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RESUMO 

 
A APLICAÇÃO DA ENDOSCOPIA NO TRATAMENTO DA LITÍASE DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR EM 

GATOS: ESTUDO RETROSPETIVO 
 
A nefroureterolitíase evidenciou-se nos últimos 20 anos como uma importante causa de 

doença renal aguda e crónica. A principal indicação para remoção destes urólitos no gato é 

a presença de obstrução ureteral. Contudo, os procedimentos cirúrgicos tradicionais estão 

normalmente associados a altas taxas de morbilidade e mortalidade. Os recentes avanços 

nas técnicas endourológicas interventivas têm permitido uma melhor gestão desta patologia. 

Este estudo retrospetivo procurou caracterizar do ponto de vista clínico e epidemiológico os 

casos de nefroureterolitíase em gatos acompanhados no Hospital Escolar da VetAgro Sup 

(Lyon, França) entre Janeiro de 2008 e Junho de 2012 e ainda avaliar a técnica de 

nefroscopia associada à hidropropulsão ureteral retrógrada na remoção da litíase do trato 

urinário superior. 

A amostra de felinos em estudo (n=31) foi composta maioritariamente por gatos de raça 

doméstica (68%), de ambos os géneros, esterilizados (87%), com uma idade média de 5,3 

anos, que vivem exclusivamente no interior (67%) e cuja alimentação, exclusivamente à 

base de granulado, é adquirida sobretudo no veterinário (71%). Os sinais clínicos 

apresentados foram maioritariamente inespecíficos, como, anorexia, prostração, vómito e 

perda de peso, frequentemente associados a azotemia. Foram identificados 19 casos de 

nefroureterolitíase, 6 de nefrolitíase e 6 de ureterolitíase. Vinte e quatro destes animais 

apresentaram obstrução ureteral, evidenciada pela dilatação da pélvis renal e ureter.  

A nefroscopia associada à cistotomia e à hidropropulsão ureteral retrógrada foi realizada em 

13 animais. Em 7 destes foi necessário recorrer adicionalmente à ureterotomia para remover 

urólitos aderentes à mucosa ureteral. Neste estudo foi observada uma diminuição 

significativa (p<0,05) das concentrações de creatinina séricas depois da cirurgia. Apesar de 

registada uma taxa de mortalidade de 31% no período pós-cirúrgico na sequência do 

desenvolvimento de complicações (fuga de urina, persistência de obstrução ureteral, 

coagulação intravascular disseminada e peritonite/broncopneumopatia), nenhuma das 

complicações observadas decorreu diretamente do procedimento de nefroscopia tendo a 

maioria dos animais tido alta ao fim de 9 dias. Considera-se que este procedimento 

minimamente invasivo teve um resultado positivo na maioria dos pacientes em estudo, 

constituindo uma alternativa promissora aos procedimentos tradicionais (nefrectomia, 

nefrotomia e ureterotomia). 

 
Palavras-chave: Felinos, trato urinário superior, nefroureterolitíase, obstrução ureteral, 

nefroscopia, hidropropulsão ureteral retrógrada  
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ABSTRACT 

 
THE APPLICATION OF ENDOSCOPY IN THE TREATMENT OF UPPER URINARY TRACT LITHIASIS IN 

CATS: RETROSPECTIVE STUDY 
 
Nephroureterolithiasis has emerged as an important cause of acute and chronic kidney 

disease over the past 20 years. The most common indication for removal of upper tract 

uroliths in cats is ureteral obstruction. However, traditional surgical interventions are 

associated with great morbidity/mortality. The recent advances in veterinary interventional 

endourologic techniques have allowed better management of this condition. 

The objectives of this retrospective study were to evaluate the clinical and epidemiological 

characteristics of cats with a final diagnosis of nephrouretorolithiasis admitted to the VetAgro 

Sup Veterinary Teaching Hospital in Lyon, France, between January 2008 and June 2012 

and also evaluate the use of nephroscopy and ureteral hydropulsion for the removal of upper 

urinary tract lithiasis in cats.  

The studied sample (n=31) was mostly composed of undefined breed cats (68%), of both 

gender, sterilized (87%), with an average age of 5,3 years, living exclusively indoor (67%) 

and eating exclusively veterinary dry food (71%). Clinical signs in the cats in the present 

study were generally nonspecific, ie anorexia, lethargy, vomiting and weight loss, frequently 

associated with azotemia. 

Abdominal ultrasound examinations revealed 19 cases of nephroureterolithiasis, 6 of 

nephrolithiasis and other 6 of ureterolithiasis. Twenty four cats had ultrasonographic 

evidence of ureteral obstruction including ureteral and renal pelvic dilatation. 

Nephroscopy along with cystotomy and retrograde flushing was performed in 13 cases. In 

seven animals was additionally performed ureterotomy to extract uroliths impossible to flush 

and fixed in the ureteral mucosa.  

A significant (p<0,05) improvement of serum creatinine concentrations was observed after 

surgery. Although the mortality rate recorded before discharge due to development of 

complications (ureterotomy leakage, persistence of ureteral obstruction, disseminated 

intravascular coagulation and peritonitis/bronchopneumopathy) was of 31%, no complication 

related to nephroscopy was observed, with most patients leaving hospital within 9 days.  

This minimally invasive procedure had a positive outcome in the majority of the patients and 

therefore showed to be a promising alternative to traditional procedures (nephrectomy, 

nephrotomy and ureterotomy). 

 

Keywords: Feline, upper urinary tract, nephroureterolithiasis, ureteral obstruction, 

nephroscopy, retrograde flushing.   
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RESUME 

L’APPLICATION DE L’ENDOSCOPIE DANS LE TRAITEMENT DES LITHIASES DU HAUT APPAREIL  

URINAIRE CHEZ LE CHAT : ETUDE RETROSPECTIVE 
 
Au cours des vingt dernières années, les lithiases du haut appareil urinaire ont émergé 

comme une cause importante de la maladie rénale aiguë et chronique. L'indication plus 

fréquente de l'élimination des calculs du haut tract urinaire chez les chats c’est l'obstruction 

de l'uretère. Cependant, les interventions chirurgicales traditionnelles sont associées à une 

grande morbidité/mortalité. Le développement des techniques interventionnelles 

endourologic vétérinaires ont permis une meilleure gestion de cette affection. 

Les objectifs de cette étude rétrospective étaient d'évaluer les caractéristiques cliniques et 

épidémiologiques de chats avec un diagnostic final de lithiases rénales et urétérales admis à 

l'hôpital Vetagro Sup Enseignement Veterinaire à Lyon, en France, entre Janvier 2008 et 

Juin 2012 et évaluent également l'utilisation de la néphroscopie associée à l’hydropulsion 

urétérale pour le retrait de calculs du haut appareil urinaire chez le chat. 

L’échantillon étudié (n = 31) a été surtout composé des chats de race indéterminée (68%), 

des deux sexes, stérilisé (87%), avec une âge moyenne de 5,3 ans, que habite uniquement 

dans l’intérieur (67%) et que mange exclusivement nourriture sèche vétérinaire (71%). Les 

signes cliniques chez les chats dans le présente étude étaient généralement non 

spécifiques, c’est a dire anorexie, léthargie, vomissements et perte de poids, souvent 

associée a une azotémie. Les échographies abdominales ont révélé 19 cas de lithiase rénal 

et urétérale, six de néphrolithiase et 6 autre d’urétérolithiase. Vingt-quatre chats avaient 

diagnostique echographique d’obstruction urétérale par l’observation de dilatation de 

l'uretère et du bassinet. La néphroscopie associée à l´hydropulsion urétérale par cystotomie 

a été réalisée dans 13 cas. Sept animaux ont effectué en plus une urétérotomie pour extraire 

des urolithes impossible de rincer parce qu’ ils étaient fixé dans la muqueuse urétérale. Une 

amélioration significative (p<0,05) des concentrations de créatinine sérique a été observée 

après la chirurgie. Malgré le taux de mortalité avant la sortie été de 31% dû à développement 

de complications (fuite urinaire sur urétérotomie, la persistance de l'obstruction urétérale, la 

coagulation intravasculaire disséminée et une peritonite/bronchopneumopathie), aucune 

complication liée à la néphroscopie n’a été observée, et la plupart des patients ont sortie de 

l'hôpital après 9 jours. 

Cette procédure peu invasive a eu un résultat positif dans la majorité des patients et donc 

révèle être une alternative prometteuse aux procédures traditionnelles (néphrectomie, 

néphrotomie et urétérotomie). 

