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Resumo
Foi apresentado para atendimento, um paciente felino, fêmea com histórico de hematúria e emacia-
ção há cerca de dois meses, além de anorexia, apatia, êmese, tenesmo e anúria há um dia. No exame 
físico e ultrassonográfico foi diagnosticada a obstrução uretral por urólito. A obstrução uretral em 
fêmeas felinas é considerada rara, contudo a ocorrência da doença do trato urinário inferior dos 
felinos (DTUIF) é comum em ambos os gêneros, devendo-se ser dada a mesma importância em seu 
diagnóstico e tratamento precoces, visto que é um fator que predispõe a formação de urólitos. Este 
trabalho objetiva relatar um caso de obstrução uretral em uma fêmea felina.
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Abstract
This work reports a case of urethral obstruction by urolith in a female cat. The patient had a his-
tory of hematuria and emaciation beginning approximately 2 months before visiting the clinic, 
with anorexia, apathy, emesis, tenesmus and absence of urination reported to have begun the day 
before. Following physical and ultrasonic examinations, urethral obstruction by urolith was diag-
nosed. Although feline lower urinary tract disease (FLUTD) is common in both males and females, 
a urethral obstruction in female cats is extremely rare. This report aims to alert veterinarians to 
such an occurrence, highlighting the importance of early diagnosis and treatment in view of the 
severity of the consequences of a urethral obstruction.
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RELATO DE CASO

Introdução
A obstrução uretral é uma afecção urológica emer-

gencial na clínica de felinos, sendo considerada uma 
manifestação comum e potencialmente fatal da doen-
ça do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF) (1). 
Observou-se que a incidência de obstrução uretral em 

machos por causa idiopática foi maior em 53% dos ca-
sos, com 29% causada por urólitos e apenas 18% por 
tampões (2). 

Devido ao maior comprimento e por ser mais es-
treita (em comparação com as fêmeas) a uretra dos 
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machos é mais propensa a desenvolver quadros obs-
trutivos.  Vários estudos investigaram fatores predis-
ponentes para a DTUIF, que em geral incluem obesi-
dade, pouca atividade física e situações de estresse, 
com provável associação com a cistite intersticial feli-
na (CIF) e potencial para evoluir para um quadro obs-
trutivo (3).

Os quadros obstrutivos que não são solucionados 
dentro de 36-48 horas podem evoluir para alterações 
sistêmicas devido a azotemia e hipercalemia pós-renal 
desenvolvendo sinais de anorexia, vômito, desidrata-
ção, fraqueza, depressão e bradicardia, podendo levar 
a morte súbita. A pielonefrite ascendente pode ocorrer 
como sequela ou complicação da doença e possivel-
mente ocasionar a instalação de uma doença renal de 
caráter crônico (4).

O presente trabalho tem como objetivo relatar um 
caso de obstrução uretral em uma fêmea felina, causa-
do por urolitíase. De acordo com a literatura consulta-
da, esta condição é de rara ocorrência, sendo observa-
do mais quadros obstrutivos em machos geralmente 
associado a CIF.

Relato de caso
Foi atendido um felino, sem raça definida, fêmea, 

de idade indefinida, com histórico de hematúria e 
emaciação há cerca de dois meses, além de anorexia, 
apatia, êmese, tenesmo e anúria que se iniciaram no 
dia anterior ao atendimento. Ao exame físico o ani-
mal apresentava desidratação moderada, prolapso re-
tal discreto e disúria. Durante a palpação abdominal 
notou-se uma estrutura rígida de formato esférico em 
região hipogástrica, em vista disso, foram realizados 
exames complementares hematológicos (hemograma 
e bioquímico renal) e ultrassonografia abdominal. Ao 
exame hematológico, foram observados leucocitose e 
aumento dos valores de ureia e creatinina séricas. Ao 
exame ultrassonográfico abdominal foi constatado 
que a vesícula urinária estava repleta, apresentava pa-
redes espessadas, medindo cerca de 0,5 cm, conteúdo 
anecogênico heterogêneo com discreta sedimentação, 
além da presença de estrutura hiperecogênica forma-
dora de sombra acústica na transição entre o trígono 
vesical e a uretra, (Figura 1). Além disso, ambas as 
pelves renais apresentavam dilatação por conteúdo 
anecogênico e mediam cerca de 0,5 cm (Figuras 2 e 3).

Figura 1 - Imagem ultrassonográfica evidenciando a presença de estrutura hiperecogênica formadora de sombra acústica na transi-
ção entre o trígono vesical e a uretra.
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Figura 2 e 3 - Imagens ultrassonográficas das pelves renais com dilatação por conteúdo anecogênico e mediam cerca de 0,5 cm

Foi instituído tratamento com amoxicilina com 
clavulanato de potássio 20 mg/kg/IV e a pacien-
te foi encaminhada para procedimento cirúrgico 
para remoção do cálculo. O protocolo anestésico 
utilizado foi indução com midazolan (0,2 mg/kg/
IV) e propofol (6 mg/kg/IV), e a manutenção foi 
realizada com isofluorano associada a anestesia 
epidural com lidocaína (0,2 ml/kg) e morfina (0,01 
ml/kg). Ao explorar a cavidade abdominal foi 
identificada a vesícula urinária, que se encontra-
va com aspecto rígido. Realizada cistotomia ven-
tral, foi identificado o cálculo na uretra proximal. 
O cálculo foi ordenhado para o interior da bexiga 
e removido (Figura 4). O fechamento da bexiga 
foi realizado em camada dupla, incorporando as 
camadas seromusculares, com padrão de sutura 
simples contínua seguida por sutura de padrão 
invaginante. O fechamento da parede abdominal 
foi realizado com sutura padrão sultan. 

