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Pinheiro AP. Doença do Tracto Urinário Inferior Felino: um estudo retrospectivo. Dissertação (Mestrado Integrado
em Medicina Veterinária) apresentada à Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias - Departamento de Ciências
Veterinárias - da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real, Portugal: 2009.

RESUMO

A Doença do Tracto Urinário Inferior Felino (DTUIF) é considerada um dos diagnósticos 

mais comuns na patologia felina. Não encontrámos na literatura, estudos clínicos retrospectivos

sobre a DTUIF em Portugal, estando-se totalmente dependentes dos dados da literatura 

estrangeira. Portanto, tornou-se o principal objectivo deste trabalho a avaliação dos aspectos

gerais relacionados com esta doença nomeadamente: taxa de mortalidade, factores de risco, 

sinais clínicos, meios de diagnóstico, tratamentos e prevenção. 

Foram avaliados 92 felinos que se apresentaram no Hospital Veterinário Montenegro,

no Porto, com sinais clínicos de DTUIF durante os anos de 2007 e 2008. Os resultados obtidos

evidenciaram uma maior ocorrência da DTUIF nos machos sem raça definida, obesos, entre os

2 e os 8 anos, de carácter nervoso ou agressivo, que se alimentavam exclusivamente de ração

seca, sedentários, com modo de vida exclusivamente de interior, que conviviam com outros 

animais e sem interesse por outras fontes de água que não o bebedouro. Não se obtiveram

diferenças estatisticamente significativas relativamente à castração, à época do ano, à atenção 

dos donos e às características da liteira. Os sinais clínicos mais frequentes foram prostração, 

hematúria e polaquiúria, estando 59,8% dos felinos obstruídos. A etiologia mais identificada foi 

a idiopática (62%), seguida da litíase (15,2%), das infecções do tracto urinário (12%) e dos 

tampões uretrais (4,3%). Na análise de urina verificou-se predominância de densidade superior

a 1,040, hematúria, proteinúria, e cristalúria, esta com grande predominância de estruvite. 

Todos foram submetidos a tratamento médico e 17,5% sofreram uretrostomias; 54,3% dos 

casos eram recidivantes e 21,8% sofreram recidivas; a taxa de mortalidade foi de 6,5%.

Embora este trabalho necessite ser completado através da obtenção de dados 

baseados no estudo de grupos controle, sem DTUIF, a maior parte dos resultados obtidos

confirmaram as estatísticas de estudos anteriores sobre esta doença, que continua a constituir

um grande desafio diagnóstico e terapêutico para o clínico veterinário. 

Palavras-chave: Doença do Tracto Urinário Inferior Felino, DTUIF, factores de risco
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Pinheiro AP. Feline Lower Urinary Tract Disease: a retrospective study. Dissertation (Master in Veterinary Medicine)

presented in Agrarian and Veterinary Science’s School – Department of Veterinary Science - Trás-os-Montes e Alto 

Douro University. Vila Real, Portugal: 2009.

ABSTRACT

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) is considered one of the most common

diagnoses in feline pathology. Retrospective studies about FLUTD in Portugal are inexistent 

and this means that the Portuguese professionals are totally dependent on data from foreign

literature. In order to contradict this tendency, the main purpose of this study was to evaluate 

general aspects related to this disease, namely: mortality rate, risk factors, clinical signs, 

diagnosis methods, treatments and prevention. 

92 felines with clinical symptoms of FLUTD that arrived to Montenegro Veterinary 

Hospital between 2007 and 2008 were evaluated. The results showed a stronger incidence of 

FLUTD on males with no specific breed, overweight, between the 2 and 8 years of age, of 

nervous or aggressive character, exclusively fed with dry food, sedentary, living exclusively 

indoors, surrounded by other animals and with no interest for other water sources except of 

their own water bowl. Significant statistical differences related with neutering status, season of

the year, owner’s attention and litter characteristic were not found. The most common clinical

signs were prostration, haematuria and poliakiuria, and 59,8% of the cases occurred in

obstructed felines. The most frequent etiology was the idiopathic (62%), followed by urolithiasis 

(15,2%), urinary tract infections (12%) and urethral plugs (4,3%). Urinalysis detected a tendency 

for an urine specific gravity superior of 1,040, haematuria, proteinuria and crystalluria, the

lastest being mostly struvite cases. All the animals underwent medical treatment and 17,5% of

them suffered urethrostomies; 54,3% of the cases had a previous clinical history of FLUTD and

21,8% had recurrences; the mortality rate was 6,5%. 

Although this study needs to be completed with the analysis of data from control groups, 

without FLUTD, most of the results had confirmed the previous statistics concerning this

disease, which still is a huge diagnosis and therapeutical challenge to the veterinary.

Keywords: Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD, risk factors
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REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA

1 Aspectos gerais

A Doença do Tracto Urinário Inferior Felino (DTUIF), anteriormente designada por 

“Síndrome Urológico Felino” (FUS), constitui um grande desafio diagnóstico e terapêutico para

o clínico veterinário. Não é uma doença específica mas sim um grupo heterogéneo de

enfermidades do tracto urinário inferior felino, induzidas por múltiplos factores. Como o tracto

urinário responde às agressões de um modo limitado, todas as afecções apresentam os

mesmos sinais clínicos. Assim, esta doença caracteriza-se essencialmente pela presença de

hematúria, polaquiúria, disúria ou estrangúria e periúria. 20,23,47,57 É um processo que afecta

muitos felinos estimando-se que, nos EUA, 4 milhões sejam afectados anualmente por

problemas de eliminação sendo que a maioria se deve a problemas no tracto urinário56.

2 Epidemiologia

A ocorrência da DTUIF foi descrita em 0,34 a 0,64% da população felina, calculando-se

que 4 a 10% dos animais internados o sejam devido a esta patologia.20

Em estudos dos anos 90 estimou-se que a taxa de morbilidade para esta doença era de

1 a 6% e a taxa de mortalidade situava-se entre os 6 e os 36%, devendo-se a maioria dos 

óbitos à hipercalemia e à uremia secundária à obstrução.56

A maioria dos felinos com DTUIF apresenta sintomatologia clínica entre os 2 e os 6

anos de idade, sendo que esta doença é rara em gatos com menos de 1 ano e com mais de 10 

anos de idade. A DTUIF, sobretudo a forma obstrutiva, ocorre com maior preponderância em 

machos devido à conformação anatómica da sua uretra, que é estreita e curvada.23

A DTUIF é uma doença com alta taxa de recorrência e que possui vários factores de

risco estudados por diversos autores. O doente típico é macho, castrado, sedentário e obeso.

Além disso factores relacionados com a alimentação, a dieta e o ambiente poderão facilitar o 

seu desenvolvimento. Para isso pode contribuir a falta de higiene e o difícil acesso à caixa ou

ao local destinado à micção, a redução da actividade física, especialmente em ambientes com

temperaturas baixas, a administração de alimentação seca ou o confinamento do animal num

espaço pequeno. Também se pode incluir a redução no consumo de água por alteração do

gosto, da temperatura ou mesmo pela ausência de uma fonte de água. 20,56

3 Etiologia 

Como já foi referido, a DTUIF pode ter na sua origem diversas causas, mas só se irão

desenvolver as mais frequentes e com maior relevância.30,47
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- Urolitíase - Os urólitos são concentrações policristalinas compostas, 

predominantemente de cristalóides orgânicos ou inorgânicos (90 a 95%) com uma quantidade

pequena de matriz orgânica (5 a 10%). A cristalúria é consequência da supersaturação da

urina, e os urólitos podem ser formados se os agregados de cristais não forem excretados ou 

solubilizados.20,56

Os urólitos mais frequentes são os de estruvite e de oxalato de cálcio. Existem outros

tipos de urólitos que se podem formar no tracto urinário inferior felino, como o urato de amónio,

o fosfato de cálcio, a cistina e a sílica ou mesmo mistos. No entanto,  a sua incidência é pouco

relevante, pois representam menos de 10 a 20% de todos os casos de urolitíase em

felinos.25,47,56 Ainda de referir a existência de urólitos mistos que são compostos por mais que 

um tipo de mineral, isto devido à sobreposição de factores que promovem a precipitação dos 

vários minerais envolvidos.25

Existem fármacos tais como sulfamidas; tetraciclinas; alopurinol, que provoca

hiperxantiúria, ou o ácido ascórbico, que provoca hiperoxalúria que, por diversos mecanismos,

podem provocar urolitíase. A incidência é desconhecida mas pensa-se que muitas vezes este

diagnóstico diferencial não é considerado.50

Urólitos de Estruvite - A etiologia deste tipo de urólitos é ainda pouco conhecida, mas

julga-se que pode estar relacionada com factores dietéticos e metabólicos, sendo que 

aproximadamente 50% dos urólitos são formados no todo ou em parte por estruvite. Estes 

urólitos, também designados por fosfato amoníaco magnesiano, podem ser formados em urina

estéril, sobretudo nos adultos, ou induzidos por infecção bacteriana, sobretudo em gatos 

imunodeprimidos e jovens. Estes últimos, são os menos comuns e a sua formação é causada 

por bactérias urease positivas, sobretudo os Staphylococcus sp..20,47 Também surgem muitas 

vezes associado a alterações do sistema imunitário do hospedeiro, induzidas pela presença de

certas anomalias congénitas, neoplasias, uretrostomias perineais ou em animais que são 

persistentemente algaliados.56

Urólitos de Oxalato de Cálcio - Os urólitos de oxalato de cálcio representam cerca de

40% de todos os urólitos encontrados em felinos. Até à data não existe explicação para o risco

de formação de urólitos de oxalato de cálcio, embora este esteja associado ao uso frequente

de dietas acidificantes, com restrição do teor de magnésio, de modo a controlar a formação de

urólitos de estruvite. 20

- Tampões uretrais - Os tampões uretrais são a maior causa de obstrução nos gatos

machos. Actualmente desconhece-se o que está na origem da sua formação e pensa-se que

seja devido a um conjunto de diversos mecanismos.56 São compostos primariamente por uma 

matriz orgânica (mucoproteínas, albumina, globulina, células, entre outros), com consistência

semelhante a gelatina, e, normalmente, por uma matriz inorgânica, os cristais.21 No entanto, a
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composição específica da sua matriz ainda não foi completamente determinada e, num estudo,

observou-se uma elevada concentração da mucoproteína Tamm-Horsfall em felinos com 

DTUIF. Sendo assim, julga-se que esta proteína poderá fazer parte da composição primária da

matriz dos tampões uretrais.20,47,56 Porém, num estudo recente, observou-se que esta

glicoproteína não promove a cristalização dos cristais, nomeadamente de estruvite. Pelo 

contrário, constatou-se a importância do péptido “cauxin”, de excreção urinária, que aparece

em concentrações mais elevadas em gatos machos, com mais de 3 meses e acelera a 

formação de estruvite.44 Os tampões uretrais podem estar envolvidos por material amorfo de

origem diversa como eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, espermatócitos e/ou bactérias.47

Julga-se que a matriz orgânica se desprende da parede vesical por inflamação 

ocorrendo esta devida a causas idiopáticas, neurogénicas ou secundárias a infecções,

neoplasias ou à presença de urólitos.21

- Agentes infecciosos – Apenas 2% dos casos de FLUTD são causados por 

infecção primária do tracto urinário inferior.7,20

Infecções bacterianas - As ITU’s bacterianas, ao contrário dos cães, são raras em 

gatos, sendo mais frequente em animais cujas defesas estão comprometidas devido a doenças 

ou tratamentos. A possibilidade do aparecimento de um ITU aumenta com a idade, existência 

de cálculos, urina diluída e em gatos que já tenham sofrido cateterizações urinárias, 

uretrostomias perineais ou cistotomias.20,56 A bactéria mais frequente nas ITU’s é a E. Coli,

seguida das bactérias do tipo coco Gram +, como os Staphylococcus spp., Streptococcus spp.