 

Mots clés: chat, haut appareil urinaire, lithiases, obstruction urétérale, néphroscopie, 

hydropulsion rétrograde. 
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INTRODUÇÃO 
 

A urolitíase é o termo utilizado para referir as causas e os efeitos dos urólitos em qualquer 

local do trato urinário. A urolitíase não deve ser vista como uma doença simples, com uma 

causa única, mas sim como a consequência da interação de múltiplas condições 

subjacentes (Lulich, Osborne, & Albasan, 2011). Esta síndrome representa, segundo vários 

autores, 0,5 a 2% dos motivos de consulta na prática clinica de animais de companhia 

(Houston, 2007). Os diferentes estudos epidemiológicos demonstram que apenas 5 a 7% 

destes urólitos tem localização renal ou ureteral, o que contrasta com a situação no Homem, 

em que cerca de 97% dos urólitos se localizam no rim (Adams, 2010; Lekcharoensuk et al., 

2005; Ling, 1995). Contudo, tem-se verificado nas últimas três décadas um aumento do 

número de casos diagnosticados de litíase no trato urinário superior, principalmente no gato. 

Este aumento revelou ser paralelo com o aumento da incidência de litíases de oxalato de 

cálcio (Kyles et al., 2005a; Lekcharoensuk, et al., 2005; Lulich & Osborne, 2007a). No 

entanto, suspeita-se que a verdadeira incidência de nefrolitíase seja superior, na medida em 

que muitos dos animais com nefrólitos são assintomáticos. Para além disso, pelo facto da 

remoção destes urólitos ser mais difícil, são menos frequentemente submetidos aos centros 

de urólitos para análise (Adams, 2010). Num ensaio clínico em gatos com insuficiência 

renal, surpreendentemente 48% dos gatos apresentaram evidência radiográfica de nefrólitos 

ou ureterólitos (Ross, Osborne, Lekcharoensuk, Koehler, & Polzin, 2007). Esta descoberta 

enfatiza a importância da prevenção e controle destes urólitos em gatos de forma a 

minimizar as potenciais complicações associadas. Os nefrólitos podem obstruir a pélvis 

renal ou o ureter, predispor a pielonefrite e ainda comprimir o parênquima renal conduzindo 

a uma progressiva doença renal crónica (DRC) (Adams, 2013).     

Graças aos constantes estudos clínicos realizados no Homem, os conhecimentos relativos a 

esta doença têm evoluído nos últimos anos, permitindo uma melhor compreensão da 

fisiopatologia desta doença nos animais de companhia. Da mesma forma, as possibilidades 

de diagnóstico e tratamento têm-se multiplicado, destacando-se a introdução das técnicas 

de imagiologia e endoscopia interventiva (Berent, 2011a).  

A presente dissertação procura numa primeira parte fazer uma breve revisão bibliográfica da 

anatomia do trato urinário superior; da etiopatogenia, epidemiologia, quadro clínico e 

técnicas de diagnóstico e de tratamento da litíase do trato urinário superior - com especial 

destaque para as aplicações da endoscopia. Na 2ª parte apresenta o estudo retrospetivo da 

aplicação da endoscopia no tratamento da litíase do trato urinário superior, realizado através 

da análise dos casos clínicos acompanhados no Hospital Escolar da VetAgro Sup Lyon 

desde 2008. 
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BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 
 
O estágio curricular que serviu de base a esta dissertação foi realizado na área da Medicina 

e Cirurgia de Animais de Companhia no Hospital Escolar da VetAgro Sup Lyon (França) e 

teve uma duração total de 589 horas. Foi ainda realizado um segundo estágio na mesma 

área no Centro de Diagnóstico Veterinário (CDVet) com uma duração total de 672 horas. 

 
Atividades desenvolvidas na VetAgro Sup Lyon 

 
O estágio na VetAgro foi realizado no período compreendido entre 3 de Outubro de 2011 e 3 

de Fevereiro de 2012, ao abrigo do programa Erasmus.  

A VetAgro Sup possibilita a realização de um estágio nos principais serviços do seu Centro 

Hospitalar (Medicina, Cirurgia, Reprodução e Imagiologia) e ainda no serviço SIAMU (Soins 

Intensifs, Anésthesiologie et Médecine d’Urgence). Excetuando o serviço SIAMU, todos os 

serviços funcionam por marcação de consultas, as quais decorrem de 2ª a 6ª feira no 

período da manha entre as 8h e as 14h. A pré-consulta é assegurada por um ou dois alunos 

do 4A (estudantes do penúltimo ano geral do curso) que apresentam posteriormente os 

casos aos respetivos internos (recém graduados e em ano de aprofundamento clínico) e aos 

alunos do 5A (estudantes do ultimo ano geral do curso). Os casos clínicos são depois 

discutidos e apresentados aos Professores, Clínicos Gerais e/ou Residentes responsáveis, 

na presença dos donos do animal e de outros alunos que podem interagir na consulta. A 

posterior realização de exames complementares e a condução do caso clínico dentro do 

hospital fica a cargo do aluno que iniciou a pré-consulta. 

Como estudante Erasmus realizei rotações semanais pelos diferentes serviços (Anexo I: 

Tabela 11), tendo sido acompanhados um total de 333 casos clínicos (Anexo I: Tabela 12). 

Em cada serviço tive como funções: auxiliar os estudantes do 4A na realização das pré-

consultas e exames clínicos; apresentação dos casos clínicos; condução de todos os 

exames complementares de diagnóstico; redação dos relatórios clínicos; acompanhamento 

dos animais internados e participação em rondas clínicas de apresentação de casos. Para 

uma melhor compreensão das atividades desenvolvidas em cada serviço, tendo em conta 

as características particulares de cada um, estas serão descritas de forma distinta no Anexo 

I: Tabela 13.  

 
Atividades desenvolvidas no CDVet 

 
O estágio no CDVet teve início a 13 de Fevereiro e fim a 1 de Junho de 2012. Este centro 

clínico, dirigido pelo Dr. Luís de Morais dispõe de vários serviços, nomeadamente consultas 

de clínica geral, oftalmologia, oncologia, dermatologia, cirurgia (geral, ortopédica e de 

mínima invasão), imagiologia, laboratório de análises clínicas e de anatomia patológica. 
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No serviço de consultas foi possível a observação e participação em consultas de primeira 

opinião, consultas de seguimento e consultas de referência das especialidades de 

oftalmologia, ortopedia e oncologia. Particularmente nas consultas de especialidade, prestei 

auxílio em todos os procedimentos de contenção, na realização do exame físico, 

administração de terapêutica (nomeadamente quimioterapia) e na realização de exames 

complementares (análises laboratoriais e imagiologia).  

As atividades desenvolvidas na área da cirurgia incluíram a preparação e pré-medicação 

dos pacientes, a monitorização anestésica, a assistência ao cirurgião, a execução de 

técnicas cirúrgicas simples e os cuidados pós-operatórios. Nesta área destaco a 

possibilidade de participar na realização de um procedimento experimental de transplante 

renal felino. O serviço de internamento permitiu de uma forma geral a realização de 

monitorizações clínicas, recolha de amostras biológicas para análise, administração de 

fármacos, procedimentos de estabilização (diálise peritoneal), alimentação e cuidados de 

higiene e bem-estar dos animais aí presentes. Na área da imagiologia participei em 

diferentes exames complementares de diagnóstico, nomeadamente radiologia, ecografia, 

ecocardiografia, endoscopia e TAC. Devido à elevada rotatividade por todos os serviços 

disponíveis, não foi possível aferir o número de horas despendido em cada serviço. 

  

Em suma, estes estágios permitiram aplicar os conhecimentos adquiridos durante os cinco 

anos do curso de Medicina Veterinária e ainda, adquirir novas competências essenciais ao 

exercício futuro da atividade profissional na área clínica.  
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PARTE 1 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. ANATOMIA E FISIOLOGIA DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR 

 

Os rins e as vias urinárias asseguram a depuração não gasosa do sangue, participando na 

manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico corporal. O trato urinário superior compreende 

os rins e os ureteres, enquanto que a bexiga e a uretra constituem o trato urinário inferior 

(Verlander, 2013).  

O estudo da anatomia destes órgãos é determinante para a compreensão da fisiologia do 

aparelho, na execução dos métodos de exploração clínica, assim como na realização das 

abordagens cirúrgicas. 

 
1.1 Anatomia e fisiologia renal 

 
Os rins são órgãos pares, localizados bilateral e dorsalmente na cavidade abdominal (ao 

nível do espaço retroperitoneal). O rim direito localiza-se ventralmente aos processos 

transversos da primeira à quarta vértebra lombar e o rim esquerdo localiza-se ventralmente 

aos processos transversos da segunda à quinta vértebra lombar (Clarkson & Fletcher, 

2011). Estes são espessos e em forma de grão de feijão, com uma superfície dorsal 

ligeiramente achatada. Medem 38 a 44mm de comprimento (2,5 a 3 vezes o comprimento 

do corpo vertebral de L2), 27 a 31mm de largura (1,6 a 1,9x o comprimento do corpo 

vertebral de L2) e 20 a 25 mm de espessura (Christie, 2003; Ellenport, 1975). Encontram-se 

envolvidos por uma cápsula fibrosa aderente ao parênquima, cujos vasos (veias capsulares) 

têm nos felinos a particularidade de serem visíveis. Ambos os rins são palpáveis através da 

parede abdominal e estão envolvidos numa estrutura adiposa que os protege de possíveis 

agressões, sendo mantidos em posição sublombar através da fáscia renal. Contudo, 

contrariamente ao cão, os rins dos gatos são pendulares e móveis (Christie, 2003). 

