderado e grave, possivelmente por hemorragia da parede vesical (Beer, 2016). 

As obstruções ureterais, apresentam frequentemente anemia no momento do 

diagnóstico mas, tal como nas obstruções do TUI, deve-se frequentemente à doença renal 

crónica (DRC) concomitante (Berent, 2011). 

 
7.3.3 Análise de urina 

Todos os animais com suspeita de um problema a nível urinário devem realizar análise 

de urina  (Osborne & Stevens, 1999). A colheira de urina deve ser feita por cistocentese 

(com o devido cuidado de modo a evitar rutura de bexiga, bastante distendida no caso de 

obstrução do TUI) ou através do cateter urinário, após a cateterização, no caso de 

obstrução  uretral (Marshall & Gunew, 2018b).  

Para evitar artefactos, as amostras de urina devem ser analisadas 1 hora após a 

colheita. Não podendo ser examinada nesse período, pode ser armazenada durante 6 horas 

(Rizzi et al., 2017), visto que a refrigeração pode causar um aumento pronunciado do 

número de cristais (Reppas & Foster, 2016). 

Quando se utilizam as tiras urinárias, deve ter-se em atenção que a sua interpretação 

pode ser enganosa, pelo facto de a urina dos animais obstruídos ter, por norma, uma cor 

anormal, interferindo com a cor de leitura da tira (Segev, 2011). 

Podem ser encontrados diferentes tipos de cristais em animais normais, pois a sua 

presença não indica necessariamente um estado patológico. Podemos, ainda, encontrar 

urólitos sem presença de cristalúria (Skeldon & Ristić, 2016).  

A colheita de urina para cultura microbiológica é idealmente feita por cistocentese 

por ser a técnica em que há menos suscetibilidade de contaminação por microorganismos 

genito-urinários (Carvalho et al., 2014; van Dujikeren, van Laar & Houwers, 2004). A 

urina deve ser colocada num recipiente estéril e a cultura deve ser realizada nas 12 horas 

que procedem a colheita, pois alguns microorganismos podem não resistir à refrigeração 

prolongada (Rizzi et al., 2017). Havendo contaminação ou má interpretação de partículas 

no sedimento urinário, assume-se erradamente a presença de ITU (infeção do trato 

urinário) (George & Grauer, 2016).  

Escolhas precisas do agente antimicrobiano são muito importantes para evitar o 

desenvolvimento de bactérias multirresistentes (Dorsch et al., 2014b) tornando-se assim 

muito importante a realização de cultura e antibiograma. 
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7.3.3.1 Obstrução uretral 

Em casos de obstrução uretral a DEU pode ser superior a 1.040 no início da obstrução, 

podendo tornar-se mais diluída com o tempo, resultante do aumento da disfunção tubular 

renal. Microscopicamente a hematúria está quase sempre presente, e macroscopicamente 

é também comum devido à distensão vesical e/ou presença de cistite. A hematúria é 

frequentemente associada a proteinúria e piúria (George & Grauer, 2016).  

No estudo de Lew-Kojrys et al. (2017), estava presente glicosúria em 64% dos gatos 

com obstrução do TUI, podendo indicar doença renal aguda ou lesão tubular se ocorrer 

simultaneamente com normoglicemia (Cowgill & Francey, 2005) ou pode ainda estar 

associada a hiperglicemia por stresse. A piúria revela a presença de inflamação nos 

processos obstrutivos (Segev et al., 2011) e está presente em 67% dos gatos com urolitíase 

(Lew-Kojrys et al., 2017). 

Dependendo da dieta e do equilíbrio ácido-base, o pH da urina pode variar entre 5,0 

e 7,5 (Dibartola & Westropp, 2014). Em pacientes com urolitíase e inflamação vesical o 

pH médio é de 6,9 (Lew-Kojyrs et al., 2017). 

Cristais de estruvite encontram-se geralmente em urinas alcalinas, enquanto os 

cristais de oxalato de cálcio estão por norma presentes em urinas ácidas (Dibartola & 

Westropp, 2014). 

Estudos recentes relataram uma prevalência de 8-12% de ITU em gatos com DTUIF 

na Europa (Dorsch, von Vopeliues-Feldt, Wolf, Straubinger & Hartmann, 2014). 

Segundo George e Grauer (2016), praticamente todos os gatos com obstrução uretral 

apresentam urina estéril, apesar da contaminação e má interpretação de partículas no 

sedimento urinário serem erradamente confundidas com ITU. 

 
7.3.3.2 Obstrução ureteral  

Apesar de nos casos de obstrução do TUS a urina obtida por cistocentese muitas vezes 

apresentar pouca informação, visto que a obstrução impediu que a urina produzida no rim 

afetado atingisse a bexiga, a análise de urina deve ser sempre realizada. Pode nestes casos 

ser feita aspiração de urina da pélvis renal durante o pielograma (Marshall & Gunew, 

2018a). Num estudo de Berent (2011),  a urina de 29% dos gatos obstruídos apresentava 

cristais. 

Entre 10 a 30% dos gatos com obstrução ureteral apresentam cultura de urina positiva 

(Berent, 2019).  
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7.4 DIAGNÓSTICO IMAGIOLÓGICO 
 

7.4.1 Radiografia 

Na realização de radiografias, simples ou de contraste, o cólon deve ser esvaziado 

através de um enema, para uma completa e fácil observação da uretra do animal. Estas 

auxiliam na identificação de cálculos, encontrados em 15 a 20% dos gatos com FLUTD 

(Little, 2012). São indicadas para a deteção de urólitos radiopacos que possuam no 

mínimo 3 mm de diâmetro (Hostutler et al., 2005). O trato urinário deve ser radiografado 

com projeção lateral esquerda e direita, ventrodorsal e dorsoventral, de modo a poder ser 

observado por completo, incluindo a uretra (Little, 2012). No caso do doente se encontrar 

estável, o exame radiográfico pode ser obtido antes da cateterização de modo a que o 

cateter não oculte a urolitíase nem dificulte a avaliação (George & Grauer, 2016). 

O exame radiográfico é bastante útil para seguir a localização dos ureterólitos e para 

determinar se a obstrução é dinâmica ou estática (Shipov & Segev, 2013). Apesar de útil 

no diagnóstico de urólitos radiopacos que, se presentes, são altamente sugestivos de 

obstrução ureteral, apenas 50% dos ureterólitos são de oxalato de cálcio, limitando a sua 

utilidade (Marshall & Gunew, 2018a). Sendo os ureterólitos não obstrutivos e as 

obstruções crónicas geralmente assintomáticas, são muitas vezes descobertos em 

radiografias realizadas por outros motivos (Palm et al., 2011).  

 

 

7.4.2 Radiografia com contraste 

Quando as radiografias simples não encontram alterações dignas de registo, a 

utilização de exames imagiológicos mais avançados é recomendada. Desta forma, em 

animais com sinais clínicos persistentes ou recorrentes é indicada a radiografia de 

contraste (incluindo a cistografia, uretrografia e uretrocistografia) (Hostutler et al., 2005), 

por ser útil na deteção de urólitos de menores dimensões, neoplasias, divertículos vesicais 

e ainda na determinação da espessura vesical (Silva et al., 2013). É ainda vantajosa na 

deteção de cálculos não radiopacos como os de urato de amónio e cistina (Labato, 2017) 

e para avaliar a bexiga e a uretra nos casos de rutura (Stafford & Bartges, 2013). 

No caso das obstruções ureterais, a pielografia anterógrada é um método eficaz na 

confirmação de obstrução, assim como na determinação da sua localização (Marshall & 

Gunew, 2018a).  
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7.4.3 Ecografia abdominal 

Apesar do exame ecográfico ter ganho popularidade como um método sensível e 

seguro na deteção de urólitos, essa informação deve ser complementada com o exame 

radiográfico (Lulich & Osborne, 2009). É importante na deteção de cálculos não 

radiopacos, como uratos de amónia ou cistina.  

A ecografia é um exame rápido, e relativamente económico, que permite a 

avaliação dos vários órgãos do trato urinário. No entanto, através da ecografia não 

obtemos uma visualização completa da uretra, apenas da sua parte proximal (Chew et al., 

2011). No estudo de Nevins et al., (2015), a ecografia mostrou-se importante na 

identificação de lesões no aparelho urinário aquando a obstrução uretral. Além do 

espessamento da parede vesical e do sedimento urinário, foi encontrado derrame 

pericístico e gordura pericística hiperecoica, dados não relatados anteriormente. No TUS 

os achados incluíam pielectasia, renomegalia, derrame perirrenal, gordura perirrenal e 

dilatação ureteral.  

A ecografia abdominal é um método acessível e não invasivo para avaliar o TUS 

(Adin, et al., 2003; Kyles et al., 2005a). É o método de diagnóstico ideal para diferenciar 

obstrução ureteral de outras causas de falha renal aguda e assimetria de tamanho renal 

Marshall & Gunew, 2018a). O “big kidney little kidney” é um achado ecográfico frequente 

nos casos de obstrução ureteral (figura 2). Estudos de Quimby, Dowers, Herndon & 

Randall (2016), relatam que uma dilatação da pélvis renal maior do que 13 mm é 

invariavelmente atribuído à obstrução ureteral. Permite não só diagnosticar a presença de 

obstrução, mas também a sua localização aproximada dentro do ureter, algo importante 

na determinação do tipo de tratamento recomendado (Wormser, Reetz, Dobratz & 

Aronson, 2019). O A combinação entre a ecografia e a radiografia apresenta uma 

sensibilidade de 90% para o diagnóstico de ureterolitíase (Little, 2012; Palm & Westropp, 

2011). 
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Figura 2: Imagens ecográficas representativas do “big kidney little kidney syndrome”. O rim esquerdo,  

apresenta obstrução ureteral e hidronefrose, e o rim direito apresenta hidronefrose causada por uma prévia 

obstrução (Marshal & Gunew, 2018a). 