e Enterococcus spp..15,20,56 Menos frequentemente também podem estar envolvidas bactérias

como Proteus, Klebsiella, Pasteurella e Pseudomonas. Apenas 20 a 30% das infecções

bacterianas envolvem mais do que um tipo de microrganismo. As bactérias estritamente 

anaeróbias raramente causam ITU’s devido à tensão de oxigénio na urina e a maioria das

infecções são originadas pelo movimento do microbiota intestinal ou subcutâneo que ascende

pela uretra até à bexiga.7,20,31

As ITU’s recorrentes, que não respondem aos antibióticos, devem-se muitas vezes a 

tumores ou pólipos vesicais, urólitos, pielonefrites ou prostatites e mais raramente, a doenças

como hiperadrenocorticismo, insuficiência renal crónica, Diabetes Mellitus ou ao tratamento 

prolongado com corticoesteróides.20

Infecções víricas e fúngicas - Existem registos de isolamento de vírus como o

calicivirus felino, retrovirus, herpesvirus bovino 4 e vírus formador de sincício, em gatos com

sinais de DTUIF. No entanto, a relação e importância destes vírus com a etiopatogenia desta

doença permanece desconhecida. 20,46,47,56

Também os fungos podem ser agentes causadores de infecção do tracto urinário

inferior apesar da sua ocorrência ser rara, tal como a dos vírus. 31

3
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- Cistite Idiopática - A Cistite Intersticial Felina ou, mais correctamente, Cistite

Idiopática Felina (CIF) não constitui uma simples perturbação da bexiga mas envolve

interacções complexas entre os dois principais ramos do sistema de resposta corporal ao 

stresse: o sistema nervoso simpático, através da libertação de catecolaminas (norepinefrina e 

epinefrina) e o sistema endócrino, através da libertação de cortisol pelas glândulas

adrenais.53,55,57 A CIF assemelha-se à Cistite Intersticial Humana, tendo sido colocada a 

hipótese de que a causa seja a mesma para as duas doenças, uma inflamação neurológica

com um percurso crescente e decrescente exacerbado pelos factores de stresse.12,30,56,57 Entre

as semelhanças inclui-se um padrão de micção por irritação crónica, urina estéril, 

neovascularização, ulceração e edema da mucosa da bexiga, hemorragias espontâneas à 

passagem do citoscópio e redução da produção de glicosaminoglicanos (GAG’s) pela 

mucosa.20,23,28 No entanto, ao contrário dos humanos, em que 90% das pessoas afectadas são

mulheres, nos felinos não há distinção sexual.56

A identificação de múltiplas e complexas alterações nos sistemas nervoso e endócrino e 

o reconhecimento da presença de uma grande variedade de desordens concomitantes em

gatos afectados com CIF, sugerem que as alterações na bexiga são mais consequência do que

origem deste síndrome.9 Vários autores sugeriram que o stresse desempenha um papel 

relevante na patogénese da CIF, como factor causador ou exacerbador da causa subjacente.12

Se não houver quaisquer evidências radiográficas e a cultura urinária não revelar

quaisquer resultados positivos, o diagnóstico de CIF poderá ser estabelecido, sendo este feito

por exclusão.56

- Outros – Existem outras causas de DTUIF, bastante menos frequentes que os 

anteriores:

Traumatismo - A DTUIF pode ser causada por lesões traumáticas a nível lombar ou

sagrado, levando a disfunção do neurónio motor inferior. Assim, ocorre retenção urinária, 

arreflexia do detrusor e, como consequência, incontinência urinária. Em casos mais graves

pode também haver paralisia completa da bexiga, uretra, recto e cauda, sendo o prognóstico

variável, de acordo com a gravidade da lesão.56

Alterações Neurogénicas - A dissinergia do esfíncter detrusor é a anomalia que mais

se destaca. Este conceito designa a incapacidade da bexiga e da uretra de funcionarem de 

modo coordenado durante a micção. Assim, o animal apenas expulsa pequenas quantidades

de urina e a micção termina antes que haja esvaziamento completo da bexiga.47

Doença iatrogénica - A colocação de uma algália é uma parte importante e por vezes

fundamental, na abordagem e maneio de animais que apresentam um quadro clínico de

DTUIF. No entanto, a sua colocação pode estar na origem de traumas do TUI, podendo 

promover a sua colonização por bactérias e a consequente infecção.56
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Anomalias anatómicas - Podem ser de carácter congénito ou adquirido. A primeira é a 

mais frequente e inclui as anomalias do úraco, nomeadamente, úraco persistente e divertículo

vesico-uretral, apesar deste último estar provado ser mais consequência do que causa da

DTUIF.47

Neoplasias - Existe uma variedade de neoplasias de carácter benigno e maligno que 

podem afectar o TUI. Todavia, aproximadamente metade destas são carcinomas das células

de transição. Estes surgem principalmente em animais de idade avançada, que apresentam

disúria e hematúria persistente, podendo estar associados a ITU’s. Como a sua frequência é

relativamente baixa, são frequentemente mal diagnosticados.56

4 Diagnóstico 

- Anamnese / Sinais clínicos - Deve-se proceder à identificação do animal, no que 

diz respeito ao sexo, idade e raça. É muito importante determinar a duração do problema, se já

houve recorrências, os seus intervalos, e conhecer se existe história de doenças e tratamentos 

anteriores. Deve-se recolher informação acerca da dieta, da ingestão de água, das alterações 

da micção e das características da urina.3,47

Os sinais clínicos de DTUIF são diversos dependem se a patologia é ou não 

obstrutiva, podendo-se verificar mais frequentemente: poliúria ou oligúria, polaquiúria ou

oligoquiúria, disúria ou anúria, hematúria e periúria.20,47,56 O esforço e a incapacidade para

urinar, muitas vezes em locais inadequados, a vocalização durante a micção, o lamber da

genitália, o pénis congestionado e fora do prepúcio, o abdómen doloroso e a ansiedade, são

alguns dos sinais que indicam obstrução do animal nas primeiras 6 a 24 horas. Se o animal 

não for tratado, depois das 34 a 48 horas começam a aparecer sinais de azotemia pós-renal, 

como a anorexia, vómitos, desidratação, fraqueza, depressão, hipotermia ou até colapso,

estupor e acidose com hiperventilação ou bradicardia. 20 Uma possível sequela da DTUIF é a

doença renal crónica ou a insuficiência renal secundária a pielonefrite ascendente,

especialmente se forem feitas cateterizações uretrais repetidas.20

- Exame Físico - No exame físico, um gato não obstruído encontra-se aparentemente 

saudável, com excepção da sua bexiga que estará pequena e fácil de ser esvaziada por 

compressão, podendo, porém, apresentar a sua parede espessada. Enquanto nestes animais a

bexiga pode ou não estar dolorosa à palpação, um animal obstruído ressente sempre a

palpação da porção caudal do abdómen. No exame físico de um gato com obstrução, o dado

clínico mais relevante é presença de uma bexiga cheia, distendida e com o seu esvaziamento

complicado ou mesmo impossível. A pressão intravesical aumentada pode conduzir ao 
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rebentamento da bexiga devendo-se por isso ter todo o cuidado na sua manipulação. A

palpação abdominal é útil para identificar a bexiga distendida, a parede da bexiga adelgaçada,

ou a presença de massas vesicais ou urólitos. Esta deverá ser realizada antes e depois do

esvaziamento da bexiga pois uma bexiga cheia poderá ocultar massas vesicais ou urolitíase.20

- Meios Complementares de Diagnóstico - Idealmente deveria ser feita uma

avaliação hematológica (hemograma e painel bioquímico) e imagiológica, com radiografia ou

ecografia. Nos felinos cuja recolha de urina estéril seja dificultada pelo facto da bexiga ser 

pequena ou os animais não serem cooperantes, o diagnóstico é feito com base na análise da

história e dos sinais clínicos, do exame físico e da avaliação da resposta ao tratamento.31

Análise de urina - A urina deve ser recolhida preferencialmente por cistocentese,

evitando-se assim a contaminação da urina por bactérias que colonizam a porção distal da

uretra. Contudo, durante a palpação abdominal poderá fazer-se a compressão vesical e 

aproveitar esta urina para avaliação.7,20 A amostra de urina deve ser analisada nos 15 a 30

minutos seguintes à recolha, caso contrário deverá ser refrigerada para evitar a contaminação

bacteriana e a autólise. No entanto, a refrigeração poderá conduzir à formação de cristais, 

levando a falsos positivos em aproximadamente 28% dos gatos.8,41

A análise de urina deverá incluir o exame visual, que pode fornecer desde logo 

indicações importantes, a densidade específica, pois uma urina muito concentrada favorece a

formação de urólitos, a tira reactiva da urina e o exame de sedimento.5

Os parâmetros principais a analisar na tira reactiva da urina e o pH urinário e a

presença de hematúria e proteinúria. O pH normal em gatos é ácido, variando entre os valores 

de 5.5 e 7.5 e deve-se ter em atenção que este varia com o tipo de urólito, existência de

infecção bacteriana concorrente e dieta do animal.5.20

A análise de sedimento da urina é um dos processos fundamentais no diagnóstico de

DTUIF. Permite-nos detectar alterações que, através de outros métodos seriam indetectáveis.

Na análise de sedimento podem estar presentes eritrócitos, leucócitos, células epiteliais,

cilindros celulares, cristais e organismos. Estes últimos podem ser fungos ou leveduras, que

são usualmente contaminantes, ou bactérias que podem ou não indicar infecção urinária.5 A 

cristalúria por si só não é patogénica mas representa um potencial factor de risco para a 

formação de urólitos. Esta característica é mais significante em animais que tenham ou tiveram 

urolitíase, história de obstruções urinárias ou cristalúria persistentes.8,41

Ainda de referir que estão a ser desenvolvidos testes de ADN em cães e com futura 

aplicação nos gatos para avaliação do genoma de modo a verificar quais os animais com maior 

predisposição para ter urina super-saturada, com consequente tendência para a cristalúria.41

Cultura de Urina - Os resultados da urianálise compatíveis com a ITU incluem 

bacteriúria, hematúria, piúria, aumento da quantidade de células epiteliais e proteinúria,
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contudo, a sua ausência não implica a não existência de infecção. Deste modo, deverá ser 

realizada uma cultura de urina para confirmar a presença e tipo de bactéria presente.20

A recolha de urina deverá ser feita idealmente por cistocentese, mas também por 

cateterização urinária ou por compressão da bexiga, sendo importante quantificar o número de 

microrganismos por mililitro para diferenciar uma infecção verdadeira de contaminação. Como

já foi realçado, se a amostra não for processada nos 30 minutos a seguir à recolha, esta deve

ser refrigerada pois, à temperatura ambiente, ocorre a multiplicação das bactérias. De referir 

ainda que, para evitar falsos negativos, não se deve refrigerar a amostra por mais e 12 a 24

horas.20

A cultura de urina está indicada em todos os gatos cujos sinais de DTUIF sejam

recorrentes (mais de 2 episódios). Além disso, deve-se recorrer a este meio de diagnóstico

sempre que o felino tenha mais de 10 anos, tenha já sofrido uma uretrostomia perineal ou uma 

cateterização e/ou uma densidade urinária inferior a 1,030. Os testes de sensibilidade aos

antibióticos devem ser realizados para orientar na selecção do antibiótico a ser usado no 

tratamento e, nos casos de ITU recidivante, ajudam a diferenciar reincidências de 

reinfecções.56

Análise quantitativa do urólito – Pode fazer-se para facilitar medidas específicas para 

o seu tratamento e prevenção. Os kits comerciais não são recomendados pois conduzem a

falsos negativos e falsos positivos.20 Há centros que disponibilizam este tipo de análise, como o

Centro de Urólitos do Canadá, do Minnesota, da Alemanha ou de Budapeste.45

Hematologia e Bioquímica Sérica - Em estudos anteriores, verificou-se que 12% dos

gatos obstruídos apresentavam já alterações electrolíticas e do equilíbrio ácido-base, quando

se apresentaram à consulta. Nestes casos, e idealmente em qualquer caso, deverão ser 

realizados um hemograma e bioquímica sérica, com mensuração da glucose, ureia, BUN ou 

creatinina, sódio, potássio e cálcio ionizado. Em situações em que não existam outras afecções 

concomitantes e não exista obstrução uretral, a maioria dos felinos não apresenta alterações a 

nível do hemograma. A avaliação dos níveis de ureia e BUN ou creatinina são os testes mais

comuns na rotina clínica e o seu aumento por consequência da DTUIF, azotemia pós-renal, só 

ocorre quando 75% da função renal é perdida, implicando que o fluxo urinário de ambos os rins

esteja comprometido, ou seja, existe uma obstrução completa ou quase completa da bexiga

e/ou uretra.14,20

Imagiologia - Radiologia - Um plano radiográfico abdominal que inclua todo o aparelho

urinário (incluindo a uretra) pode ser um passo importante para o diagnóstico de gatos com

DTUIF, uma vez que aproximadamente 10 a 15% dos gatos com estrangúria, hematúria e/ou 

polaquiúria terão evidências radiográficas de cálculos vesicais.48,56 Os urólitos mais

radiodensos são os de oxalato de cálcio e os de estruvite, havendo tipos radiotransparentes.20

