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Resumo
Uma das principais causas de utilização de antimicrobianos na prática veterinária é o tratamento das 
infecções do trato urinário (ITU). Diversos fatores de risco estão correlacionados com a frequência de 
ITU em cães, dos quais se destacam algumas patologias primárias, as quais propiciam a ITU e suas 
complicações. Dessas afecções, destaca-se o hiperadrenocorticismo (HAC), que além do excesso de cor-
ticosteroides endógenos, apresenta outros fatores de risco e condições favoráveis à ocorrência de ITU. 
Como o HAC é uma das principais afecções endócrinas em cães, e muitos dos fatores patofisiológicos, 
microbiológicos e epidemiológicos sobre a ITU são desconhecidos, o objetivo do presente trabalho é revi-
sar alguns aspectos dessa associação. Para isso, foi utilizada a plataforma de pesquisa “Publish or Perish”, 
selecionando 28 artigos pertinentes, dentre os clássicos e atuais, além de um livro. Conclui-se que os 
cães com hiperadrenocorticismo apresentam condições importantes para o desenvolvimento de bacté-
rias multirresistentes e, por isso, devem ser tratados adequadamente e avaliados de forma diferenciada. 
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Abstract
One of the main causes of antimicrobial use in veterinary practice is urinary tract infections (UTIs) 
treatment. Several risk factors correlated with UTIs frequency, of which can be highlighted rise the pa-
thological changes of primary diseases, providing UTI and its complications. Among these conditions, 
hyperadrenocorticism (HAC) is featured, which, in addition to the excess of endogenous corticosteroids, 
presents other risk factors and favorable conditions for the occurrence of UTI. Since HAC is one of the 
main endocrine disorders seen in canine veterinary practice and many of the pathophysiological, micro-
biological and epidemiological factors on UTI are unknown, the aim of the present review is to evaluate 
the association between UTI and HAC. For this purpose, the research platform “Publish or Perish” was 
used, selecting 28 pertinent articles, among the classic and current ones and a book. It was found that 
dogs with hyperadrenocorticism represent an important condition for the development of multiresistant 
bacteria and, therefore, should be adequately treated and evaluated in a differentiated way.
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Introdução
A infecção do trato urinário (ITU), um proble-

ma frequente em cães, é decorrente da colonização 
microbiana do epitélio estratificado de algum sítio 
do trato urogenital (1). Tal processo se dá através 
da ascensão de bactérias da porção distal da uretra, 
geralmente oriundas da microbiota intestinal, colo-
nizando estruturas que são naturalmente despro-
vidas de micro-organismos. No entanto, algumas 
condições, como imunodeficiência do hospedeiro 
e os fatores de virulência das bactérias, estão cor-
relacionadas com a ocorrência da infecção e suas 
possíveis complicações (1,2).

A ITU pode ser classificada como simples não 
complicada ou complicada, podendo ainda ser 
classificada como sintomática, ou assintomática. 
Determina-se como ITU não complicada quando 
a infecção bacteriana ocorre de forma esporádica 
em um indivíduo saudável. A ITU complicada, de 
acordo com a “International Society for Companion 
Animal Infectious Diseases”, é caracterizada pela pre-
sença de uma lesão anatômica, funcional, ou pre-
sença de uma comorbidade, que possa predispor a 
uma infecção persistente, infecção recorrente e/ou 
falha do tratamento, como nos casos de prostatite, 
cálculos urinários, diabetes mellitus ou distúrbios 
imunológicos (3,4).

Inclui-se ainda nesse grupo de afecções o hi-
peradrenocorticismo (HAC), que é uma síndrome 
clínica causada pelos efeitos multissistêmicos das 
concentrações elevadas de glicocorticoides (5). 
Estudos apontam que até 50% dos casos de HAC 
apresentam ITU, e que 40% dos cães tratados com 
corticosteroides, ou outros fármacos imunossu-
pressores, podem vir a desenvolver esta condição 
(4,6,7).