 
7.4.4 Tomografia Computadorizada 

Quando disponível, a Tomagrafia Computadorizada (TC) é a modalidade de imagem 

utilizada para o diagnóstico de obstruções ureterais, tendo capacidade de detetar cálculos 

muito pequenos. A utilização de contraste pode ainda fornecer mais informações sobre o 

fluxo de urina (Marshall & Gunew, 2018a).  

 
7.4.5 Cistoscopia transuretral 

A cistoscopia transuretral pode ser útil para avaliar a superfície da mucosa uretral e 

da bexiga em gatos com STUI recorrentes ou persistentes. No entanto, devido ao tamanho 

da uretra, não é geralmente possível a presença de um canal de trabalho (biópsia), 

podendo a ecografia ser mais informativa (Weissova & Norsworthy, 2018). Apesar de ser 

um procedimento rápido e pouco invasivo, tem como riscos o trauma uretral ou vesical, 

hiperdistensão ou perfuração da bexiga (Rawlings, 2009). 

 

8. TRATAMENTO  
 

8.1 ESTABILIZAÇÃO DO ANIMAL OBSTRUÍDO 

Deve ser colocado um cateter intravenoso e retirado sangue para aferir sobre a 

presença de ureia, creatinina, glicose, sódio sérico, potássio, cálcio ionizado e gás venoso, 

se possível (Balakrishnan & Dobratz 2013). 
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A resolução da hipovolemia e da hipercalemia devem ser priorizadas (George & 

Grauer, 2016). Os animais que apresentam sinais de hipovolemia ou má perfusão tecidual 

devem ser estabilizados com fluidos, iniciando um bólus de um cristaloide isotónico 

equilibrado (10-30 mL/kg) (Balakrishnan & Dobratz 2013). Nos pacientes com 

hipercalemia, pode considerar-se o gluconato de cálcio, a insulina e o bicarbonato (Rieser, 

2005).  

A estabilização cardiovascular é vital nos pacientes obstruídos em situação crítica, 

pois apresentam, frequentemente, distúrbios eletrolíticos e ácido-base que podem ser 

fatais. Estão comprometidos a nível cardiovascular e podem apresentar perfusão tecidual 

diminuída secundária à hipovolemia e disfunção cardíaca causada por esses distúrbios. É 

necessária a realização de um eletrocardiograma (ECG), especialmente em animais que 

apresentam bradicardia ou taquicardia, com pulsos irregulares ou fracos, seguindo-se o 

maneio das arritmias secundárias à hipercalemia (Balakrishnan & Dobratz 2013). 

Nos casos de obstrução ureteral, a hemodiálise e a diálise peritoneal podem ser 

utilizadas para estabilizar o animal, antes de se realizarem outras intervenções (Pantaleo, 

Francey, Fischer & Cowgill, 2004, Shipov & Segev, 2013).  

 
8.2 OBSTRUÇÃO URETRAL 

A remoção de urólitos do TUI é passível de diferentes abordagens dependendo da 

espécie, género e tipo de urólito (Lulich et al., 2013). Mas a abordagem padrão para o 

tratamento da obstrução uretral está bem descrita na literatura, e inclui a estabilização 

imediata das condições que põem em risco a vida do animal, restauração da patência 

uretral e hospitalização para cuidados de suporte e monitorização (Seitz et al., 2018). É 

recomendado considerar preferencialmente as abordagens minimamente invasivas 

(Butty, Vachon & Dunn, 2018). 

 

 

8.2.1 Anestesia 

Quando o paciente se encontra estabilizado, é administrada anestesia suficiente para 

a sua imobilização e relaxamento uretral. Estão disponíveis vários protocolos de anestesia 

eficazes, e o médico deve escolhê-lo mediante a disponibilidade de medicamentos e a sua 

confiança no protocolo (George & Grauer, 2016). 
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Segundo O’hearn e Wright, (2011), pode recorrer-se ao uso de bloqueios epidurais 

em animais instáveis, evitando o risco da anestesia geral. Este estudo descreveu a técnica 

para realização de bloqueio peridural coccígeo com lidocaína antes da cateterização dos 

gatos obstruídos. 

 
8.2.2 Descompressão e cateterização 

O alívio terapêutico da obstrução é realizado após a estabilização do animal.   

A descompressão da bexiga por cistocentese pode facilitar o cateterismo pois diminui 

a pressão exercida contra a obstrução uretral. Todavia, é importante ter em atenção que a 

integridade da parede vesical pode estar comprometida (Rieser, 2005), podendo existir 

rutura e consequente uroabdómen, apesar de estudos recentes não revelarem 

complicações significativas (Cooper, 2019). 

Existem diferentes tipos de cateteres urinários. Um cateter de extremidade aberta é 

habitualmente utilizado para aliviar inicialmente a obstrução. Um cateter como o de 

polipropileno é rígido, e podendo causar irritação uretral, deve ser substituído por um 

cateter mais suave. Cateteres de politetrafluoretileno e poliuretano apresentam o benefício 

de serem firmes à temperatura ambiente, mas amolecerem à temperatura corporal, não 

precisando de ser substituídos (Cooper, 2019). 

Para a cateterização, deve primeiramente fazer-se a extrusão e inspeção do pénis antes 

de se tentar colocar o cateter, visto que, por vezes, é possível aliviar a obstrução apenas 

pela retirara de um plug que esteja na ponta do pénis. Após a introdução do cateter, a 

uretra é lavada abundantemente com solução salina estéril de modo a empurrar a 

obstrução para a bexiga (Rieser, 2005). A progressão do cateter não deve nunca ser 

forçada, pois tal pode resultar em trauma ou rutura iatrogénica da uretra (Aumann, Worth 

& Dobrath, 1998). Com o cateter a bexiga pode ser esvaziada, efetua-se flush, e pode ser 

acoplado um sistema fechado de coleta, estéril, de modo a diminuir o risco de infeção 

ascendente (Cooper, 2019).  

 Nos casos em que o cateterismo tradicional foi mal sucedido, pode realizar-se 

cateterismo uretral anterógrado percutâneo guiado por fluoroscopia, método 

recentemente descrito (Holmes, Weisse & Berent, 2012). 
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8.2.3 Tratamento nutricional 

Tendo em conta que os urólitos de estruvite e oxalato de cálcio são os urólitos mais 

comuns em gatos, apenas para estes se apresentará o tratamento nutricional. 

 
8.2.3.1 Urólitos de estruvite 

A dissolução médica de urólitos de estruvite é altamente eficaz e evita os riscos e 

complicações da anestesia e cirurgia, sendo menos dispendiosa do que o procedimento 

cirúrgico (Lulich et al., 2016).  

Os gatos devem ser alimentados com dietas de elevada humidade, para diminuir a 

concentração de urina (Westropp & Lulich, 2017). As dietas terapêuticas são formuladas 

de modo a evitar o excesso de magnésio e fósforo, mantendo o pH da urina ácida, o que 

resulta no aumento da solubilidade da estruvite. Seguindo esta alimentação, é esperado 

que os urólitos diminuam o seu tamanho, pelo que devem ser realizadas radiografias 

abdominais para reavaliação 2 a 4 semanas após o início da dieta. Caso haja uma 

diminuição mínima dos urólitos é improvável que o urólito seja realmente de estruvite, 

ou as recomendações nutricionais não estejam a ser seguidas pelo tutor (Labato, 2017).  

A dieta de dissolução deve ser mantida por mais 2 a 4 semanas após a dissolução dos 

urólitos (Labato, 2017), no entanto, o uso a longo prazo de dietas acidificantes mal 

formuladas pode estar associado a riscos para a saúde do animal (Sturgess, 2001).  

 
8.2.3.2.Urólitos de oxalato de cálcio 

Apesar de não ser possível a dissolução de cálculos compostos por oxalato de cálcio, 

é essencial que seja fornecida uma dieta adequada de forma a minimizar os fatores de 

risco associados à alimentação, e atuar na prevenção de recidivas.  

A modificação dietética mais importante é, provavelmente, o aumento do consumo 

de água (Labato, 2017). Estudos de Lekcharoensuk et al. (2001b) relatam um risco 

significativamente menor de formação de oxalato de cálcio com dietas com maior teor de 

humidade. Para isso, pode recorrer-se às dietas húmidas e as fontes de águas são também 

úteis no aumento da ingestão de água nos gatos (Labato, 2017). Também as dietas com 

mais sódio podem aumentar a ingestão de água e a produção de urina. Deve ser fornecida 

uma dieta completa e equilibrada, com concentrações e proporções adequadas de 



Revisão Bibliográfica 

 
23 

nutrientes essenciais, limitando os ingredientes ricos em oxalato (Palm & Westropp, 

2011). 

 

8.2.4. Tratamento cirúrgico 

Segundo Lulich et al. (2009), os uretrólitos devem ser eliminados através de litotrícia 

intracorporal (do inglês intracorporeal lithotripsy), um tratamento rápido e seguro e 

100% eficaz na remoção de uretrólitos. Estudos mais recentes sugerem que a litotrícia 

intracorporal é indicada na remoção de urólitos de gatas, cadelas e de alguns cães (Butty 

et al., 2018). Mas no caso dos gatos, cujas uretras podem ser muito estreitas para 

acomodar os citoscópios apropriados para o maneio dos uretrólitos, estes podem ser 

empurrados para a bexiga por urohidropropulsão retrógada e eliminados por cistotomia 

ou cistolitotomia percutânea (do inglês percutaneous cystolithotomy, PCCL). (Osborne, 

Lulich & Polzin, 1999). Para Butty et al., (2018), gatos machos devem realizar PCCL, e 

deve efetuar-se citoscopia da uretra e bexiga para minimizar o risco de remoção 

incompleta do cálculo. Apesar de raro, pode ocorrer vazamento de urina, caso a parede 

da bexiga não seja bem suturada. 

A uretrotomia e a uretrostomia são procedimentos que podem resultar em alterações 

permanentes na função e anatomia uretral. A uretrostomia pode ser considerada para 

minimizar a obstrução uretral futura em animais com formação recorrente de cálculos 

(Lulich et al., 2016), assim como a uretrostomia perineal pode ser realizada em gatos com 

episódios recorrentes ou que não possam ser cateterizados para alívio da obstrução 

(Balakrishnan & Dobratz 2013).  