Assim, resultados negativos na radiografia não excluem a presença de urólitos, coágulos, 
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neoplasias e defeitos anatómicos. A uretrocistografia de contraste também poderá ser uma 

técnica útil, especialmente indicados em gatos geriátricos (com mais de 10 anos) em que o 

diagnóstico de CIF é pouco provável.39,56

Ecografia – A utilidade da ultrasonografia no diagnóstico da DTUIF está limitada pelo

tamanho da bexiga e porque a maior parte da uretra se encontra sob a pélvis óssea. No

entanto, deve-se ter em conta a ecografia como uma técnica minimamente invasiva para

avaliar a bexiga, a qual deverá estar distendida no momento do exame. A ecografia permite a

identificação de urólitos, massas, coágulos, entre outros.3

Uretroscopia e Cistoscopia - A aplicação destas técnicas estão indicadas quando os 

resultados radiográficos e da cultura urinária forem negativos e quando o tratamento ambiental

e médico falhar. Através da cistoscopia podem-se observar cálculos, divertículos uretrais,

ureteres ectópicos e pólipos. Caso não seja observável nenhum destes elementos, é possível 

avaliar o grau de gravidade do edema, das hemorragias, da friabilidade e da fibrose. Assim,

esta técnica será usada essencialmente para excluir a patologia menos frequente.53

5 Tratamento

De um modo geral a DTUIF é auto-limitante, principalmente quando relacionada com a

CIF. Cerca de 85% dos casos resolvem-se, sem tratamento, em 2 ou 3 dias. No entanto, 40% 

destes sofrem recorrências no espaço de um ano. O tratamento é sempre recomendado pois a 

situação é dolorosa para o animal, causa stresse, pode conduzir à obstrução urinária, auto-

traumatismo da região perineal e a alterações de comportamento.21,56

- Desobstrução urinária - A obstrução uretral ocorre em 10% das urgências 

veterinárias em gatos. Esta situação conduz a alterações clínicas e bioquímicas devendo-se 

proceder à desobstrução o mais cedo possível.56 A sedação do animal é necessária para uma

correcta manipulação do pénis e introdução do cateter urinário. Todavia, em animais

moribundos esta pode não ser necessária. A desobstrução urinária deverá incluir a massagem

uretral seguida de compressão manual da bexiga, cateterização urinária e lavagens vesicais 

com soro fisiológico estéril (retrohidropropulsão).14,47 Após a desobstrução, o cateter urinário

deverá ser mantido em gatos com azotemia evidente, gatos com o fluxo urinário fraco enquanto 

cateterizado e em gatos cuja bexiga estava distendida na altura da obstrução, devido ao risco

de atonia do destrusor. Qualquer que seja o caso, o cateter não deve ser mantido durante mais

de 2 dias. O uso de cateter de espera é controverso pois, apesar de prevenir novas obstruções 

uretrais e facilitar a monitorização do fluxo urinário, pode conduzir à infecção bacteriana, por 

danificar o tracto urinário.14,47,56 Deve fazer-se uma avaliação periódica da bexiga depois da

restauração do fluxo urinário, de modo a verificar a presença de obstrução uretral recorrente ou
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atonia do músculo detrusor.47 Após a resolução da obstrução, a atenção do clínico deve 

centrar-se na correcção das consequências da obstrução, nomeadamente na azotemia pós-

renal, na desidratação, na hipercalemia e na acidose metabólica que podem surgir.56

- Tratamento dos urólitos - No caso da presença de urólitos o objectivo do

tratamento inclui a remoção de possíveis obstruções uretrais e o esvaziamento da bexiga, se 

necessário. Isto pode ser feito por passagem de um cateter de diâmetro reduzido pela uretra, 

cistocentese, extracção do cálculo uretral mediante injecção de líquido pela uretra ou

uretrostomia de emergência.20

Apesar de existirem outros tratamentos como a cirurgia e a litotripsia, o método de

eleição para o tratamento dos urólitos de estruvIte é a dissolução através de uma dieta

adequada. Deste modo, uma dieta acidificante com quantidades restritas de magnésio, fósforo

e cálcio pode dissolver um urólito estéril em 2 a 4 semanas. Os urólitos não estéreis requerem 

antibioterapia concomitante e o tratamento dietético deverá prolongar-se por 10 semanas para 

ocorrer uma dissolução com sucesso.48 Os acidificantes urinários são por vezes mencionados 

como parte do tratamento da urolitíase por estruvite. O cloreto de amónio é um dos mais

utilizados; porém, as dietas são o método mais eficiente e completo para controlar este tipo de

urolitíase, e a sua utilização conjunta está contra-indicada.47

No caso dos cálculos de oxalato de cálcio, não existem protocolos médicos para a sua

dissolução. As únicas alternativas de tratamento são a retrohidropropulsão, a cirurgia ou a

litotripsia. No entanto, uma dieta adequada pode prevenir ou minimizar as recorrências destes

urólitos. O Citrato de Potássio poderá ser benéfico como agente alcalinizante pois este é um

inibidor do oxalato de cálcio.31

- Tratamento da Infecção do Tracto Urinário - Antes de mais deve-se tentar

encontrar a possível causa que favorece o desenvolvimento da ITU, como a urolitíase,

insuficiência renal crónica, persistência do úraco, pioderma, Diabetes Mellitus,

hiperadrenocorticismo, entre outros. Nas ITU’s o passo terapêutico mais importante é a 

correcção da causa subjacente. Se esta não for descoberta e tratada, as recidivas e

reinfecções são comuns.20

O antibiótico deve ser escolhido conforme o resultado do teste de sensibilidade aos 

antibióticos ou, mais economicamente, com base na identificação da bactéria ou das suas

características de coloração. Por isso, em geral, utilizam-se a amoxicilina ou a combinação

amoxicilina - ácido clavulânico para as Gram-positivas, como os Staphylococcus spp.,

associados a urina básica, e sulfa-trimetoprim ou enrofloxacina para as Gram-negativas, como

a E. Coli, associada a urina ácida. A duração da terapia deve ser individualizada e basear-se 

na anulação dos sinais clínicos e na eliminação do sedimento urinário anormal. As ITU’s não
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complicadas tratam-se geralmente durante 1 a 3 semanas enquanto que as complicadas

devem ser tratadas durante 4 semanas no mínimo. Devem ser feitos controlos, durante e após 

o tratamento, para comprovar a eficácia do agente antimicrobiano. Em animais com 

reinfecções frequentes o tratamento com doses reduzidas de antibiótico, um terço ou metade

da dose convencional diária, poderá ser uma boa opção. No entanto, deve-se ter em conta a

possibilidade do animal vir a desenvolver uma ITU bastante resistente.20,31

- Tratamento cirúrgico - Quando o tratamento médico, farmacológico e dietético, não

é possível ou não é bem sucedido, torna-se necessário recorrer ao tratamento cirúrgico. Este

inclui essencialmente duas técnicas: a cistotomia e a uretrostomia perineal.

A cistotomia, a única com carácter de urgência, é realizada normalmente com a

finalidade de remover cálculos que estejam alojados a nível da uretra ou bexiga, identificar e

recolher amostras de massas na bexiga ou até mesmo para o diagnóstico de ITU’s que sejam 

resistentes ao tratamento.16

A uretrostomia perineal está indicada para prevenir a recorrência de obstrução em gatos

machos, ou para tratar obstruções não resolvidas através da algaliação. É uma técnica também

útil para tratar estreitamentos uretrais que possam ocorrer após obstrução e algaliação.16,56 É 

importante referir ao proprietário que esta cirurgia não elimina a causa e não corrige o 

problema, uma vez que novas recorrências podem ocorrer. Além disso, esta cirurgia acarreta 

alguns riscos, como o aparecimento de ITU’s e estenoses pós-cirúrgicas (7,94). Constata-se

assim, uma predisposição ao aparecimento de infecções urinárias uma vez que existe perda

dos mecanismos de defesa associados à mucosa uretral do pénis, aumento do diâmetro do

orifício uretral externo, diminuição do comprimento da uretra e diminuição da pressão

intraluminal.14,16

- Litotripsia - Nos seres humanos, o tratamento de eleição para a urolitíase renal e

vesical é a litotripsia. Através desta técnica não invasiva, reduz-se o tamanho do urólito por

fragmentação até que este possa ser eliminado de forma natural. Existem vários métodos para

realizar a litotripsia: laser, ultrasons, ondas de choque e electrohidráulica. A técnica por laser

(Intracorporeal Laser Lithotripsy) é a de referência em humana e já foi utilizada com sucesso

em cães e gatos mas o seu custo é muito elevado. A técnica por ondas de choque

(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) está mais recomendada para urólitos do tracto urinário

superior. Estas duas técnicas são as mais utilizadas e, sendo minimamente invasivas, são uma 

alternativa de sucesso à extracção cirúrgica dos urólitos. Todavia, podem ocorrer efeitos 

adversos como erosões na mucosa vesical, petéquias e retenção de pequenos fragmentos, 

que podem ser minimizados com a constante irrigação do TUI durante o processo. Em gatos, 

ainda não foram confirmados protocolos seguros e eficazes para o tratamento de urólitos, 
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situados no tracto urinário inferior, por litotripsia. Aparentemente, o tracto urinário dos felinos é

mais sensível às ondas de choque e existe uma maior dificuldade na fragmentação do que nos

cães.9,40

- Tratamento Dietético - Uma vez que os constituintes dos alimentos influenciam o

volume, pH e concentração dos solutos na urina, a dieta pode contribuir para a etiologia,

tratamento e prevenção de recorrências de algumas causas da DTUIF.43 Sabendo que a urina

super-saturada aumenta a probabilidade de formação de precipitados, é de todo o interesse o

aumento de ingestão de água por parte do gato, de modo a aumentar o seu volume urinário. 

Para tal podem-se aplicar várias técnicas, entre elas, o consumo de comida húmida, que deve

ser inserida gradualmente no hábito alimentar do animal.3

A dieta como tratamento e prevenção da estruvite e oxalato de cálcio inclui o controlo

dos constituintes minerais dos urólitos, o aumento dos inibidores urinários dos constituintes dos 

urólitos e o controlo do pH urinário, que tem sido uma ferramenta eficaz para o tratamento e

prevenção da estruvite. Existem actualmente dietas no mercado que tratam e previnem 

simultaneamente os urólitos de estruvite e oxalato e a CIF.59

Para a estruvite são utilizadas dietas calculolíticas comerciais (por exemplo, a

prescription diet s/d ® da Hills) que são acidificantes, restritas em magnésio e suplementadas

com sal, tendo como objectivos alcançar um pH urinário inferior a 6,3 e uma densidade urinária

inferior a 1.030.56 No entanto não existe restrição proteica, factor importante segundo

Matsumoto et al (2008) que verificaram que as proteínas solúveis na urina promovem a

cristalização de estruvite e o seu controlo nutricional é relevante para a prevenção dos cristais

de estruvite.44

- Tratamento da Cistite Idiopática Felina - Actualmente, os objectivos para o 

tratamento da CIF não são a “cura” mas sim a diminuição da gravidade dos sinais e o 

espaçamento entre as recorrências.56 Nos últimos 40 anos mais de 70 agentes terapêuticos e

procedimentos foram recomendados para o tratamento da CIF, no entanto, menos de 10%

destes tratamentos propostos foram comprovados em estudos clínicos.28 Em seguida,

explicam-se os principais tratamentos referidos pela bibliografia de referência, sendo que

muitos deles se podem aplicar a outras causas de DTUIF, como, por exemplo, a urolitíase

recorrente.

