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APRESENTAÇÃO  

  

 Este trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.) apresentado ao Curso Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Tuiuti do 

Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Médico Veterinário, é composto 

de um Relatório de Estágio no qual descritas as atividades realizadas durante o estágio 

curricular e dois casos clínicos, abordando pielonefrite e obstrução uretral, acompanhados 

entre o período de 06 de fevereiro a 28 de abril de 2017 no Heart of Harlem Veterinary 

Clinic (HofHVC), sob orientação profissional do Dr. Luis O. Sola e orientação acadêmica 

do professor MSc. Carlos Henrique do Amaral.   

  



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho abordará uma revisão de literatura de dois casos clínicos 

acompanhados durante o estágio curricular no Heart of Harlem Veterinary Clinic, e 

discutirá os processos realizados em ambos casos. Os casos descritos abordaram o tema 

de pielonefrite e obstrução uretral em pacientes felinos. A pielonefrite é causada, 

geralmente, por bactérias ascendentes, embora a disseminação através do sangue seja 

possível, tendo um bom prognóstico se detectada e tratada precocemente. A obstrução 

uretral é um bloqueio agudo do fluxo uretral que pode ser potencialmente fatal, exigindo 

tratamento clínico ou até cirúrgico dependendo do caso. O tema principal deste trabalho 

aborda diagnósticos, tratamentos e prognósticos dos casos citados acima.  

 

Palavras-chave: urolitíase, infecção urinária, obstrução. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper addresses a literature review of two clinical cases followed during the curricular 

internship at the Heart of Harlem Veterinary Clinic, and will discuss the processes 

performed in both cases. The aforementioned cases will address the topic of pyelonephritis 

and urethral obstruction in feline patients. Pyelonephritis is usually due to ascending 

bacteria, despite a possible hematogenous spread, having a good prognosis if detected 

and treated early. Urethral obstruction is an acute blockage of the urethral flow that can be 

potentially fatal, requiring clinical or surgical treatment depending on how the system is 

affected. The main theme of this study is the diagnosis, treatment and prognosis of the 

cases mentioned above. 

 

Key words: urolithiasis, urinary tract infection, obstruction. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 O estágio curricular supervisionado, uma etapa importante da vida acadêmica, tem 

como objetivo aprimorar os conhecimentos adquiridos pelo acadêmico durante a 

graduação para o exercício da profissão futura desenvolvendo novas práticas e 

pensamentos críticos.  

O presente relatório descreve as práticas realizadas durante o estágio curricular 

supervisionado realizado no Heart of Harlem Veterinary Clinic (HofHVC), localizado à 2143 

Adam Clayton Powell Jr. Blvd, Nova York, Nova York, acompanhado pelo orientador 

profissional médico veterinário Luis O. Sola, e sob orientação acadêmica do professor Msc. 

Carlos Henrique do Amaral. O estágio curricular supervisionado foi realizado no período 

de 06 de fevereiro a 28 de abril de 2017, totalizando carga horaria de 420 horas na área 

de clínica médica de pequenos animais.   

 O atendimento de Heart of Harlem Veterinary Clinic é oferecido para animais de 

companhia e animais exóticos, sendo os serviços variam entre consultas, vacinas, 

acompanhamento clinico, exames diagnósticos, internamento e cirurgias. Os 

atendimentos citados são realizados de segunda-feira à sábado sendo que o setor clínico 

funciona das 7:00 às 13:00 e das 16:00 às 19:00 horas, e o cirúrgico é entre às 13:00 e as 

16:00 horas. O atendimento é realizado pelo médico veterinário presente no 

estabelecimento de acordo com cronograma semanal auxiliado de técnicos veterinários, 

assistentes e o estagiário curricular.   

 A equipe hospitalar de heart of Harlem Veterinary Clinic é composta por dois 

veterinarios, quatro veterinary technicians e dois veterinary assistants na área hospitalar. 

Na HofHVC também se encontram três recepcionistas e quatro atendentes para o daycare.   

Neste relatório, todos casos acompanhados são citados sob a casuística de 

HofHVC e dois relatos de casos são destacados; pielonefrite e obstrução de uretra em 

felinos. 

  



 
 

2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 
 

 A clínica veterinária HofHVC está situada no segundo andar de um prédio comercial 

no centro de Harlem, Nova York. A entrada para a clínica (FIGURA 1) abre-se para a área 

de recepção (FIGURA 2), onde a recepcionista está situada junto com a área de espera 

do cliente, onde até três clientes podem ser sentados confortavelmente com seus animais 

de estimação. 

                                             FIGURA 1 – ENTRADA DO HOFHVC 

               

 

                     FIGURA 2 – RECEPÇÃO 

 



 
 

A clínica é composta de dois ambulatórios (FIGURAS 3 e 4), cada um equipado 

com computador com software médico veterinário AVImark utilizado como fichário médico 

dos pacientes. O atendimento, incluído, mas não limitado a exames físicos e vacinas são 

realizados nestes ambulatórios. O ambulatório número um, com entrada pela área de 

recepção, é utilizado para animais de grande porte. O ambulatório número dois possui 

duas entradas, uma pelo corredor lateral e a outra pela área de tratamento. Este é menor 

e sem janelas, sendo utilizado para animais de pequeno porte, principalmente para felinos 

e atendimentos oftalmológicos.  

      

FIGURA 3 – SALA DE ATENDIMENTO 1 

 



 
 

FIGURA 4 – SALA DE ATENDIMENTO 2 

 

A enfermaria (FIGURA 5), localizada no centro do HofHVC, tem acesso à recepção, 

ao ambulatório número 2, à sala cirúrgica, sala de radiografia e ao corredor lateral. A 

enfermaria é composta por duas mesas onde todos procedimentos clínicos são efetuados, 

sendo que uma delas podendo ser convertida à área para procedimentos odontológicos, 

próxima ao equipamento de radiologia odontológica. A área de internamento na enfermaria 

é composta por oito gaiolas (FIGURA 6); um quadro branco utilizado para identificar os 

pacientes e organizar os procedimentos diários de cada; e uma farmácia com completo 

acesso aos medicamentos não controlados da clínica.   Neste local também se encontram 

duas áreas de trabalho com acesso ao software AVImark, uma para o veterinário e outra 

para os técnicos veterinários.  

 



 
 

FIGURA 5 – AREA DE TRATAMENTO 

 

FIGURA 6 – AREA DE INTERNAMENTO 

 

 

 



 
 

O centro cirúrgico (FIGURA 7) é composto possui entrada única, com uma janela 

de ligação para transferência e armazenamento de materiais esterilizados.  Os animais, 

após a tricotomia e a medicação pré-anestésica (MPA) são levados a sala cirúrgica. 

 

FIGURA 7 – SALA CIRURGICA 

 

 

 



 
 

A sala de radiologia (FIGURA 8) possui equipamento radiológico digital e um 

computador onde as imagens são exportadas para um radiologista terceirizado.  

 

FIGURA 8 SALA DE RADIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A sala de isolamento (FIGURA 9) é composta por três gaiolas para animais 

internados, uma pia e equipamentos necessários para o atendimento ao paciente. Destes 

equipamentos, nenhum é retirado para uso em outro local, incluído os produtos de limpeza. 

Nesta área somente é autorizada a entrada de veterinários e veterinary technicians, que 

possuem conhecimento adequado para manuseio desta área.  

 

FIGURA 9 – SALA DE ISOLAMENTO 

 

A clínica possui uma sala especifica para hospedagem de felinos (FIGURA 10). 

 

   FIGURA 10 – SALA DE HOSPEDAGEM DE FELINOS 

 



 
 

A sala de tosa (FIGURA 11) e daycare (FIGURA 12) são localizadas no final do 

corredor lateral. Os animais admitidos para tosa e daycare somente serão atendidos se as 

vacinas encontram-se atualizadas e o animal tem comprovante de teste fecal OPG 

negativo nos últimos seis meses ou um mês em casos de clientes novos. As vacinas 

requeridas para o atendimento incluem raiva, cinomose, bordetella e influenza (H3N8).  

 

FIGURA 11 – SALA DE TOSA 

 

FIGURA 12 – DAYCARE 

 



 
 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

 As principais atividades desenvolvidas durante o estágio curricular incluíram auxílio 

nas consultas de rotina, auxílio nos atendimentos de emergência, colheita de material 

biológico para realização de exames complementares, realização de citologia otológica e 

coproparasitológico, realização de exames radiológicos e auxilio em exames 

ultrassonográficos, auxílio em cirurgias, além do monitoramento e administração de 

medicamentos para pacientes internados sob as instruções do veterinário. Nestas 

atividades houve colaboração para criar, avaliar e comparar possíveis protocolos 

juntamente com o veterinário para estabelecer a melhor terapia possível. 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 Durante o estágio foram acompanhados 530 casos incluindo consultas e cirurgias 

representados nas tabelas 1 a 7. 