Devido à elevada taxa de morbilidade e aos efeitos adversos associados à cirurgia 

uretral (como vazamento de urina, estrituras, ITU recorrente e hemorragia), as cirurgias 

tradicionais são desencorajadas, salvo exceções (McLoughlin, 2011).  

 
8.2.5. Monitorização após alívio da obstrução 

Os pacientes que estiveram obstruídos por um longo período correm o risco de diurese 

pós-obstrutiva (DPO), produzindo uma grande quantidade de urina. Dessa forma, a 

fluidoterapia e a monitorização da produção de urina são muito importantes nos cuidados 

pós-obstrutivos (Cooper, 2019). Medição dos eletrólitos, ECG contínuo e medições da 

pressão sanguínea também são convenientes (Rieser, 2005).  
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É esperada uma redução significativa dos valores renais em 24 horas. A hipocalemia 

pode desenvolver-se, principalmente em doentes com DPO, e deve ser suplementado de 

acordo com a necessidade (Cooper, 2019).  

O cateter é mantido para preservar a patência da uretra e permitir a monitorização 

da saída de urina ao longo da hospitalização (Lees, 1996). Quando a produção de urina 

for normalizada, e os distúrbios metabólicos melhorarem, o cateter pode ser removido 

(Seitz et al., 2018). 

A antibioterapia não é recomendada a menos que a cultura bacteriana demonstre a 

presença de ITU. O tratamento com analgésicos por 5 a 7 dias após a desobstrução é 

indicado em todos os pacientes, sendo que os derivados de opiáceos (como a 

buprenorfina) são usados com mais frequência. O uso de relaxantes uretrais como a 

acepromazina, fenoxibenzamina e prazosina tornou-se um padrão. Funcionam como 

antagonistas alfa-1, causando relaxamento do musculo liso. Os relaxantes uretrais podem 

não ser eficazes em gatos com obstruções mais distais, tendo em conta que o músculo liso 

está localizado apenas no 1/3 mais proximal da uretra peniana (George & Grauer, 2016). 

 
8.2.6 Reavaliação 

Após a remoção do cateter,  é recomendado um período de observação, entre 12 a 24 

horas, para observação e garantir que há micção espontânea antes da alta (Cooper, 2019). 

É recomendada uma reavaliação 7 a 10 dias após a alta do paciente, em que deve ser 

realizada uma cultura bacteriana quantitativa para descartar uma possível ITU, causada 

pelo cateter, e uma análise de urina para monitorizar a densidade, pH e cristalúria (George 

& Grauer, 2016). 

 

8.3 OBSTRUÇÃO URETERAL 

O tamanho do ureterólito e a sua localização, duração dos sinais clínicos, presença ou 

ausência de cólica renal, evidência de dano renal e severas alterações bioquímicas, são 

fatores a considerar para optar entre o tratamento médico e cirúrgico da obstrução do TUS 

(Chew et al., 2011). 

Se houver estabilidade da função renal e a dilatação da pélvis renal é ≤	3-5 mm, a 

obstrução pode ser monitorizada sem necessidade de descompressão (Lulich et al., 2016). 
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8.3.1 Tratamento médico 

O tratamento médico da ureterolitíase obstrutiva deve incluir fluidoterapia e, se 

tolerado, infusão contínua de manitol. A fluidoterapia deve ser cuidadosamente 

monitorizada, de movo a evitar a sobrehidratação. Antagonistas alfa adrenérgicos e 

antidepressivos tricíclicos também podem ser considerados, caso não haja 

contraindicação (Lulich et al., 2016). 

Independentemente da composição dos ureterólitos obstrutivos, a tentativa da sua 

dissolução é contraindicada, pois as lesões renais aumentarão com o tempo necessário 

para a dissolução. No caso de serem compostos por oxalato de cálcio, a sua dissolução é 

mesmo impossível (Defarges et al., 2013).  

O tratamento médico só provou ser eficiente em 8-13% dos casos (Kyles et al., 

2005b). Este deve ser considerado por 24-72 horas, mas não deve ser continuado caso os 

animais continuem oligúricos ou anúricos, hipercalémicos, com azotemia e dilatação da 

pélvis renal progressiva. Nestes casos, é necessária a extração do cálculo ou colocação de 

bypass (Lulich et al., 2016). 

 
8.3.2 Procedimentos cirúrgicos 

A intervenção cirúrgica é indicada quando a obstrução é estática, quando o ureter 

obstruído está danificiado (por exemplo, vazamento de urina) e quanto o rim obstruído 

está infetado (Shipov & Segev, 2013). 

As opções para resolução de obstruções ureterais graves, em gatos, incluem cirurgias 

ureterais tradicionais, colocação de tubo de nefrostomia e procedimentos minimamente 

invasivos. Pelo ACVIM Consensus Statement (Lulich et al., 2016), a colocação do SUB 

ou implante do stent ureteral devem ser a primeira escolha para a resolução de obstruções 

ureterais em gatos.  

 
8.3.2.1 Cirurgias tradicionais 

As cirurgias tradicionais incluem a ureterotomia, resseção e anastomose (mais 

utilizado em cães), ureteroneocistotomia (reimplante do ureter na bexiga) e transplante 

renal (Shipov & Segev, 2013).  

Devido ao lúmen relativamente estreito dos gatos, a resseção e anastomose raramente 

são aplicadas pois causam constrição e reincidência no local da anastomose. A 

ureteroneocistotomia é geralmente utilizada quando a obstrução se encontra no meio do 



Revisão Bibliográfica 

 
26 

ureter ou na sua porção mais distal, mas pode também ser aplicada em obstruções 

proximais. Apesar de mais frequentemente utilizada, propicia a constrição do orifício 

ureteral. A ureteronefrectomia é utilizada como último recurso, quando a obstrução não 

consegue ser eliminada ou quando há severa infeção e dano renal (Kyles et al., 2005b).  

As cirurgias tradicionais estão associadas a várias complicações e altas taxas de 

mortalidade e obstrução persistente (Berent, Weisse, Bagley & Lamb, 2018). 

 
8.3.2.2 Colocação do tubo de nefrostomia 

Quando outras terapias não estão disponíveis, o desvio pode ser realizado através de 

um tubo de nefrostomia. Podem ser colocados cirurgicamente, sob fluoroscopia ou 

orientação ecográfica (Shipov & Segev, 2013), e a sua colocação, apesar de obter taxas 

de sucesso, é considerada apenas uma solução a curto prazo (Berent, Weisse, Todd & 

Bagley, 2012). No entanto, não só facilita a estabilização do paciente mas também pode 

ser usado para avaliar a potencialidade de os rins retomarem a função renal e prever o 

prognóstico uma vez que a obstrução é removida, orientando o tratamento futuro (Shipov 

& Segev, 2013).  

 
8.3.2.3 Cirurgias minimamente invasivas 

As opções para o tratamento de obstruções do TUS em medicina veterinária 

desenvolveram-se na última década.  É altamente recomendável que os cirurgiões 

obtenham o treino adequado antes da realização das cirurgias, para que as complicações 

possam ser evitadas ao máximo. Além disso, o tratamento deve sempre considerar o tipo 

de cálculo, assim como o método ideal para o seu desvio ou remoção (Milligan & Berent, 

2019). 

A litotrícia por choque extracorpórea (do inglês extracorporeal shockwave lithotripsy, 

ESWL) é uma técnica bastante recente na medicina veterinária. Através de ondas de 

choque, os cálculos expandem até que a fragmentação ocorre (Milligan & Berent, 2019). 

Apesar dos seus resultados positivos em cães, nos gatos não apresenta os mesmos 

resultados, e tal poderá ser justificado pelo pequeno diâmetro dos ureteres dos gatos 

(Adam, 2013). 
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8.3.2.3.1 Stent ureteral 

O implante de stent ureteral é um tratamento eficaz na obstrução ureteral benigna em 

gatos, principalmente quando a cirurgia tradicional é contraindicada ou considerada 

muito arriscada. Tem sido associada a baixas taxas de morbilidade e mortalidade 

perioperatória (Berent, 2011; Culp et al., 2016; Zaid, Berent, Weisse & Caceres, 2011).  

Contudo, a colocação de um stent ureteral pode ser tecnicamente desafiadora em 

gatos, e tem sido associada a um alto índice de complicações a longo prazo, entre elas 

disúria, obstrução ureteral recorrente e ITU crónicas (Berent, Weisse, Todd & Bagley, 

2014; Kulendra, Syme, Benigni & Halfacree, 2014).  

Desde o aparecimento do diapositivo SUB, que melhorou as complicações a curto e 

longo prazo dos casos de obstrução de ureter, os stents foram mais reservados para cães, 

e o SUB para gatos (Milligan & Berent, 2019).  

 
8.3.2.3.2 “Subcutaneous Ureteral Bypass Device” (SUB) 

Um diapositivo SUB consiste na combinação de um cateter de nefrostomia com alça 

de bloqueio e um cateter de citostomia conectado a uma porta de derivação subscutânea 

(Cray, Berent, Weisse & Bagley, 2018; Horowitz, Berent, Weisse, Langston & Bagley, 

2013; Livet et al., 2017). A sua colocação é uma alternativa viável quando o alívio 

cirúrgico de obstruções ureterais benignas ou a colocação de um stent ureteral não é 

possível ou está contraindicada, ou ainda quando o paciente pode não resistir a uma 

anestesia prolongada (Berent et al., 2018). Este diapositivo funciona como um ureter 

artificial, que permite que a urina flua diretamente desde o rim ate à bexiga, evitando o 

ureter e a causa da obstrução ureteral (Steinhaus et al., 2015; Zaid et al., 2011) (figura 3).  

O tratamento médico pré-operatório consiste em fluidoterapia, administração de 

antagonistas alfa adrenérgicos e manitol. Relativamente administração de antibióticos, 

antagonistas dos recetores H2, inibidores da bomba de protões, antieméticos e quelantes 

de fósforo, podem ser administrados se assim se justificar, assim como a analgesia pós-

operatória, que pode ser realizada de acordo com a preferência do médico veterinário 

responsável (Berent et al., 2018). 