A maioria das infecções do trato urinário são 
causadas por bactérias Gram negativas, como Pro-
teus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. e Entero-
bacter spp., no entanto, a Escherichia coli é considera-
da o principal agente etiológico (4,8,9,10). Esse perfil 
epidemiológico é preocupante devido ao potencial 
que os cães podem representar como reservatórios 
de cepas bacterianas multirresistentes, principal-
mente quando se refere às cepas de E.coli (11,12,13).

Como o HAC é uma das principais afecções 
na rotina de atendimento na endocrinologia vete-
rinária, e uma das principais doenças de cães ge-
riátricos (14), e muitos dos fatores patofisiológicos, 

microbiológicos e epidemiológicos sobre a ITU são 
desconhecidos, o objetivo do presente trabalho é 
revisar alguns aspectos dessa associação, além de 
ressaltar a importância da realização de estudos.

 Para isso, foi utilizada a plataforma de pesquisa 
“Publish or Perish” e um livro. Foram selecionados 
28 artigos pertinentes, publicados entre o período 
de 1999 a 2016 em periódicos nacionais e interna-
cionais.  Os descritores utilizados foram: “Infecção 
do trato urinário”; “Hiperadrenocorticismo”; “Cis-
tite” e “Escherichia coli”. Os critérios de inclusão es-
tabelecidos foram: artigos que apresentassem como 
desfecho a ITU e/ou hiperadrenocorticismo; popu-
lação de cães. Foram excluídos artigos de revisão 
bibliográfica e relatos de caso.

Revisão de literatura
Forrester et al. (6) destacam que as doenças do 

trato urinário são comumente encontradas em cães 
e que contribuem significativamente para o aumen-
to do uso de antimicrobianos. O autor refere que, 
por vezes, são utilizados de forma indevida e favo-
recem o desenvolvimento de cepas resistentes.

Dados apontam que tanto a ITU, quanto o HAC, 
são frequentes em fêmeas com idade superior a sete 
anos (4,7,14,15), no entanto, Wan et al. (16) sugerem 
que a ocorrência de ITU assintomática em cães jo-
vens e de meia-idade quando comparada com cães 
idosos e geriátricos não apresenta diferença signifi-
cativa.Torres et al. (17) também não verificaram di-
ferenças entre cães do mesmo sexo tratados, ou não, 
com corticosteroides.

Wong et al. (4) verificaram que cerca de 8%  dos 
casos de ITU complicada por comorbidades foram 
associados ao HAC, ficando atrás apenas dos casos 
de imunossupressão e doença renal, com 35 e 30% 
respectivamente. Em outro contexto, Peterson et al. 
(18) referem que entre 18 a 39% dos indivíduos tra-
tados por tempo prolongado com corticosteroides 
desenvolveram ITU, corroborando com Torres et al. 
(17), que citam que cães em tratamento a longo pra-
zo com corticoides apresentam maiores riscos de 
ITU, mesmo quando utilizam-se dosagens baixas 
ou em dias alternados. 

Refere-se que 95% das ITU associadas à comor-
bidades, como o HAC em cães, são assintomáticas 
(6,8). Em estudo desenvolvido por Forrester et al., 
(7) não foi possível correlacionar a ocorrência de es-
trangúria, polaquiúria ou hematúria com ITU em 
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cães com HAC, não sendo verificada também cor-
relação com a densidade urinária baixa e poliúria. 

Interessante destacar que Wan et al. (16) suge-
rem que a ITU assintomática, ou seja, bacteriúria 
subclínica, em fêmeas caninas saudáveis não é pro-
gressiva, podendo ser persistente ou transitória e 
não necessitando tratamento com antimicrobianos. 
No entanto, cabe ressaltar que Forrester et al. (7) 
alerta sobre ocorrência de riscos e complicações de 
pacientes com HAC, mesmo não sendo verificadas 
em cães recebendo corticosteroides por três meses.

