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Introdução

Há pouco mais de setenta anos, surgiu o primeiro 
relato de felinos com doença das vias urinárias, 
associada à intensa cristalúria [7]. Desde então 
numerosos estudos têm tentado estabelecer o 
significado da presença desses cristais, principalmente 
os de estruvita (fosfato amônio magnesiano), na 
etiopatogenia da doença idiopática do trato urinário 

inferior dos felinos (DITUIF) [4,9]. Gatos com 
DITUIF constituem-se em grande desafio diagnóstico e 
terapêutico para o clínico veterinário, pois na grande 
maioria não se consegue chegar ao agente causal.
    Mudanças na composição das dietas comerciais para 
felinos nos últimos 10 anos diminuíram 
acentuadamente a precipitação de cristais e/ou cálculos 
de estruvita na bexiga desses animais, sem diminuir a 
incidência da doença [5]. Além disso, são também 
freqüentes as recidivas dessa enfermidade. Estudos 
clínicos sobre a síndrome urinária dos felinos 
evidenciaram a cronicidade do processo e as recidivas 
foram associadas a situações de estresse [1]. Uma 
inflamação crônica da bexiga foi uma das hipóteses 
propostas por RECHE JR & HAGIWARA [6] ao 
examinar radiologicamente as vias urinárias de gatos 
que apresentavam hematúria, disúria, polaquiúria ou 
obstrução uretral; esses gatos tinham espessamento da 
parede vesical em mais da metade dos casos estudados. 
Estudos recentes demonstram uma possível semelhança 
entre DITUIF e a cistite intersticial (CI) que acomete 
pacientes humanos [1,2]. Assim, como na doença 
urinária felina, na grande maioria dos pacientes 
humanos, o processo inflamatório das vias urinárias é 
de etiologia desconhecida [3].
    O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de 
cistite crônica em gato da raça Maine Coon, cuja
etiologia é idiopática.
      
Material e métodos

 Deu entrada no Hospital Veterinário (HOVET) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
um animal da espécie felina, de nome Tantão, macho,
da raça Maine Coon, com seis anos de idade, e pesando 
9kg.
     Durante a anamnese o proprietário relatou que o 
animal apresentava prostração, anorexia, disúria,
polaquiúria, hematúria e histórico de obstruções 

uretrais anteriores, e que a dois dias estava sem urinar, além 
disso revelou que o paciente alimentava-se exclusivamente 
de ração, convivia com outros gatos,e era  bastante 
estressado.
     Para a realização da desobstrução, o paciente foi 
submetido a contenção química com acepromazina 
0,1mg/kg. Em seguida, o animal foi cateterizado com sonda 
uretral n.4, evoluindo para desobstrução. O paciente foi 
liberado para casa com a prescrição medicamentosa de 
antibioticoterapia (enrofloxacina, 5mg/kg/SID/7dias), e 
antiinflamatório (cetoprofeno, 1mg/kg/ SID/3 dias).
    Após dois dias o paciente retornou ao HOVET-UFRPE
com repetição do quadro de obstrução uretral. Realizou-se
novo procedimento de desobstrução, permanecendo o 
paciente com o cateter uretral e com continuidade do 
tratamento medicamentoso.
    O Animal foi encaminhado a uma clinica veterinária 
particular para a realização de exame ultra-sonográfico 
abdominal para avaliação da vesícula urinária. O resultado 
do exame apresentou acentuado espessamento da parede, 
irregularidades de mucosa com conteúdo anecogênico com 
grande quantidade de pontos ecogênicos em suspensão 
(celularidade), além de imagens hiperecogênicas 
formadoras de sombra acústica posterior, sugestivo de
urolitíase vesical.
    Com o resultado dos exames em mãos e em jejum 
alimentar e hídrico, o paciente foi encaminhado para o 
setor de cirurgia, para a realização da laparotomia 
exploratória. A vesícula urinária encontrava-se bastante 
espessada e durante a cistotomia não foram achados 
urólitos, e sim vários pólipos vesicais. Retiraram-se 
fragmentos desse tecido e colocado em recipientes
contendo formol a 10% e encaminhados para o Laboratório 
de Patologia Animal da UFRPE para realização do exame 
histopatológico.
    Após a cirurgia, o paciente continuou sondado por mais 
48 horas, e foi prescrito antibioticoterapia (norfloxacino,
15mg/kg/SID/10 dias) e antiinflamatório (cetoprofeno, 
1mg/kg/SID/ 3 dias), retornado após 10 dias para a retirada 
dos pontos onde apresentou um bom estado geral.
  
Resultados e Discussão

De acordo com WOUTERS et al [10], RECHE Jr. & 
HAGIWARA [8] a DITUIF ou cistite intersticial felina é
atualmente utilizada para designar distúrbios idiopáticos, de 
ocorrência espontânea, que afetam o trato urinário inferior 
de gatos domésticos e se caracterizam por hematúria, 



disúria, polaquiúria e obstrução uretral parcial ou 
completa. Estes sinais clínicos foram descritos no
paciente do presente relato.
    O paciente encontra-se dentro da faixa etária de 
maior probabilidade de apresentar esses distúrbios 
idiopáticos, pois para WOUTERS et al [10] a maioria 
dos animais afetados possuem entre 2 a 6 anos, e a 
incidência é baixa em gatos com menos de 1 ano de 
idade.
  As DTUIF tornam-se cada vez mais comuns em 
animais de apartamento, principalmente em locais com 
grande número de felinos. Segundo o proprietário o 
animal era bastante estressado e convivia com outros
animais. BUFFINGTON & CHEN [1] citam que
estudos clínicos sobre a síndrome urinária dos felinos 
evidenciaram a cronicidade do processo e as recidivas 
foram associadas a situações de estresse, neste caso 
explicaria o fato do paciente ter apresentado vários 
episódios de obstrução uretral.
     Através do exame ultra-sonográfico da vesícula 
urinária, foi demonstrado espessamento marcante da 
parede vesical, o que corrobora com a teoria de que 
este animal apresenta uma inflamação crônica vesical.
      O exame histopatológico do tecido analisado
confirmou a cronicidade da inflamação da vesícula 
urinária.
      Através do presente relato, pode-se concluir que a 
doença idiopática do trato urinário inferior (DITUI), é
um grande desafio diagnóstico e terapêutico para o 
clínico veterinário. 
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