Para Milligan e Berent, (2019) o SUB substitui o uso da cirurgia tradicional e os stents 

ureterais no tratamento de obstruções ureterais em gatos, pois apresenta uma combinação 

entre a facilidade de colocação, a diminuição das taxas de disúria, a reincidência e baixa 

mortalidade perioperatória. Estudos recentes (Livet et al., 2017; Berent et al., 2018) 
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sugerem que, em geral, os tutores se encontram satisfeitos e consideram que a colocação 

deste diapositivo permitiu uma boa qualidade de vida aos seus gatos. 

 

 
Figura 3: Radiografia lateral da correta colocação de um dispositivo SUB (Livet et al., 2017) 

 
8.3.3 Monitorização 

Os gatos podem ter uma diurese pós-obstrutiva substancial após o alívio da obstrução 

ureteral, necessitando de uma elevada quantidade de fluidos para manter a hidratação, e 

tal deve ser cuidadosamente gerido e monitorizado (Berent, 2019).  

Os stents ureterais têm como principal complicação pós-operatória o 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva associada a sobrecarga de fluidos 

(Berent et al., 2014). Devido a este facto, e para que haja redução da carga de sódio e 

diminuição do risco de sobrecarga de fluidos, Berent, (2019) defendeu a combinação de 

uma taxa de manutenção de hidratação enteral (solução eletrolítica sem sabor - Pedialyte), 

através do tubo de esofagostomia, uma taxa de manutenção com baixo teor em sódio 

(NaCl a 0,45% + dextrose a 2,5%), e os restantes fluidos necessários como fluidos de 

manutenção. Apesar dos pacientes com SUB não terem como causa de morte a sobrecarga 

de fluidos, beneficiam também da mesma combinação de fluidoterapia. 

Após a creatinina normalizar, o animal é retirado dos fluidos e, após a alta clínica, 

deve ser monitorizado na 1ª e na 4 semanas seguintes (análises sanguíneas e ecografia do 

trato urinário). Durante a 4ª semana deve realizar-se um flush do SUB. O paciente é 

reavaliado a cada 3 meses (análises sanguíneas, ecografia do trato urinário, flush do SUB 

com realização de análise e cultura de urina). Com a realização deste protocolo, menos 

de 2% dos pacientes apresentaram infeções crónicas ou mineralização do SUB (Berent, 

2019). 



Revisão Bibliográfica 

 
29 

9. PROGNÓSTICO 
 

9.1 OBSTRUÇÃO URETRAL 

As obstruções uretrais apresentam uma taxa de sobrevivência superior a 90% (Gerber 

et al., 2008; Hall, Hall, Powell & Lulich, 2014; Lee & Drobatz, 2003). Estes dados 

sugerem que, apesar de o animal correr risco de vida, com o tratamento médico adequado 

a obstrução do TUI está associada a uma evolução clínica favorável. Também a 

sobrevivência a longo prazo é considerada elevada, tendo o gato uma recuperação 

completa (Segev et al., 2011). No entanto, as recidivas são comuns nos casos de obstrução 

uretral (Hetrick & Davidow, 2013; Jukes et al., 2019; Gerber et al., 2008). 

A hipercalemia foi sugerida como um fator de risco para a mortalidade. No estudo de 

Segev et al., (2011), 56% dos gatos apresentaram hipercalemia e houve tendência para 

uma maior mortalidade entre estes gatos. 

 
9.2 OBSTRUÇÃO URETERAL 

O prognóstico das obstruções ureterais depende, em grande medida, da terapêutica 

disponível e da habilidade cirúrgica. A morbilidade e a mortalidade são substancialmente 

maiores quando os equipamentos de microcirurgia não estão disponíveis (Shipov & 

Segev, 2013). A recuperação da função renal, após o alívio da obstrução, depende de 

vários fatores, incluindo a duração e o grau de obstrução (Hardie & Kyles, 2004). 

Os resultados em centros de referência com vasta experiência em cirurgias de ureter 

são bastante favoráveis, com uma taxa de sobrevivência de 75%, apesar de uma taxa de 

complicações de aproximadamente 30%. Os gatos sobreviventes apresentam uma 

sobrevida relativamente longa (70% com tratamento médico e 90% com tratamento 

cirúrgico). Aproximadamente 40% dos gatos têm recorrência de cálculos ureterais e em 

cerca de 50% é esperado o aparecimento de DRC (Kyles et al., 2005b). 

Devido à alta taxa de recorrência, os pacientes com obstrução ureteral devem ser 

monitorizados periodicamente e está indicada a realização de tratamentos preventivos 

(Shipov & Segev, 2013). 
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CAPÍTULO II – CASOS CLÍNICOS 
 

1. OBJETIVOS 
 

O propósito principal deste trabalho consiste em desenvolver e consolidar o 

conhecimento sobre obstruções urinárias em gatos, realizando o paralelismo entre o 

descrito na bibliografia disponível e o que ocorre na prática clínica, observando 

distintos casos clínicos. Para o efeito, estabeleceram-se objetivos mais específicos:  

- Reconhecer os sinais clínicos comumente encontrados;   

- Assimilar os conhecimentos necessários para a rápida estabilização do animal 

no caso de emergência; 

- Compreender quais os meios complementares mais úteis para o diagnóstico, 

identificando as variáveis essenciais para a elaboração do plano terapêutico; 

- Perceber as diferentes abordagens terapêuticas e como as monitorizar, assim 

como o aconselhamento ao tutor sobre como tentar evitar recidivas. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Para a elaboração desta dissertação foram selecionados 4 casos de gatos com o 

diagnóstico de obstrução urinária, três com obstrução uretral um com obstrução 

ureteral. Na tentativa de explicar que, por vezes, esta doença pode exibir um fácil 

diagnóstico e tratamento, e em outras vezes podem surgir várias complicações que 

pioram o prognóstico, pretendeu-se descrever uma amostra de casos distintos. 

Todos os casos clínicos descritos neste trabalho foram acompanhados ao longo 

dos 6 meses de estágio no CHV. Alguns destes animais foram acompanhados desde 

a sua receção assistindo ao momento do seu diagnóstico, enquanto outros foram 

acompanhados apenas durante a monitorização feita após o seu diagnóstico. 

A abordagem dos casos foi feita de modo a dar especial atenção à anamnese, 

exame físico, exames complementares de diagnóstico realizados, tratamento 

instituído para cada caso e ainda a monitorização do animal e a evolução da sua 

doença. 
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3. APRESENTAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS  
 

CASO CLÍNICO Nº1 
 

1. Identificação do animal (tabela 1) 

Tabela 1: Identificação do caso clínico nº1. 

Nome: Gato 1 

Espécie: Gato (Felis catus) 

Raça: Europeu comum 

Sexo: Macho 

Estado reprodutivo: Inteiro 

Idade: 4 anos 

Peso: 7 kg 

 
2. Anamnese 

O gato 1 é um gato indoor, trazido à consulta com queixa de prostração, disúria, 

vómitos e perda de apetite. O animal apresentava-se gradualmente menos ativo nos dois 

dias anteriores, e com perda de apetite progressiva. No dia da consulta apresentou dois 

vómitos alimentares e anorexia total. Não existiam mais alterações clínicas dignas de 

registo.  

 
3. Exame físico 

O gato 1 era obeso (5/5 condição corporal, CC). Estava taquipneico (60 rpm), sem 

esforço respiratório. A mucosa peniana apresentava-se ligeiramente congestiva e 

inflamada. Na palpação abdominal o animal apresentava a bexiga aumentada, dura e 

bastante dolorosa. As restantes variáveis encontravam-se dentro da normalidade. 

 
4. Diagnósticos diferenciais 

Obstrução uretral causada por urólitos ou tampões uretrais, obstrução idiopática 

(CIF), estrituras uretrais, neoplasia, malformações anatómicas, alterações neurogénicas, 

corpo estranho. 
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5. Exames complementares de diagnóstico 

 

Análise de urina tipo III: hematúria, proteinúria, cristalúria, leucócitos na urina e 

presença de E. coli (sensível a amoxicilina + acido clavulânico) (tabela 2).  
 

Tabela 2: Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº1. 

Parâmetro Resultado da análise Referência 

Cor Vermelha Âmbar 

Transparência Turva Transparente 

Densidade 1.035 >1.020  

PH 8 5.5 – 7.5 

 

 

 

Tira reativa 

Proteínas +3 Neg./+1 

Sangue +4 Neg./+1 

Cetonas Neg. Neg. 

Bilirrubina Neg. Neg./+1 

 Glicose +1 Neg. 

 Células 

epiteliais 

0 – 5  0 – 1  

 

 

 

Sedimento 

Leucócitos 0 – 5 0 – 3  

Eritrócitos > 100 0 – 5  

Bactérias 5 – 20 0 

Cristais 

Estruvite 
> 100 0/alguns  

Cilindros 0 0 – 3  

Cultura microbiológica Presença E. coli 

 

Radiografia abdominal: bexiga distendida, sem evidência de cálculos na bexiga e/ou 

uretra. Restantes estruturas dentro da normal anatomia radiográfica. 

 

Ecografia abdominal: Espessamento da parede vesical e reação inflamatória dos 

tecidos perivesicais, com presença de sedimento na bexiga, que se encontrava distendida. 

Os rins não apresentavam alterações dignas de registo. 
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Análise bioquímica sérica: verificou-se aumento da ureia, creatinina e potássio 

(tabela 3). 
 

Tabela 3: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº1. 

Parâmetro Resultado da análise Intervalo de referência 

Ureia (mg/dl) 50.9 ↑ 17.6 – 32.8 

Creatinina (mg/dl) 2.8 ↑ 0.8 – 1.8 

Sódio (mEq/L) 152 147 – 156 

Potássio (mEq/L) 5.1 ↑ 3.4 – 4.6 

Cloro (mEq/L) 102 107 – 120 

 
6. Diagnóstico 

O gato 1 foi diagnosticado com obstrução uretral compatível com cálculo uretral e 

ITU. 