TABELA 1 – CONSTULTAS ACOMPANHADAS DE ACORDO COM ESPÉCIE NO 

PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Espécie N° de casos Porcentual (%) 

Réptil 1 0,2 

Ave 2 0,4 

Logomorfa 2 0,4 

Roedor 4 0,8 

Felina 138 26,0 

Canina 383 72,2 

TOTAL 530 100 

TABELA 2 – MOTIVO DA CONSULTA NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 28 DE 

ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Motivo da consulta N° de casos Porcentual (%) 

Imunização 316 59,6 

Enfermidades 214 40,4 

TOTAL 530 100 



 
 

 Como demonstrado na tabela 2, durante o período de estágio curricular houve 530 

consultas acompanhadas ao total, sendo que destas 316 foram de animais sem evidencia 

de alterações patológicas para imunização. A Tabela 3 mostra as vacinas aplicadas aos 

pacientes admitidos em HofHVC. As restantes 214 consultas incluíram diversas doenças 

apresentadas na tabela 4 de acordo com o sistema acometido.  

 

TABELA 3 – VACINAS ADMINISTRADAS NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 28 DE 

ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Vacina N° de casos Porcentual (%) 

Bordetella 204 27,2 

Raiva 162 21,6 

DA2P4L 134 17,9 

Influenza 128 17,1 

FVRCP 61 8,1 

DA2P 28 3,7 

Leptospirose 22 2,9 

Lyme 11 1,5 

TOTAL 750 100 

 

 As vacinas utilizadas no HofHVC para pacientes caninos são adquiridas da Merial® 

a FVRCP felina da Fort Dodge® via um representante. As vacinas Merial® fazem parte 

dos produtos da linha sem adjuvantes, Recombitek ®. A vacina oral contra Bordetella 

contém a bacteria Bordetella bronchiseptica e o adenovírus tipo II. A clínica possui duas 

opções para clientes imunizando seus cães contra cinomose, adenovírus, parainfluenza 

(DA2P) e parvovírus. Uma com quatro sorotipos de Leptospiras e uma sem. Os quatro 

sorotipos que a vacina possui são L. canicola, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae 

e L. Pomona que quando combinada se denomina DA2P4L. A vacina de Bordetella utiliza 

um extrato da bactéria Borrelia burgdorferi. Já a vacina para raiva não faz parte da linha 

Recombitek, uma vez que ela contém o vírus morto, sendo ela a IMRAB 3 TF, que protege 

o paciente por até três anos. 

 



 
 

TABELA 4 – ENFERMIDADES EVIDENCIADAS AO EXAME FÍSICO DE ACORDO COM 

SÍSTEMA ACOMETIDO NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2017 

NO HOFHVC. 

Sistema acometido N° de casos Porcentual (%) 

Tegumentar 93 43,5 

Gastrointestinal 62 29,0 

Oftalmológico 36 16,8 

Renal 12 5,6 

Múltiplos  6 2,8 

Respiratório 3 1,4 

Cardíaco 2 0,9 

TOTAL 214 100 

TABELA 5 – PACIENTES INTERNADOS DE ACORDO COM ESPÉCIE NO PERÍODO DE 

06 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Espécie N° de casos Porcentual (%) 

Canino 8 57,1 

Felino 6 42,9 

TOTAL 14 100 

 

 Dos pacientes apresentados na tabela 4, 14 foram admitidos para internamento. 

Um número maior de pacientes foi recomendado para internamento, mas devido a agentes 

variados os proprietários não aceitaram. Destes pacientes dois casos se destacam, ambos 

felinos com o sistema renal acometido, os quais serão descritos neste relatório.  

TABELA 6 – EXAMES LABORATÓRIAIS ACOMPANHADOS NO PERÍODO DE 06 DE 

FEVEREIRO E 28 DE ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Exame N° de casos Porcentual (%) 

Raspado de pele 6 3,4 

Coproparasitológico 15 8,5 

Citologia Otológica 155 88,1 

TOTAL 176 100 



 
 

TABELA 7 – EXAMES DE IMAGEM ACOMPANHADOS NO PERÍODO DE 06 DE 

FEVEREIRO E 28 DE ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Espécie N° de casos Porcentual (%) 

Radiologia Odontológica 31 51,7 

Radiologia 23 38,3 

Ecocardiograma 3 5,0 

Ultrassom 3 5,0 

TOTAL 60 100 

 

 Os exames de imagem, radiografia e ultrassonografia especificamente, foram 

utilizados de forma indispensável nos casos relatados de pielonefrite e da doença 

idiopática de trata urinário inferior. 

 

TABELA 8 – CIRURGIAS ACOMPANHADAS DE ACORDO COM SISTEMAS NO 

PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO E 28 DE ABRIL DE 2017 NO HOFHVC. 

Cirurgia N° de casos Porcentual (%) 

Reprodutor 24 68,6 

Tegumentar 7 20,0 

Oftalmológica 3 8,6 

Gastrointestinal 1 2,8 

TOTAL 35 100 

 

 Como evidenciado na tabela 8, as cirurgias do trato reprodutor foram as mais 

realizadas, compostas de 17 orquiectomias e sete ovariosalpingohisterectomias. Dentro 

das cirurgias oftalmológicas houve uma enucleação em um felino de trê meses de idade e 

a correção de prolapso da glândula da terceira pálpebra pelo sepultamento da glândula 

em dois caninos. As cirurgias tegumentares foram compostas da remoção de nódulos e 

massas subcutâneas. A cirurgia gastrointestinal se refere a um caso de remoção de corpo 

estranho em um canino de cinco meses de idade.   



 
 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 ANATOMIA 

 

O sistema ou trato urinário inclui os rins, os ureteres, a vesícula urinaria e a uretra; 

o tubo através do qual a urina sai do corpo. Os rins são pareados e residem no abdômen 

dorsal, um à esquerda e um à direita (FIGURA 13) (KONIG & LIEBICH, 2009; KLEIN, 

2005). 

FIGURA 13 – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA  

RENAL EM FELINOS 

                                    FONTE: www.vet.cornell.edu 

O rim possui duas partes, onde a região externa do rim é chamada de córtex e a 

região interior é a medula. O centro é a pelve que leva ao ureter (FIGURA 14) (KLEIN, 

2005; KONIG, H.E., LIEBICH, H. 2009). 

    

            FIGURA 14 – ESTRUTURA RENAL 

   FONTE: www.jouefct.com/wp-content/uploads/2015/ 



 
 

Para o rim exercer sua função ele necessita de componentes especializados, sendo 

o mais importante o néfron. Há aproximadamente 190,000 néfrons em cada rim em felinos. 

O néfron está localizado no córtex do rim, exceto a alça de Henle, que atinge até a medula. 

Os capilares formam um nó na cápsula de Bowman, que é chamado de glomérulo, onde 

ocorre a filtração glomerular (KONIG & LIEBICH 2009). O néfron é responsável por 

converter o filtrado glomerular em urina. Eles são compostos por duas partes principais, 

corpúsculo renal e os túbulos. O corpúsculo renal pode ser subdividido no glomérulo e na 

cápsula de Bowman. Os túbulos são divididos no túbulo proximal, alça de Henle, o túbulo 

distal e os dutos coletores (FIGURA 15) (KLEIN, 2005; KONIG & LIEBICH, 2009). 

 

                       FIGURA 15 – ESTRUTURA DO NEFRON 

              FONTE: https://imjustanotherstudent.files.wordpress.com 

 



 
 

A vesícula urinária é um órgão muscular macio em forma de balão encontrado na 

parte caudal do abdômen que fornece os meios para o armazenamento temporário de 

urina. A vesícula urinária pode ser dividida em três regiões: ápice, corpo e colo (KLEIN, 

2005; KONIG & LIEBICH, 2009). O revestimento muscular liso do ápice e do corpo da 

bexiga são feitos pelo músculo detrusor. À medida que a vesícula urinaria distende, o 

revestimento muscular torna-se mais fino e os fascículos musculares individuais mudam 

suas posições em relação um ao outro (KONIG & LIEBICH, 2009). O colo da vesícula 

urinaria tem função de esfíncter onde a submucosa do colo da vesícula urinaria é rica em 

fibras elásticas. Encontrado na porção caudodorsal é o trígono vesical uma área triangular 

de mucosa lisa na parede vesical, e é onde se inserem os ureteres (KONIG & LIEBICH, 

2009). Os ureteres são tubos fibromusculares pareados que transportam urina da pelve 

renal para a bexiga urinária via atividade peristáltica (KLEIN, 2005). 

A uretra, parte do trato urinário distal, serve para ligar a vesícula urinaria ao meio 

exterior. A próstata está posicionada no meio da uretra pélvica do gato macho marcando 

a divisão da uretra pélvica em divisões pré-prostática, prostática e pós-prostática (WANG 

et al, 1999). A uretra pré-prostática se estende do colo da vesícula urinaria até a glândula 

prostática e a uretra prostática se encontra ventral ao corpo da glândula prostática. E a 

uretra pós-prostática percorre do corpo da glândula prostática até a raiz do pênis onde as 

glândulas bulbouretrales emparelhadas estão presentes no gato. Deste ponto em diante é 

denominada uretra peniana, composta por tecido conjuntivo colágeno altamente 

vascularizado, sendo o lúmen menor que nas outras porções (WANG, BHADRA & GRILL, 

1999). 