Num plano transversal, distinguem-se no parênquima do rim e do exterior para o interior, o 

córtex, a medula renal e o seio renal. Internamente, a medula renal é formada por estruturas 

piramidais, as pirâmides de Malpighi, cujos vértices (papilas) se fundem formando a crista 

renal, que se projeta no interior da pélvis renal ou bacinete. A pélvis renal constitui assim 

uma cavidade no seio renal onde a urina formada é acumulada e posteriormente 

encaminhada para o ureter (Clarkson & Fletcher, 2011). É ao nível dos divertículos ou 

recessos desta cavidade que se alojam os urólitos que irão ser abordados neste manuscrito.  

O ureter, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos atingem e saem do rim ao nível do hilo 

renal, o qual conduz ao seio renal (Christie, 2003; Clarkson & Fletcher, 2011) .  

A nível histológico o parênquima renal é constituído por numerosas unidades funcionais, os 

nefrónios. Cada nefrónio é formado pelo corpúsculo renal (que se traduz numa rede de 
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capilares, o glomérulo, sendo envolvido pela cápsula de Bowman e através do qual são 

filtradas do sangue grandes quantidades de fluido), e por um sistema tubular (constituído 

pelo túbulo contornado proximal, pela ansa de Henle e pelo túbulo contornado distal) ao 

longo do qual o fluido filtrado é convertido em urina. Dos túbulos contornados distais, a urina 

passa para os túbulos coletores, que desembocam em tubos de maior calibre, os ductos 

coletores que acabam por desaguar na pélvis renal. A envolver as porções tubulares do 

nefrónio existe uma complexa rede de capilares sanguíneos (vasa recta), responsável pela 

sua nutrição, reabsorção das substâncias filtradas pelos túbulos e aporte daquelas que 

devem ser excretadas (Carneiro & Junqueira, 2004; Clarkson & Fletcher, 2011). Assim, a 

principal função do rim é manter constante a composição e volume do fluido extracelular, 

eliminando as substâncias tóxicas resultantes do metabolismo celular (tais como a ureia, 

creatinina, fosfatos, sulfatos, entre outros) e conservando aquelas essenciais ao bom 

funcionamento do organismo (tais como os aminoácidos, glucose, sódio, potássio, cloro e 

bicarbonato). Isto é conseguido através de um complexo sistema de ultrafiltração do plasma 

sanguíneo ao nível dos glomérulos renais, seguido de modificação da composição do 

ultrafiltrado por mecanismos de reabsorção e secreção dos túbulos renais com produção de 

urina (Brown, 2011). Podemos atribuir aos rins três funções primordiais: 

 Excreção (eliminação de metabolitos, fármacos ou toxinas) 

 Regulação (manutenção do equilíbrio ácido-base e homeostase eletrolítica) 

 Endócrina (produção de eritropoietina, calcitriol e renina). 

  
1.2 Os ureteres 

 
São estruturas tubulares musculofibrosas, pares e contrácteis, ricamente inervadas (origem 

das cólicas nefróticas no Homem) e têm como função o transporte da urina dos rins até à 

bexiga. Os ureteres, como descrito anteriormente, têm início no seio renal e terminam, 

obliquamente, na parede dorsal do colo da bexiga, por meio de dois orifícios semelhantes a 

fendas. O suprimento sanguíneo para o ureter provém da artéria ureteral cranial (vinda da 

artéria renal) e da artéria ureteral caudal (vinda da artéria prostática ou da vaginal) (Fossum, 

2007). 

 

 

2. LITÍASE DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR 

 
2.1 Definições gerais 

 
Os urólitos são concreções policristalinas macroscópicas compostas predominantemente 

por cristalóides orgânicos ou inorgânicos e uma pequena quantidade de matriz orgânica 

(Birchard & Sherding, 2006). Estes são classificados segundo a sua localização no trato 

urinário e a sua composição mineral. Os urólitos renais ou piélicos são também 
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denominados por nefrólitos. Por sua vez, os urólitos ureterais são denominados de 

ureterólitos e resultam, normalmente, da migração dos urólitos renais (Tilley & Francis, 

2011).  

 
2.2 Anatomia, classificação e natureza 

 
Os urólitos podem ser compostos por um ou mais tipos de minerais. Estes podem ser 

depositados em lâminas (camadas) ou simplesmente misturados entre si (Lulich, et al., 

2011). Assim, dependendo da sua composição e distribuição, o urólito pode conter as 

camadas: núcleo, pedra, parede e cristais de superfície. Com base, no tipo e na quantidade 

de mineral, na presença ou na ausência de camadas de composição mineral diferente, os 

urólitos podem ser classificados em simples, mistos ou compostos. São classificados como 

simples os urólitos sem núcleo ou parede e com predomínio de um único mineral 

(composição maior ou igual a 70%), sendo identificados pelo mineral em causa; compostos 

quando a composição mineral do núcleo é diferente da composição das restantes camadas 

e mistos aqueles que contêm menos de 70% de um único mineral (Lulich & Osborne, 

2007b). A correta determinação da estrutura e composição dos urólitos pode fornecer 

importantes pistas da etiopatogenia da doença e desta forma, constituir uma importante 

ferramenta na seleção da abordagem terapêutica mais correta a aplicar em cada caso 

clínico (Carmona, Bellanato, & Escolar, 1997). Como veremos adiante, os tratamentos 

médicos convencionais baseiam-se essencialmente nesta informação. 

No trato urinário superior são encontrados mais frequentemente urólitos de oxalato de cálcio 

(CaOx), seguido dos de matriz, estruvite (MAP, fosfato de amónia magnesiano), fosfato de 

cálcio (CaP) e mais raramente urólitos de purina e mistos. Os urólitos de matriz em gatos 

foram identificados com sendo de sangue seco solidificado (Dried Solidified blood calculi) 

(Adams, 2007). 

 
Urólitos de sangue seco solidificado (DSB) 

Apesar dos urólitos por definição serem normalmente constituídos por cristais, estes novos 

urólitos são assim denominados embora não tenha sido encontrado material cristalino na 

sua constituição. Estes urólitos são formações sólidas distintas dos coágulos convencionais, 

e parecem ser formados primariamente por material orgânico, tendo sido identificados 

elevados níveis de carbono, azoto e enxofre. Apesar da maioria dos urólitos analisados não 

conterem qualquer componente mineral, quando presente, este pode consistir em CaP, 

CaOx e mais raramente estruvite (Westropp, Ruby, Bailiff, Kyles, & Ling, 2006). 

Aparentemente, parece tratar-se de um problema exclusivo da população felina, tendo-se 

verificado um aumento da sua incidência a partir do ano de 2000. Quanto à sua localização, 

estes são frequentemente encontrados na pélvis renal, embora possam também derivar do 

trato urinário inferior. No trabalho publicado por Westropp et al. (2006) foi descrita a 
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natureza não-radiopaca destes urólitos, pelo que não são normalmente identificáveis em 

estudos radiográficos. Os estudos radiográficos com a utilização de contraste sugerem 

obstrução (nefromegália e hidronefrose), mas raramente se identifica os urólitos. A ecografia 

parece também não ser útil no seu diagnóstico (Westropp, et al., 2006).  

A etiologia destes urólitos é ainda desconhecida, mas pensa-se que possa estar relacionada 

com a hematúria que se encontra muitas vezes associada nestes pacientes (Westropp, et 

al., 2006). Com efeito, sempre que estamos perante uma obstrução do trato urinário superior 

mas nenhum urólito foi identificado, devemos suspeitar da possibilidade de um urólito de 

DSB ser a causa da obstrução. 

 
2.3 Etiologia e Patogenia 

 
A compreensão dos mecanismos implicados na formação dos diferentes tipos de cálculos é 

fundamental para uma prevenção eficaz de recidivas e em certos casos, para uma 

eliminação prematura dos urólitos recorrendo a tratamentos médicos (Daudon, Cohen-Solal, 

& Jungers, 2000). Muitos destes conhecimentos derivaram de estudos realizados em 

modelos animais a propósito da urolitíase humana (Robinson, Norris, Sur, & Preminger, 

2008). A patogenia dos cálculos urinários varia entre espécies, raças, e ainda depende de 

fatores genéticos, metabólicos e nutricionais.  