Amitriptilina A Amitriptilina (Tryptisol®  Merck Sharp & Dohme 2,5 a 12,5mg PO q12h) é 

um antidepressivo tricíclico com acção anticolinérgica, anti-inflamatória, anti -adrenérgica,

analgésica e antidepressiva.21,23 O seu uso em felinos, durante um período mínimo de 1 ano,

tem-se verificado eficaz apesar de serem escassos os estudos de segurança e eficácia para

este fármaco. Tem uma potente e eficaz capacidade de relaxar o músculo liso do tracto urinário
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e o seu uso deve-se limitar apenas a casos idiopáticos e recorrentes.1,21,56 Deve ser dada à

noite devido aos seus efeitos sedativos e deve ser descontinuada gradualmente durante 2 a 3 

semanas.28,56

Anti-espasmódicos - A Prazosina (Minipress® Pfizer 0,25-0,5 mg/gato PO q12-24h) e a

Alfusozina (Benestan® Sanofi Aventis 0,5mg/Kg PO q24h), bloqueadores selectivos dos 

receptores 1-adrenérgicos situados no TUI, previnem os espasmos da musculatura uretral 

(principal razão de recorrências de cálculos e tampões uretrais) e têm a sua eficácia

comprovada no tratamento da CIF.21,32

Analgésicos - O uso de analgésicos é fundamental na terapia de gatos com

polaquiúria, estrangúria e disúria. Entre as várias drogas recomendadas inclui-se o Butorfanol 

(Torbugesic® Fort Dodge 0,3mg/Kg PO,IM,IV q8-12h). Também o Diazepam (Valium® Roche 1-

2,5mg/Kg q8h), uma benzodiazepina usada em alterações comportamentais, como sedativo,

anticonvulsivo e com efeitos ansiolíticos poderá ser eficaz. No entanto não deve ser utilizada

durante tempos prolongados uma vez que provoca lesões hepáticas.21,3,56

Anti-inflamatórios - Apesar de não haver estudos que comprovem a sua eficácia tem 

vindo a ser sugerido o uso de anti-inflamatórios não esteróides como o Cetoprofeno (Romefen®

Rhône Mérieux 1mg/Kg PO q24h, durante 3-4dias) ou o Meloxican (Metacan® Böeringer 

Ingrlheim 0,3mg/Kg PO,SC q24h, 3-4dias).14,21,56

Glicosaminoglicanos - Os glicosaminoglicanos (GAG’s) formam uma camada

protectora na bexiga evitando a deposição de microrganismos e cristais.21 Alguns gatos têm a 

incapacidade predisposta para sintetizar a N Acetil D-Glucosamina, um precursor dos GAG’s.

Este composto pode ser dado sob a forma de suplemento alimentar, em cápsulas (Cystaid

125mg  VetPlus) numa dose de 125mg/gato PO q24h. Isto ajuda a substituir e manter a 

camada protectora de GAG´s na bexiga do gato, estimulando a sua produção pela mucosa 

vesical e diminuindo a permeabilidade da parede vesical, reduzindo assim a sua

inflamação.21,28 No entanto, num estudo verificou-se que este composto dado oralmente não é 

mais eficaz do que um placebo.22

Feromonas - As feromonas são ácidos gordos que transmitem informação altamente

específica entre animais da mesma espécie. O gato deposita uma fracção da feromona facial, 

esfregando a sua cabeça em objectos quando se sente seguro e relaxado. A Feliway  é um 

análogo sintético da feromona facial felina e foi desenvolvida com o objectivo de diminuir a

ansiedade nos gatos. A sua eficácia ainda não está completamente comprovada em gatos com 

DTUIF, no entanto, este pode ser um bom complemento juntamente com o enriquecimento 

ambiental e/ou as drogas. O produto pode ser aplicado nos locais onde o animal urina, de

forma a evitá-lo e também se pode usar para diminuir o stress das viagens. 23,54,56

Maneio do stresse - A alteração gradual do ambiente que rodeia o animal pode, por si 

só, conduzir a um decréscimo dos sinais clínicos e a um aumento do intervalo entre os 
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episódios em animais recorrentes. Foram publicadas, ao longo dos anos, diversas estratégias

vocacionadas para a diminuição do stresse nos gatos que sofrem de DTUIF. Estas alterações

incluem acções sobre o ambiente físico e maneio alimentar. Para obter os melhores resultados 

o contacto e interacção com os proprietários são de extrema importância.56

O ambiente físico deve contemplar a possibilidade do animal trepar, arranhar, de se 

esconder e descansar. Os gatos gostam de locais elevados e por isso devem-se proporcionar

estruturas para tal.23,53,55 Quanto ao maneio da liteira, que deve ser de uso individual, situada

num local calmo e bem arejado, deve ser limpa com um detergente apropriado, pelo menos,

semanalmente. No que diz respeito ao maneio alimentar, cada gato deve possuir um prato, 

localizado num sítio com privacidade e afastado da liteira. Ambas, comida e água, devem ser

trocadas diariamente. Tal como já foi referido, deve-se fornecer comida húmida, no entanto 

esta alteração da dieta deve ser gradual, ao longo de 1 a 2 semanas, caso contrário pode-se

obter os efeitos inversos.53 Alguns gatos têm preferências no que concerne à água: frescura,

sabor e movimento (fontes de água, torneiras, …) devem ser tidos em conta.21,56

13



DOENÇA DO TRACTO URINÁRIO INFERIOR FELINO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

OBJECTIVOS

O presente estudo tem como objectivos:

- Determinar a taxa de mortalidade e a percentagem de obstruções urinárias dos felinos

afectados com a Doença do Tracto Urinário Inferior Felino (DTUIF), no Hospital Veterinário

Montenegro, durante os anos de 2007 e 2008; 

- Compreender a influência de vários factores no desencadear da DTUIF: idade, sexo,

raça, peso, condição corporal, dieta, castração, história passada, actividade do animal, convívio 

com outros animais, companhia dos donos, comportamento, actividade, stresse, número de

liteiras, material utilizado na liteira, limpeza e localização da liteira, alimentação, disponibilidade

de água, época do ano e duração do tratamento; 

- Definir o leque de sinais clínicos apresentados pelos animais afectados com DTUIF, 

meios de diagnóstico e seus resultados, tipo de tratamentos e prevenção realizados nos

animais afectados, durante os anos de 2007 e 2008, no Hospital Veterinário Montenegro; 

- Comparar os resultados obtidos com a bibliografia de referência.

14
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MATERIAL E MÉTODOS 

Foram estudados os dados clínicos de 92 felinos que se apresentaram à consulta no

Hospital Veterinário Montenegro entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008. Nos 

animais observados mais do que uma vez durante este período de tempo, apenas se 

contabilizou a primeira, sendo que as vezes seguintes foram consideradas como recorrências.

Eliminaram-se deste estudo os felinos com dados clínicos insuficientes.

Os tópicos estudados estão esquematizados na tabela abaixo: 

1 – Método de chegada ao hospital;

2 – Sexo;

3 – Raça;

4 – Estado sexual;

5 – Idade;

6 – Peso;

7 – Condição corporal;

8 – Hábito de vida;

9 – Convívio com outros animais;

10 – Companhia / Atenção dos donos;

11 – Comportamento;

12 – Actividade física;

13 – Stresse sofrido;

14 – Uso da liteira;

15 – Material da liteira;

16 – Liteira individual ou compartida;

17 – Localização da liteira;

18 – Frequência da limpeza da liteira;

19 – Alimentação anterior à DTUIF;

20 – Disponibilidade de água;

21 – Preferência por torneiras e poças;

22 – Época do ano;

23 – Sinais clínicos;

24 – Obstrução;

25 – Etiologia da DTUIF;

26 – Composição dos urólitos;

27 – Composição dos tampões uretrais;

28 – Tira reactiva da urina;

29 – Densidade urinária;

30 – Exame de sedimento;

31 – Cultura Bacteriana;

32 – Ureia, BUN e Creatinina;

33 – Tratamento médico;

34 – Tratamento cirúrgico;

35 – Dieta;

36 – Duração da administração da dieta;

37 – Recidiva;

38 – Taxa de mortalidade;

39 – Evolução da doença;

40 – Prevenção.

Tabela 1 – Lista dos tópicos a estudar.

Para o diagnóstico das diferentes etiologias recorreu-se à história clínica, exame físico,

análise de urina do tipo III com cultura, análises hematológicas (hemograma e bioquímica

sérica), análise imagiológica (radiografia e ecografia). Porém, nem todos os passos foram 

realizados em todos os animais. 
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A etiologia idiopática foi diagnosticada quando nenhumas das outras causas puderam

ser identificadas.56 A urolitíase foi diagnosticada por radiografia ou ecografia abdominal e os

tampões uretrais através da sua identificação durante o processo de cateterização urinária. As 

ITU’s diagnosticaram-se pela presença abundante de bactérias no sedimento urinário. Os 

cálculos foram caracterizados segundo a composição dos cristais na urina.

A condição corporal de cada doente foi avaliada pelo médico veterinário através da sua 

observação, palpação e peso. Os felinos foram considerados obstruídos quando a sua bexiga 

estava distendida e não conseguiam urinar livremente ou quando se detectou resistência à

cateterização urinária.19

Para a análise da urina, as amostras foram obtidas por cistocentese, após tricotomia e

higienização do ponto de punção, utilizando-se agulha e seringa estéril. O exame químico da

urina foi realizado através de tiras reagentes (Urispec plus® Henry-Schein). A densidade

urinária foi determinada por refractometria. O sedimento urinário, obtido pela centrifugação da

urina durante 10 minutos a 2000rpm, foi analisado por microscopia óptica. A bioquímica sérica,

nomeadamente as concentrações séricas de ureia e BUN, foram realizadas num analisador

automático (Dri-chem 4000i®, Fujifilm) utilizando “kits” comerciais. A determinação das 

concentrações séricas de creatinina e de ureia foram realizadas por laboratórios

especializados, assim como para a cultura bacteriana da urina.

Para a análise estatística dos resultados, recorreu-se ao auxílio de programas

computorizados (Excel 2007®, Microsoft), tendo-se criado gráficos e tabelas para ilustração 

desses resultados.

A análise ao histórico dos casos clínicos de DTUIF foi completada através da realização

de entrevistas visando a obtenção de informações adicionais omissas nas fichas clínicas. Nos

últimos 4 meses de estudo, procedeu-se a um acompanhamento clínico dos casos.

Após recolha de informação através de pesquisa bibliográfica especializada, levou-se a 

cabo a comparação desses casos clínicos com a bibliografia de referência no que diz respeito

à etiologia, aos factores de risco, aos sinais clínicos, aos meios de diagnóstico, aos 

tratamentos e à prevenção. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos através da análise da história clínica dos felinos em estudo e do 

questionário aos seus proprietários são mostrados em percentagens, sendo estas

aproximadas, com uma casa decimal. As fotografias apresentadas são resultado do

acompanhamento clínico desses animais. Dos 92 casos clínicos estudados, 25% foram gatos 

referenciados de outros centros veterinários. Separar referenciados e não referenciados terá 

especial interesse quando analisadas a percentagem de obstrução e a taxa de mortalidade.

Sexo - Nos animais estudados, observou-se um claro predomínio dos machos,

representados por 84,8% de todos os animais estudados (Gráfico 1), comparativamente às 

fêmeas (15,2%), percentagem semelhante à observada em estudos realizados no Brasil, Suíça 

e Noruega, com 88, 87 e 80% de machos, respectivamente.15,18,52 Por outro lado, Lima et al

(2007) relataram uma percentagem menor de machos, 73,75%, enquanto que Buffington et al

(2006) observaram apenas 54,1% de machos, não encontrando diferenças na frequência do

sexo quando comparando casos de DTUIF e casos controlo. É possível que a maior ocorrência

de DTUIF observada nos machos se deva à conformação anatómica da uretra dos machos, 

estreita e curvada 20,23, favorecendo o processo obstrutivo, daí o resultado de 95,7% de machos 

nos casos referidos, estes com maior percentagem de obstruções, como verificado mais à 

frente.

Gráfico 1 – Análise estatística relativa ao sexo dos animas estudados.

Raça - A grande maioria, 76,0%, era de raça indeterminada, a denominada raça

Europeia comum, resultado similar a outros estudos que relataram percentagens entre os 60,3 

e os 85%.11,15,18,38,51 Lekcharoensuk et al (2001) observaram a existência de 52,2% de

Europeus comuns, 5,6% de Siameses e 3,1% de Persas. No entanto, quando compararam

com os seus casos controle, concluíram que a raça Persa tem um risco acrescido de ter DTUIF 

17



DOENÇA DO TRACTO URINÁRIO INFERIOR FELINO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

e o Siamês um risco diminuto, tal como num estudo suíço em que se verificou a existência de

apenas 1,3% de siameses.18,34 Estas conclusões confirmam os resultados do presente estudo

(Gráfico 2) em que a segunda raça mais representada é a Persa (14,1%) seguindo-se a

Siamesa (6,5%). Todavia, um estudo brasileiro38 recente averiguou o valor de 34% de

Siameses, indicando que será provável que haja grandes diferenças em termos de proporções 

de raças nos diversos países. A maior ocorrência de atendimentos clínicos de DTUIF em gatos

sem raça definida deve-se provavelmente ao facto de esta população felina ser mais numerosa

e ao facto de o HVM ter, em geral, clientes que não possuem animais de raça. Há autores4,11,

porém, que concluíram não existir predisposição racial para a DTUIF, enquanto outros 

defendem que o pedigree é importante, visto que alguns animais de raça são geneticamente

mais resistentes à sociabilização e, por conseguinte, mais susceptíveis ao stresse.12

Gráfico 2 – Análise estatística relativa à raça dos animais estudados.