 

4.2 FISIOLOGIA RENAL 

 

Os rins têm um efeito essencial em quase todos os processos fisiológicos do corpo. 

O mecanismo pelo qual os rins executam essas funções é extremamente complexo e pode 

ser dividido em regulação de fluidos, regulação de resíduos, regulação eletrolítica, 

regulação hormonal, regulação ácido-básica e de estimulação da produção de glóbulos 

vermelhos. 

A capacidade de concentrar e diluir a urina é uma função importante dos rins. É um 

mecanismo cuidadosamente regulado para manter quantidades ideais de fluido na 



 
 

corrente sanguínea e nos órgãos. Quando há níveis baixos de água, como ocorre na 

desidratação, a glândula pituitária secreta o hormônio anti-diuretico (ADH), vasopressina, 

na corrente sanguínea (GRAUER, 2015; KLEIN, 2015). Como resultado, os rins excretam 

menos água na urina, mantendo mais fluidos na corrente sanguínea para neutralizar a 

desidratação. A urina excretada se encontra com uma coloração mais intensa devido a 

uma maior concentração de resíduos que são excretados em relação à quantidade de 

água que está sendo excretada. Quando a ingestão de água aumenta, esta alteração é 

notada pelo organismo e a secreção de ADH diminui (BROWN, 2010; GRAUER, 2015). 

Os eletrólitos também são importantes em relação aos rins. O sódio é de extrema 

importância no funcionamento normal de todas as células, permitindo que os impulsos 

nervosos ocorram e auxiliem na regulação dos níveis de água na corrente sanguínea.  

Através da liberação de um hormônio chamado angiotensina, pelo sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), os rins regulam os níveis de sódio no sangue (BROWN, 

2010; KLEIN, 2015; GRAUER, 2015). Com o aumento de sódio, as forças osmóticas 

puxam moléculas de água em sua direção, aumentando o volume de fluido na corrente 

sanguínea, influenciando também na pressão arterial (BROWN, 2010; KLEIN, 2015). 

Certos processos metabólicos que acontecem no organismo, especialmente o 

metabolismo das proteínas, criam resíduos que são liberados na corrente sanguínea que 

podem ser monitorados (THOMPSON, 2011). Esses resíduos nitrogenados são medidos 

por um parâmetro de sangue chamado nitrogênio ureico sanguíneo (BUN). Outro produto 

residual que é regulado pelos rins é a creatinina, produto do metabolismo de proteína 

muscular (BROWN, 2010; KLEIN, 2015). Os rins também excretam toxinas e substâncias 

externas que são introduzidas no corpo que podem ser monitoradas através da taxa de 

filtração glomerular (TFG), medida em mL / minuto (BROWN, 2010; KLEIN, 2015).  Esta 

taxa é muito importante uma vez que demonstra quando resíduos não são eliminados, um 

problema encontrado durante a desidratação levando a um baixo nível de TFG. Em 

contrapartida, uma taxa alta de TFG demonstra que os rins estão excretando constituintes 

sanguíneos normais, como proteínas, quando não devem ser (BROWN, 2010; GRAUER, 

2015; KLEIN, 2015). 

 Os rins também regulam os níveis de cálcio e fósforo através dos hormônios 

calcitriol e paratormônio. Eles também regulam a vitamina D que por sua vez age na 



 
 

absorção de cálcio nos intestinos. Se a doença renal progredir o suficiente, o excesso de 

secreção de paratormônio faz com que os ossos se tornem inchados e fibrosos, pois o 

corpo tenta manter um nível normal de cálcio sanguíneo (KLEIN, 2015).  

 O pH sanguíneo, é outro ponto importante da fisiologia renal. O rim regula a acidez, 

excretando íons de hidrogênio que se encontram em excesso e pela secreção e 

reabsorção seletiva de bicarbonato (MONAGHAN, et al. 2012). 

Os rins secretam um hormônio chamado eritropoetina na corrente sanguínea. Este 

hormônio circula para a medula óssea e estimula-a a produzir glóbulos vermelhos (KLEIN, 

2015). A falta de níveis adequados deste hormônio causará anemia. Os produtos de 

resíduos tóxicos que se acumulam na corrente sanguínea diminuem a vida útil de um 

glóbulo vermelhos, agravando ainda mais a anemia (MONAGHAN, et al. 2012). 

 

4.3 PIELONEFRITE  
 

4.3.1 Patogênese  
 

A pielonefrite refere-se à infecção na pelve renal, podendo ser unilateral ou bilateral 

(GOULD, 2015; LITSTER, 2011). A via de infecção geralmente é ascendente do trato 

urinário inferior e os fatores de risco são infecção do trato urinário inferior, refluxo 

vesicoureteral, diminuição da resposta imune, baixo fluxo de urinário na pelve renal ou 

ureter, urina diluída e anormalidades da defesa local no epitélio urinário (LITSTER, 2011). 

Além disso, as próprias bactérias podem possuir estruturas de ligação especiais e 

secretam substâncias específicas que melhoram sua capacidade de aderir e colonizar o 

epitélio urinário. Bactérias associadas no desenvolvimento da pielonefrite em cães e gatos 

geralmente são da flora do trato gastrointestinal ou da pele que conseguiram colonizar o 

trato urinário, sendo a Escherichia coli sendo a mais comum em cães e gatos. Outros 

patógenos relatados a causar pielonefrite em cães e gatos incluem Staphylococcus, 

Streptococcus e Enterococcus spp. Proteus, Klebsiella, Pasteurella, Pseudomonas, 

Corynebacterium e Mycoplasma spp (THOMPSON, 2011). 

Fatores predisponentes à pielonefrite incluem históricos de infecções como cistites 

bacterianas recorrentes, endocardite bacteriana, artrite séptica e septicemia (KUKANICH, 



 
 

2011). Certos fatores locais podem aumentar a chance de ocorrer a pielonefrite como 

urolitos, neoplasia do trato urinário, retenção urinária e ureteres ectópicos. Outros fatores 

sistêmicos também podem predispor o paciente a pielonefrite como diabetes mellitus, 

hiperadrenocorticismo e doença renal crônica. O uso de medicamentos 

imunossupressores também está relacionado a casos de pielonefrite (KUKANICH, 2011; 

THOMPSON, 2011). 

4.3.2 Diagnóstico e Exames Auxiliares 

Certos testes de diagnóstico devem ser realizados para diagnosticar a pielonefrite 

definitivamente e excluir outros processos de doenças que possam causar sintomas 

semelhantes. Um histórico completo, descrição de sinais clínicos e exame físico completo 

são uma parte importante da obtenção de um diagnóstico presuntivo de pielonefrite 

(NELSON & COUTO, 2013).  

O eritrograma pode se encontrar dentro dos limites normais, mas uma contagem 

elevada de glóbulos brancos pode estar presente indicando infecção. No hemograma 

também pode se encontrar leucócitos imaturos, representando infeção grave com alta 

utilização de nefrolitos. O perfil bioquímico também pode se encontrar dentro dos limites 

normais, mas pode revelar elevações em creatinina e ureia ou ainda, anormalidades 

eletrolíticas, como elevação de fósforo. A urinálise pode revelar piúria, bacteriúria, 

proteinúria e isostenúria. A ausência de qualquer ou todas estas alterações não exclui a 

pielonefrite. Cultura bacteriana pode ser realizada para confirmar uma infecção do trato 

urinário, no entanto, pode ser negativa em alguns casos de pielonefrite (NELSON & 

COUTO, 2013). 

As radiografias abdominais, embora possam estar dentro dos limites normais, 

podem revelar alterações no tamanho do rim, cálculos urinários ou ajudar a descartar 

outras doenças e causas dos sinais clínicos do paciente. O ultrassom abdominal é 

recomendado na maioria dos casos suspeitos de ter pielonefrite, sendo útil na avaliação 

do rim e na diferenciação entre infecção do trato urinário superior e inferior (PENNICK, 

2015). Existem alterações características observadas dentro da pelve renal que são 

consistentes com a pielonefrite, diferenciando-se em casos agudos e crônicos (QUIMBY, 

2016). Em casos agudos pode-se notar possível renomegalia, a córtex ou a medula podem 

se encontrar com uma hiperecogenicidade generalizada ou com áreas focais ou 



 
 

multifocais hiper ou hipo ecogênicas (PENNICK, 2015). Geralmente há má diferenciação 

córtico-medular e a pelve renal pode estar dilatada com detritos anecóicos ou 

hiperecóicos. Mas, em certos casos, pode não haver anormalidades. Em casos de 

pielonefrite crônica podem haver mudanças secundárias à fibrose renal, os rins podem se 

apresentar atrofiados e com formato irregular (QUIMBY, 2016). A ecogenicidade medular 

e cortical podem se encontrar aumentadas e pode haver má definição córtico-medular. Em 

casos crônicos também pode ser relatada dilatação leve a moderada do ureter pélvico e 

proximal e a urina pode ser anecóica ou conter detritos hiperecóicos visualizados na figura 

16 representados pelas setas (DEBRUYN, 2015; PENNICK, 2015; QUIMBY, 2016).  