 
7. Tratamento e evolução 

O gato 1 foi internado no dia da consulta. Realizou-se uma cistocentese 

descompressiva, através da qual foi recolhida urina posteriormente enviada para 

realização de sedimento e cultura em laboratório externo. O animal foi sedado com 

dexmedetomidina (40μg/kg) e ketamina (5mg/kg) para uma algaliação sem desconforto. 

Realizou-se tricotomia da zona genital e limpeza da pele e da mucosa peniana. 

Utilizaram-se luvas estéreis durante a algaliação e fixou-se algália com pontos simples. 

Devido à marcada hematúria após várias lavagens vesicais, manteve-se a algália e foi 

colocado um sistema coletor ligado a esta para quantificar a urina produzida.  

Recebeu fluidoterapia com Lactato de Ringer a duas taxas de manutenção, sendo 

reduzida para uma taxa de manutenção após 12 horas. Foi iniciada a terapia com 

Buprenorfina (0,01 mg/kg) IV TID, Omeprazol (1 mg/kg) IV BID. Realizaram-se 

lavagens vesicais QID e para alimentação foi disponibilizada Royal Canin Urinary S/O®. 

O débito urinário foi de 11.6 ml/kg/h, 6.8 ml/kg/h e 4.4 ml/kg/h nas 6, 12 e 24 horas 

seguintes à algaliação, respetivamente.  

Após 12 horas de hospitalização o animal encontrava-se menos desconfortável, mais 

ativo, e no exame físico todas as variáveis estavam normais, com exceção da temperatura 

(39,2º). Vinte e quatro horas após a algaliação os valores de creatinina encontravam-se 
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normalizados, sendo retirada a algália. Nas 24 horas após ser retirada a algália, o gato 1 

urinou sem dificuldade, estava confortável e comia com apetite, tendo alta médica 48 

horas após a sua entrada, com Buprenorfina (0,01 mg/kg, TID, sublingual) por mais 4 

dias. Aconselhou-se os tutores a fornecerem uma dieta adequada a problemas urinários e 

a estarem atentos a alterações de comportamento do animal e da sua micção, assim como 

a tentarem diminuir os seus níveis de stresse. 

Logo que se obteve os resultados da cultura de urina, positiva para E. coli e sensível 

a amoxicilina + acido clavulânico, foi iniciada a terapia com esse mesmo antibiótico na 

posologia 22 mg/kg PO BID, durante 10 dias.  Foi realizada uma nova cultura no final da 

antibioterapia, que se revelou negativa. 

 
CASO CLÍNICO Nº2 

 

1. Identificação do animal (tabela 4) 

Tabela 4: Identificação do caso clínico nº2. 

Nome: Gato 2 

Espécie: Gato (Felis catus) 

Raça: Europeu comum 

Sexo: Macho 

Estado reprodutivo: Castrado 

Idade: 14 anos 

Peso: 5,3 kg 

 
2. Anamnese 

O gato 2 é um gato indoor com história de obstruções uretrais recorrentes. Foi 

trazido à consulta com queixa de prostração, anorexia, estrangúria e disúria. Os tutores 

relataram ainda alteração de comportamento. Não existiam mais alterações clínicas 

dignas de registo. 
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3. Exame físico 

O gato 2 era obeso (5/5 CC) e apresentava uma temperatura de 37.5ºC. O animal 

apresentava dor na palpação do abdómen caudal, e o globo vesical estava aumentado, 

duro e doloroso. As restantes variáveis encontravam-se dentro da normalidade. 

 
4. Diagnósticos diferenciais 

Obstrução uretral causada por urólitos ou tampões uretrais, obstrução idiopática 

(CIF), estrituras uretrais, neoplasia, malformações anatómicas, alterações neurogénicas, 

corpo estranho. 

 
5. Exames complementares de diagnóstico 

Análise bioquímica sérica: verificou-se aumento da ureia, creatinina e potássio, e 

uma ligeira diminuição do sódio e cloro (tabela 5). 
 

Tabela 5: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº2. 

Parâmetro Resultado da análise Intervalo de referência 

Ureia (mg/dl) 75.9  17.6 – 32.8 

Creatinina (mg/dl) 4.0  0.8 – 1.8 

Sódio (mEq/L) 146 ¯ 147 – 156 

Potássio (mEq/L) 4.9  3.4 – 4.6 

Cloro (mEq/L) 106 ¯ 107 – 120 

 
Ecografia abdominal: o globo vesical encontra-se distendido, com presença de 

elevada quantidade de sedimento. Os rins não apresentavam alterações dignas de registo 
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Análise de urina tipo III: hematúria, proteinúria, cristalúria, presença de leucócitos 

na urina (tabela 6). 
 

Tabela 6: Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº2. 

Parâmetro Resultado da análise Referência 

Cor Vermelha Âmbar 

Transparência Turva Transparente 

Densidade 1.031 >1.020  

PH 8 5.5 – 7.5 

 

 

Tira reativa 

Proteínas +2 Neg./+1 

Sangue +4 Neg./+1 

Cetonas Neg. Neg. 

Bilirrubina Neg. Neg./+1 

 Glicose Neg. Neg. 

 

 

 

Sedimento 

Células 

epiteliais 

0 – 5  0 – 1  

Leucócitos 0 – 5 0 – 3  

Eritrócitos > 100 0 – 5  

Bactérias Aparent. ausentes 0 

Cristais 

Estruvite 

20 - 100 0/alguns  

Cilindros 0 0 – 3  

Cultura microbiológica Ausência de 

crescimento microbiano 
 

 
6. Diagnóstico 

O gato 2 foi diagnosticado com obstrução uretral compatível com cálculo uretral. 

 
7. Tratamento e evolução 

O gato 2 foi internado no dia da consulta. Realizou-se uma cistocentese 

descompressiva, através da qual foi recolhida urina posteriormente enviada para 
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realização de sedimento e cultura em laboratório externo. O animal foi sedado e algaliado 

conforme descrito no caso clínico nº1. Tendo em conta que a algaliação foi difícil, 

manteve-se a algália e foi colocado um sistema coletor ligado a esta para quantificar a 

urina produzida.  

Recebeu fluidoterapia com Lactato de Ringer a uma taxa de manutenção com 

correção para desidratação de 7%, sendo a taxa reduzida em 25% após 48 horas, 60 horas 

e 72 horas.  

Foi iniciada a terapia com buprenorfina (0,015 mg/kg) IV TID. Realizaram-se 

lavagens vesicais QID e para alimentação foi disponibilizada Royal Canin Urinary S/O®. 

O débito urinário foi de 3.2 ml/kg/h, 2.1 ml/kg/h e 1.9 ml/kg/h nas 6, 12 e 24 horas 

seguintes à algaliação, respetivamente.  

O gato 2, 24 horas após o seu internamento, demonstrou estar mais confortável 

apesar de ainda não demonstrar apetite. O seu exame físico estava normal à exceção da 

sua temperatura, que ainda se mantinha baixa (37,7ºC). Nas horas seguintes o animal 

normalizou a sua temperatura e começou a comer. Tendo-se verificado que, 48 horas após 

algaliação os valores de creatinina normalizaram (0.9 mg/dl), a algália foi removida e a 

dose de buprenorfina reduzida para 0,01 mg/kg. 

Nas 24 horas após ser retirada a algália, o gato 1 urinou sem dificuldade, estava 

confortável e comia com apetite, tendo alta médica 72h após a sua entrada, com 

buprenorfina (0,01 mg/kg, TID, sublingual) por mais 3 dias. Aconselhou-se os tutores a 

fornecerem uma dieta adequada a problemas urinários e a estarem atentos a alterações de 

comportamento do animal e da sua micção, assim como a tentarem diminuir os seus níveis 

de stresse. 
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CASO CLÍNICO Nº3 
 

1. Identificação do animal (tabela 7) 

Tabela 7: Identificação do caso clínico nº3. 

Nome: Gato 3 

Espécie: Gato (Felis catus) 

Raça: Persa 

Sexo: Macho 

Estado reprodutivo: Castrado 

Idade: 5 anos 

Peso: 5 kg 

 
2. Anamnese 

O gato 3 é um gato indoor, referido para o CHV por outra clínica, onde tinha dado 

entrada em choque e tinha sido diagnosticado com obstrução urinária por cálculo uretral, 

algaliado (a algália não foi mantida) e iniciado tratamento com buprenorfina (0,01 mg/kg) 

IV TID e ceftriaxona (22 mg/kg) IV TID. O animal apresentava anorexia, disúria e 

hematúria. Não existiam mais alterações dignas de registo. 

 

 

3. Exame físico 

O gato 3 apresentava pulso metatarsiano palpável e uma temperatura de 36ºC. O 

animal demonstrou-se desconfortável durante a palpação abdominal, o seu abdómen 

estava bastante distendido e a sua bexiga vazia. A sua condição corporal era de 4/5. 

Restantes variáveis dentro da normalidade. 

 
4. Diagnósticos diferenciais 

Causas de abdómen agudo (como uroabdómen, peritonite, obstrução intestinal e 

pancreatite), ascite (causada por hipoalbuminemia) e insuficiência renal aguda. 

.  
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5. Exames complementares de diagnóstico 

Hemograma: (tabela 8) 
 

Tabela 8: Resultados do hemograma do caso clínico nº3. 
Parâmetro Resultado da análise Intervalo de referência 

Eritrócitos (RBC) 6.86 4.6 – 10.0 x1012/L 

Hematócrito 33.7 28.0 – 49.0 % 

Hemoglobina 108 93 – 153 g/L 

VCM 49.2 39.0 – 52.0 fL 

HCM 15.7 13 – 21.0 pg 

CHCM 320 300 – 380 g/L 

RDW 15 14.0 – 18.0 % 

Leucócitos (WBC) 12.5 5.5 – 19.5 x109/L 

Neutrófilos 10.7 2.1 – 15.0 x109/L 

Linfócitos 1.5 0.8 – 7.0 x109/L 

Monócitos 0.3 0.0 – 1.9 x109/L 

Neutrófilos % 85.3  35 – 85 % 

Linfócitos % 12 12.0 – 45.0 % 

Monócitos % 2.7 2.0 – 9.0 % 

Plaquetas 72 ¯ 100 – 514 x109/L 

 

 

Análise bioquímica sérica: verificou-se aumento da creatinina (tabela 9). 
 