Estado sexual - Notou-se um equilíbrio (Gráfico 3), semelhante ao observado por Reche et al

(1998), entre animais castrados (52,2%) e inteiros (47,8%), registando-se uma ligeira

superioridade dos primeiros no que diz respeito aos gatos não referidos (60,9%). Buffington et

al (2006) não encontraram diferenças quanto ao estado sexual quando compararam os casos 

de DTUIF e os casos controlo do seu estudo. Pelo contrário, em vários estudos11,15,18,19,51

constatou-se uma clara prevalência dos animais castrados, variando entre os 78 e os 98,1%

defendendo-se que a castração é um factor de risco para a DTUIF e que a idade à castração

não é importante.34,56 A castração conduz a alterações metabólicas que poderão favorecer o

aparecimento da DTUIF, além de que os animais sujeitos a esta cirurgia tendem a ser mais 

sedentários, o que favorece a identificação dos primeiros sinais clínicos relacionados com esta

doença.15 A menor percentagem de animais castrados observados neste estudo, relativamente 

a outros, poderá, eventualmente, ser explicada pela menor proporção de animais castrados

que se apresentam no HVM, por preconceitos sociais relativos à castração.
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Gráfico 3 – Análise estatística relativa ao estado sexual dos animais estudados.

Idade - Averiguou-se uma maior frequência da DTUIF na faixa etária dos 2 aos 4 anos (29,0%)

e dos 6 aos 8 anos (23,8%), como se refere no Gráfico 4. A idade média foi de 5,5 anos,

semelhante à observada por Buffington et al (2006) e Eggertsdo’ et al (2007), de 5,1 e 5,7 

anos, respectivamente, e discretamente superior à relatada noutros estudos, com resultados 

entre 3,5 e 4,7 anos.24,33,52 Contudo, a maioria dos gatos (85,9%) encontrava-se na faixa etária

na qual a DTUIF é considerada mais frequente, de 1 a 10 anos.20,56 Apesar dos diferentes

estudos serem semelhantes entre si, Osborne et al (2009b) consideram que não só a idade

mas também o sexo e a raça não têm uma contribuição importante para o aparecimento da

DTUIF.

Gráfico 4 - Análise estatística relativa à idade dos animais estudados.

Peso e condição corporal – Constatou-se que 88% dos felinos estudados pesavam entre os 3

e os 7 Kg (Gráfico 5), resultado semelhante ao observado num estudo norueguês (86%).15 Os

pesos médios em casos de DTUIF contabilizados em diversos estudos europeus15,18,19 situam-

se entre os 5 e os 5,7 Kg, dados análogos aos deste estudo (5,1Kg). Realça-se também um

peso médio ligeiramente superior dos felinos obstruídos (5,2Kg) relativamente aos não 

obstruídos (4,9Kg) e ligeiramente inferior tendo em conta estudos19,33 apenas com obstruídos

(5,6 a 5,6Kg).
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Gráfico 5 – Análise estatística relativa ao peso dos animais estudados.

Mais de metade dos felinos em estudo (58,7%) apresentava peso excessivo à consulta 

(Gráfico 6), percentagem bastante superior à observada por outros estudos18,38, que relataram 

obesidade em 12,5 e 30% dos animais estudados. Por outro lado, Cameron et al (2004) 

referem uma tendência para o peso excessivo (61%) em gatos com CIF relativamente a um 

grupo controle sem problemas urinários. Lekcharoensuk et al (2001) comprovaram o maior

risco de DTUIF em animais obesos, isto é, com peso superior a 6,8Kg. Porém, no presente 

estudo, apenas 9,8% dos felinos tinham peso superior a este valor, o que pode ser justificado

pela provável diferença de porte entre os animais dos diversos estudos, variando assim a

relação peso/condição corporal.

Curiosamente quase metade dos felinos diagnosticados com ITU (45%) eram obesos,

enquanto Gerber et al (2005) referiram no seu estudo que nenhum dos gatos com ITU era

obeso.

Gráfico 6 – Análise estatística relativa à condição corporal dos animais estudados.

Hábito de vida – A maioria dos animais estudados (73,9%) vivia exclusivamente em ambiente

interior (Gráfico 7), não tendo qualquer acesso ao exterior, resultado semelhante ao observado 

por Gerber et al (2005), de 73%. Estudos de casuísticas anteriores4,21 relatam maior incidência

da DTUIF em animais sem acesso à rua, o que também foi evidenciado na casuística de Lee e 

Drobatz (2003) na qual 83% dos animais eram domiciliados. O modo de vida de interior tem
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sido relatado como um factor de declaração e perpetuação da DTUIF, mais propriamente da 

CIF.53 Animais criados exclusivamente dentro de casa parecem mais predispostos à DTUIF do 

que aqueles que têm acesso ao ambiente externo; porém, deve ser levado em conta que é

mais fácil a observação dos hábitos dos animais que permanecem dentro de casa.4,20 Por outro 

lado, está provado que o ambiente indoor é monótono e previsível para os gatos, causando-

lhes stresse. Assim, apesar deste ambiente reduzir o risco de doenças infecciosas e acidentes,

há um maior risco de se desenvolverem certas patologias como a DTUIF ou a obesidade.54

Esta prevalência de animais exclusivamente de interior não é representativa do resto do 

país, dado que o modo de criação dos animais na cidade e no campo varia e os estudados

eram maioritariamente de cidade. Estas diferenças nos hábitos de vida dos felinos poderão

justificar a menor proporção de animais exclusivamente de interior num estudo norueguês15

(51%), embora registasse uma percentagem de felinos de interior, mas com acesso ao

ambiente outdoor, de 42%, bastante superior à do presente estudo (23,9%).

Gráfico 7 – Análise estatística relativa ao hábito de vida dos animais estudados.

Convívio com outros animais - A maioria dos felinos estudados (68,5%) convivia com outros 

animais dentro do seu ambiente, sendo que um importante grupo desses gatos (47,8%) 

convivia com pelo menos outro gato (Tabela 2). Num estudo recente12, verificou-se que é mais

provável que um gato com CIF divida a casa com mais gatos (78%), comparativamente a gatos 

saudáveis (54%); Buffington et al (2006) observaram, em gatos de interior com DTUIF, uma 

média de 2,2 gatos por habitação. No presente estudo, obteve-se uma média de 3,4 gatos por

habitação, número bastante superior. Jones et al (1997) constataram igualmente essa 

tendência de os gatos com CIF dividirem a casa com mais gatos, mas não determinaram como

se relacionavam os animais entre eles. Este aumento do risco associado a casas com mais

que um gato tem vindo a ser associado às práticas de alimentação e criação, ao conflito

territorial ou à transmissão horizontal de doenças infecciosas.56
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Tabela 2 – Análise estatística relativa ao convívio com outros animais, dos felinos estudados.

CONVÍVIO com: Total % Total %

Cães 7 7,6 Gato(s) + Cães 11 12,0

 1 Gato 22 23,9 Gato + Peixe 1 1,1

 2 Gatos 3 3,3

Gatos

3 ou + Gatos 19 20,6 Sem convívio com outros animais 29 31,5

Companhia / atenção dos donos - Quase metade dos gatos (48,9%) tinha atenção dos seus 

donos diariamente, 40,2% só durante a noite e 10,9% durante a noite e fins-de-semana

(Gráfico 8). Quando avaliados apenas os animais de interior, a percentagem de atenção diária 

aumentou ligeiramente (53%), resultado bastante superior ao observado por Buffington et al

(2006) em que apenas 15,2% dos animais de interior estudados tinham mais de 12 horas de 

convívio com os seus proprietários. Apesar da elevada percentagem de donos a dar atenção

aos seus animais diariamente, estes, mesmo assim, falharam na detecção precoce dos sinais 

de patologia urinária.

Gráfico 8 – Análise estatística relativa à companhia / atenção dos donos dos animais estudados.

Comportamento - Até ao aparecimento da DTUIF, menos de metade dos felinos (46,7%) eram 

considerados meigos (Gráfico 9), não demonstrando qualquer nervosismo ou agressividade

perante os donos ou desconhecidos. Uma importante percentagem (18,5%) dos felinos

estudados foi considerada agressiva, sobretudo perante desconhecidos. Constatou-se, em 

estudos anteriores11,12, que os gatos com DTUIF são significantemente mais medrosos,

agressivos e nervosos que os gatos saudáveis, ou com outras doenças. No presente estudo, a

percentagem de animais considerados nervosos, assustados e/ou medrosos (34,8%), apesar 

de bastante elevada, poderá não indicar a situação real, uma vez que este registo foi feito 

através da opinião do proprietário; muitos animais, todavia, na ausência do seu dono e face a

estranhos como o médico veterinário, revelaram-se bastante nervosos. 
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Gráfico 9 – Análise estatística relativa ao comportamento dos animais estudados.

Actividade física - Foi sugerido que o excesso de peso está relacionado com a inactividade e 

tal verificou-se num estudo em que os gatos com CIF tendiam a ser inactivos.27 A inactividade

poderá ser um factor indicativo de stresse pois quando os gatos estão cronicamente stressados

tendem a ser menos activos e a esconderem-se mais.12 Observou-se que uma importante

percentagem dos proprietários dos gatos em estudo (46,7%) considerou o seu gato sedentário

(Gráfico 10), estando de acordo com Westropp et al (2005) que afirmaram ser o sedentarismo

um factor de risco para a DTUIF. 

Gráfico 10 – Análise estatística relativa à actividade física dos animais estudados.

Stresse sofrido - O stresse, apesar de ser difícil de provar, também está associado à DTUIF.

Deste modo, felinos que tenham estado recentemente em hotéis de animais, em exposições de

gatos, com mudança de casa, em presença de um novo animal ou bebé em casa, com gatos

da vizinhança, com ausência dos donos por férias, com tempo frio e chuvoso, ou tenham

experimentado qualquer alteração das suas rotinas diárias, estão mais propensos a vir a sofrer

de DTUIF.12,20 Quando questionados os proprietários sobre a eventual associação do

aparecimento da DTUIF com algum possível stresse sofrido pelo animal, 38% destes 

responderam afirmativamente. As situações causadoras de stresse (Tabela 3), foram das mais
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diversas, sendo as mais comuns: a alteração da dieta (17,1%), a presença e convívio com 

outros animais (14,3%) e a introdução de um novo animal (11,4%).

Tabela 3 – Análise estatística relativa às possíveis situações causadoras de stresse, nos animais estudados.

SITUAÇÕES Total % Total %

Alteração da dieta 6 17,1 Ausência dos donos (férias) 3 8,6

Presença de outros animais 5 14,3 Mudança de casa 2 5,7

Introdução de novo animal 4 11,4 Introdução de um bebé 2 5,7

Outras causas 13 37,2

Associação com:

- Época do cio

- Debilidade do animal

- Introdução de nova pessoa (empregada de limpeza)

- Alteração do horário da dona

- Personalidade possessiva (gato stressa com

presença de jarro com motivos felinos) 

- Cheiro a musgo do presépio de Natal 

- Episódios de obstipação

- Castração 1 mês antes 

- Agressividade com dono e outro gato 

- Vontade incessante de comer

- Obras em casa (alteração do lugar dos móveis)

- Qualquer alteração do ambiente (máquina de

lavar a funcionar, pessoas a entrar, …) 

- Trauma de ter sido mau tratado

Liteira - Dos 92 felinos estudados, 4,3% não utilizavam liteira, por diversas razões: um porque

era gato de exterior, outro por ter um problema locomotor e o proprietário recorrer ao uso de

fraldas e os outros dois por terem o hábito de utilizar o bidé e o polibã das casas de banhos 

dos seus donos. Sendo assim, 95,7% dos felinos estudados utilizavam liteira, o que está de

acordo com o registado por Cameron et al (2004). Estes observaram uma percentagem de

98% de felinos a utilizá-la, concluindo que o facto de os gatos terem uma liteira está 

extremamente associado à DTUIF, mais concretamente à sua forma idiopática, largamente

representada no presente estudo estatístico. No entanto, Jones et al (1997) defendem que não

é a existência da liteira por si que favorece o aparecimento de CIF, mas sim o facto de isso

querer dizer que os animais têm menos acesso ao exterior e, por conseguinte, menos 

actividade.