Wong et al. (4) verificaram ainda que o distúr-
bio concomitante mais comum em cães com ITU é a 
supressão imunológica, fato que também pode ser 
correlacionado aos cães com HAC. Nesses casos, o 
agente etiológico isolado em 80% das culturas foi a 
Escherichia coli, dado que corrobora com outros es-
tudos que referem que as bactérias Gram-negativas, 
em especial a E. coli, geralmente são as mais identi-
ficadas em todas as categorias de ITU (1,12,19).

Diferentes bactérias são descritas na ocorrência 
de infecções urinárias em cães, como Staphylococcus 
spp., Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Entero-
bacter spp. e Pseudomonas aeruginosa, contudo a pro-
porção de Staphylococcus spp., Proteus spp., Klebsiella 
spp. e Enterobacter spp. nos casos de ITU não foram 
significativamente diferentes (1,4,19). Estudos de-
senvolvidos por Norris et al. (19) e Seguin et al. (8), 
destacaram que nos casos de UTI complicada,as 
bactérias mais prevalentes foram E. coli, Klebsiella 
spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Proteus 
spp. e Pseudomonas spp, 

Em suma, a E. coli é o agente etiológico mais co-
mum em isolados bacterianos de urina, destacando 
seu potencial e virulência (1,4,16,19). Por esta razão, 
o número de estudos e pesquisas sobre sua pato-
genicidade tem evoluído, como a pesquisa de Cler-
mont et al. (20), que descreveram grupos filogené-
ticos para as cepas de E. coli.  Importante destacar 
que os dados sugerem que os filogrupos B1 e B2 são 
os mais prevalentes e virulentos (20,21) e que esses 
grupos são filogeneticamente distintos do grupo A, 
que são cepas comensais e intestinais (23).

No estudo de Girardini (21) realizado na região 
Sul do Brasil, a análise filogenética demonstrou que 
os grupos B1 e A foram os mais comuns, sugerin-
do a aplicação da análise filogenética em laborató-
rios veterinários no rastreio de isolados de E. coli, 
incluindo a possibilidade de seleção de estirpes de 
vacina e pesquisas epidemiológicas.

Osugui et al. (23) e Ejrnaes (24) referem que ca-
racterísticas uropatogênicas específicas e os fatores 
de virulência das bactérias estão diretamente rela-
cionadas com o início da infecção. Desses micro-or-
ganismos, destacam-se fatores de virulência como 
a produção de citotoxinas, proteínas capsulares, 
sideróforos, formação de biofilmes, plasmídeos e 
resistência antimicrobiana. Esses aspectos favore-
cem a invasão, locomoção e adesão das bactérias ao 
túbulo renal e urotélio da bexiga, por isso destaca-
-se a importância da atuação dos mecanismos de 
defesa do trato urinário na prevenção e tratamento.

Gibson et al. (13) e Sidjabat et al. (25) citam que 
os grupos filogenéticos A e B1, embora geralmente 
sejam menos virulentos do que os grupos B2 e D, 
também podem iniciar ITU em cães se as defesas 
do hospedeiro estiverem comprometidas (13,25).

Osugui et al. (23) evidenciaram semelhanças 
patogênicas e filogenéticas de cepas de E. coli com 
altas percentagens de resistência isoladas em urina 
de cães e de humanos. Tal fato sugere fortes impli-
cações para a relação da saúde animal, ambiental 
e pública (saúde única), necessitando estudos adi-
cionais. Esse quadro se torna mais preocupante 
pelas condições favorecidas pelo HAC, como com-
prometimento imunológico, poliúria, hipostenúria 
e fraqueza muscular, predispondo à distensão da 
vesícula urinária e retenção de volume residual, 
aumentando os riscos para ITU complicada e assin-
tomática (26).

Herold et al. (27) referem que os corticosteroides 
endógenos atuam em diferentes vias das atividades 
imunomoduladoras, como por exemplo o controle 
da homeostasia dos linfócitos T. No entanto, ape-
sar dos avanços no conhecimento dos processos de 
sinalização celular dos hormônios com receptores 
nucleares, como os glicocorticoides, os mecanismos 
de ação sobre os efeitos imunológicos permanecem 
indefinidos (28).