 

                   FIGURA 16 –  PELVE E URETER DILATADO EM FELINO COM PIELONEFRITE 

           FONTE: PENNICK, 2015. 

 

Outros exames auxiliares utilizados para diagnosticar a pielonefrite incluem a 

urografia excretora e cultura de amostra urinária retirada da pelve renal. A urografia 

excretora é útil na documentação da pielonefrite, como também ajuda a detectar urólitos, 

e pode identificar outras anormalidades, como ureteres ectópicos, que podem causar uma 

série de sinais clínicos, mais comumente, incontinência urinária e infecções recorrentes 

(NELSON & COUTO, 2013). A cultura bacteriana da pelve renal deve ser realizada com a 

orientação do ultrassom abdominal. Este teste é importante em pacientes que obteve 

cultura urinária negativa, onde não foram encontradas células da pelve renal, nas amostras 

da vesícula, mas continuam suspeitos de pielonefrite (QUIMBY, 2016). 



 
 

4.3.3 Manifestações Clínicas 

Muitos pacientes não demonstram sinais clínicos quando apresentam pielonefrite, 

embora possam existir sinais de doença do trato urinário inferior. Estes sinais clínicos são 

variáveis que em muitos casos não apresentam anormalidades encontradas no exame 

físico (THOMPSON, 2011). Muitas vezes, os sinais clínicos progridem sem serem 

reconhecidos até ocorrer a insuficiência renal. Embora possa ocorrer insuficiência renal 

aguda, a pielonefrite é mais comumente associada à doença renal crônica (DRC). A 

pielonefrite aguda pode ser associada com depressão, anorexia, pirexia, vômitos e dor 

lombar ou abdominal, especialmente na palpação renal. A pielonefrite crônica pode ser 

subclínica ou associada à pirexia intermitente, anorexia e depressão, ou resultar em 

uremia em casos de extensa destruição do parênquima renal (NELSON & COUTO, 2013). 

A polidipsia e a poliúria podem ocorrer devido à redução da capacidade de concentração 

de urina através da interferência do mecanismo de contracorrente medular renal. Sinais 

como febre, disúria, polaquiuria, estrangúria, hematúria e urina com mal odor ou 

descolorida podem ser evidentes. A falta de alterações urinárias não exclui a pielonefrite, 

uma vez que a infecção pode se localizar ao parênquima renal, não produzindo 

anormalidades na urinálise e nas culturas urinarias (NELSON & COUTO, 2013; 

THOMPSON, 2011; WEESE, 2011). 

4.3.4 Tratamento Clínico 

Pacientes com pielonefrite, ao menos que não apresentem septicemia ou sinais 

clínicos de insuficiência renal, geralmente não são internados.  Se o paciente também 

tiver doença renal, parte do seu tratamento incluirá um perfil nutricional de apoio renal 

(KUKANICH, 2011; BROWN, 2010; POLZIN, 2000). 

O tratamento específico da pielonefrite depende da causa subjacente (POLZIN, 

2000). Tratamento antibiótico parenteral de amplo espectro de quatro a seis semanas de 

duração mínima deve ser iniciado, e se possível remover material purulento presente via 

coleta guiada por ultrassom, para diminuir pressão intra-renal melhorando a perfusão 

renal e por si a função renal, além de facilitar a penetração de antibióticos nos tecidos 

(GOULD, 2015).  A escolha do antibiótico deve basear-se nos resultados da cultura 

urinária colheida da pelve renal e deve atingir bons níveis de concentração sérica e 



 
 

urinário, de preferência, que não sejam nefrotóxicos (KUKANICH, 2011). Uma terapia 

definitiva deve ser estabelecida para remover fatores predisponentes como cálculos ou 

obstruções quando necessárias. Fluidoterapia também deve ser realizada em pacientes 

desidratados (GOULD, 2015; LAPPIN, 2001). 

Uma amostra de urina deve ser colheida e avaliada sete a dez dias após o início 

do tratamento, repetindo uma semana após o término de antibióticoterapia e 

mensalmente depois disso até atingir três testes negativos consecutivos (GOULD, 2015). 

4.3.5 Prognóstico 

Ao determinar o prognóstico do paciente com pielonefrite um fator importante a 

destacar é o status dos mecanismos de defesa do paciente (KING, 2007). A pielonefrite 

em ambas as formas aguda e crônica grave pode levar à insuficiência renal (LAPPIN, 

2001). Os pacientes diagnosticados no início da forma aguda e tratados agressivamente 

recebem um bom prognóstico. O prognóstico também é bom se fatores predisponentes 

forem eliminados e o tratamento iniciado antes do início da doença renal terminal. Os 

pacientes em que o tratamento é adiado ou inadequado para erradicar a infecção podem 

sofrem danos renais permanentes e doença renal crônica (LAPPIN, 2001; KING, 2007).  

4.3.6 Relato de caso 

 

Foi atendindo um paciente felino, SRD, 15 anos de idade, 4,3 lb (1,95 kg) com 

histórico de letargia há dois dias, hiporexia e polaquiúria. Além disso, proprietário citou que 

ela apresentou um episódio de emese. O paciente possuía acesso à rua e tendia a passear 

quando estava ao ar livre.  

       FIGURA 17 – PACIENTE 1 



 
 

No exame físico, a paciente estava deprimida, mas com comportamento normal, 

hipertermiado 40,1 ° C (normal: 37,8 ° C a 39,2 ° C), tempo de perfusão capilar (TPC) 

normal de <2 segundos (normal: 1 a 2 segundos), taquicardia (frequência cardíaca: 220 

bpm, normal: 120 a 140 bpm) e uma taxa respiratória de 28 respirações por minuto 

(normal: 8 a 30 respirações por min). Na palpação abdominal, a paciente apresentou 

reação dolorosa, particularmente em região lombar esquerda e direita, com vesícula 

urinária pequena e macia. A paciente apresentou sinais de desidratação, incluindo 

mucosas pegajosas e diminuição do turgor da pele.  

Com base nas alternações encontradas no exame físico os diagnósticos 

diferenciais incluíram pielonefrite, abscesso renal, trauma, doença infecciosa como FIV e 

FeLV, neoplasia e micoplasmose. 

A paciente foi admitida no hospital para os exames sanguíneos, incluindo 

bioquímico, hemograma, mensuração de eletrólitos, urinálise e cultura bacteriana urinária. 

O hemograma e bioquímico evidenciaram leucocitose, neutrofilia, basofilia, 

hiperglicemia e azotemia como demonstrado na tabela 9. 

 

TABELA 9 – ALTERACOES EM HEMOGRAMA E BIOQUIMICO DE “MINOU” 

REALIZADOS EM 2 DE MARÇO DE 2017. 

Teste Resultado Referência 

Hemograma   

Leucócitos 28,92 × 103 / μL 5,50 × 103 / μL a 19,50 × 103 / μL 

Neutrófilos 26,78 × 103 / μL 2,50 × 103 / μL a 12,50 × 103 / μL 

Basófilos 0,17 × 103 / μL, 0 a 0,10 × 103 / μL 

Bioquímico   

Glicemia 235 mg / dL 74 a 159 mg / dL 

BUN 61 mg / dL, 16 a 36 mg / dL, 

Creatinina 3,2 mg / dL 0,8 a 2,4 mg / dL 

 

 No dia seguinte, os resultados da análise de urina mostraram proteinúria (1+, 

normal: 0), glucosúria 2+ (normal: 0), piúria 11 a 20 por campo de alta potência (normal: 0 

a 3), e bacilos 10 a 25 por campo de alta potência (normal: 0). A densidade específica da 



 
 

urina se encontrou normal 1.026 (normal: 1.015 a 1.060). Os sinais clínicos da paciente e 

os resultados laboratoriais foram consistentes com a pielonefrite. 

O tratamento iniciou com a colocação de um cateter intravenoso (IV) de 20 gauge 

na veia cefálica direita da paciente. Uma vez que uma amostra de urina estéril foi colhida, 

para evitar interferências com os resultados do teste de sensibilidade, o paciente recebeu 

ampicilina (22 mg / kg IV q8h, lentamente) e enrofloxacina (5 mg / kg IV q24h, lentamente 

e diluída). A temperatura do animal foi monitorada a cada duas a quatro horas e variou 

entre 39,3°C e 39,6°C durante as primeiras 24 horas. 

No dia dois, os níveis de nitrogênio urêico e creatinina do paciente melhoraram para 

40 mg / dL e 2,9 mg / dL, respectivamente. O apetite dela estava moderado, e a hidratação 

estava melhorando. A temperatura baixou para 39,5°C, e na palpação abdominal o 

paciente demonstrava menos reflexos à dor. A urinálise demonstrou glicosúria, no entanto, 

o nível de glicose sérica se encontrava normal. A administração intravenosa de ampicilina 

e enrofloxacina continuou. 