Acredita-se que a redução do volume de urina e da frequência de micção também 

facilitam o desenvolvimento da DTUIF. Para isso pode contribuir a falta de higiene e o difícil

acesso à caixa ou ao local destinado à micção e também o material e a partilha da liteira.20,53,56

Contudo, neste estudo, verificou-se que a maioria dos proprietários (93,2%) limpava a caixa

dentro do período recomendado53 (Gráfico 11), isto é, pelo menos semanalmente, e todos 

afirmaram retirar as fezes diariamente. Além disso, grande parte (69,3%) colocava a liteira dos 

seus gatos a mais de 2 metros da comida. A grande maioria (84,0%) utilizava a denominada

areia comum, sendo que apenas 8,0 e 6,8% utilizavam a sílica e a areia aglomerante,
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respectivamente, como material, e um indivíduo (1,1%) recorria ao jornal. Constata-se, assim,

que estes parâmetros poderão influenciar, mas não são de extrema importância para o

aparecimento da DTUIF. Porém, uma importante percentagem dos gatos (55,7%) dividia a sua

liteira com outro(s) gato(s), o que pode conduzir a situações de stresse para o felino,

favorecendo o aparecimento da DTUIF.

Gráfico 11 – Análise estatística relativa à frequência de limpeza da liteira utilizada pelos animais estudados.

Alimentação e água – Tendo em conta o tipo de dieta dos gatos em estudo, a maioria (70,7%) 

ingeria exclusivamente alimento seco, enquanto apenas um felino (1,1%) se alimentava

somente de comida húmida. Na Tabela 5 exemplifica-se em detalhe que tipo de alimentos era 

administrado aos felinos em estudo até o aparecimento da DTUIF.

Tabela 4 – Análise estatística relativa à dieta administrada aos animais em estudo antes do aparecimento da DTUIF.

DIETA Total % Total %

Hill’s® 3 3,3 Comum Húmida 1 1,1

Royal Canin® 9 9,8 Comum Seca + Húmida 22 23,9

Purina® 10 10,9

Friskies® 12 13,0

Especial (Perscription

Diet i/d Hill’s®)
1 1,1

Whiskas® 13 14,1 Caseira + Seca 3 3,2

Comum

Seca

Outra (Supermercado) 18 19,6

A dieta mais frequentemente consumida pelos animais nesta pesquisa foi a ração seca

industrializada de diversas marcas comerciais, concordando com diversos estudos

similares18,21,37,38,52,56, tendo Balbinot et al (2006) mesmo realçado que os felinos que ingerem 

ração seca têm 8 vezes mais probabilidade de apresentar DTUIF do que aqueles que comem

comida caseira. O consumo de ração seca propicia um maior volume fecal e maior perda de

água fecal, o que pode reduzir o volume de urina. Esta redução aumenta a concentração de 
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diversas substâncias na urina ficando esta supersaturada contribuindo para a formação de

cristais e para o processo inflamatório da bexiga.20,24,56 Além disso, apesar da ingestão de água 

aumentar com a diminuição do conteúdo de humidade do alimento, os gatos que consomem 

alimentos secos costumam ter uma ingestão de água total mais baixa dos que os que

consomem alimentos húmidos.3 No entanto, e contrariando o afirmado, Cameron ME et al 

(2004) e Buffington et al (2006), nos seus estudos com casos-controlo, concluíram que o tipo

de dieta não é muito determinante para o aparecimento da DTUIF. Isto poderá ser devido às

diferenças na composição das dietas ao longo da vida do animal.11

O consumo de ração seca industrializada pode ter uma participação relevante no

desencadeamento e no agravamento da DTUIF, principalmente se os animais não recebem

água em quantidade e qualidade adequadas.4 Porém, todos os proprietários dos animais em 

estudo afirmaram fornecer-lhes água fresca diariamente, o que indica que a quantidade de

ingestão de água poderá depender predominantemente do animal. 

É defendido que felinos com acesso a fontes de água corrente têm menos probabilidade

de apresentarem DTUIF.4 No presente estudo, averiguou-se que pouco mais de metade dos 

felinos estudados (58,7%) não possuíam qualquer interesse em beber de outras fontes de água

que não do seu bebedouro habitual, como os pingos das torneiras espalhadas pela casa ou 

poças de água. Esta situação conduz, à partida, à menor ingestão de água por parte do animal 

e, por consequência, ao aparecimento de uma urina mais concentrada favorecendo o

aparecimento da DTUIF.

Época do ano - Relativamente ao aparecimento da DTUIF ao logo do ano (Gráfico 12), existe

um equilíbrio entre as 4 estações, verificando-se um ligeiro predomínio na época invernal 

(29,4%), estando de acordo com outros estudos.4,15,20,56 Isto poderá prender-se com as

temperaturas baixas que conduzem à redução da actividade física56. Num estudo de 2001,

apesar de se ter concluído que a estação do ano não é biologicamente importante para a 

DTUIF, observou-se que a DTUIF era mais diagnosticada no mês de Março e menos em 

Agosto (ao contrário do presente estudo: Agosto foi dos meses em que mais se diagnosticou e

Março um dos meses com menos ocorrências).34

Gráfico 12 – Análise estatística relativa à época do ano em que surgiu a DTUIF nos animais estudados.
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Sinais clínicos – Os motivos da consulta, relatados pelos proprietários, foram dos mais

diversos (Tabela 5), predominando a prostração (40,2%), a poliquiúria e hematúria (34,8%), tal

como demonstra a Figura 1, e a tentativa falhada de urinar ficando muito tempo na liteira

(29,3%). Esta diversidade foi igualmente observada em vários estudos18,23,33,38, sendo

característico da DTUIF. A variação de percentagens entre estudos poderá dever-se ao

diferente grau de gravidade com que os proprietários levam os seus animais ao centro médico-

veterinário e à sua capacidade de reconhecer os sinais clínicos. Refira-se que grande parte das 

queixas dos proprietários estava relacionada com o tracto urinário. As restantes, como

anorexia, vómitos, hiper e hipotermia, estavam associadas às consequências da obstrução

uretral e insuficiência renal.20

Tabela 5 – Análise estatística relativa aos sinais clínicos apresentados pelos animais estudados.

SINAIS CLÍNICOS Total % Total %

Anúria 25 27,2 Muito tempo na liteira 27 29,3

Disúria 13 14,1 Lamber a genitália 3 3,3

Poliquiúria 32 34,8 Anorexia 7 7,6

Hematúria 32 34,8 Prostração 37 40,2

Periúria 17 18,5 Vómitos 6 6,5

Estrangúria 6 6,5 Hipertermia 2 2,2

Vocalização ao urinar 25 27,2 Hipotermia 4 4,3

Figura 1 – Gato com hematúria, após cateterização urinária.
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Obstrução - Uma percentagem significativa dos animais estudados (59,8%) apresentou-se à

consulta com sinais de obstrução (Gráfico 13), resultado semelhante ao observado por Gerber

et al (2005), 58%, e inferior ao constatado por Lima et al (2007), 73,8%. Lekcharoensuk et al

(2002), Lekcharoensuk et al (2001), Kruger et al (1991), Barsanti et al (1996) e Eggertsdo’ et al

(2007) registaram percentagens de obstrução bem menores: 15,4; 18; 19; 33 e 37%,

respectivamente.

Focando apenas os casos idiopáticos, 68,4% dos felinos apresentavam-se obstruídos,

percentagem mais elevada do que a apontada por Gerber et al (2005), de 55%. Este mesmo

autor verificou que todos os tampões uretrais conduziram à obstrução, tal como neste estudo. 

As variações nos resultados dos diferentes autores poderão estar relacionadas com a 

capacidade dos proprietários de reconhecer precocemente os sinais clínicos de DTUIF nos

seus animais. Esta capacidade parece revelar-se menor no presente estudo.

Foi provado18 que as instituições de referência têm mais casos de animais obstruídos do

que as clínicas privadas, dado que a maioria dos seus animais são referenciados, o que, aliás,

se constata neste estudo pois, quando observados apenas os casos referidos, a percentagem

de felinos obstruídos aumenta consideravelmente, sendo de 87%.

Dos casos não obstruídos, 62,2% eram do sexo masculino; já todos os casos obstruídos

pertenciam a esse sexo, confirmando o observado noutros estudos.18,19,52 Estes resultados 

confirmam a bibliografia de referência que defende a não existência de diferenças entre

machos e fêmeas em casos não obstrutivos, enquanto que, em casos de obstrução uretral, os

machos felinos apresentam maior predisposição devido ao comprimento e diâmetro da sua

uretra.4,20,56

Gráfico 13 – Análise estatística relativa à obstrução nos animais em estudo.

Etiologia da DTUIF - Neste estudo, a causa idiopática foi o diagnóstico mais frequente sendo

observado em 62,0% dos casos. Este resultado está em concordância com os observados por 

Lekcharoensuk et al (2001), Gerber et al (2005), Kruger et al (1991) e Barsanti et al (1996) que

verificaram 63, 57, 55 e 51%, respectivamente, dos casos de DTUIF com causa idiopática.
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A segunda causa etiológica mais identificada foi a litíase (Figura 2), detectada em 

15,2% dos casos, seguida das ITU’s (12,0%) e dos casos sem diagnóstico estabelecido (6,5%), 

estes por questões económicas dos proprietários; a etiologia menos representada (4,3%) é o

tampão ou rolhão uretral (Figura 3). 

Figura 2 – Evidência radiográfica de cálculos na bexiga e na uretra distal de um gato obstruído.

Figura 3 – Tampão uretral de um gato, retirado por manipulação digital da uretra distal e compressão manual da

bexiga.

Na Tabela 6 exemplificam-se os resultados obtidos relativamente à etiologia da DTUIF

dos animais em estudo bem como os resultados distinguindo felinos referenciados e não

referenciados e com e sem obstrução. Comparam-se, ainda, estes dados com os de outros 

estudos em condições semelhantes. 
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Tabela 6 – Análise estatística percentual: etiologia da DTUIF dos animais estudados e comparação com outros

estudos.

Causa

Estudos
Idiopática Cálculo ITU

Sem

Diagnóstico

Tampão

uretral
Outras

Casos não referenciados 60,9 15,9 15,9 5,8 1,5 -

Casos referenciados 65,2 13,1 0.0 8,7 13,0 -

Total 62,0 15,2 12.0 6,5 4,3 -

Westropp et al (2005) 55 a 69 13 a 28 - - - -

Gerber et al (2005) 57 22 8 3 10 -

Lekcharoensuk (2001) 63 10* 12 - - -

Não obstruídos 48,7 16,2 24,3 10,8 - -

Markwell (1998) 64,2 14,7 - - - -

Reche et al (1998) 93 7 - - - -

Gunn-Moore (2003) 65 15 <2 - - <20

Obstruídos 70,9 14,6 3,6 3,6 7,3 -

Westropp et al (2005) 28 10 2 - 60 -

Kruger et al (1991) 29 12 ** 59 -

Barsanti et al (1996) 42 5 ** 42 11

Gerber et al (2008) 53 29 - - 18 -

Reche et al (1998) 22 - 11 - 67 -

Balbinot et al (2006) 39,5 60,5

*inclui rolhões uretrais; ** ITU’s estão envolvidas em alguns dos casos nas outras etiologias

A diferenciação entre a causa idiopática não obstrutiva e os tampões uretrais pode ser 

complicada, pois estes últimos foram diagnosticados apenas quando observados e muitas 

vezes podem não o ser.18 Sabendo que em 70,2% dos casos idiopáticos se detectaram cristais 

no sedimento urinário, constituintes importantes dos tampões uretrais21, é permitido concluir

que o diagnóstico de causa idiopática poderá não estar correcta, havendo mais casos de 

tampões uretrais do que os registados. Curiosamente, caso se incluíssem todos os casos com

cristais, presentes no sedimento urinário, na etiologia de tampões uretrais, esta estaria

representada por 47,8% dos casos, aproximadamente metade de todos os casos de DTUIF

estudados. Por outro lado, quando se observam apenas os casos idiopáticos em que se 

reconheceram cristais no sedimento urinário, verifica-se que 77,5% destes conduziram à 

obstrução, podendo indicar uma vez mais a identificação errónea desta etiologia. Além disso,

há registo de tampões sem cristais que, se forem empurrados através da cateterização urinária

antes de serem identificados, passam despercebidos.26 Assim se explicaria o porquê de

percentagens tão elevadas de obstruções causadas por tampões uretrais verificadas por

diversos autores.4,6,23,29,56
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As infecções bacterianas que, de um modo geral, não são frequentes no gato deveriam 

ser diagnosticadas através da análise qualitativa da urina. Este procedimento muitas vezes não

foi realizado, o que poderá ter conduzido a um falso resultado.18,21 Segundo Gunn-Moore

(2003) e Westropp et al (2005) as ITU’s ocorrem em cerca de 2% dos animais, percentagem 

bastante inferior à observada neste estudo, podendo indiciar que a ITU foi mal diagnosticada,

visto ter-se baseado apenas na presença abundante de bactérias no sedimento urinário. 