 
2.3.1 Litogénese 

 

As etapas da cristalogénese e da litogénese são sensivelmente idênticas em todas as 

formas de litíase (Daudon, et al., 2000). A formação dos urólitos compreende duas fases 

complementares: a iniciação e o crescimento. 

 
Iniciação 

A primeira etapa desta fase, denominada nucleação, consiste na formação de um núcleo 

cristalino. A cristalização espontânea numa solução livre de corpos estranhos é descrita 

como nucleação homogénea. A nucleação heterogénea ocorre na presença de outros 

cristais, substâncias moleculares, ou superfícies (Hesse & Neiger, 2009a). 

Foram propostas três teorias para explicar os diferentes mecanismos por detrás da iniciação 

dos diferentes tipos de urólitos: 

 

a) Teoria da precipitação-cristalização 
 

Segundo esta teoria, o elemento implicado na litogénese é a concentração massiva da urina 

em compostos litogénicos. De acordo com esta hipótese, a nucleação resulta simplesmente 

de um processo físico-químico de precipitação, sob a forma de cristais, dos elementos 

presentes na solução sobressaturada (nucleação homogénea). A formação de uma urina 

sobressaturada em cristais litogénicos resulta da combinação dos seguintes fenómenos:  
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 Do aumento da excreção renal dos elementos que os constituem 

 De um equilíbrio hídrico negativo associado a uma diminuição da reabsorção tubular, 

e portanto um aumento da concentração da urina em cristalóides 

 De um pH favorável à cristalização  

Assim, a formação dos urólitos será independente da existência de uma matriz ou de 

inibidores de cristalização e a matriz proteica quando presente será um elemento não 

específico incluído em determinados urólitos (Bartges, 2011b). Esta hipótese parece estar 

por detrás da formação dos cristais de estruvite. Contudo, ela pode ser também aplicada 

aos animais com urólitos de oxalato de cálcio com história de hipercalciúria e/ou 

hiperoxalúria (Bartges, Kirk, & Lane, 2004).  

 
b) Teoria da matriz de nucleação 

 

De acordo com esta teoria, a matriz orgânica pré-formada será o elemento precursor 

determinante para o início da litogénese. A maioria dos urólitos contém pequenas 

quantidades de substâncias macromoleculares, como as glicoproteínas, que podem ter 

propriedades de ligação aos cristais. A matriz formará então o núcleo a partir do qual poder-

se-á assistir ao crescimento do urólito (Bartges, 2011b).  

O papel da matriz no decorrer da litogénese não foi ainda determinado com certeza. 

Contudo, a similaridade da composição global da matriz proteica dos diferentes tipos de 

urólitos humanos apoia esta teoria (Bartges, 2011b). Em contrapartida, os opositores a esta 

teoria argumentam que os urólitos podem adquirir uma grande parte da matriz proteica ao 

longo do seu crescimento, por um fenómeno de adsorção (Osborne et al., 1995). Esta teoria 

é particularmente plausível no caso dos urólitos induzidos por infeções que apresentam 

inclusões bacterianas, ou nos casos de plugs e urólitos de DSB. Corpos estranhos, como 

material vegetal ou material de sutura são regularmente encontrados, nos núcleos de 

urólitos (Hesse & Neiger, 2009a). 

 
c) Teoria dos inibidores de cristalização  

 

Em soluções complexas como a urina, existem interações com outras substâncias 

constituintes que podem promover (promotores) ou suprimir (inibidores) a cristalização. 

Nesta teoria, a diminuição dos inibidores de cristalização ou a sua ausência será o elemento 

determinante na génese dos urólitos de oxalato e fosfato de cálcio, proporcionando práticas 

soluções de tratamento. Esta hipótese apoia-se no facto de que a urina é naturalmente uma 

solução metastável sobressaturada. Com efeito, encontramos em solução na urina vários 

sais, nomeadamente de cálcio, em concentrações nas quais precipitariam na água. A 

cristalúria é na verdade um processo físico-químico fisiológico normal, necessário para 

reduzir a sobressaturação urinária. São vários os elementos constituintes da urina com a 

capacidade de inibir a cristalização destes sais de cálcio, nomeadamente: 
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- Ácidos orgânicos, como os citratos 

- Magnésio 

- Pirofosfatos inorgânicos  

- Diversas outras substâncias, como a ureia, mucopolissacáridos e outros não 

identificados até à data (Hesse & Neiger, 2009a) 

 
De acordo com os conhecimentos reunidos até ao momento, todos os factos aferidos 

apoiam em parte cada uma das teorias citadas anteriormente, pelo que, nenhuma é aceite 

na sua totalidade. A maioria dos autores defende que a principal causa da formação do 

núcleo cristalino será a precipitação de cristais numa urina sobressaturada. A matriz proteica 

não aparenta ser indispensável à precipitação e o papel dos inibidores será mais importante 

durante a fase de crescimento que durante a fase de iniciação (Bartges, 2011b).  

 
Crescimento 

A capacidade do urólito crescer depende em primeiro lugar da sua aptidão para permanecer 

no seio do trato urinário. Os fatores que predispõem à estase urinária desempenham um 

papel importante na urolitíase (Chew, DiBartola, & Schenck, 2010). Com a diurese 

adequada os cristais são conduzidos para fora do trato urinário. Contudo, quando os 

micrólitos (estadio preliminar dos urólitos) excedem um determinado tamanho, estes podem 

alojar-se na pélvis renal, nos ureteres ou na bexiga onde continuam a crescer até formar 

urólitos (Hesse & Neiger, 2009a).  

Assim como acontece na fase de iniciação, o mecanismo exato por de trás da fase de 

crescimento não é ainda perfeitamente conhecido. É no entanto certo que não se trata de 

um fenómeno aleatório. Os urólitos são na verdade, resultado de um arranjo ordenado de 

cristais. A persistência de fenómenos de sobressaturação a e as características físicas dos 

diferentes cristais, condicionarão em parte o tipo de crescimento (Bartges, 2011b).  

 

Os elementos patogénicos descritos em cima não explicam na sua totalidade a formação 

dos urólitos do trato urinário superior. A patogenia destes urólitos nos animais é ainda pouco 

compreendida. O facto da grande maioria dos urólitos no Homem se localizar no rim e de 

serem (como na população felina) compostos predominantemente por oxalato de cálcio, 

levou alguns autores a pensar num mecanismo de patogenia similar (Kyles & Westropp, 

2008; Robinson, et al., 2008). Assim, neste trabalho, foram reunidos alguns elementos da 

patogenia da nefrolitíase no Homem que segundo estes autores poderão explicar em parte a 

formação destes urólitos no gato.  

 
No Homem, as interações entre o epitélio renal e os cristais é considerada a principal causa 

de nidação e formação de nefrólitos. Para além disso, a capacidade de excretar 

adequadamente o material cristalino pode estar comprometida nos indivíduos com 
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nefrolitíase (Verkoelen, 2006). A propósito do estudo da nefrolitíase humana, sabe-se que a 

urina contém compostos que modelam os processos de nucleação, crescimento e 

agregação, assim como, a ligação dos cristais às células epiteliais renais. Enquanto que a 

promoção da atividade de nucleação é mais provável que seja sustentada pelos lípidos de 

membrana, a atividade inibitória de agregação reside em macromoléculas como as 

glicoproteínas e glicosaminoglicanos (Khan & Kok, 2004). As proteínas inibitórias 

encontradas na urina incluem a nefrocalcina (NC), a glicoproteína de Tamm-Horsfall (gTH), 

o fragmento 1 de protrombina, a bicunina (proteína rica em acido urónico), a osteopontina, o 

inibidor inter-α-tripsina, entre outros. A maioria das moléculas são aniónicas e parecem 

exercer os seus efeitos através da ligação à superfície do oxalato de cálcio. Os motivos 

estruturais específicos que favorecem a ligação de cristais e a inibição ainda não são 

conhecidos. Parte destas proteínas derivam das células epiteliais renais e outras tem 

acesso à urina através da filtração glomerular. Em certos casos, foram encontradas 

anormalidades na estrutura ou na função destas proteínas em indivíduos formadores de 

urólitos (Worcester, 1996). Uma das moléculas identificadas no rim que parece ser 

responsável pela ligação dos cristais às células renais é o ácido hialurónico, 

glicosaminoglicano constituinte importante da matriz extracelular do tecido intersticial da 

medula renal e da matriz pericelular de certas células dos túbulos renais (Verkoelen, 2006).  

 
2.3.2 Urólitos de oxalato de cálcio 
 

A fisiopatologia da formação de urólitos de oxalato de cálcio não é completamente 

conhecida. Contudo, o metabolismo do oxalato parece desempenhar um papel crucial. 