No dia três, os níveis de nitrogênio ureico e creatinina (48 mg / dL e 2,8 mg / dL, 

respectivamente) foram semelhantes aos do dia anterior, a temperatura ainda flutuava e o 

apetite diminuiu. Devido a estes achados, o médico recomendou testes para FIV e FeLV, 

cujos resultados foram negativos. O cateter IV do paciente foi substituído para garantir que 

não era um fator contribuinte para a febre. A administração intravenosa de ampicilina e 

enrofloxacina continuaram e a administração de mirtazapina (1 mg / gato cada 48 horas 

PO, conforme necessário) foi iniciada para estimular o apetite. Como não houve melhora 

esperada, o médico veterinário recomendou a ultrassonografia abdominal. Este exame 

demonstrou que ambos os rins eram moderadamente irregulares e diminuídos de 

tamanho. O rim direito estava mais gravemente afetado e menor do que o rim esquerdo. 

Houve também distensão leve da pelve renal direita.  

 Nos dias quatro e cinco, os níveis de nitrogênio urêico e creatinina do paciente 

permaneceram estáveis, porém elevados (47 mg / dL e 2,8 mg / dL, respectivamente). A 

taxa de fluidoterapia IV foi aumentada em 4 mL / h. Os resultados da cultura da urina 

chegaram, revelando Escherichia coli sensível à marbofloxacina, portanto o tratamento foi 

transferido para a marbofloxacina (5 mg / kg q24h PO durante 28 dias). O apetite e a febre 

melhoraram. O diagnóstico final atingido após o exame utrassongrafico foi de pielonefrite 

com DRC estágio 3. 



 
 

 A paciente foi dispensado com 28 dias de marbofloxacina oral, famotidina a longo 

prazo (0,5 mg / kg PO q24h), mirtazapina oral conforme necessário, dieta rica em proteínas 

e terapia com fluídos subcutâneos em casa diariamente com instruções de reavaliação 

programados para ocorrer em 14 dias para verificar novamente os valores renais e sete 

dias após a conclusão da terapia antibiótica para repetir a urinálise e cultura urinária. O 

comportamento, febre e desidratação do paciente melhoraram durante a hospitalização, e 

o abdômen dela não se encontrou doloroso na alta. Embora os parâmetros renais não 

tenham sido completamente corrigidos, eles foram estabilizados. 

4.3.7 Discussão 

A pielonefrite é caraterizada por inflamação dos rins causada por invasão 

bacteriana. Isso ocorre frequentemente devido à uma infecção do trato urinário ascendente 

originada na bexiga. Os sinais clínicos típicos incluem letargia, depressão, anorexia e dor 

renal. Os achados diagnósticos incluem febre e leucocitose (KUKANICH, 2011). Todos 

estes estavam presentes neste caso. Outros achados clinico patológicos consistentes com 

pielonefrite incluem azotemia, poliúria, resultados de análise de urina que são positivos 

para bactérias, sangue e glóbulos brancos e anormalidades ultrassonográficas como 

dilatação da pelve renal, enchimento assimétrico de divertículos e ureteres dilatados 

(NELSON & COUTO, 2013; QUIMBY, 2016; PENNICK, 2015).  Como a azotemia, 

flutuação na temperatura e anorexia persistiram o médico recomendou testes para FIV e 

FeLV, cujos resultados foram negativos. Devido a isto, linfoma renal, doença renal crônica, 

e policística foram adicionados aos diagnósticos diferenciais.    

Neste caso, a abordagem diagnóstica incluiu o perfil bioquímico, hemograma 

completo e níveis eletrolíticos para detectar azotemia, leucocitose, distúrbio eletrolítico ou 

doença concomitante. Urinálise e cultura urinária para detectar infecção bacteriana e 

determinar a gravidade específica da urina, e radiografia e ultrassonografia abdominal para 

detectar doenças do trato urinário. 

A pielonefrite pode resultar em DRC. Embora a pielonefrite possa ser resolvida, a 

insuficiência renal crônica é progressiva e pode ser estabilizada, mas não revertida 

(NELSON & COUTO, 2013).  DRC é a doença renal mais comum que afeta gatos e cães. 

A causa da DRC é frequentemente desconhecida, mas pode resultar de doenças 

infecciosas, inflamatórias, nefrotoxinas ou câncer. Nesse caso, a doença renal crônica 



 
 

provavelmente foi causada pela pielonefrite. O tratamento de pielonefrite e DRC envolve 

tratamento sintomático como o tratamento de vômitos, anorexia, desidratação e febre, e 

terapia antibiótica com base em resultados da cultura (NELSON & COUTO, 2013). Os 

vômitos e a anorexia podem ser tratados com antagonistas dos receptores H2, como a 

famotidina. Um antagonista de receptor de neuroquinina, como o citrato de maropitant, 

pode ser usado se a famotidina não for efetiva (GOULD, 2015). A urinálise e cultura 

urinária são importantes para determinar a terapia antibiótica apropriada. No caso da 

paciente, a marbofloxacina, uma fluoroquinolona, foi eficaz contra E. coli. 

O prognóstico para pacientes com pielonefrite geralmente é bom se não for 

complicado por condições ou doenças concorrentes. A progressão da doença para 

pacientes com DRC geralmente depende da conformidade do proprietário, mas a DRC é 

incurável (LAPPIN, 2001). 

O tratamento do DRC pode incluir terapias a longo prazo, como modificação da 

dieta e fluidoterapia. As dietas que são baixas em proteína e fósforo diminuem o requisito 

de depuração renal de fósforo, uréia e outros metabólitos nitrogenados (NELSON & 

COUTO, 2013). Embora a terapia com fluídos intravenosos seja frequentemente 

necessária para iniciar o tratamento de doenças renais, a terapia com fluídos subcutâneos 

pode ser empregada (GOULD, 2015). 

O perfil bioquímico, para medir a progressão da doença, urinálise e o 

monitoramento da pressão arterial são importantes. A pressão sanguínea da paciente 

relatada não foi monitorada durante a hospitalização. A hipertensão pode se desenvolver 

em pacientes com DRC. A hipertensão pode causar ou ser causada por doença renal, 

resultando ou exacerbando as alterações da função renal (BROWN, 2010). Portanto, o 

tratamento da hipertensão é importante para retardar a progressão da DRC. 

O paciente relatado exigiu vários dias de tratamento hospitalar. Uma vez não estava 

melhorando como esperado para um paciente com pielonefrite foi importante adicionar 

diagnósticos diferenciais para garantir um tratamento adequado (GOULD, 2015). A 

ultrassonografia abdominal é preferida à radiografia, tendo maior sensibilidade em detectar 

alterações renais (QUIMBY, 2016; PENNICK, 2015). O plano de acompanhamento para a 

paciente e a conformidade do proprietário com os tratamentos em casa foram ideais e se 

espera que esses fatores ajudem a retardar a progressão da condição do animal. 

 



 
 

4.4 OBSTRUCÃO URETRAL  
 

4.4.1 Patogênese  

A obstrução uretral é uma doença potencialmente fatal. Machos felinos são mais 

propensos a desenvolver uma obstrução urinária porque a uretra é muito mais longa e 

mais estreita do que de uma fêmea (COOPER et al, 2010; HETRICK & DAVIDOW, 2013). 

Acreditou-se por muito tempo que esta obstrução seja secundária à presença física de 

algo que oclui o lúmen da uretra, como um cálculo ou plugue uretral (LAPPIN, 2001; 

ORME, 2015). No entanto, há evidências que sugerem que a obstrução mecânica 

secundária ao espasmo e edema uretral podem desempenhar um papel igualmente 

importante (LAPPIN, 2001; COOPER et al, 2010; HETRICK & DAVIDOW, 2013). As duas 

causas mais comuns de obstrução uretral felina são os tampões e os urólitos (HETRICK 

& DAVIDOW, 2013). Os plugues uretrais são geralmente compostos por minerais 

incorporados em um meio protéico, onde a composição mineral varia, mas pode incluir 

fosfato de amônio e magnésio (estruvita), oxalato de cálcio, fosfato de cálcio ou uma 

combinação dessas substâncias (COOPER, et. al. 2010). Urólitos são menos comuns do 

que plugues, mas podem ser encontrados em gatos com sinais clínicos de hematúria, 

polaciúria e disúria. Os urólitos em felinos geralmente são compostos por estruvita ou 

oxalato de cálcio. Outras causas de obstrução uretral incluem neoplasia de bexiga ou 

neoplasia uretral, estenoses ou compressão do lúmen, inflamação e obstrução uretral 

funcional (espasmo uretral) (SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 2016). 

4.4.2 Diagnóstico e Exames Auxiliares 

O diagnóstico e o tratamento da obstrução uretral são realizados simultaneamente. 

A descrição de sinais clínicos e exame físico completo são indispensáveis para o 

diagnóstico, que pode ser até realizado durante o exame físico. Para confirmar e avaliar o 

estado do paciente, exames auxiliares como bioquímico, hemograma, eletrocardiograma, 

analise de sedimentos e exames de imagem devem ser realizados (GEORGE, 2016).   

Um achado comum associado à obstrução uretral é vesícula urinaria distendida e 

firme na palpação abdominal (GEORGE, 2016). A urina deve ser colhida para urinálise e 



 
 

cultura urinaria. Hemograma e perfil bioquímico, incluindo níveis séricos de potássio 

também devem ser realizados.  