Tabela 9: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº3. 

Parâmetro Resultado da análise Intervalo de referência 

Albumina g/dl 2.6  2.3 – 3.5 

Creatinina (mg/dl) 4.6  0.8 – 1.8 
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Ecografia abdominal: presença de líquido livre abdominal e a bexiga encontrava-se 

vazia.  Os rins não apresentavam alterações dignas de registo (figura 4). 

 

Figura 4: Imagens ecográficas do gato 3. Ambos os rins com normal diferenciação córtico-medular, 

contornos regulares e dimensões normais. Ausência de pielectasias (imagem cedida pelo CHV). 

 

Análise de urina tipo III: hematúria, proteinúria, cristalúria e presença de leucócitos 

na urina (tabela 10). 
 

Tabela 10: Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº3. 
Parâmetro Resultado da análise Referência 

Cor Vermelha Âmbar 

Transparência Turva Transparente 

Densidade 1.040 >1.020  

PH 7.5 5.5 – 7.5 

 

 

Tira reativa 

Proteínas +2 Neg./+1 

Sangue +4 Neg./+1 

Cetonas Neg. Neg. 

Bilirrubina Neg. Neg./+1 

 Glicose Neg. Neg. 

 

 

 

Sedimento 

Células 

epiteliais 

0 – 5  0 – 1  

Leucócitos 0 – 5 0 – 3  

Eritrócitos > 100 0 – 5  

Bactérias Aparent. ausentes 0 
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Tabela 10 (cont.): Resultados da análise de urina tipo III do caso clínico nº3. 

 Cristais 

Estruvite 

5 - 20 0/alguns  

Cilindros 0 0 – 3  

Cultura microbiológica Ausência de 

crescimento microbiano 

 

Análise do líquido livre: valor de creatinina 20.9 mg/dl. 

 

Radiografia com contraste: sinais de microrutura no pólo dorsal da bexiga. 

 
6. Diagnóstico 

O gato 3 foi diagnosticado com uroabdómen secundário a obstrução uretral 

compatível com cálculo uretral. 

 
7. Tratamento e evolução 

O gato 3 foi sedado e algaliado conforme descrito no caso clínico nº1, no dia do seu 

internamento, com o objetivo de manter a sua bexiga vazia. O líquido livre abdominal foi 

drenado. Realizou um bólus de 5 ml/kg em 10 minutos de Lactato de Ringer, e continuou 

a fluidoterapia com o mesmo cristaloide isotónico a duas taxas de manutenção. Foi 

continuada a terapia com buprenorfina (0,01 mg/kg) IV TID e ceftriaxona (22 mg/kg) IV 

BID. Para alimentação foi disponibilizada Royal Canin Urinary S/O ®. 

O débito urinário foi de 6.7 ml/kg/h, 4.5 ml/kg/h e 2.4 ml/kg/h nas 6, 12 e 24 horas 

seguintes à algaliação, respetivamente.  

24 horas após o seu internamento, o animal apresentava um exame físico normal à 

exceção do seu abdómen que permanecia ligeiramente distendido. Ainda se verificava a 

presença de líquido livre, que foi novamente drenado. Os valores da sua creatinina 

normalizaram (0.8 mg/dl), e a fluidoterapia foi reduzida para uma taxa de manutenção.  

O gato 3 começou a comer nas 48 horas após o seu internamento, a sua temperatura 

normalizou e na ecofast realizada verificou-se que o líquido livre era apenas vestigial. 
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No seu 4º dia de internamento já não se observava líquido livre e a algália foi 

removida.  Nas 48 horas após ser retirada a algália, o gato 3 urinou sem dificuldade, estava 

confortável e comia com apetite. Permanecia sem líquido livre e os seus valores de 

creatinina continuavam dentro do normal (0.8 mg/dl). De acordo com isto, suspendeu-se 

a administração de ceftriaxona e buprenorfina e o animal teve alta clínica no seu 6º dia 

de internamento. Aconselhou-se os tutores a fornecerem uma dieta adequada a problemas 

urinários e a estarem atentos a alterações de comportamento do animal e da sua micção, 

assim como a diminuirem os seus níveis de stresse. 

 
CASO CLÍNICO Nº4 
 

1. Identificação do animal (tabela 11) 

Tabela 11: Identificação do caso clínico nº4. 

Nome: Gato 4 

Espécie: Gato (Felis catus) 

Raça: Europeu comum 

Sexo: Macho 

Estado reprodutivo: Castrado 

Idade: 7 anos 

Peso: 4,6 kg 

 
2. Anamnese 

O gato 4 foi referido para o CHV por outra clínica, com diagnóstico de obstrução 

urinária por cálculo ureteral, sem resposta ao tratamento médico instituído (fluidoterapia, 

buprenorfina 0,01 mg/kg IV TID e amitriptilina 1mg/kg PO SID), para avaliar a 

possibilidade de colocação de um SUB. O animal apresentava perda de peso crónica e 

prostração. Não existiam mais alterações dignas de registo. 

 

3. Exame físico 

O gato 4 apresentava dor à palpação de ambos os rins, sendo que o seu rim direito 

exibia maior dimensão do que o rim esquerdo. O animal presentava uma condição 

corporal de 4/5. Restantes variáveis dentro da normalidade.  
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4. Diagnósticos diferenciais 

Obstrução ureteral intraluminal (causada por ureterólitos ou plugs), intramural 

(causada por estrituras, neoplasias, ureterocele, pólipo fibroepitelial ou ureterite 

proliferativa), ou extramural (causada por patologias vesicais ou ligaduras ureterais 

descuidadas), insuficiência renal aguda ou crónica. 

 
5. Exames complementares de diagnóstico 

Ecografia abdominal: Obstrução bilateral dos ureteres. No lado esquerdo o 

parênquima renal estava intacto e o cálculo localizava-se no terço médio do ureter 

esquerdo. No lado direito o rim apresentava hidronefrose severa com atrofia cortical e 

medular, e o cálculo encontrava-se no terço distal do ureter direito. Verificou-se a 

presença de cálculos vesicais em grande quantidade (figura 5). 

 

 

Figura 5: Imagens ecográficas do gato 4. Pielectasia bilateral de 1.58 cm no rim esquerdo e 2.34 cm no 

direito. Rim direito com hidronefrose (imagem cedida pelo CHV) 
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Análise bioquímica sérica: verificou-se aumento da ureia, creatinina, sódio, potássio 

e cloro (tabela 12). 
 

Tabela 12: Resultados da análise bioquímica sérica do caso clínico nº4. 

Parâmetro Resultado da análise Intervalo de referência 

Ureia (mg/dl) 61.6  17.6 – 32.8 

Creatinina (mg/dl) 4.7  0.8 – 1.8 

Sódio (mEq/L) 155  147 – 156 

Potássio (mEq/L) 5.0  3.4 – 4.6 

Cloro (mEq/L) 123  107 – 120 

 

Hemograma: sem alterações dignas de registo. 

 

TC: confirmou-se a presença de obstrução ureteral bilateral (figura 6). 
 

 
Figura 6: TC do gato 4. Verifica-se a presença de duas estruturas hiperatenuantes (atenuação osso), uma 

em cada ureter, causando obstrução bilateral (imagem cedida pelo CHV).  
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Sedimento e cultura de urina: hematúria e cristalúria (tabela 13).  
 

Tabela 13: Resultados do sedimento e cultura de urina do caso clínico nº4. 

Parâmetro Resultado da análise Intervalo de 

referência 

 

 

 

 

Sedimento 

Células 

epiteliais  

0 – 5  0 – 1  

Leucócitos 0 – 5 0 – 3  

Eritrócitos > 100 0 – 5  

Bactérias        Aparent. ausentes 0 

Cristais 

Oxalato de 

Cálcio 

5 - 20 0/alguns  

Cilindros 0 0 – 3  

    

Cultura microbiológica Ausência de 

crescimento microbiano 

 

 
6. Diagnóstico 

O gato 4 foi diagnosticado com obstrução urinária por cálculo ureteral bilateral e 

com cálculos vesicais. 

 
7. Tratamento e evolução 

O gato 4 foi internado para ser submetido, no dia seguinte, a uma cistotomia e 

colocação de bypass ureteral subcutâneo esquerdo. Iniciou a fluidoterapia com Lactato de 

Ringer a uma taxa de manutenção. Foi continuada a terapia com buprenorfina 0,01 mg/kg 

IV TID e amitriptilina 1 mg/kg PO SID.  

Os procedimentos cirúrgicos correram conforme o esperado. No final da cirurgia os 

valores do ionograma normalizaram (sódio 149 mEq/l, potássio 4.2 mEq/l e cloro 109 

mEq/l). A fluidoterapia foi aumentada para uma taxa e meia de manutenção. Foi substituída 
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a administração de buprenorfina 0.01 mg/kg por remifentanil 5 ml/h. Suspendeu-se a 

administração de amitriptilina 1 mg/kg PO SID, e introduziu-se omeprazol 1mg/kg IV BID 

e cefazolina 22 mg/kg IV TID. Foi ainda instituída a colocação de gelo na zona de sutura 

BID.   

24 horas após a cirurgia o gato 4 apresentava o abdómen ligeiramente doloroso à 

palpação, mas o resto das variáveis do seu exame físico estavam dentro da normalidade e 

o animal demonstrou apetite. A taxa de remifentanil foi diminuída para 2,5 ml/h. O seu 

valor de creatinina desceu (3.1 mg/dl) apesar de continuar superior aos valores de 

referência. O animal apresentava hematúria. 

Quarenta e oito horas após a cirurgia o animal estava mais confortável à palpação, 

sendo substituída a administração de remifentanil 2,5 ml/h  por buprenorfina 0,015 mg/kg 

IV TID. O seu valor de creatinina diminuiu para 2.4 mg/dl. A fluidoterapia foi diminuída 

para uma taxa de manutenção. Na ecografia abdominal de controlo registou-se uma 

diminuição da pielectasia. 