Apesar da sobressaturação da urina em cristais estar implicada na formação dos urólitos, 

novos estudos têm investigado a possibilidade da urina não ser o local inicial do 

desenvolvimento dos urólitos (Kyles & Westropp, 2008; Palm & Westropp, 2011). 

Recentemente foi proposta a hipótese de uma etiologia vascular para o desenvolvimento de 

nefrolitíase no Homem. Esta sugere que as patologias vasculares (e.g., doença vascular 

hipertensiva ou aterosclerose) podem conduzir à formação de placas de Randall’s (Stoller, 

Meng, Abrahams, & Kane, 2004), lesões papilares que por vezes se estendem pelo 

interstício, normalmente associadas ao fosfato de cálcio (apatite) e que contribuem para a 

deposição de oxalato de cálcio e formação do urólito. Segundo este pressuposto, o evento 

inicial da formação de nefrólitos de CaOx no Homem ocorre no leito vascular na 

extremidade da papila renal (Evan et al., 2005; Kim et al., 2005). Assim sendo, o local 

primário de urolitíase de oxalato de cálcio pode não estar relacionado com a estase urinária, 

infeção ou outra causa secundária de urolitíase mas ter início no rim. Curiosamente, as 

raças felinas com maior predisposição para urolitíase são também as mais predispostas ao 

desenvolvimento de doença renal poliquística (Cannon, Westropp, Ruby, & Kass, 2007). 
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Contudo, até à data não foi publicado qualquer estudo sobre o envolvimento das placas de 

Randall’s no mecanismo de formação de urólitos de oxalato de cálcio em cães e gatos.         

 
Fatores de risco etiológicos 

Certos fatores metabólicos são conhecidos por aumentar o risco de formação de urólitos de 

oxalato de cálcio em diversas espécies, incluindo o gato. Contudo não é claro o papel 

destes fatores especificamente na formação de nefrólitos.  

 
HIPERCALCEMIA / HIPERCALCIÚRIA / ACIDEMIA 

A hipercalcemia está associada ao aumento do risco de formação de urólitos de oxalato de 

cálcio. A hipercalcemia quando grave, resulta no aumento da excreção fracional de cálcio e 

em hipercalciúria (Kirk & Bartges, 2006). Assim, a excessiva excreção de cálcio é um 

significante fator de risco para a formação de urólitos de oxalato de cálcio no Homem, no 

cão e no gato, embora não necessariamente a sua causa (Bartges, et al., 2004). Assim 

como nos humanos, a hiperabsorção gastrointestinal nos cães, parece ser a causa mais 

comum de hipercalciúria, seguida de uma reabsorção renal de cálcio comprometida e uma 

excessiva mobilização de cálcio ósseo (Bartges & Kirk, 2007). Nos gatos o consumo de 

dietas suplementadas com acidificantes (cloreto de amónia) está associado ao aumento da 

excreção urinária de cálcio, da mesma forma que no Homem acontece devido ao consumo 

de dietas ricas em proteína de origem animal. Os iões de cálcio e oxalato, que são os 

produtos metabólicos finais do ácido ascórbico e de vários aminoácidos, formam complexos 

(sais) relativamente insolúveis, conduzindo ao aumento da excreção urinária destes 

compostos e à formação de urólitos de CaOx (Robinson, et al., 2008). Por outro lado, a 

acidose metabólica promove hipercalciúria ao promover o turnover ósseo (libertação de 

cálcio dos ossos). O aumento da concentração sérica de cálcio ionizado resulta no aumento 

da excreção urinária de cálcio e na diminuição da sua reabsorção tubular (Bartges & Kirk, 

2007). Assim, apesar da origem da hipercalciúria em gatos normocalcemicos com urólitos 

de CaOx, não se encontrar bem definida sabe-se que esta pode ocorrer (Bartges, Kirk, Cox, 

& Moyers, 2013). 

 
ACIDÚRIA 

O papel do pH da urina na formação de oxalato de cálcio é controverso. Apesar dos urólitos 

de CaOx se poderem desenvolver numa ampla gama de pHs urinários, uma acidúria 

significante (pH<6,2) pode representar um fator de risco para a formação de oxalato de 

cálcio devido à acidemia e hipercalciúria associadas. Em adição, a urina ácida altera a 

função e concentração de alguns inibidores de cristalização, nomeadamente do citrato, do 

magnésio, do pirofosfato, da glicoproteína de Tamm-Horsfall e da nefrocalcina, e reforça a 

atividade dos promotores (Bartges, et al., 2013; Kirk, Ling, Franti, & Scarlett, 1995). 
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HIPEROXALÚRIA 

Como referido anteriormente, o oxalato é o produto metabólico final do ácido ascórbico e de 

vários aminoácidos provenientes da dieta. Desta forma, qualquer aumento da concentração 

deste composto na urina pode promover a formação de urólitos de oxalato de cálcio 

(Bartges & Kirk, 2007). A hiperoxalúria tem sido observada em gatos que consomem dietas 

pobres em vitamina B6 e naqueles com diminuição dos níveis da enzima D-glicerato 

desidrogenase hepática (hiperoxalúria primária tipo II), mas não foi ainda identificada em 

cães (Robinson, et al., 2008). No Homem, a hiperoxalúria tem sido associada também a 

uma deficiente atividade da enzima alanina/glioxilato aminotransferase peroxissomal 

(hiperoxalúria primária tipo I) e a doença intestinal (hiperoxalúria entérica); doenças não 

investigadas na população felina (Kirk & Bartges, 2006). A hiperabsorção gastrointestinal de 

oxalato no Homem parece estar relacionada com a ausência da bactéria Oxalobacter 

formigenes. A presença desta bactéria no trato intestinal parece ser um fator de proteção 

contra a urolitíase de oxalato de cálcio devido à sua capacidade de degradar oxalato 

(Bartges, 2011b; Sakhaee, 2009). Weese, Weese e Rousseau (2009) identificaram 

Oxalobacter formigenes nas fezes de gatos saudáveis. Contudo, são necessários mais 

estudos para determinar o papel deste organismo na fisiopatologia da urolitíase de oxalato 

de cálcio no gato.  

 
CONCENTRAÇÃO DA URINA / CRISTALÚRIA  

A formação de uma urina altamente concentrada resulta no aumento da saturação de cálcio 

e de oxalato. A deteção de cristais de CaOx no sedimento urinário indica que a urina está 

sobressaturada. A persistência de cristalúria reflete um aumento do risco de formação 

destes urólitos. Contudo, menos de 50% dos gatos com urolitíase de CaOx apresentam 

cristalúria de CaOx aquando do diagnóstico (Kirk & Bartges, 2006).    

 
INIBIDORES 

Os inibidores de cristalização, como o citrato, o magnésio e o pirofosfato formam sais 

solúveis com o cálcio ou com o oxalato reduzindo a disponibilidade destes para a 

precipitação. Outros inibidores, como a glicoproteína de Tamm-Horsfall e a nefrocalcina, 

interferem com a capacidade do cálcio e do ácido oxálico se combinarem, minimizando a 

cristalização, a agregação e o crescimento (Kirk, et al., 1995). Com efeito, a deficiência 

destes compostos na urina pode ser um importante fator contributivo para a nefrolitíase de 

CaOx. 

 
DOENÇA RENAL 

Os modelos animais usados no estudo da urolitíase humana suportam o conceito de que a 

lesão celular renal deve estar associada a um defeito metabólico subjacente para induzir 
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nefrolitíase, implicando os dois fenómenos como a potencial causa da formação de urólitos 

(Robinson, et al., 2008). 

Levanta-se a questão: a doença renal será causa ou consequência da urolitíase? 

Contrariamente ao esperado, diversos estudos apontam a doença renal como promotora de 

nefroureterolitíase. A hiperoxalúria parece ser o elo comum entre estes dois processos. 

Hipóteses recentes propõem que o excesso de oxalato provoca lesões ao nível dos túbulos 

renais. Os túbulos afetados tornam-se mineralizados (formação das placas de Randall) e 

servem de núcleo para a precipitação de oxalato de cálcio (Lulich & Osborne, 2007a). Um 

estudo realizado em ratos demonstrou ainda, que os iões oxalato e os cristais de CaOx 

monoidratado estimulam proteínas inflamatórias (Umekawa, Chegini, & Khan, 2002). O 

estudo de Kyles et al. (2005a) também suporta uma possível relação entre a doença renal 

pré-existente e a litogénese, sugerindo que a azotemia presente em animais com 

ureterólitos unilaterais seria indicativa do comprometimento prévio do rim contralateral. 