Composição dos urólitos - Estudos recentes realizados nos EUA avaliaram a 

evolução da composição dos urólitos desde os anos 80. Assim, verificaram um predomínio da 

estruvite relativamente ao oxalato de cálcio no início dos anos 80; este viu a sua frequência

aumentada desde os anos 90 até aos anos 2000.13,46,49 A partir desta data, a estruvite

aumentou novamente a sua predominância estando presente, em 2007, em 49% dos urólitos,

contra 41% de oxalato de cálcio, segundo Osborne et al (2009b). Esta percentagem é mais 

acentuada no presente estudo, em que se observou que 57,1% dos cálculos eram de estruvite. 

De referir que estes foram identificados como tal pelo tipo de cristais presentes na urina.

Geralmente, se os urólitos e a cristalúria estão presentes, têm a mesma composição; no

entanto, podem ocorrer excepções: na presença de bactérias produtoras de urease, podem

originar-se cristais de estruvite concomitantemente com urólitos de oxalato de cálcio ou sílica.20

Deve-se ter em atenção que os urólitos podem ocorrer sem cristalúria, assim como a cristalúria

pode estar presente sem urólitos.8,41 Porém, vários autores8,41 verificaram que a maioria dos

gatos com urólitos de estruvite apresenta cristalúria, ao contrário dos gatos com urólitos de

oxalato de cálcio, em que mais de metade não têm cristalúria. Os restantes cálculos (42,9%),

não foram identificados quanto à sua origem, havendo a possibilidade da percentagem de

57,1% não ser real, podendo ser ainda maior. Sendo assim, e tendo em conta que nenhum dos 

cálculos foi sujeito a análise qualitativa, o diagnóstico do tipo de urólito não será 

completamente fiável. 

Acredita-se que os factores alimentares, especialmente a ingestão de grandes

quantidades de magnésio, tenham uma forte participação na formação dos cristais e dos 

cálculos de estruvite.36 Num estudo que avaliou os factores de risco das dietas em gatos com 

urolitíase, verificou-se que as dietas formuladas para diminuir o risco de formação de estruvite,

através da acidificação da urina, aumentam o risco de formação de oxalato de cálcio e o

contrário também é observado.37 Os fabricantes de comidas para gatos foram, ao longo dos 

anos, alterando o conteúdo das suas dietas, no que respeita ao teor de magnésio, pH, entre

outros parâmetros, numa tentativa de minimizar a prevalência de estruvite e/ou oxalato.13 Neste 

estudo, todavia, não se determinaram as características das dietas consumidas pelos felinos

em estudo. 
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Composição dos tampões uretrais – Está estudado que, desde 1981, a estruvite tem vindo a 

ser o mineral predominante nos tampões uretrais46,48,49, sendo que recentemente Osborne et al 

(2009b) verificaram uma predominância da estruvite de 92% e apenas 1% de oxalato de cálcio, 

estando de acordo com o presente estudo, em que a totalidade dos tampões uretrais tinham 

estruvite na sua composição. Apesar da variação na proporção dos urólitos de estruvite e

oxalato de cálcio ao longo dos anos, inesperadamente, a estruvite continuou a ser o principal 

componente dos tampões uretrais. O porquê desta constante predominância da estruvite nos 

tampões uretrais face à sua variação ao longo dos anos nos urólitos não está ainda explicado.

Independentemente da razão, esta prevalência da estruvite é vantajosa em termos

terapêuticos.46,48,49

Tira reactiva da urina - Dos 92 felinos estudados, fez-se o teste da tira reactiva urinária a 75

(81,5%). A maioria dos animais (73,3%) apresentou valores de pH urinário entre os 6 e os 7 

(Gráfico 14), sendo o pH urinário médio de 6,5. Este resultado foi inferior ao observado por 

Lima et al (2007) e Reche et al (1998) que registaram valores médios de 7,5 e 7,8,

respectivamente. Contudo, o valor normal do pH urinário pode situar-se entre os 5 e os 8,8 

sendo influenciado pelo tipo de alimento, momento e método de alimentação e quantidade de

alimento consumido, para além de que está provado que o stresse aumenta o pH urinário dos

felinos. Por consequência, é difícil interpretar um só valor de pH, em especial se se ignora a 

alimentação do animal.3,58 Porém, este parâmetro afecta a solubilidade dos constituintes da

urina e, deste modo, pode repercutir-se na solubilidade dos produtos e aumentar ou diminuir a 

probabilidade de cristalização dos solutos; trata-se, por isso, de um factor de extrema

relevância na etiopatogenia de algumas formas de urolitíase.5 A estruvite, por exemplo, é

aproximadamente 100 vezes mais solúvel com pH 6,4 do que com pH 7,7.20 Assim, os cristais

e, por consequência, os urólitos de estruvite, formam-se em urina com pH  6,5.8,25,35 Neste

estudo, 56% das urinas estudadas tinham o pH acima deste valor, o que coincide com a maior 

frequência de cristais de estruvite na urina, comentado mais à frente.

Gráfico 14 – Análise estatística relativa aos valores de pH urinário presentes nos animais estudados.
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No que concerne aos restantes parâmetros avaliados na tira urinária (Tabela 7),

constatou-se que a maioria dos felinos que se submeteram a este teste diagnóstico (93,3%)

possuía proteínas e eritrócitos na sua urina, resultado ligeiramente inferior ao evidenciado por 

Reche et al (1998) e Horta (2006), com a totalidade das amostras com hematúria e proteinúria.

A hematúria é um achado comum em todas as etiologias da DTUIF e pode ser consequência

do método de recolha de urina.39 A excreção de proteína pode ser um importante indicador de

uma inadequada função renal, apesar de haver causas não renais de proteinúria. A proteinúria

grave geralmente indica aumento da permeabilidade glomerular, mas também pode ocorrer 

quando há presença de sangue ou exsudados de qualquer parte do tracto urinário. Quando são

detectadas concentrações elevadas de proteína na tira reactiva, deve-se sempre proceder a

um exame de sedimento, com o intuito de localizar a presença de células ou cilindros proteicos,

o que pode ajudar a determinar a origem da proteína, nomeadamente se esta é de origem

renal ou do TUI.5

Quanto à leucocitúria, 24% as amostras foram positivas, sendo a maioria por 

contaminação bacteriana no acto de recolha da urina. Todavia, a tira reactiva não é um teste

muito fiável para a detecção de leucócitos na urina, estando associado a falsos negativos; 

deve-se, por isso, recorrer à análise de sedimento.5

Tabela 7 – Análise estatística relativa aos parâmetros da tira reactiva da urina realizada na urina, dos animais

estudados.

Total % Total % Total %

0 + 5 6,7 0 + 57 76,0 0+ 5 6,7

1 + 10 13,3 1 + 6 8,0 1+ 17 22,7

2 + 40 53,4 2 + 4 5,4 2+ 20 26,6

3 + 19 25,3 3 + 7 9,3 3+ 30 40,0

Proteínas

4 + 1 1,3

Leucócitos

4+ 1 1,3

Eritrócitos

4+ 3 4,0

Densidade urinária - Tal como os parâmetros obtidos através da tira reactiva da urina, a

densidade urinária (Gráfico 15) foi avaliada em 81,5% dos gatos estudados. Este parâmetro

deve ser cuidadosamente analisado, pois o tipo de dieta pode influenciar o resultado. Assim, 

gatos alimentados com comida húmida têm valores próximos a 1,030, enquanto que, quando

alimentados com comida seca, estes situam-se nos 1,050, o que está em concordância com o

presente estudo em que 50,7% dos felinos apresentaram uma densidade superior a 1,040,

consequência da dieta seca.53,56 Este factor é relevante uma vez que uma urina muito

concentrada pode conduzir à formação de urólitos.5
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Gráfico 15 - Análise estatística dos valores de densidade urinária observada nos animais estudados.

Exame de sedimento – Este método foi realizado em 90,2% dos felinos e destes, 69,9%

apresentaram eritrócitos (microhematúria), percentagem inferior à observada por Gerber et al

(2005), de 83%. A microhematúria pode ser causada pelo trauma durante a cateterização 

urinária, o que pode explicar estes resultados.18

Registou-se a percentagem de 42,2% dos felinos com células de descamação. O seu 

número aumentado justifica-se pela existência de infecção e/ou irritação do TUI.5

A cristalúria foi observada em 61,4% dos animais que se submeteram a esta análise.

Este resultado difere do de outros estudos em que a cristalúria oscila entre os 35 e os 78%.

Não obstante esta variação, constatou-se que existe uma associação significativa entre a 

DTUIF e a cristalúria.18,52 No que concerne à sua composição, 87,5% eram de estruvite (Gráfico

16, Figura 4), resultado superior ao observado por Reche et al (1998) de 51%. Curiosamente,

este autor registou uma percentagem de 2,5% de oxalato de cálcio, dado semelhante ao

observado no presente estudo, de 5,0%. Estas diferenças podem ser devidas à diferente

alimentação entre os animais em estudo, factor relevante para a formação de cristais.3,6 Ainda 

foram observados 7,5% de cristais sem estrutura conhecida, provavelmente pela sua

degradação durante o processo de recolha.

Gráfico 16 – Análise estatística relativa à composição dos cristais presentes no sedimento urinário dos animais

estudados.
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Figura 4 – Aspecto microscópico da urina de dois gatos com sinais de DTUIF, onde se observam cristais de

estruvite.

As bactérias estavam presentes em 24,1% dos sedimentos urinários avaliados,

percentagem semelhante à observada por Eggertsdo’ et al (2007), uma bacteriúria de 33%.

Destas bactérias, 55,0% eram cocos, 40,0% eram bacilos, possivelmente E. Coli que é a

bactéria mais frequente, e 5,0% eram cocos e bacilos. A morfologia das bactérias e o pH

urinário poderão ser utilizados para predizer qual o organismo mais provável e escolher o

tratamento mais adequado; no entanto, a cultura bacteriana é recomendada em todos os 

doentes com suspeita de ITU.58 A urina corada (por exemplo, com Diff Quick) diminui muito os 

falsos-positivos para bacteriúria. Num estudo recente, verificou-se que 89% dos sedimentos

urinários não corados de felinos, considerados como positivos para bacteriúria, resultaram

estéreis quando avaliados com cultura bacteriana.28

No que respeita às células inflamatórias, estas foram observadas em 22,9% dos felinos

sujeitos a esse exame. Gerber et al (2005) obtiveram um resultado ligeiramente inferior: piúria

em 37% dos casos. Destes 22,9% de felinos, 4% foram diagnosticados com tampões uretrais,

a 36,8% foram-lhe atribuídas causas idiopáticas e a apenas 15,8% se diagnosticaram ITU’s.

Assim, a análise da presença de leucocitúria e bactérias (Figura 5), não permite inferir se existe

ou não processo infeccioso das vias urinárias, sendo necessário recorrer à cultura bacteriana.
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Figura 5 – Aspecto da urina centrifugada de um gato com DTUIF, que apresentava bacteriúria acentuada.

Cultura bacteriana - Dos poucos felinos que foram submetidos à cultura bacteriana da sua

urina (6,5%), por limitações monetárias dos proprietários, em apenas uma das urinas avaliadas 

(16,5%) se obteve crescimento bacteriano; no entanto, este correspondia à contaminação

bacteriana não tendo qualquer significado diagnóstico; consequentemente, a totalidade destes 

casos foi considerada idiopática. Outros estudos registaram percentagens de 8 e 25% de

crescimento bacteriano15,52, mas estes valores não são comparáveis com o do presente estudo

pois este possui um número muito limitado de culturas bacterianas realizadas. De referir ainda 

que em nenhum dos 11 casos diagnosticados como ITU foi feita a cultura bacteriana, uma vez

mais por opção dos proprietários.

Ureia, BUN e Creatinina - Os parâmetros ureia e BUN ou creatinina, cuja correlação directa

entre eles foi registada24, foram avaliados em 72,8% dos animais (Tabela 8). 

