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Introdução

O sistema urinário realiza funções metabólicas, 
humorais e excretoras, sendo que a maioria das 
anormalidades que acometem esse sistema pode ser 
diagnosticada pelo exame físico, urinálise e pela 
interpretação da bioquímica sérica [1]. As doenças do 
trato urinário são freqüentemente diagnosticadas na
rotina de atendimento clínico de gatos, correspondendo 
a uma importante parcela das queixas clínicas dos 
proprietários. Anatomicamente as doenças do trato 
urinário podem ser classificadas de acordo com a 
localização. Doenças que afetam rins e/ou ureteres são 
classificadas como Doenças do Trato Urinário Superior 
e aquelas cuja localização anatômica do órgão afetado 
está distal ao ureter, como bexiga e uretra, são 
denominadas de Doenças do Trato Urinário Inferior
[1].

Quando a urina fica supersaturada com sais 
dissolvidos, estes podem se precipitar para formar 
cristais (cristalúria). Se os cristais não forem 
excretados, poderão se agregar em concreções sólidas, 
conhecidas como cálculos [2]. Essa afecção é comum 
em gatos e cerca de 89 a 96 % dos cálculos nessa
espécie são de estruvita ou oxalato de cálcio.Em gatas a 
média de idade de aparecimento de cálculos vesicais 
foi de 7 anos com desvio padrão de 3,4 anos (para mais 
ou para menos) [4].

Segundo Ettinger, num estudo mais recente, os 
urólitos de oxalato de cálcio constituíram cerca de 46% 
do total de cálculos estudados em felinos. Embora os 
urólitos de oxalato de cálcio estivessem localizados 
principalmente na bexiga (72%), eles também foram 
encontrados em diversas combinações nos rins, nos 
ureteres e na uretra. Nesse grupo, os machos felinos 
(57%) foram acometidos mais do que fêmeas (43%). A 
idade média dos gatos acometidos foi de 7,3 com 
desvio padrão de 3,4 anos (para mais ou para menos) e 
houve uma prevalência mais alta dos urólitos de 
oxalato de cálcio nas raças Birmanês, Himalaio e Persa.
Quanto aos urólitos de estruvita, no estudo, 42% dos 
urólitos de ocorrência natural removidos dos gatos 

contêm principalmente estruvita. Os urólitos de estruvita 
ocorrem com mais freqüência em fêmeas (55%) do que em 
machos, não havendo prevalência racial. A idade média dos 
gatos acometidos era de 7 anos com desvio padrão de 3,5 
anos (para mais ou para menos). A bexiga foi o local mais 
comum de detecção dos urólitos dessa composição mineral
[3].

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário (HOVET) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), um 
animal da espécie felina do sexo feminino, raça siamês, 
pesando 3,5 quilogramas e com 2 anos de idade. Segundo a 
proprietária o animal estava prostrado há dias com 
hematúria, estrangúria e polaciúria. Diante da 
sintomatologia presente no animal, solicitou-se o ultra-som 
do abdômen, mais especificamente na região da vesícula 
urinária, onde constatou-se a presença de dois cálculos 
vesicais, cada um com medida de 1,5 cm . 

Marcou-se a data da cirurgia e fez a venopunção da veia 
jugular para a realização do hemograma. No hemograma 
verificou-se uma discreta anemia e um desvio neutrofílico à 
esquerda, consequente à lesão provavelmente dos urólitos 
na mucosa vesical.

No dia da cirurgia fez a avaliação física do animal, o 
animal apresentava temperatura retal de 38,7 graus celsius, 
ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, tempo de 
preeenchimento capilar de 1 segundo, mucosas conjuntival 
e oral normocoradas e turgor cutâneo normal. A partir da 
avaliação do animal fez como medicação anestésica 
xilazina na dose de 1 mg/kg, ketamina na dose de 15 
mg/kg, atropina na dose de 0.022mg/kg e tramadol na dose 
de 2mg/kg. Após cinco minutos da aplicação da medicação 
anestésica fez-se a tricotomia da região a ser operada. Após 
a tricotomia levou o animal para a sala cirúrgica, onde 
colocou-o em venóclise e posterior entubação com sonda 
endotraqueal de número 2. A manutenção anestésica foi 
realizada com ketamina na dose de 7mg/kg.



Colocou-se então o animal em decúbito dorsal em 
uma calha de tamanho pequeno. Fez–se a antissepcia 
do campo cirúrgico com álcool e clorexidine, cobriu o 
campo operatório com pano de campo fenestrado.

Fez-se uma incisão mediana da pele a partir da 
cicatriz umbilical até o início do púbis. Após a 
exposição da bexiga, realizou-se dois pontos de reparo 
para facilitar a cistotomia e fez-se a cistolitectomia de 
dois cálculos vesicais, confirmando o laudo 
ultrassonográfico. Com uma sonda urinária estéril, 
confirmou-se que não havia cálculos na uretra.
Posteriormente a cistolitectomia, realizou-se a lavagem 
da vesícula urinária com solução fisiológica de NaCl a 
0.9%  e sutura da vesícula urinária com Cushing e 
sepultamento de Cushing. Fez-se a sutura da linha alba 
com Sultan e para a pele realizou-se Donatti.

Foi prescrito enrofloxacino e metronidazol como 
antibiótico e cetoprofeno como antiinflamatório. 

Resultados e discussão

Após 7 dias o animal retornou para o ambulatório 

para avaliação e possível retirada dos pontos. Na avaliação 
da ferida cirúrgica, observou-se que a ferida estava 
cicatrizada e sem a presença de exsudação. Então optou-se 
pela retirada dos pontos.  Segundo a proprietária o animal 
retornou a urinar normalmente, ou seja, o animal não 
apresentava hematúria e voltou a alimentar-se 
normalmente. Os cálculos vesicais mediam cada um 1,5 
centímetros, e não foi possível fazer o teste para determinar 
a composição mineral dos urólitos.
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