Ainda, Ross et al. (2007) num estudo retrospetivo em que procuraram avaliar os efeitos da 

nefrolitíase em gatos com DRC, não encontraram nenhuma associação entre a nefrolitíase e 

a progressão da doença renal. Contudo, estes urólitos quando de grandes dimensões 

podem bloquear a saída de urina se alojados na pélvis renal ou mesmo a sua passagem 

quando aprisionados no ureter, promovendo assim a doença renal. 

 
2.3.3 Urólitos de estruvite 
 

Ao contrário do que acontece na espécie canina, no gato a maioria dos urólitos de estruvite 

tendem a formar-se em urina estéril. O mecanismo exato de formação destes urólitos não é 

claro, mas parece estar relacionado com fatores dietéticos ou metabólicos que aumentam o 

pH da urina (>6,5) ou a concentração de magnésio, amónia ou fósforo (Stone & Barsanti, 

1992a). Os urólitos de estruvite induzidos por infeção formam-se quando a urease produzida 

por certos microrganismos (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella 

pneumoniae, Corynebacterium urealyticum, Proteus spp…) hidrolisa a ureia, levando à 

alcalinização da urina, ao aumento da disponibilidade de iões amónia e fosfato e ainda ao 

aumento de células e proteínas inflamatórias que são incorporadas no urólito (Bartges & 

Kirk, 2007).  

 
Fatores de risco etiológicos 
 
ALCALINÚRIA  

A produção de urina alcalina (como resultado da dieta ou de outros fatores, como a infeção 

do trato urinário) aumenta o risco de cristalização de MAP e subsequente formação de 

urólitos. O pH urinário determina a proporção de fosfato urinário presente sob a forma de 

anião trivalente, a forma de fosfato necessário para a formação MAP (Buffington, Rogers, & 

Morris, 1990). Ensaios experimentais demonstraram que o risco de cristalização de estruvite 
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é determinado principalmente pelo pH urinário e não pela concentração de magnésio na 

urina (Buffington, et al., 1990; Tarttelin, 1987). 

 
INFEÇÃO DO TRATO URINÁRIO  

Os gatos estão naturalmente protegidos contra infeções urinárias. O pH particularmente 

ácido, a densidade elevada da urina (>1,030) e a forte concentração em ureia são fatores 

desfavoráveis ao crescimento bacteriano. Contudo, a infeção urinária é possível sobretudo 

em indivíduos em que as defesas locais estão alteradas (anomalias congénitas, neoplasias 

ou insuficiência renal) (Westropp, Buffington, & Chew, 2004). No estudo de Kyles et al. 

(2005a) somente 8% dos gatos com ureterólitos apresentavam infeção urinária e o 

microrganismo mais frequentemente identificado foi a Escherichia coli. 

 
CONCENTRAÇÃO DA URINA 

À semelhança do que se verifica na litíase de CaOx, a concentração da urina constitui um 

fator de risco adicional (Bartges & Kirk, 2007). A sobressaturação da urina em substâncias 

litogénicas (i.e. de magnésio, amónia ou fosforo) pode resultar da depleção do volume 

intravascular e da retenção de água (Houston, 2007).  

 
DIETA 

Um estudo de casos clínicos destacou o aumento do risco de estruvite pela administração 

de dietas com teores elevados de magnésio, fósforo, cálcio, cloro e fibra, níveis moderados 

de proteína e baixo teor de gordura (Lekcharoensuk et al., 2001). Neste mesmo estudo, 

verificou-se que relativamente ao magnésio as dietas contendo 0,15 a 1,0% deste 

composto, na matéria seca, estão associadas a um maior risco de formação de urólitos de 

estruvite. Contudo a ação do magnésio depende da forma deste mineral e do pH da urina. 

Buffington et al. (1990) relataram que os gatos a que foi administrado 0,5% de cloreto de 

magnésio não evidenciaram a formação de urólitos de estruvite, enquanto que os felinos 

com administração de 0,5% de óxido de magnésio apresentaram este tipo de urólito. A 

diferença está no facto do óxido de magnésio promover a produção de urina alcalina, 

enquanto que o cloreto de magnésio favorece a formação de urina ácida, que tem carácter 

protetor.  

 
2.4 Epidemiologia 

 
O conhecimento da epidemiologia da litíase do trato urinário superior é uma importante 

ferramenta na predição da sua composição mineral e dos fatores de risco associados. 

(Osborne & Lulich, 1999).  
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2.4.1 Prevalência 

 

O Centro de Urólitos da Universidade do Minnesota (Minnesota Urolith Center - MUC) é um 

centro de urologia/nefrologia nos Estados Unidos da América (EUA), que se dedica à 

análise quantitativa de urólitos de várias espécies animais, de 48 países, incluindo Portugal 

(Lulich & Osborne, 2007c). Os urólitos felinos mais frequentemente submetidos a análise 

são de oxalato de cálcio ou estruvite (Palm & Westropp, 2011). Contudo, segundo este 

centro, a composição dos urólitos da população felina tem variado nas últimas três décadas 

(Figura 1). Durante este período, assistiu-se a um importante aumento da frequência de 

urólitos de oxalato de cálcio em associação com uma reciproca diminuição da frequência de 

urólitos de estruvite (Osborne, Lulich, Kruger, Ulrich, & Koehler, 2009). Nos últimos anos, a 

distribuição da composição dos urólitos felinos não tem sofrido grandes alterações, sendo 

que a diferença de prevalência entre urólitos de estruvite e oxalato de cálcio é pouco 

significativa. Em 2011, a frequência de CaOx e de MAP foi de 43% e 45%, respetivamente 

(Osborne, 2012). Outros laboratórios reportaram dados similares (Cannon, et al., 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptado de Osborne, 2012 

 
As mudanças epidemiológicas no tipo de urólitos felinos não se confinaram apenas aos 

EUA; o aumento da prevalência de CaOx foi também observado na Europa (Picavet et al., 

2007; Rogers et al., 2011), Portugal inclusive (Tomé, Gonçalves, Correia, & Pomba, 2007). 

Relativamente aos urólitos derivados exclusivamente do trato urinário superior, registou-se 

na última década um aumento significativo do seu número (p = 0,03) (Cannon, et al., 2007). 

Lekcharoensuk et al. (2005) relataram um aumento de 10 vezes na frequência destes 

urólitos em gatos, em nove hospitais escolares dos EUA, num período de 20 anos (1981-

2000). Da mesma forma, assistiu-se à emergência do CaOx como mineral predominante nos 

urólitos provenientes desta porção do trato urinário, com um aumento de mais de 50 vezes 

durante o mesmo intervalo de tempo (Lekcharoensuk, et al., 2005). A percentagem anual de 

urólitos de CaOx do trato urinário superior aumentou significativamente (p < 0,05) de 0% em 

Figura 1 - Alteração da frequência de urólitos de MAP e CaOx felinos submetidos ao 

MUC entre 1981 e 2011  
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 70,4% 

MAP 
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CAP 
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2% 

Matriz 
8% 

Compostos 
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2,6% 

Figura 2 - Linhas de tendência e frequência de urólitos de CaOx do trato urinário 

superior e inferior, submetidos ao MUC entre 1981 e 2000 

1981 para 30% em 1990, e para 75% em 2000. Comparativamente, a percentagem anual de 

urólitos de CaOx do trato urinário inferior aumentou de 1,5% em 1981 para 53% em 2000 

(Figura 2). Neste estudo, os urólitos provenientes do trato urinário superior representavam 

apenas 2,6% (864 casos) do número total de urólitos felinos submetidos, dos quais 65% 

(n=564) eram constituídos por oxalato de cálcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Lekcharoensuk, et al., 2005 

 
Num estudo semelhante, entre 1981 e 2007, dos 2445 nefrólitos e ureterólitos felinos 

analisados pelo MUC, 70% dos urólitos eram compostos por CaOx e apenas 8% por 

estruvite (Figura 3) (Osborne, et al., 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de C. A. Osborne, et al., 2009 

 
Nos estudos clínicos realizados por Kyles et al. (2005a; 2005b) a maioria dos ureterólitos e 

nefrólitos identificados eram de oxalato de cálcio (87%) e os restantes de fosfato de cálcio. 