Pode ser observado aumento na concentração sérica de creatinina, nitrogênio 

ureico e fósforo. Mas a hipercalemia é uma das anormalidades laboratoriais mais comuns 

observadas em felinos com obstrução uretral e pode contribuir para bradicardia grave e 

arritmias (COOPER, et. al. 2010; GEORGE, 2016). 

A urinálise serve como um teste de diagnóstico essencial para pacientes com 

obstrução uretral. A densidade específica da urina pode ser superior a 1,040 no início da 

obstrução, mas pode se encontrar mais diluída em pacientes com obstruções prolongadas, 

resultado do aumento da disfunção tubular renal (COOPER, 2015). A hematúria 

microscópica está quase sempre presente e a hematúria bruta é comum devido à 

hiperdistensão da bexiga e à presença de cistite subjacente. Hematúria também é 

frequentemente associada com piúria e proteinúria (COOPER, 2015; COOPER, et. al. 

2010; GEORGE, 2016). Quase todos os pacientes que apresentam obstrução uretral 

possuem urina estéril, no entanto, a contaminação da urina ou a má interpretação de 

partículas no sedimento de urina podem ser confundidas com uma infecção do trato 

urinário (GEORGE, 2016). A cultura bacteriana da urina quantitativa obtida por 

cistocentese é recomendada em pacientes onde há suspeita infeção. Também podem ser 

observados cristais de estruvita, especialmente em urinas alcalinas (ORME, 2015; 

OSBORNE, 1996). Os cristais de estruvita são mais propensos a se formar 

secundariamente à estase de urina (ORME, 2015). 

Os níveis séricos de potássio devem ser usados para avaliar a cardiotoxicidade 

associada à hipercalemia. Um eletrocardiograma (ECG) deve ser obtido para avaliar a 

função cardíaca e identificar anormalidades consistentes com a hipercalemia.  Os sinais 

de hipercalemia incluem ondas P diminuídas ou ausentes, complexos QRS alargados, 

intervalos de PR prolongados e ondas T altas (ORME, 2015; OSBORNE, 1996). Essas 

anormalidades aparecem quando a concentração sérica de potássio é superior 7 mEq / L 

sendo este o resultado de um potencial de repouso elevado que retarda a despolarização 

e exagera na repolarização (GEORGE, 2016; ORME, 2015).  

Felinos com obstrução uretral devem ser avaliados com radiografia abdominal para 

excluir urolitíase como causa (THRALL, 2012). Antes de iniciar os exames de imagem o 

paciente deve estar estabilizado. Se o paciente estiver em estado crítico, as etapas para 



 
 

abordar os distúrbios metabólicos devem ter prioridade. É importante certificar-se de que 

as radiografias incluem todo o sistema urinário, o que permite que os rins, uréteres, 

vesícula urinária e todo o comprimento da uretra sejam avaliados quanto a presença de 

urolitíase (COOPER, et. al. 2010; GEORGE, 2016). A identificação de cálculos afeta o 

modo como uma obstrução é tratada. A presença de cálculos pode tornar muito mais difícil 

usar um cateter urinário para remover a obstrução e pode resultar em trauma uretral 

adicional.  Idealmente, as radiografias são obtidas antes da passagem de um cateter 

uretral porque a presença do cateter pode tornar a avaliação uretral mais difícil e a 

urolitíase pode não ser detectada (COOPER, et. al. 2010; GEORGE, 2016). Quando 

utilizada a radiografia para determinar a presença de urólitos é importante notar que 

somente serão visualizados se tiverem uma opacidade mineral (THRALL, 2012). A 

utilização do ultrassom se demonstra de importância para avaliar o estado do sistema renal 

e identificar agentes que causam obstruções que não podem ser visualizados em 

radiografias como tampões. Porém certas partes da uretra não podem ser avaliadas 

devido a sua anatomia com difícil acesso devido ao osso da pelve (PENNICK, 2015).   

Os achados ultrassonográficos da vesícula urinária mais comuns em pacientes com 

obstrução uretral incluem sedimentos ecogênicos, aumento da espessura da parede da 

vesícula urinária, efusão pericística e presença de gordura pericítica hiperecoica (ORME, 

2015; PENNICK, 2015). Anormalidades encontradas nos rins e nos ureteres incluem 

pielectasia, renomegalia, efusão perirenal e dilatação ureteral (PENNICK, 2015). O 

derrame perirenal foi associado à hipercalemia. O aumento da permeabilidade da bexiga 

secundária à distensão severa e à doença mural cística difusa pode resultar em vazamento 

transmural de urina sem ruptura da bexiga permitindo a que possa ser observado líquido 

livre no abdômen (GEORGE, 2016). Para avaliar se há ruptura de vesícula urinaria a 

uretrografia e cistografia de contraste positivo é o teste de diagnóstico mais sensível 

(ORME, 2015).  

4.4.3 Manifestação Clínica 

Na maioria dos casos, um plugue uretral ou urólito leva à sinais clínicos iniciais de 

disúria, estrangúria e polaciúria (HETRICK & DAVIDOW, 2013). A distensão da bexiga e 

a inflamação associada contribuem para hematúria e dor. Os pacientes podem tornar-se 

irritáveis, vocalizar ou lamber a área incessantemente. Viagens para caixa de areia e 



 
 

posicionamento de micção também são notados com mais frequência (HETRICK & 

DAVIDOW, 2013). Muitos proprietários interpretam estes sinais clínicos como constipação. 

Dentro de 12 a 48 horas de obstrução, o paciente pode parar de comer e tornar-se letárgico 

e deprimido. A azotemia pós-renal geralmente se desenvolve dentro de 24 horas após a 

obstrução completa (HETRICK & DAVIDOW, 2013). Vômitos e fraqueza são observados 

à medida que a uremia progride. Com obstrução prolongada, os gatos tornam-se 

hipovolêmicos, levando à diminuição da perfusão tecidual e, eventualmente, ao choque 

(COOPER, et. al. 2010; GEORGE, 2016).  

Adipsia, anorexia e vômitos podem resultar em depleção de volume, que está 

associada à anormalidades metabólicas, como a azotemia pós-renal, hipercalemia e 

acidose metabólica. A diminuição do cálcio ionizado também é comum. A hipercalemia e 

a acidose metabólica também podem ser causadas por insuficiência de excreção de íons 

de potássio e hidrogênio secundários ao bloqueio uretral (COOPER, et. al. 2010; 

COOPER, 2015). A hipercalemia grave é considerada o aspecto mais ameaçador da vida 

do paciente com obstrução uretral uma vez que diminui a taxa de despolarização cardíaca. 

Se o nível sérico de potássio for alto o suficiente, a atividade elétrica no coração pode 

cessar completamente, resultando em assistolia (HETRICK & DAVIDOW, 2013; SABINO, 

BOUDREAU & MATHEWS, 2016). Com o tempo, o aumento da pressão dentro da bexiga 

e dos ureteres prejudica a filtração glomerular, fluxo sanguíneo renal e função tubular, 

levando a azotemia pós-renal e insuficiência renal aguda (COOPER, 2015; SABINO, 

BOUDREAU & MATHEWS, 2016). Os gatos obstruídos tornam-se progressivamente mais 

fracos, entrando em estado de estupor ou, até mesmo, coma. 

 

4.4.4 Tratamento Clínico 

O tratamento para a obstrução uretral é dividido em etapas abordadas de acordo 

com o estado do paciente. Inicialmente, caso necessário, o paciente deve ser estabilizado. 

Uma vez que as anormalidades metabólicas apresentadas são normalizadas a obstrução 

se presente deve ser removida e o tratamento após a remoção da obstrução poderá ser 

iniciado. Em alguns casos há necessidade de intervenção cirúrgica (HETRICK & 

DAVIDOW, 2013).   



 
 

Ao tratar os gatos com obstrução uretral, é importante estabilizar rapidamente os 

sinais vitais do paciente e abordar anormalidades metabólicas para que o cateterismo 

uretral possa ser realizado para remover a obstrução (SABINO, BOUDREAU & 

MATHEWS, 2016). Administrar fluidos IV é o passo inicial no tratamento terapêutico. 

Cloreto de potássio (NaCl) a 0,9% tem sido o fluido de escolha porque não contém potássio 

e tem o maior efeito na diluição da hipercalemia.  No entanto, uma solução equilibrada de 

eletrólito como ringer lactato pode ser administrada como uma alternativa. Embora esta 

solução contenha potássio, as concentrações são 5 mEq / L ou menos, o que também 

pode torná-las eficazes no tratamento de acidose metabólica concorrente (GEORGE, 

2016; SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 2016).  A taxa e quantidade de líquidos devem 

ser determinadas com base nos sinais clínicos do paciente e nos achados do exame físico. 

A fluidoterapia agressiva é indicada em pacientes que são marcadamente deprimidos ou 

não respondem a estimulos (SFILIGOI, 2006). Uma dose de choque de 60 mL / kg deve 

ser administrada a estes pacientes e titulada para efeito (SABINO, BOUDREAU & 

MATHEWS, 2016). A hidratação e o estado cardiovascular devem ser reavaliados após 

cada bolus ser administrado. Em pacientes com sinais vitais estáveis, a porcentagem de 

desidratação deve ser usada para calcular a taxa de fluido e a quantidade necessária para 

corrigir o estado de hidratação.  

