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Introdução

A obstrução uretral é um sinal clínico comum 
da doença do trato urinário inferior dos felinos e, 
associada a outras alterações, leva o animal à 
dificuldade ou incapacidade de urinar, podendo, em 
casos mais graves, causar a morte do animal. É mais 
frequente em felinos machos e pode ser mecânica ou 
funcional (1).

Os tampões mucoproteináceos e urólitos são 
as causas mais comuns da obstrução uretral. Fatores 
como alimentação, obesidade, diminuição da 
frequência e volume urinário, castração, pouca 
atividade física, enfermidades e estresse podem 
influenciar na formação dos tampões e urólitos. O 
animal poderá apresentar disúria, anúria, hematúria, 
gemidos, vômitos, letargia, agressividade, dor quando o 
abdômen é palpado e lambedura do períneo (1).

A maioria das obstruções de uretra ocorre pela 
presença de muco, com alguns cristais (tampões 
uretrais) e em alguns casos somente por muco. Os tipos 
de cristais de maior ocorrência, acompanhados de 
muco, são os cristais de estruvita e oxalato de cálcio. 
Os urólitos que se formam também podem obstruir a 
uretra (2).

O perfil do animal afetado pela obstrução 
urinária é de felino macho, castrado, de dois a sete anos 
de idade, obeso, que consome ração seca e ingere 
pouca água, sendo mais comum em raças mestiças. A 
prevalência é maior nos casos em gatos que conviviam 
em casa com outros (1).

O diagnóstico é realizado com base na história 
clínica e nos achados do exame físico. Podem também 
ser necessários exames como urinálise e urocultura, 
radiografia, ultrassonografia e eletrocardiograma (3).

Os achados laboratoriais mais comuns incluem 
acidose metabólica discreta, hiponatremia, 
hipercalemia, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, 
hipocloremia, hiperglicemia, hiperproteinemia, 
hipocalcemia, hematúria, cristalúria e azotemia pós-
renal. A urinálise em felinos obstruídos demonstra 
intensa hematúria principalmente pela distensão da 
vesícula urinária com ruptura de vasos e hemorragia, 

além do processo inflamatório, cristalúria e do pH alcalino 
(1)

O diagnóstico da obstrução uretral geralmente é de 
fácil conclusão e é baseado na história clínica e nos 
achados do exame físico (3).

A radiografia e a ultrassonografia podem auxiliar 
na identificação e exclusão de anormalidades anatômicas 
(3)

A composição mineral dos tampões e dos urólitos 
deve ser analisada, pois muitos dos regimes terapêuticos 
são baseados na sua composição mineral (4).

A prevenção da doença depende de cuidados com 
a dieta e controle de líquidos ingeridos pelo gato (3)

A base da terapia consiste em desobstrução da 
uretra e fluidoterapia parenteral. Se o gato ainda não 
apresentar azotemia, a desobstrução é suficiente, caso 
contrário, a fluidoterapia será necessária (5). Mas é 
importante lembrar que é necessário um acompanhamento 
da urinálise e da cultura para verificar a eficácia do 
tratamento (4)

Atualmente, acredita-se que para evitar a 
precipitação de cristais e formação de cálculos urinários de 
estruvita (fosfato amônio magnesiano), a manutenção de 
um pH urinário ácido seja mais importante que o controle 
da ingestão de magnésio ou fosfatos, uma vez que os 
cristais de estruvita têm sua solubilidade diminuída em 
pH>6,45 (6).

Outros fatores que podem estar relacionados à 
Doença do Trato Urinário Inferior (DTUI), que muitas 
vezes não são investigados pelo clínico, são as anomalias 
de úraco (resquício de úraco e divertículo vesicouracal). A 
presença de alguma dessas anomalias poderia predispor à 
infecção urinária, especialmente por bactérias produtoras 
de urease (7).

MATERIAL E MÉTODOS

Foi atendido no hospital veterinário da UFRPE um 
felino, SRD, macho, inteiro, de aproximadamente três anos 
de idade. O proprietário relatou que o animal apresentava 
dificuldade de urinar há aproximadamente três dias, 
inapetência e sinais  de dor.



No exame clinico foram observados aumento 
de volume da bexiga urinária, reflexo de dor na 
palpação, sinais de lambedura na região perineal, 
temperatura retal de 37,8ºC, desidratação e apatia.

Solicitou-se urinálise. A coleta foi realizada 
através de cistocentese, para avaliação laboratorial e 
como recurso terapêutico (esvaziamento da bexiga).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na avaliação laboratorial a urina encontrava-
se com odor fétido, de coloração avermelhada, turva e 
pH urinário alcalino. Na sedimentoscopia encontraram-
se hemácias incontáveis. (8).

De acordo com os achados laboratoriais e 
dados do exame clinico foi possível estabelecer a 
conduta terapêutica mais conveniente para o caso em 
questão, pois segundo a literatura consultada, a 
manutenção do pH urinário a nível ácido é o ideal para 
dissolver os cristais de estruvita (3).
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