Setenta e duas horas após a cirurgia foi realizado um novo hemograma cujos valores 

se encontravam normais, e o valor de creatinina a 2.5 mg/dl. A sua hematúria era, nesta 

fase, menos marcada. 

No seu 6º dia de internamento, o gato 4 estava confortável e  o seu valor de creatinina 

era de 1.9 mg/dl, tendo alta clínica com cefalexina 15 mg/kg PO BID durante 7 dias. Foi 

recomendado repouso durante 4 semanas e marcação de consultas para monitorização do 

SUB, que incluem a realização de análises sanguíneas, ecografia do trato urinário, flush do 

SUB e análise e cultura urinária. Foi iniciada alimentação específica em função da análise 

qualitativa dos cálculos vesicais, cujo resultado revelou urolitíase por oxalato de cálcio.  
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CAPÍTULO III: DISCUSSÃO 
 

Este capítulo é centrado na discussão dos casos clínicos analisados neste estudo, 

tentando cumprir os objetivos propostos para o mesmo. Os resultados são discutidos à luz 

da análise das conclusões de outras investigações, no que se relaciona com pontos de 

encontro e divergência relativamente às mesmas. 

Na análise da presente dissertação, é importante considerar a existência de certas 

limitações que podem ter influenciado, tanto a obtenção de dados, como a sua 

interpretação e respetivas conclusões. A cooperação dos tutores, principalmente no que 

concerne a disponibilidade financeira, é determinante para a realização de todos os 

exames de diagnóstico recomendados, o que pode ter influenciado alguma das decisões 

tomadas no decurso dos processos de diagnóstico e/ou de tratamento. A dinâmica 

hospitalar, tendo objetivos próprios e mais centrados na pratica clínica, nem sempre se 

torna completamente compatível com o cumprimento mais adequado do registo de todos 

os dados que possam tornar-se úteis no decurso da análise dos casos, para efeito de 

investigação.  Apesar da metodologia de estudo de caso permitir estabelecer comparações 

mais exatas entre a bibliografia e as informações recolhidas na amostra de distintos casos 

clínicos, ela torna-se útil para percebermos que, apenas em circunstâncias semelhantes, 

os procedimentos obtidos poderão levar aos mesmos resultados, não permitindo levar a 

generalizações mais abrangentes. 

 
1. Casos clínicos 1, 2 e 3 

São várias as causas de obstrução uretral, entre elas os tampões uretrais, urolitíase, 

obstruções idiopáticas e estrituras da uretra (Nevins et al., 2015). Causas idiopáticas como 

a CIF são apontadas como a principal causa de obstrução uretral pela literatura consultada 

(Gerber et al., 2008; George & Grauer, 2016). No entanto, nos casos clínicos 

acompanhados, o quadro é compatível com obstrução uretral por urolitíase. 

A obstrução uretral é mais frequente em machos (Chew et al., 2011), algo que foi 

possível verificar nos casos acompanhados. Lekcharoensuk et al. (2001a) referem que os 

machos orquiectomizados apresentam maior risco de desenvolver DTUIF e, 

consequentemente, obstrução uretral. Os gatos 2 e 3, castrados, reforçam esta teoria. No 

entanto, o gato 1, não sendo castrado, não se encaixa nos mesmos parâmetros
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apontados pelos autores anteriormente mencionados.  Um estudo recente, de Jukes et al. 

(2019), afirma que os gatos sem pedigree apresentam maior risco de obstrução uretral, 

comparativamente com os gatos com pedigree. Desta forma, os gatos 1 e 2 (europeus 

comuns) corroboram esta teoria, ao contrário do gato 3 (persa). Os gatos 1 e 3 têm 4 e 5 

anos, respetivamente. Tal está de acordo com o defendido por Chew et al. (2011), que 

consideram que a idade média para os animais com obstrução uretral é entre os 4 e os 5 

anos. No entanto, apesar do gato 2 ter 14 anos e essa não ser a idade média considerada 

no estudo anteriormente mencionado, o animal 2 apresenta história de obstruções 

recorrentes, não existindo dados sobre a idade das suas primeiras obstruções, não podendo 

estabelecer-se comparação. 

Uma condição corporal elevada foi associada à ocorrência de obstruções uretrais 

(Segev et al., 2011), o que está de acordo com os casos clínicos seguidos, sendo que os 

gatos 1 e 2 apresentavam uma CC de 5/5 e o gato 3 uma CC de 4/5. 

Vários estudos (Defauw et al., 2011; Eggertsdóttir et al., 2011; Lekcharoensuk et 

al., 2001a) indicam uma maior ocorrência de obstrução uretral nos meses de inverno. Os 

gatos 1, 2 e 3 deram entrada no CHV no decurso dos meses de outubro, fevereiro e janeiro, 

respetivamente, podendo refletir esta sazonalidade. Segev  et al. (2011) defendem que 

gatos com algum acesso ao exterior, apesar de viverem no interior, têm menor risco de 

obstrução uretral. Tal facto foi verificado nos animais acompanhados, que eram 

exclusivamente indoor. Não foi comprovada a relação entre a presença de animais 

coabitantes e obstrução uretral (Segev et al., 2011), algo que também não pode ser 

discutido nesta dissertação, pois não existem informações sobre a presença, ou não, de 

coabitantes dos gatos em estudo. 

Apesar de não termos informações sobre o tipo de alimentação dos animais 

acompanhados, a literatura consultada refere que a baixa ingestão de água e uma 

alimentação maioritariamente baseada no consumo de ração seca encontram-se 

associadas a uma maior tendência para desenvolver obstrução do TUI (Rosa, 2011). 

Os sinais clínicos de um animal com obstrução uretral dependem da duração, grau e 

localização da obstrução (Kyles et al., 2005a). Os casos clínicos acompanhados 

apresentaram sinais característicos de obstrução como disúria, estrangúria, prostração, 

vómitos e anorexia (Lee & Drobatz, 2003). Alterações de comportamento são também 

reportadas (Bartges et al., 1996), como representado no caso 2. A hematúria é um sinal 

de inflamação uretral (Chew et al., 2011) e foi um dos problemas mencionados pelos 

tutores do gato 3.
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No exame físico, o animal 1 apresentava congestão da mucosa peniana, indo ao 

encontro dos dados apontados na bibliografia pesquisada (Lima et al., 2007).  O gato 3 

estava taquipneico e hipotérmico, sinais clínicos registados em casos mais críticos 

(Martins et al., 2013).  Na palpação, um dos passos importantes na avaliação do animal 

obstruído, todos os animais manifestaram dor. Corroborando a literatura consultada 

(Chew et al., 2011; Rieser, 2005), os gatos 1 e 2 apresentavam a bexiga distendida, tensa 

e dolorosa, ao contrário do gato 3 que aparentava ter a bexiga vazia. Neste último caso, 

em que a história clínica sugeria a existência de obstrução do TUI, mas no qual a bexiga 

não se encontrava aumentada, considerou-se a existência de uroabdómen causado por 

rutura vesical (Gunn-Moore, 2014). 

No que diz respeito às alterações bioquímicas, os gatos 1 e 2 apresentaram azotemia 

e hipercalemia, o que está de acordo com a literatura recente consultada (Marshal & 

Gunew, 2018b). O gato 3 apresentou elevação do valor sérico de creatinina, no entanto, 

não foram realizadas outras análises bioquímicas no CHV, com exceção da albumina, que 

se encontrava dentro dos valores de referência. Acumulação de fósforo pode ter como 

consequência a hipocalcemia (Lee & Drobatz, 2003), mas em nenhum dos 3 animais 

foram medidos esses valores séricos.  

Os gatos com obstrução de uretra podem apresentar anemia (Beer, 2016), algo que 

não se constatou nos casos clínicos acompanhados. 

Relativamente à análise de urina, apesar da literatura consultada (George & Grauer, 

2016) mencionar que a DEU pode ser superior a 1.040 no início da obstrução, apenas o 

gato 3 apresentou esse valor, tendo os gatos 1 e 2 valores inferiores a esse (1.035 e 1.031, 

respetivamente).  No estudo de Lew-Kokrys  et al. (2017) 64% dos gatos com obstrução 

do TUI apresentaram glicosúria, o que se verificou apenas no gato 1. Por outro lado, todos 

os animais apresentavam hematúria, proteinúria e presença de leucócitos na urina (George 

& Grauer, 2016). Podendo o pH da urina variar entre 5,0 e 7,5, urinas com presença de 

cristais de estruvite são geralmente alcalinas (Dibartola & Westropp, 2014), algo que foi 

verificado nos animais 1, 2 e 3. No que concerne à cultura de urina, apenas o gato 1 

apresentou crescimento microbiano, o que está de acordo com a bibliografia consultada 

(George & Grauer, 2016), que refere que praticamente todos os gatos com obstrução 

uretral apresentam urina estéril. 

O animal 1 realizou radiografia abdominal onde as estruturas se encontravam dentro 

da normal anatomia radiográfica, à exceção da bexiga que se apresentava distendida, não 
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havendo evidência de cálculos na bexiga e/ou uretra. O animal 2 não realizou radiografia 

abdominal. No caso nº3 foi realizada uma radiografia com contraste, onde se verificou a 

existência de uma microrutura no pólo dorsal da bexiga, o que vai de encontro ao descrito 

na bibliografia consultada (Stafford & Bartges,  2013), sobre a possibilidade de se 

verificar a presença de rutura da bexiga e/ou da uretra numa radiografia contrastada. 

Todos os casos realizaram ecografia abdominal, exame que permite a avaliação dos 

órgãos do trato urinário e a identificação das suas lesões (Chew et al., 2001; Nevins et 

al., 2015). Tanto no gato 1 como no gato 2 foi registada a presença de sedimento na 

bexiga, que se encontrava distendida. No entanto, apenas o gato 1 apresentava 

espessamento da parede vesical e reação inflamatória dos tecidos perivesicais. O gato 3 

apresentava a bexiga vazia e nele verificou-se a existência de líquido livre abdominal. Em 

nenhum dos três casos os rins apresentaram alterações dignas de registo. 