A paciente teve boa recuperação cirúrgica, 
apresentando normorexia e normúria após a recu-
peração anestésica. A paciente permaneceu inter-
nada por 12 horas. No dia seguinte foram repeti-
dos os exames hematológicos, que demonstraram 
melhora da leucocitose e da azotemia e foi pres-
crito amoxicilina com clavulanato de potássio (20 
mg/kg/BID), tramadol (4 mg/kg/TID) e cetopro-
feno (1 mg/kg/SID). Foi solicitado retorno após 5 
dias, porém a paciente não retornou.

Devido a retenção de custos o tutor não auto-
rizou a realização da análise da composição do 
urólito.

Figura 4 - Imagem do cálculo removido da uretra. 

Discussão
Os felinos são naturalmente predispostos à for-

mação de cálculos devido a capacidade que a espé-
cie tem de concentrar a urina. Isso se deve em muito 
pela baixa ingestão de água, tendo como consequ-
ência diminuição do volume urinário e da frequ-
ência de micção (5). Neste sentido, a urolitíase não 
deve ser vista conceitualmente como uma doença 
única, com uma única causa, mas como uma con-
sequência de múltiplas anormalidades subjacentes 
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que interagem, aumentando progressivamente o 
risco de precipitação de metabólitos excretórios na 
urina para formação dos urólitos (6).

Em felinos, a maior prevalência está relaciona-
da aos urólitos de estruvita, seguido por urólitos de 
oxalato de cálcio (6). Os urólitos de estruvita se de-
senvolvem em urina alcalina e muitas vezes estão 
relacionados a infecções urinárias devido às bacté-
rias que produzem urease e hidrolisam a ureia em 
amônia, contribuindo para a alcalinização da urina 
(7). Appel et al. (8) em 2010, através da avaliação 
de 4.364 urólitos de estruvita, observou que 57,15% 
eram provenientes de fêmeas felinas, mostrando 
maior predisposição a formação deste tipo de cál-
culo, no entanto raramente relacionados a infecção 
urinária.

A presença da leucocitose no caso relatado pode 
ser justificada pelo quadro de algia e estresse gera-
do pela obstrução. Essa alteração é compatível com 
a resposta gerada por corticosteroides em situações 
como a descrita acima (9). A azotemia observada no 
paciente relatado pode estar relacionada à diminui-
ção da taxa de filtração glomerular como discutido 
por Segev et al. (10) onde 85% dos felinos obstruí-
dos apresentaram esta alteração.

Exames de imagem como a radiografia e a ul-
trassonografia são auxiliares no diagnóstico, as-
sim como achados laboratoriais. A ultrassonogra-
fia pode identificar diversas alterações no sistema 
urinário em felinos com obstrução uretral. Além 
do espessamento da parede da bexiga, sedimento 
urinário, hidroureter e hidronefrose, pode-se tam-
bém encontrar a presença de coágulos sanguíneos 
luminais e urólitos (11). 

As alterações ultrassonográficas apresentadas 
pelo paciente também foram demostradas em um 
estudo realizado por Nevins et al. (11) avaliando 
87 gatos machos obstruídos. Neste estudo, 60% 
dos animais apresentaram dilatação de pelve renal 
com média de 2,3 mm, valor este 50% menor que 
o encontrado no caso relatado, o que relaciona-se 
principalmente com o tempo de obstrução e tem 
influência direta em uma possível lesão renal por 
compressão na hidronefrose. Com valor semelhan-
te ao relatado, 89,4% dos animais apresentavam 
espessamento da parede vesical, com média de 4,0 
mm, semelhante ao relatado. A presença de cisto-
litíase neste mesmo estudo ocorreu em 47,1% dos 
animais obstruídos, com média de 2 mm, tamanho 
muito inferior do que o relatado neste caso. Isso se 

relaciona aos pacientes estudados, todos machos 
que, como discutido anteriormente, são mais pre-
dispostos à obstrução, mesmo por cálculos diminu-
tos devido à anatomia. Como o presente relato se 
trata de uma fêmea, provavelmente são necessários 
cálculos maiores para obstruir a via de saída do tra-
to urinário devido à uretra mais larga e distensível 
em comparação com a dos machos, também prová-
vel motivo pelo qual a obstrução por cálculos em 
fêmeas é tão rara.  

Mesmo que a baixa ocorrência de obstrução 
uretral em fêmeas felinas não reflita a comum ocor-
rência de DTUIF, o presente relato alerta para a 
importância do diagnóstico final em pacientes com 
manifestação de afecções do trato urinário, espe-
cialmente animais deste gênero em excluir a possi-
bilidade da urolítiase. Esta atenção permitirá o cor-
reto tratamento precoce de cada afecção evitando 
as possíveis obstruções e as graves consequências 
da obstrução por tempo prolongado, permitindo a 
total recuperação do paciente.

Conclusão
O presente trabalho relatou um caso de obstru-

ção uretral em gata, condição considerada rara para 
este gênero nesta espécie. Os quadros de obstrução 
uretral são considerados emergenciais na clínica de 
pequenos animais e o tratamento, que consiste na 
desobstrução e correção dos efeitos sistêmicos de-
vem ser rápidos, pois as consequências para o pa-
ciente podem ser graves e permanentes, podendo 
evoluir para o óbito. A possibilidade de obstrução 
uretral não foi ignorada apesar da rara ocorrência 
em fêmeas, o que permitiu a rápida intervenção ci-
rúrgica para desobstrução e restabelecimento do 
fluxo urinário, o que contribuiu para o sucesso na 
recuperação da paciente.
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