Raramente são encontrados ureterólitos e nefrólitos de estruvite, tendo a maioria (n=8) sido 

reportada durante a década de 80 (Cannon, et al., 2007). Nas últimas 3 décadas verificou-se 

Figura 3 - Distribuição da composição mineral dos urólitos provenientes do trato 

urinário superior de 2445 gatos submetidos ao MUC para análise entre 1981 e 2007  

Legenda:  
 

         - Percentagem de urólitos de 
CaOx do trato urinário superior em 
função do total de urólitos do trato 
urinário superior.  
         - Percentagem de urólitos de 
CaOx do trato urinário inferior em 
função do total de urólitos do trato 
urinário inferior.  
         - Tendência de urólitos de 
CaOx do trato urinário superior.  
         - Tendência de urólitos de 
CaOx do trato urinário inferior 
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também, um aumento significativo (p < 0,001) do número de urólitos de DSB em toda a 

extensão do trato urinário (Figura 4) (Cannon, et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adaptado de Cannon, et al., 2007 

 
A Figura 5 representa um esquema da evolução da frequência de urólitos de estruvite e 

oxalato de cálcio nas últimas 3 décadas. Estes resultados podem dever-se ao aumento da 

sensibilidade dos clínicos para o problema, ao uso difundido das dietas terapêuticas para 

reduzir os fatores de risco de urolitíase, à utilização de técnicas de imagiologia mais 

avançadas no seu diagnóstico (sobretudo para urólitos de DSB) ou ainda à utilização cada 

vez mais frequente da cirurgia para remoção dos urólitos (Kyles, et al., 2005a).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 Fatores de risco epidemiológicos 

Figura 4 - Número de urólitos de DSB felinos submetidos ao Laboratório de Análise de 

urólitos Gerald V. Ling da Universidade da Califórnia entre 1985 e 2004 

Figura 5 - Evolução da frequência de urólitos de MAP e de CaOx avaliados no MUC 

entre 1981-2010 
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Os vários estudos epidemiológicos (Kirk, et al., 1995; Lekcharoensuk et al., 2000; Thumchai 

et al., 1996) demonstraram outros fatores de risco associados à formação de urólitos de 

CaOx e estruvite em gatos, nomeadamente, a raça, o género, a idade, o ambiente e fatores 

nutricionais (Anexo II: Figura 17). Contudo, desconhece-se o papel exato destes fatores na 

formação de urólitos no trato urinário superior felino. Devido à complexidade da formação de 

urólitos, nenhum fator epidemiológico é considerado causal.  

 

RAÇA 

Nos humanos, a genética parece representar um papel na formação dos urólitos de oxalato 

de cálcio (Goodman, Holmes, & Assimos, 1995), pelo que é possível que o mesmo se 

verifique nos gatos de raça pura devido a fenómenos de consanguinidade (Cannon, et al., 

2007). De facto, McKerrell et al. (1989) demonstraram em gatos, uma associação entre a 

consanguinidade e a hiperoxalúria primária. Em vários estudos, foi ainda encontrada uma 

predisposição para a formação de urólitos de estruvite e de oxalato de cálcio em gatos das 

raças persa e himalaia (Cannon, et al., 2007; Kirk, et al., 1995; Thumchai, et al., 1996). 

Relativamente ao trato urinário superior, no único estudo que avaliou a epidemiologia das 

litíases piélicas no gato (Ling, Ruby, Johnson, Thurmond, & Franti, 1998), nenhuma raça 

felina se demarcou relativamente ao risco de desenvolvimento de nefrolitíase.  

 

GÉNERO 

Relativamente a este fator, as conclusões dos estudos divergem. Segundo Lekcharoensuk 

et al. (2000) o género pode ter influência na prevalência de urólitos de estruvite e CaOx. 

Também os resultados de 2 outros estudos epidemiológicos sugerem uma predisposição 

maior para a formação de urólitos de oxalato de cálcio em gatos machos castrados, e de 

estruvite em fêmeas esterilizadas (Ling, Franti, Ruby, & Johnson, 1990; Thumchai, et al., 

1996). Neste sentido, tem sido investigada no Homem, a relação das hormonas reprodutivas 

com a urolitíase e os resultados apontam para uma associação positiva entre o estrogénio e 

a diminuição de urólitos de CaOx (Fan, Chandhoke, & Grampsas, 1999). No entanto, no 

estudo de Ling et al. (1998) não foi observada uma diferença significativa da composição 

mineral dos nefrólitos entre machos e fêmeas.  

 

IDADE 

Embora os gatos de qualquer idade possam formar urólitos de oxalato de cálcio, os gatos 

que apresentam maior risco deste tipo de urolitíase têm entre 7 e 10 anos de idade 

(Lekcharoensuk, et al., 2000). Assim, aparentemente gatos idosos têm um elevado risco de 

desenvolver urólitos de CaOx, enquanto os gatos jovens têm um maior risco de formar 

urólitos de estruvite (Smith, Moodie, Wensley, & Markwell, 1997). Segundo Kirk e Bartges 

(2006), esta observação poderá estar relacionada com as alterações da composição da 

urina e da saturação em oxalato de cálcio com a idade. Entre a população de gatos com 
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urolitíase, os gatos com nefrólitos parecem ser mais velhos, com uma idade média de 8,5 

anos (Ling, et al., 1998).  

 

Devido à rapidez na mudança do tipo de mineral predominante nos urólitos felinos 

anteriormente referida, considera-se pouco provável que os fatores: raça, género, e idade, 

tenham contribuído substancialmente para este fenómeno. Segundo Osborne et al. (2009), 

são as alterações na zootecnia e nutrição, os fatores que contribuíram de forma significativa 

para esta mudança epidemiológica no tipo de urólito. 

 

FATORES NUTRICIONAIS 

Os ingredientes da dieta e os padrões de alimentação podem influenciar, o volume, o pH, a 

concentração de solutos na urina e o equilíbrio hídrico (Markwell, Buffington, & Smith, 1998).  

Estudos implicando o magnésio como a potencial causa de formação de urólitos de MAP 

levou à formulação de dietas com restrição neste mineral e à adição de promotores de 

acidificação da urina, na tentativa de minimizar a potencial formação de estruvite (Buffington, 

et al., 1990). Contudo, num estudo que avaliou a dieta como fator de risco em gatos com 

urolitíase, descobriu-se que estas dietas aumentam o risco de formação de CaOx, devido à 

capacidade dos acidificantes libertarem carbonato e fosfato de cálcio dos ossos, resultando 

em hipercalciúria (Lekcharoensuk, et al., 2001). Além disso, o magnésio parece ser um 

importante inibidor da urolitíase de CaOx (Kohri, Garside, & Blacklock, 1988), pelo que a sua 

restrição constitui um fator de risco adicional para a formação desses urólitos 

(Lekcharoensuk, et al., 2001). Hoje em dia o equilíbrio da prevalência de urólitos de CaOx e 

MAP parece resultar do uso mais cuidado destas dietas (Lekcharoensuk, et al., 2000). 

A obesidade e uma alimentação exclusivamente à base de granulado fornecida ad libitum 

são também considerados fatores de risco de urolitíase de oxalato de cálcio (Kirk & Bartges, 

2006; Kirk, et al., 1995). No entanto, desconhece-se inteiramente o mecanismo 

fisiopatológico que liga a obesidade ao risco de urolitíase. Apesar disso, sabe-se que o 

consumo de pequenas quantidades de comida ao longo do dia, em detrimento de uma a 

duas grandes refeições por dia, está associado à produção de uma urina mais ácida e a um 

menor grau de cristalúria de estruvite nos gatos. A distribuição de pequenas refeições ao 

longo do dia parece manter um perfil de pH da urina mais constante, minimizando o efeito 

da “fase alcalina” pós-prandial (Finke & Litzenberger, 1992). Por sua vez, o consumo de 

alimentos com alto teor de humidade, tais como alimentos enlatados, parece estar 

associado a um menor risco de urolitíase, devido à produção de uma urina mais diluída 

(Lekcharoensuk, et al., 2001). 

 

FATORES AMBIENTAIS  

Os fatores ambientais não têm sido avaliados extensamente nos gatos. Contudo, a 

habitação exclusivamente interior  tem sido apontada como um fator de risco da urolitíase de 
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CaOX. Já o tipo de dispensadores de água ou a sua localização não parecem estar 

associados com a formação destes urólitos (Kirk, et al., 1995). 

 
2.5  Alterações fisiopatológicas e manifestações clínicas 

 
Os ureterólitos podem ser impulsionados com sucesso através do peristaltismo ureteral para 

o interior da bexiga ou ficarem alojados no ureter ao longo do caminho. A obstrução de um 

ou de ambos os ureteres inicia uma complexa cascata de eventos, que poderá resultar na 

perda de função permanente do(s) rim(ns) associado(s) (Fisher, 2006). A resposta 

fisiológica exata à obstrução ureteral depende da espécie, da idade do animal, do grau e da 

duração da obstrução, e se um ou ambos os ureteres estão obstruídos (Hardie & Kyles, 

2004). Até à data, não foram ainda realizados estudos prospetivos em gatos relativamente 

às consequências da obstrução ureteral, a maioria dos dados são derivados de outros 

modelos animais (Fisher, 2006). 