Se os resultados do bioquímica indicarem uma concentração de potássio 

potencialmente fatal (> 6 mEq / L), ou se os achados do ECG sugerem hipercalemia, 

0,1mg/kg de cloreto de cálcio a 10% devem ser administrados IV imediatamente para 

proteger o coração dos efeitos da hipercalemia (SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 

2016). Esta dose deve ser administrada lentamente durante 5 a 10 minutos enquanto o 

estado cardíaco do paciente é monitorado por um ECG (SABINO, BOUDREAU & 

MATHEWS, 2016). 

O cateterismo uretral é o método mais utilizado para remover a obstrução uretral. 

Se o cateterismo uretral não puder ser realizado imediatamente, ou se o paciente é muito 

instável ou com muita dor, a bexiga urinária pode ser esvaziada através da cistocentese 

para ajudar a estabilizar os sinais vitais e para aliviar o desconforto. A cistocentese deve 

ser realizada com precaução porque a parede da vesícula urinaria é friável e propensa a 

rasgar (HETRICK & DAVIDOW, 2013; SFILIGOI, 2006).  



 
 

Após o cateterismo uretral, analgesia deve ser estabelecida para o paciente. 

Acepromazina (0,03 a 0,1 mg / kg IV q6-8h) pode ser administrada para proporcionar 

sedação e diminuir espasmos uretrais (HEARN & WRIGHT, 2011; SABINO, BOUDREAU 

& MATHEWS, 2016). A buprenorfina (0,006 a 0,01 mg / kg IV q6-8h) pode ser administrada 

também para proporcionar analgesia (HEARN & WRIGHT, 2011).  

Após a desobstrução, a produção de urina deve ser medida a cada quatro horas 

para garantir que o volume seja igual a 1 a 2 mL / kg / h. Os fluidos IV devem ser 

recalculados a cada quatro horas para corresponder a produção de urina mais a taxa de 

fluido de manutenção para esse paciente individual (SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 

2016).  

No perfil bioquímico especificamente, concentrações séricas de proteína total, 

eletrólitos, nitrogênio ureico e creatinina devem ser medidos uma ou duas vezes por dia 

para avaliar o estado de hidratação e a resolução de anormalidades metabólicas. A 

concentração sérica de potássio também deve ser medida regularmente e suplementação 

de potássio fornecida conforme necessário (HETRICK & DAVIDOW, 2013; GEORGE, 

2016; ORME, 2015). 

O cateter urinário deve ser deixado no lugar por 24 a 48 horas após a sua coleção. 

Uma vez que a produção de urina e os resultados dos exames de sangue estejam normais, 

o cateter pode ser removido. Uma amostra de urina estéril para cultura deve ser obtida a 

partir do cateter urinário imediatamente antes da remoção. Depois que o cateter urinário 

foi removido, o paciente deve ser monitorado de perto durante as próximas 24 horas para 

garantir que a micção esteja normal (GEORGE, 2016; ORME, 2015; OSBORNE et. al. 

1996).  

Após a alta, o paciente tratado para obstrução uretral deve continuar a receber 

tratamento com acepromazina em 0,5 mg / kg PO e buprenorfina a 0,01 mg / kg PO por 

cinco a sete dias para proporcionar sedação e analgesia continuadas, bem como para 

diminuir os espasmos uretrais. Os antibióticos devem ser administrados com base nos 

resultados da cultura urinária (REINEKE, 2017; OSTROSKI & COOPER, 2014).  

O gerenciamento a longo prazo deve ser orientado para diminuir a recorrência da 

cistite, o que pode levar a outra obstrução. Os pacientes com histórico de urólitos devem 

ser colocados em uma dieta para cuidados urinários que mantém o pH neutro para ajudar 

a evitar que os cristais retornem. Esses pacientes também podem se beneficiar com o 



 
 

aumento da ingestão de água. Os gatos que são propensos à cistite precisam de 

enriquecimento ambiental. Posicionar papéis e brinquedos podem ajudar a aumentar sua 

atividade. Eles também precisam estar em um ambiente que reduzir os níveis de estresse 

(OSTROSKI & COOPER, 2014).   

 

4.4.5 Prognóstico 

O prognóstico a curto prazo para o tratamento de problemas associados à 

obstrução uretral é bom quando um tratamento adequado e cuidados de suporte são feitos 

de maneira adequada. Com tratamento, mais de 90% dos pacientes com obstrução 

urinária recuperam a função urinária normal (HEARN & WRIGHT, 2011).  No entanto, há 

uma alta taxa de recorrência. Mudanças no estilo de vida do paciente podem ajudar a 

minimizar o risco de recorrência de obstrução física ou funcional. Dietas formuladas para 

reduzir a urolitíase podem ser apropriadas para pacientes com histórico de obstrução 

física. Os gerenciamentos do ambiente podem reduzir os fatores de estresse e ajudar a 

diminuir o risco de desenvolvimento da cistite, o que pode contribuir na obstrução funcional 

ou na recorrência (LAPPIN, 2001). Os proprietários devem ser avisados para monitorar 

seus animais de estimação por meio de observação de sinais de uma obstrução recorrente 

e buscar tratamento médico imediato. 

 

4.4.6 Relato de caso 

Foi atendido um paciente felino, SRD, três anos de idade, 6,3 kg com histórico de 

esforço durante a micção pelas últimas oito horas. O paciente foi encontrado no final da 

tarde, com postura para urinar em vários locais dentro do apartamento e com uma 

produção mínima de urina, possuindo cor rósea. O paciente não tem histórico de doença 

do trato urinário inferior.  

        No exame físico, o paciente se encontrou alerta, responsivo à estímulos e com 

comportamento normal. Temperatura de 37,9°C (normal: até 39,2 ° C), tempo de perfusão 

capilar (TPC) de <2 segundos (normal: 1 a 2 segundos), ligeiramente taquipneico com 

esforço normal e sons broncovesiculares claros com uma taxa respiratória de 80 

respirações por minuto (normal: 8 a 30 respirações por minuto) e frequência cardíaca de 

188 batimentos por minuto (normal: 140 a 220 batimentos por minuto). Na palpação 



 
 

abdominal, o paciente apresentou distensão abdominal generalizada com reação 

dolorosa, vesícula urinária se encontrou distendida e tensa. O paciente apresentou sinais 

de desidratação, incluindo mucosas pegajosas e diminuição do turgor da pele, estimando 

6% desidratação.  

       FIGURA 18 – PACIENTE 2 

 

Com base nas alternações encontradas no exame físico, os diagnósticos 

diferenciais incluíram obstrução uretral e cistite idiopática felina.  

O paciente foi admitido na clínica para os exames como bioquímico, hemograma, 

mensuração de níveis eletrolíticos, urinálise e cultura bacteriana urinaria, além da 

introdução do cateter urinário, fluidoterapia e realização de exame radiográfico.  

TABELA 10 – RESULTADOS DA BIOQUIMICA SÉRICA DE “ACHILLES” REALIZADOS 

EM 15 DE ABRIL DE 2017. 

Teste Resultado Referência 

Potássio 7,8 mg / dL 3,9 a 5,1 mg / dL 

Fosforo 14,2 mg / dL 3,2 a 6,0 mg / dL 

BUN 41 mg / dL 16 a 36 mg / dL, 

Creatinina 3,1 mg / dL 0,8 a 2,4 mg / dL 

 

Os dados laboratoriais mostraram azotemia marcada com elevações em potássio e 

fósforo, além do BUN e da creatinina se encontrarem elevadas (Tabela 10). Cultura 

urinaria foi realizada onde não houve crescimento bacteriano. A urinalise revelou 

proteinúria 1+ (normal: 0), hematúria 1+ (normal: 0) e piúria 4 a 6 globulos brancos por 



 
 

campo de alta potência (normal: 0 a 3). A densidade específica da urina se encontrou 

normal 1.038 (normal: 1.015 a 1.040).  

A imagem radiográfica do abdômen não revelou anormalidades.  

O tratamento iniciou com colocação de um cateter intravenoso (IV) de gauge 20 na 

veia cefálica direita do paciente e logo após o paciente foi sedado com 0,015 mg / kg IV 

de buprenorfina, 0,2 mg / kg IV de midazolam e 2,5 mL de propofol IV para colocação de 

cateter urinário. Um cateter de Tom Cat 5 Fr foi colocado e uma ligeira resistência na 

porção distal da uretra foi aliviada com uma lavagem delicada, sendo que após o 

procedimento o cateter passou com facilidade. Um segundo cateter de borracha vermelho 

de 3,5 Fr foi utilizado para manter no paciente e foi fixado com suturas no prepúcio com 

Ethilon 3-0. A colocação do cateter foi confirmada com uma radiografia abdominal lateral, 

semelhante à figura 19, onde nenhum cálculo foi apreciado no trato urinário inferior. 

 

  FIGURA 19 – POSICIONAMENTO DO CATETER URINARIO 

  FONTE: PACHINGER, 2014. 