Apesar da cistoscopia transuretral poder ser útil na avaliação da superfície da mucosa 

uretral e da bexiga em gatos (Weissova & Norsworthy, 2018), nesta análise não podemos 

contar com esse tipo de informação pois este exame não foi realizado em nenhum dos 

casos clínicos.  

O tratamento padrão inclui a estabilização do animal, restauração da patência uretral 

e hospitalização para cuidados de suporte e monitorização (Seitz et al., 2018), 

considerando preferencialmente abordagens minimamente invasivas  (Butty et al., 2018). 

Perante os resultados obtidos nos exames complementares, todos os animais iniciaram 

fluidoterapia com Lactato de Ringer, tendo o gato 3 beneficiado de um bólus de 5 ml/kg 

em 10 minutos. Apesar de os animais 1 e 2 apresentarem hipercalemia, não houve 

necessidade de lhes ser administrado gluconato de cálcio, insulina ou bicarbonato, como 

sugerido por Rieser (2005). Em todos os casos foi realizada uma anestesia e limpeza 

eficazes, e a desobstrução foi feita de acordo com a literatura consultada (Rieser, 2005), 

utilizando uma algália, à qual foi acoplado um sistema fechado e estéril de coleta, com o 

intuito de diminuir o risco de infeção ascendente (Cooper, 2019). 

Todos os animais iniciaram analgesia com buprenorfina, após desobstrução, como 

recomendado (George & Grauer, 2016), mas nenhum deles foi alvo de administração de 

relaxantes uretrais. O gato 1, com queixa de vómitos alimentares, beneficiou de proteção 

gástrica. No caso 3 foi iniciada antibioterapia com ceftriaxona, para reduzir a 

probabilidade de desenvolvimento de urosepsis (Stafford & Bartges, 2013). Aos animais 

1 e 2 foram feitas lavagens vesicais, algo que não foi feito no gato 3, devido à existência 

de rutura. No caso 1 foi iniciada antibioterapia, apenas quando se obteve os 
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resultados positivos da cultura bacteriana, como recomendado por George e Grauer 

(2016). 

A fluidoterapia e produção de urina foram monitorizadas atentamente e, nos gatos 1 

e 3, registou-se uma redução significativa dos valores renais em 24 horas, como esperado 

por Cooper (2019). Já no caso 2, os valores de creatinina também normalizaram mas 

foram apenas medidos após 48 horas. Segundo Rieser (2005), é conveniente a realização 

de ECG e medições da pressão sanguínea, exames que não foram realizados. No caso 3, 

considerando o pulso fraco com que deu entrada (Balakrishnan & Dobratz 2013), poderia 

ter sido importante a sua realização. 

As algálias foram removidas quando a produção de urina normalizou e os distúrbios 

metabólicos melhoraram  (Seitz et al., 2018). Foi cumprido o período de observação entre 

12 a 24 horas, sugerido por (Cooper, 2019), para confirmar a existência de micção 

espontânea e garantir que o animal se encontrava confortável. Na alta dos animais foi 

prescrita buprenorfina, cumprindo o tempo recomendado por George & Grauer (2016), 

para analgesia após a desobstrução, e marcada a reavaliação 7 a 10 dias após a alta do 

animal. 

Com o tratamento adequado e uma evolução clínica favorável, a sobrevivência a 

longo prazo é elevada (Segev et al., 2011), apesar da literatura consultada mencionar que 

as recidivas são comuns nestes casos (Hetrick & Davidow, 2013; Jukes et al., 2019; 

Gerber, Eichenberger & Reusch, 2008). 

 
2. Caso clínico 4 

Sendo o caso clínico 4, o único caso clínico apresentado em que se encontra descrita 

a presença de obstrução ureteral, pode dizer-se que a informação recolhida,  tanto no que 

se relaciona com os dados de anamnese, como o protocolo seguido e os resultados obtidos 

no tratamento, foram, maioritariamente, ao encontro dos dados encontrados na literatura 

consultada. 

Os cálculos ureterais são  a causa mais comum de obstrução intraluminal do TUS 

(Shipov & Segev, 2013), sendo que 98% desses cálculos contêm oxalato de cálcio (Kyles 

et al, 2005a), como foi verificado na situação clínica do gato 4.   

No mesmo sentido, sendo o caso clínico nº4 referente a um gato macho, castrado, de 

7 anos, tais dados vão de encontro ao descrito por Palm & Westropp (2011), que sugerem 

que este distúrbio tende a ocorrer em gatos, machos, castrados, obesos, de raça Himalaia 
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ou Persa, entre os 7 e os 10 anos de idade. Contudo, no que se relaciona com a raça e 

parâmetros de obesidade, apontados pelos mesmos autores, podemos encontrar algumas 

diferenças, tendo em conta que o animal 4 é um Europeu Comum e ainda que esteja acima 

do peso, nesta fase, não apresenta parâmetros de obesidade, e o estudo de Palm & 

Westropp (2011) aponta que o distúrbio tende a ocorrer em gatos obesos, de raça Himalaia 

ou Persa. 

Em relação aos sinais clínicos, o gato 4 apresentava perda de peso crónico e 

prostração, sintomatologia inespecífica que se enquadra na literatura estudada (Berent, 

2011; Hardie & Kyles, 2004; Kyles et al., 2005a). Na palpação do abdómen caudal foi 

percetível a presença de rins assimétricos e dor à sua palpação, o que está de acordo com 

informação relatada no estudo de Berent (2011). 

O painel bioquímico de um animal com obstrução do TUS pode apresentar azotemia, 

hiperfosfatemia e hipercalemia (Marshal & Gunew, 2018a). Apesar de não ter sido 

determinado o valor de fósforo sérico, a azotemia e hipercalemia confirmam-se no caso 

clínico nº 4. O animal não apresentou anemia o que está em desacordo com o descrito por 

Berent (2011).  

Apesar da urina ter sido obtida por cistocentese, que nos casos de obstrução ureteral 

pode conter pouca informação (Marshall & Gunew, 2018a), verificou-se a presença de 

cristais de oxalato de cálcio. A cultura de urina do animal revelou-se negativa, o que vai 

de encontro ao estudo recente de Berent (2019), que afirma que a percentagem gatos com 

obstrução uretral com cultura de urina positiva varia apenas entre os 10 e os 30%. 

Segundo Wormser et al. (2019) a ecografia abdominal permite diagnosticar a 

presença de obstrução, assim como determinar a sua localização aproximada. Por outro 

lado, o exame radiográfico tem utilidade limitada pelo facto de nem todos os cálculos 

serem radiopacos, podendo ser complementado com pielografia anterógrada, método 

eficaz na confirmação e localização da obstrução (Marshall & Gunew, 2018a), apesar de 

não terem sido realizadas neste caso. A ecografia confirmou a presença de obstrução 

bilateral, assim como hidronefrose severa com atrofia cortical e medular do rim direito. 

A TC, capaz de detetar cálculos muito pequenos (Marshall & Gunew, 2018a) confirmou 

também a existência de uma estrutura hiperatenuante em cada ureter.  

Tendo em conta que o animal não respondeu ao tratamento médico instituído na 

clínica que o referiu, em concordância com o recomendado pelo ACVIM Consensus 

Statement (Lulich et al., 2016), foi realizada cistotomia e colocação de SUB no ureter 
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esquerdo. O tratamento médico pré e pós-operatório foi realizado de acordo com o estudo 

elaborado por Berent et al. (2018), excetuando a administração de manitol no pré-

operatório que não foi realizada neste caso, e a antibioterepia com marbofloxacina 

substituída por cefazolina  no pós operatório e cefalexina após a alta clínica do animal.  

Foi combinado com os tutores as consultas de reavaliação para realização do protocolo 

de monitorização do SUB, recomendado pelo estudo recente de Berent (2019).  

Apesar de uma taxa de recorrência de cálculos ureterais de cerca de 40% em gatos, 

os gatos sobreviventes têm uma sobrevida relativamente longa (Kyles et al., 2005b). 

Estudos recentes (Livet et al., 2017; Berent et al., 2018) afirmam que, na generalidade, 

os tutores consideram que a colocação do dispositivo SUB, como o gato 4, permitiu uma 

boa qualidade de vida aos seus gatos. 
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CONCLUSÃO 
 

A experiência vivenciada no decurso deste estudo permitiu aprofundar o 

conhecimento e a reflexão que têm vindo a ser efetuados através do estudo teórico e da 

prática clínica supervisionada, proporcionados ao longo do curso e, no que se relaciona 

com a prática clínica supervisionada, de forma mais sistemática e completa, durante o 

estágio curricular desenvolvido no CHV.   

A realização desta dissertação permitiu conciliar o aprofundamento de 

conhecimentos relativamente às obstruções urinárias em gatos, com a compreensão da 

sua importância na saúde e bem-estar destes animais de companhia. Deste processo, saiu 

também reforçado o parecer de que, para uma adequada evolução clínica e um melhor 

prognóstico, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz tornam-se fundamentais.  

No que se relaciona com os objetivos propostos para o estudo, considera-se que os 

mesmos foram atingidos. Efetivamente, este trabalho permitiu desenvolver e a consolidar 

o conhecimento sobre obstruções urinárias em gatos, assim como realizar o paralelismo 

entre o descrito na bibliografia disponível e o que ocorre na prática clínica, observando 4 

casos clínicos distintos. Em síntese, este trabalho possibilitou a revisão das etapas do 

exame físico, mais especificamente aquelas que são pertinentes nos casos de obstrução 

urinárias, a identificação dos sinais clínicos característicos desses casos, a elaboração de 

uma abordagem diagnóstica mais metódica, assim como entender os diferentes 

tratamentos utilizados para cada caso específico.  

Foi um trabalho extremamente enriquecedor e útil que permitiu  a consolidação dos 

conhecimentos, reforçando a ideia de que cada caso é um caso, com as suas 

particularidades. Apesar do número reduzido, os casos clínicos permitiram estabelecer 

comparações mais exatas entre a bibliografia e as informações recolhidas na amostra de 

distintos casos clínicos. 
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