Devido a todos esses fatores, Weese et al. (3) re-
comenda que a abordagem do diagnóstico desses 
pacientes não deve ser baseada apenas em mani-
festações clínicas ou nos exames de sedimento uri-
nário, sendo indispensável a cultura bacteriana e 
o teste de susceptibilidade, identificando, quando 
possível, fatores associados que compliquem a ITU. 
Considera-se ITU complicada as infecções dos pa-
cientes com HAC que não estejam com os valores 
hormonais adequados, ou aqueles que apresentem 
mais de três infecções por ano. Nos quadros está-
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veis clinicamente, sugere-se aguardar o resultado 
da cultura e dos testes de sensibilidade antimicro-
biana (TSA), selecionando o antibiótico de acordo 
com a sensibilidade da cepa. No caso de crescimen-
to de mais de uma espécie bacteriana, deve-se con-
siderar a relevância de cada micro-organismo, com 
base nas contagens bacterianas e patogenicidade. 
Dos antibióticos sugeridos, devem-se evitar o uso 

de macrolídeos, como azitromicina e claritromici-
na, e avaliar adequadamente o paciente antes de 
instituir a sulfadiazina com trimetoprim, devido 
ao potencial do desenvolvimento de ceratoconjun-
tivite seca e hepatopatias, complicações verificadas 
também em cães com HAC. Diante dos casos de 
ITU em cães com HAC, sugere-se a conduta pro-
posta no fluxograma da Figura 1.

Figura 1: Fluxograma da conduta do diagnóstico e sugestão do tratamento da infecção do trato urinário em cães com hiperadreno-
corticismo.

No estudo de Wong et al. (4), as principais bac-
térias isoladas foram E. coli, Staphylococcus spp. e 
Enterococcus spp. As cepas obtidas de cães com ITU 
complicada foram mais resistentes à amoxicilina 
com ácido clavulânico, ampicilina, cloranfenicol, 
doxiciclina, enrofloxacina e sultametoxazol com 
trimetoprim, quando comparados com cepas isola-
das de ITU não complicada.

Gibson et al. (13) alertam sobre a tendência no 
aumento da prevalência de resistência aos antimi-
crobianos observados em isolados do trato uriná-
rio canino, em destaque as fluoroquinolonas, cefa-
losporinas de terceira geração e β-lactamases com 
ácido clavulânico. Marques et al. (29) evidenciou a 
diferença entre regiões do continente na frequência 
de cepas isoladas de urina de cães, e o no perfil de 
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resistência. A E. coli multirresistente foi encontrada 
com maior prevalência no sul da Europa. Obser-
vou-se ainda um aumento temporal da resistência à 
amoxicilina-clavulanato. Nesse contexto destaca-se 
a importância da determinação do perfil microbio-
lógico da ITU em diferentes regiões, salientando a 
determinação em grupos específicos.

Contudo, ressalta a importância da interpreta-
ção adequada dos antibiogramas, da escolha sensa-
ta dos antibióticos e da monitoração, minimizando 
assim os riscos da resistência antimicrobiana (3). A 
Figura 2 ilustra recomendações na monitoração dos 
pacientes com ITU e HAC.

Figura 2: Monitoração do tratamento da infecção do trato urinário em cães com hiperadrenocorticismo.

Considerações finais
Os cães com HAC devem ser monitorados e ava-

liados quanto à ocorrência de ITU, constatado que 
esses podem atuar como um importante compo-
nente para o desenvolvimento de bactérias multir-
resistentes, ressaltando a importância da realização 
de estudos microbiológicos e dos mecanismos pa-

tofisiológicos, buscando elucidar lacunas existentes 
nessa associação. Salienta-se ainda o fato de que 
tais avaliações e monitoramento devam ser reali-
zados periodicamente mesmo na ausência de si-
nais clínicos, ou de evidências laboratoriais de ITU, 
dada a natureza assintomática da enorme maioria 
dos casos. 
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