Fluidoterapia foi iniciada após a colocação do cateter urinário com solução de ringer 

lactato em uma taxa de 30 mLs/ hora para substituir as perdas urinárias pós-obstrutivas e 

para manejar a desidratação e a azotemia. Para manejar a hipercalemia foi administrado 

um bolus de 20 mL / kg de solução de ringer lactato, 1 mL / kg de gluconato de cálcio 

(10%) IV e 0,2 U / kg de insulina antes da fluidoterapia iniciar. Durante o restante do dia, 

a glicose do paciente foi monitorada e ao se encontrar adequada, não houve necessidade 



 
 

da utilização de dextrose com a fluidoterapia. Ele também recebeu 0,01 mg / kg de 

buprenorfina IV q8h e 0.5 mg / gato de prazosin PO q12h. A produção de urina foi 

monitorada nas próximas 24 horas enquanto o paciente realizava fluidoterapia, onde a 

taxa de produção se encontrou dentro do normal, porém a hematúria ainda estava 

presente.  

  No seguinte dia um segundo perfil bioquímico foi realizado revelando uma melhora 

nos níveis de nitrogênio ureico e creatinina do paciente para 30 mg / dL e 1,9 mg / dL, 

respectivamente. Na palpação abdominal a reação dolorosa ainda estava presente, mas 

diminuída quando comparada ao estado inicial. A buprenorfina e prazosin foram mantidos 

com mesma dose do dia anterior.  

 No dia três o cateter urinário foi removido e o paciente foi mantido hospitalizado 

durante o restante do dia para monitoramento. O paciente demonstrou micção sem dor e 

a hematúria se resolveu, a vesícula urinária se encontrou moderadamente cheia, mas 

macia em palpação abdominal. O catéter intravenoso foi removido e a fluidoterapia cessou 

até o momento de alta naquela noite.  

 O paciente foi dispensado no terceiro dia após desobstrução com quatro dias de 

0.5 prazosin oral. O proprietário foi aconselhado a começar uma dieta com ração para 

distúrbios urinários para ajudar a prevenir futuras complicações. Uma reavaliação do 

paciente foi marcada para 14 dias após alta, sendo que o exame físico não demonstrou 

alterações importantes e nenhum sinal clínico estava presente. O perfil bioquímico 

apresentou parâmentos dentro do normal.   

 

4.4.7 Discussão 
 

A obstrução uretral é classificada como uma manifestação potencialmente fatal que 

requer intervenção médica imediata. A maioria dos felinos afetados tem entre 1 e 10 anos 

de idade (LAPPIN, 2001). Os sinais e sintomas podem variar de leve a grave. Inicialmente, 

os felinos podem apresentar sinais de inflamação e desconforto do trato urinário, incluindo 

disúria, estrangúria, polaciúria, hematúria e micção inapropriada (urinar fora da caixa de 

areia) (HETRICK & DAVIDOW, 2013). Estes achados se encontraram no caso do paciente, 

sendo a obstrução parcial.  Em casos de obstrução completa, o paciente pode tentar urinar 



 
 

na caixa de areia, mas não produzirá urina, além de vocalizar, estar inquieto e, 

eventualmente, perder o apetite e se tornar letárgico. A obstrução completa pode levar ao 

óbito (COOPER, et. al. 2010; GEORGE, 2016; HETRICK & DAVIDOW, 2013). Alguns 

fatores de risco relacionada à doenças do trato urinário inferior em felinos incluem ingestão 

de alimentos secos (ração), sendo mantidos em ambientes fechados, que possuem 

comportamentos nervosos ou agressivos, estresse e estar e compartilhar ambiente com 

outros felinos (COOPER, et. al. 2010). Destes fatores, o paciente relatado residia em 

apartamento sem acesso à rua, com outros três felinos, e eram alimentados somente com 

ração seca. No momento da alta, o médico veterinário aconselhou ao proprietário a trocar 

de ração como também oferecer ração úmida ou ração seca com agua adicionada para 

aumentar a ingestão hídrica.  

Neste caso o diagnóstico foi realizado através da anamnese, exame físico e exames 

laboratoriais indicativos de alteração em sistema urinário. O paciente foi levado à clínica 

rapidamente após os sinais clínicos iniciais serem notados pelos proprietários, o que 

ajudou a estabelecer um bom prognóstico para o paciente.  

O animal não apresentou um caso severo de obstrução uretral. Devido a isto, o 

tratamento escolhido foi a desobstrução mecânica da uretra e após fluidoterapia e 

analgesia, foram realizados de acordo com os sinais clínicos (HEARN & WRIGHT, 2011). 

Dois cateteres urinários foram utilizados no tratamento, um para a desobstrução e o outro 

para manter durante o período de internamento. Isto foi realizado uma vez que se um 

cateter de polipropileno fosse usado para desobstrução, ele deve ser substituído por um 

cateter mais macio (GEORGE, 2016; ORME, 2015). Alguns autores determinam que o 

cateter permaneça por um período mínimo possível para permitir a resolução da 

inflamação e limpeza de detritos, coágulos ou cristais. Isto é determinado uma vez que o 

cateter urinário pode irritar o epitélio uretral e potencialmente contribuir para a inflamação 

do trato urinário inferior (GEORGE, et al. 2010, GEORGE, 2016; ORME, 2015; SFILIGOI, 

2006). O tempo de uso deve basear-se em critérios clínicos. O cateter deve estar 

conectado a um sistema de coleta estéril fechado para facilitar o monitoramento da 

produção de urina e diminuir o risco de infecção ascendente, o que é mais provável que 

ocorra com um sistema aberto (GEORGE, 2016), o qual foi o método realizado no caso do 

animal relatado.  



 
 

A fluidoterapia visa corrigir a desidratação, reverter o potássio elevado e substituir 

as perdas contínuas que o paciente apresentará da diurese pós-obstrutiva (OSTROSKI & 

COOPER, 2014; SABINO, BOUDREAU, MATHEWS, 2016). A hipercalemia pode ser 

corrigida com fluidos intravenosos, insulina e dextrose.  O gluconato de cálcio também 

pode prevenir algumas arritmias que podem acontecer secundárias à hipercalemia 

(SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 2016). O paciente foi inicialmente estabilizado com 

um bolus de 20 mL / kg de solução de ringer lactato, 1 mL / kg de gluconato de cálcio 

(10%) IV e 0,2 U / kg de insulina. Para diminuir a concentração sérica de potássio, pode-

se administrar uma combinação de insulina e dextrose. A insulina leva o potássio ao 

espaço intracelular e a dextrose ajuda a prevenir a hipoglicemia que pode resultar da 

administração de insulina. A insulina regular deve ser administrada a uma dose de 1U por 

gato (SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 2016). A concentração de glicose no sangue 

deve ser monitorada a cada quatro horas após a administração de insulina e dextrose. Se 

a concentração de glicose diminui para 60 a 70 mg / dl ou menos, uma infusão de taxa 

constante de dextrose deve ser iniciada junto com a taxa de fluido já administrada 

(COOPER, 2016; ORME, 2015; SABINO, BOUDREAU & MATHEWS, 2016).  

A cistite idiopática felina é comumente associada à obstrução uretral em gatos 

machos (COOPER, 2016; GRAUER, 2015), podendo estar relacionados a fatores de 

estresse. Como este paciente tem outros fatores de riscos associados ao estresse o 

proprietário foi incentivado a monitorar o paciente relatado para possíveis recidivas. A 

sedação e a analgesia devem ser administradas a todos os pacientes para proporcionar 

alívio e relaxamento da dor e ajudar a minimizar o trauma uretral durante a desobstrução 

(REINEKE, 2017). Pacientes com sinais vitais estáveis podem receber anestesia geral. 

Como a reobstrução pode ocorrer, os pacientes devem ser monitorados para garantir que 

eles tenham função urinária normal antes da alta (COOPER, 2016; ORME, 2015; SABINO, 

BOUDREAU & MATHEWS, 2016). O paciente permaneceu no HofHVC aproximadamente 

12 horas após o tratamento antes de receber alta para estabelecer que os sinais clínicos 

tinham se resolvido, propagando um bom prognóstico.  

  



 
 

5 CONCLUSÃO 
 

 Tanto a realização do estágio curricular, e do trabalho desenvolvido relatando os 

casos clínicos, quanto a rotina evidenciada diariamente no Heart of Harlem Veterinary 

Clinic, se tornaram-se muito importante para a formação e para a atualização da futura 

carreira. O estágio curricular ofereceu uma oportunidade para desenvolver na pratica o 

aprendizado realizado em sala de aula, cedendo uma experiência única, abrangedora que 

ofereceu com a pratica, uma confiança que somente uma rotina diária pode fornecer. 

Nesta configuração, auxiliando diretamente o médico veterinário, a corroboração formada 

admitiu com que o raciocínio crítico fundamental exigido para exercer a função de médico 

veterinário pudesse ser desenvolvido, permitindo então um processo de aprendizagem 

importante. Este período incentivou a busca de novos conhecimentos, destacando a 

importância do crescimento pessoal dentro da profissão, além de demonstrar a 

importância das relações interpessoais estabelecidas não apenas com outros 

profissionais, mas também com os clientes. 
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