Tabela 8 - Análise estatística dos valores do BUN, ureia e creatinina avaliados no sangue, dos animais estudados.

BUN*

(mg/dL)
Total %

Creatinina**

(mg/dL)
Total %

Ureia***

(mg/dL)
Total %

[ 10 - 41 ] 8 28,6 [0,7 - 2,2] 36 53,7 < 32 13 33,3

] 41 - 140 ] 12 42,8 [3 - 8] 18 26,9 [ 32 - 81 ] 13 33,3

 > 140 8 28,6 [11-21] 13 19,4 ] 81 -140] 6 15,4

 Não fez 25 - > 140 7 18,0

Não fez 25 -

Valores normais de referência: *10 a 41mg/dL; ** 0,7 a 2,2mg/dL; ***32 a 81mg/dL 58
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Os níveis séricos médios de ureia, BUN e creatinina nos felinos com obstrução uretral 

(81,1, 91,6 e 5,8mg/dL, respectivamente) foram significantemente superiores aos valores

médios obtidos para os felinos sem obstrução uretral (26,2, 86,2 e 3,25mg/dL,

respectivamente), justificando-se uma conduta terapêutica de emergência que deve ser

adoptada nos casos de obstrução uretral. Estes parâmetros podem estar acentuadamente

elevados em gatos obstruídos, porém não são indicadores de prognóstico e muitas vezes 

voltam aos níveis normais em poucos dias.14,20

Constatou-se ainda que 72,2%, 86,2% e 25,0% dos felinos não obstruídos tinham

valores normais de creatinina, BUN e ureia, respectivamente. As percentagens de creatinina e

BUN corroboram os resultados de um estudo controle, em que se concluiu que não existem

diferenças entre os níveis médios de ureia e creatinina de animais com e sem DTUIF não 

obstrutivo.52 Também os resultados de Gerber et al (2005), em que apenas 3,5% dos felinos 

com DTUIF não obstrutiva tinham valores altos de ureia e creatinina, confirmam os do presente

estudo. A razão da ureia não ter resultados concordantes não está explicado.

Os diferentes resultados entre estudos podem-se atribuir à percentagem de obstruções 

nos animais estudados, à possível diferença na duração do processo obstrutivo e à prontidão

com que os proprietários de apresentam à consulta com os seus felinos.18,24,33

Tratamento médico - O uso de antibióticos, utilizados na grande maioria dos casos (93,5%),

tal como se observa no Gráfico 17, deveria ser feito idealmente com base em testes de

susceptibilidade, mas apenas numa minoria tal se aplicou, devido às limitações económicas 

dos proprietários. Esta minoria correspondeu aos felinos cujas urinas sofreram culturas

bacterianas, com resultados insatisfatórios na sua totalidade. Afortunadamente, a maioria dos 

antibióticos estão presentes em grande concentração na urina, sendo muitas vezes eficazes

mesmo que o organismo seja considerado resistente.17 Também foi frequente a utilização de

dietas de tratamento durante a hospitalização (84,8%), o uso de analgésicos (73,9%) e de anti-

inflamatórios (76,1%) e a cateterização urinária (Figura 6) bem como a fluidoterapia (71,7%), 

tratamentos estes justificados tendo em conta a alta frequência de casos obstruídos e que a

DTUIF é um processo doloroso. Menos frequentemente utilizados foram os alfa-agonistas 

(17,4%) e os antidepressivos (8,7%); recorreu-se aos antidepressivos quando os casos eram já 

recorrentes, tal como o aconselhado.1

37



DOENÇA DO TRACTO URINÁRIO INFERIOR FELINO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

%

Gráfico 17 – Análise estatística relativa ao tratamento médico realizado nos animais estudados.

Figura 6 – Colocação de um cateter urinário num gato obstruído com um tampão uretral.

Tratamento cirúrgico – Este tratamento consistiu apenas em uretrostomias (Figura 7)  e foi 

executado em 17,4% dos felinos; todos estes casos eram obstrutivos. Este baixo resultado está

em consonância com os observados por Gerber et al (2008), de 22% e Lekcharoensuk et al

(2002) de 7,7% de uretrostomias realizadas. Estes últimos observaram que nos últimos 20 

anos, nos EUA e Canadá, houve um declínio importante na frequência das uretrostomias,

paralelamente à diminuição da frequência das obstruções. Este facto deveu-se ao uso mais 

frequente de dietas, que minimizam a cristalúria de estruvite, e às melhores técnicas médicas

de remoção de urólitos e tampões uretrais.35 É de frisar que esta cirurgia reduz as 

reobstruções, mas não reduz os sinais clínicos recorrentes da DTUIF.19
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Figura 7 – Remoção, por uretrostomia, de um cálculo localizado na uretra distal de um gato e resultado final da 

cirurgia.

Dieta - A dieta de tratamento em casa foi aconselhada a todos os proprietários dos felinos 

estudados, mas apenas 89,1% seguiram o conselho veterinário. Na Tabela 9 exemplificam-se 

as dietas administradas aos animais.

Tabela 9 – Análise estatística da dieta administrada aos animais estudados após diagnóstico de DTUIF.

DIETA Total % Total %

Hill’s s/d ® 15 16,3 Royal Canin Urinary ® 53 57,6

Hill’s c/d ® 9 9,8 Purina UR ® 3 3,2

Hill’s k/d ® 1 1,1

Hill’s x/d ® 1 1,1 Não alterou dieta 10 10,9

Dos 83 proprietários que procederam à administração de dieta urinária ao seu gato, a 

maioria (95,2%) fê-lo com dieta exclusivamente seca. Está provado que a ingestão de comida

húmida reduz significativamente as recorrências da DTUIF; contudo, apesar de recomendado, 

95,4% dos proprietários administrou dieta exclusivamente seca ao seu animal.42,56 Esta

preferência dos proprietários pode ser explicada pelo facto de a forma húmida ser bastante 

mais dispendiosa. Curiosamente, Gerber et al (2005) não encontraram diferenças na evolução 

dos animais entre os alimentados com húmidos e os alimentados com secos.19

Grande parte dos proprietários, 41,0%, ainda continuava a dar a dieta recomendada até

ao momento do questionário para este estudo estatístico (Gráfico 18), demonstrando a sua

preocupação na prevenção da DTUIF dos seus felinos.
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Gráfico 18 – Análise estatística relativa à duração do tratamento dietético efectuado aos animais estudados.

Recidiva - Verificou-se que 45,7% dos felinos compareceram à consulta com sinais de DTUIF

pela primeira vez, semelhante ao valor de 43%, observado por Gerber et al (2005). Dos

restantes (54,3%), a maioria (86,0%) manifestava a primeira ou segunda recidiva desta

doença. Este resultado é ligeiramente inferior ao observado noutro estudo em que 69% dos 

animais eram recidivantes.15 Esta maior percentagem poderá ser justificada pelo facto de o 

estudo citado ter sido realizado num hospital veterinário universitário, de referência,

apresentando-se mais animais com história de DTUIF.

Evolução da doença - Grande parte dos animais estudados (71,7%) melhorou até ao 

momento do questionário para este estudo estatístico (Gráfico 19). Uma percentagem

significativa dos felinos em estudo (21,8%) sofreu novos episódios de DTUIF, apesar de ser 

inferior ao referido por Grauer (2003). Segundo este autor, 30 a 70% dos animais que sofrem

de DTUIF terão uma recidiva. Esta diferença de percentagens poderá ser justificada pelo

menor tempo de seguimento pós-DTUIF dos animais do presente estudo. Ainda é de realçar 

que, dos animais que tiveram mais episódios, 45,0% ainda estavam a ser alimentados com 

dieta de tratamento ou manutenção, enquanto que 55,0% já tinham voltado à sua alimentação

normal, o que demonstra o papel relevante, mas não decisivo, da dieta na prevenção da

DTUIF.

Embora tenha diminuído a frequência de obstrução nos últimos 20 anos, não houve um

melhoramento na prevenção da reobstrução nos gatos já afectados sendo que o prognóstico a

longo prazo, em gatos com obstrução uretral, é reservado.19,35
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Taxa de Mortalidade - Verificou-se uma taxa de mortalidade de 6,5%, em consequência da

DTUIF, excepto um que sofreu eutanásia por agressividade. Esta taxa foi ligeiramente mais

elevada do que a observada por Lekcharoensuk et al (2001) de 5%, e inferior à obtida por 

Gerber et al (2008) que registaram 26% de mortes, justificadas possivelmente pelo diferente 

grau de gravidade da DTUIF nos animais objecto dos diferentes estudos. Dos doentes

referenciados, 22,0% acabaram por morrer enquanto apenas 2,0% dos não referenciados

tiveram o mesmo fim. Esta diferença justifica-se, provavelmente, pelo facto dos animais 

referenciados terem sido anteriormente tratados com insucesso na sua clínica, indo para o

HVM em estado mais crítico.

Gráfico 19 – Análise estatística relativa à evolução da DTUIF dos animais estudados.

Prevenção - No que respeita à prevenção feita pelos proprietários dos felinos estudados,

73,4% admitiu administrar uma dieta de manutenção de modo a evitar novos episódios

recorrentes de DTUIF. Num estudo, verificou-se uma recorrência de 11% dos gatos que se

alimentavam de dieta terapêutica húmida e de 39% dos gatos com dieta terapêutica seca,

demonstrando-se assim a importância da quantidade de água no alimento, mesmo este sendo 

de tratamento.42 No entanto, por questões económicas e, por vezes, por preferência do animal,

88,2% dos proprietários utilizaram dieta exclusivamente seca, apesar da húmida ter sido 

recomendada.

Num estudo recente, definiram-se alguns métodos de enriquecimento ambiental

multimodal (“MEMO”), baseados na história ambiental dos animais. Com esta estratégia foram 

identificadas reduções significativas nos sinais do TUI, no medo, no nervosismo, nos sinais 

relativos ao tracto respiratório, manifestando-se também uma tendência para um decréscimo

da agressividade comportamental. Estes resultados sugerem que os MEMO são clínica e

estatisticamente relevantes, podendo constituir uma abordagem complementar bastante útil 

para a terapia de gatos com DTUIF.10,57 Não obstante o HVM sugerir verbalmente algumas 

orientações relativas aos métodos de enriquecimento ambiental, seria aconselhável uma
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entrega sistemática de recomendações, em forma de listagem, destinadas aos proprietários 

dos felinos com DTUIF. Deste modo, tomariam uma maior consciência da importância desses

factores na prevenção deste problema nos seus animais. 

Limitações - Há diferenças entre os vários estudos, de várias regiões, que comprometem a 

comparação. Estas diferenças podem estar relacionadas com os critérios de selecção, o 

tamanho da amostra ou factores como o ambiente, as características da população felina em

estudo, a frequência com que os proprietários procuram o seu veterinário, entre outros. Além 

disso, há em todos os estudos clínicos um grande número de variáveis que não se podem 

controlar. Por exemplo, neste estudo, algumas informações foram fornecidas pelos

proprietários que podem ter referido ou omitido factos relevantes. Este tipo de interferência

dificilmente se consegue evitar em pesquisas e na rotina clínica.

Também é possível que algumas das análises que não apresentaram diferenças 

estatísticas relevantes possam ter resultados distintos com uma amostragem maior, pois um

baixo número de animais, como é o caso, compromete a validação estatística.
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CONCLUSÃO

Os resultados encontrados confirmam a similaridade entre as estatísticas de estudos

anteriores realizados no estrangeiro e a realidade observada num hospital veterinário do norte

de Portugal, no que diz respeito aos factores de risco, sinais clínicos, meios de diagnóstico,

tratamentos e prevenção da DTUIF. Apenas factores como a castração, a atenção dos donos e

as características da liteira, considerados evidentes para o aparecimento da DTUIF por alguns 

autores, não se revelaram relevantes no presente estudo. Registaram-se ainda algumas

diferenças relativamente a outros estudos quanto aos métodos de diagnóstico e aos seus 

resultados devido a razões que se prendem com a disponibilidade financeira dos proprietários

dos felinos analisados.

Como as características da população de felinos em Portugal são desconhecidas, não

se pode aferir se as variáveis encontradas neste estudo, como peso, idade, alimentação,

acesso à rua, entre outros, podem ser consideradas determinantes para a DTUIF nesses 

animais. O resultado estatístico destas variáveis poderá, provavelmente, reflectir apenas a sua

ocorrência na generalidade da população felina portuguesa. Estes tópicos merecem destaque 

e requerem estudos posteriores, nomeadamente com grupos controlo, sem DTUIF. 
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