 
2.5.1  Fisiopatologia da obstrução ureteral 
 

A obstrução ureteral unilateral completa, causa um aumento da pressão ureteral o que 

resulta no aumento quase imediato da pressão tubular proximal, afetando as forças de 

filtração renal e o fluxo sanguíneo. O concomitante aumento da pressão hidrostática capilar 

glomerular e do fluxo sanguíneo (resultado da libertação de prostaglandinas), que 

geralmente aumenta a força motriz para a filtração glomerular, é rapidamente compensado e 

excedido pela elevada pressão oposta no espaço de Bowman. Devido a estas forças, o 

gradiente de pressão hidrostática na rede de capilares glomerulares diminui, resultando num 

declínio da taxa de filtração glomerular (TFG). Após 24horas, a diminuição da TFG no rim 

obstruído induz um aumento compensatório da TFG no rim contralateral. A partir desta fase, 

a lesão renal começa a estabelecer-se (Bartges, 2011a; Fisher, 2006) (Lane, 2009). O grau 

de lesão renal permanente resultante depende do grau e da duração da obstrução. As 

lesões irreversíveis ocorrem mais rapidamente e a recuperação da função é mais lenta 

quando o rim contralateral está normal, do que nos casos de obstrução bilateral. O alívio 

rápido da obstrução aguda poderá evitar a ocorrência de lesões na função renal. Por sua 

vez, a obstrução ureteral unilateral crónica resulta em fibrose intersticial grave ou 

hidronefrose grave (Fisher, 2006). Na verdade, a obstrução ureteral aguda clínica apresenta 

frequentemente uma progressão bilateral sequencial, com um ureter cronicamente obstruído 

e um ureter com obstrução aguda (Figura 6) (Fisher, 2006). É o chamado síndrome "rim 

grande, rim pequeno", no qual o rim com obstrução aguda se encontra dilatado e o 

contralateral muito menor que o normal. Acredita-se que este rim pequeno possa ter sofrido 

algum episódio obstrutivo não diagnosticado, causando a sua degeneração sem sinais 

clínicos. A doença mantem-se silenciosa até que se desenvolva uma azotemia significativa 

por obstrução do rim até então saudável (Palm & Westropp, 2011).  
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Adaptado de Fisher, 2006 

 
 
 
 
 
 

 

 
2.5.2 Manifestações clínicas 

 

Os sinais clínicos associados à nefroureterolitíase são variáveis e estão frequentemente 

relacionados com a velocidade a que se desenvolve a obstrução; pacientes com obstrução 

aguda e rápida distensão da cápsula renal apresentam-se frequentemente mais dolorosos 

em comparação com pacientes com obstruções mais insidiosas (Palm & Westropp, 2011). 

Ao contrário do que se verifica no Homem que frequentemente manifesta dor associada à 

obstrução (cólica nefrótica), os animais nem sempre exibem sinais de desconforto. Nestes 

são frequentes sinais não específicos como a redução do apetite, vómito, a perda de peso, a 

letargia, e o refúgio. Devemos suspeitar de litíase do trato urinário superior em gatos com 

hematúria macroscópica persistente ou intermitente, não associada a sinais do trato urinário 

inferior (e.g., disúria, polaquiúria, estrangúria). Dependendo do grau de comprometimento 

renal, assim como, da altura em que este surge (i.e. se pré-existente ou secundário à 

obstrução) muitos destes animais desenvolvem sinais clínicos associados à azotemia. 

Animais com ureterólitos podem tornar-se anúricos, oligúricos, poliúricos ou ter uma 

produção urinária normal, dependendo da gravidade da obstrução ureteral (Adams, 2007). 

Num estudo retrospetivo, 9% dos gatos com obstrução ureteral também apresentavam 

sinais sugestivos de doença do trato urinário inferior (e.g., disúria e polaquiúria) (Kyles, et 

al., 2005a).  

Os nefrólitos e ureterólitos que não causam obstrução do fluxo de urina e não estão 

associados a infeção do trato urinário (ITU) podem persistir por anos sem causar qualquer 

alteração substancial na estrutura e função do trato urinário (Lulich & Osborne, 2006). Da 

mesma forma, a obstrução do ureter ou da pélvis renal pode não resultar em sinais clínicos 

Figura 6 - Representação esquemática da progressão sequencial da obstrução 

ureteral  

Legenda:  
A - Ambos os rins e ureteres estão normais. B - A obstrução aguda de um dos ureteres resulta no 
ligeiro aumento do rim correspondente (devido a hidronefrose e edema intersticial) e possível 
dilatação do ureter correspondente. A doença é geralmente clinicamente silenciosa neste ponto. C - 
Com o tempo, a obstrução ureteral resulta em fibrose e atrofia do rim correspondente. D - 
Simultaneamente, o rim contralateral hipertrofia para compensar o decremento na função renal 
global. E - A obstrução do ureter associado ao rim hipertrofiado resulta em uremia aguda, por vezes 

grave. 
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sistémicos ou azotemia, sobretudo nos casos de ausência de infeção e de função adequada 

do rim contralateral. Contudo, quando tal não se verifica, a obstrução parcial ou total de um 

único ureter pode precipitar o início de uma crise urémica. No caso de obstrução do fluxo 

urinário completa e persistente, ocorre deterioração progressiva da função do rim afetado e 

marcada hidronefrose. No caso de obstrução completa dos dois ureteres não ocorre 

hidronefrose, na medida em que a morte por uremia antecede as graves alterações 

anatómicas em ambos os rins. A obstrução do fluxo de urina por urólitos num animal com 

infeção do trato urinário, pode resultar em pielonefrite aguda, septicémia e eventualmente na 

morte do animal (Lulich & Osborne, 2006; Ross et al., 1999; Rubin, 1997).  

As manifestações clinicas das litíases do trato urinário superior estão então dependentes de 

numerosos fatores (Tabela 1). 

 
 

 Tipo de mineral 

 Envolvimento de um ou de ambos os rins 

 Presença ou ausência de obstrução 

 Taxa de crescimento dos urólitos existentes e taxa de formação de novos urólitos 

 Infeção do trato urinário concomitante 

 Envolvimento dos ureteres, bexiga e uretra 

 Migração dos urólitos do rim para o ureter 

 Tamanho, forma e número dos urólitos 

 Estado da função renal 

 Causas subjacentes à formação dos urólitos 

 Outras patologias concomitantes 

 

Adaptado de Lulich & Osborne, 2006 

 
Devido à frequente ausência de qualquer sinal clínico, são muitas vezes detetados nefrólitos 

e ureterólitos incidentalmente aquando da realização de exames imagiológicos da região 

abdominal, e em alguns casos são achados de necropsia, sugerindo o carácter subclínico 

desta patologia que é portanto subdiagnosticada nos animais de companhia (Dieringer & 

Lees, 1992). 

 
2.6  Diagnóstico 

 
A dificuldade do diagnóstico de nefroureterolitíase, sobretudo no gato, está na identificação 

da presença dos urólitos antes destes alterarem definitivamente a função renal, i.e. antes de 

causarem obstrução. A cólica nefrótica que conduz a um diagnóstico precoce no Homem é 

raramente descrita nos animais (Adin et al., 2003). Uma dor abdominal na zona de projeção 

Tabela 1 - Fatores que influenciam as manifestações clinicas das litíases do trato 

urinário superior 
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dos rins poderá ser percetível no exame físico do animal ou ser descrita pelo proprietário. O 

exame físico pode ainda revelar alterações do tamanho e forma dos rins (Salisbury, 2001).  

O plano de diagnóstico de um gato suspeito de nefroureterolitíase deve ter por objetivo, em 

primeiro lugar a deteção dos urólitos e a determinação das suas características (número, 

tamanho, forma e localização), recorrendo-se para o efeito às técnicas imagiológicas 

disponíveis (Lulich, et al., 2011). A utilização de outros exames complementares de 

diagnóstico, como a urianálise, análises sanguíneas, microbiológicas, e a análise físico-

química de urólitos permitirão a identificação/confirmação de outros elementos essenciais 

para a escolha do tratamento mais adequado, como a natureza do(s) urólito(s), as 

complicações a ele(s) associadas e por vezes a determinação da etiologia primária (e.g. 

doença metabólica) (Ross, et al., 1999).  

 
2.6.1 Imagiologia 
 

A avaliação radiográfica ou ecográfica do trato urinário de um gato suspeito de 

nefroureterolitíase permite a deteção dos urólitos e por vezes do seu número, forma e 

localização. Pode ainda ser útil na identificação de alterações anatómicas. A utilização de 

exames ou técnicas mais sensíveis permitirão posteriormente definir com mais rigor o 

carácter obstrutivo do urólito, a sua localização exata e ainda avaliar a função renal, 

elementos fundamentais na escolha do tratamento (Lane, 2009). Um diagnóstico e 

tratamento precoce de obstrução é essencial para limitar o grau de irreversibilidade da lesão 

do rim afetado. A Tabela 14 em anexo resume as vantagens e desvantagens das técnicas 

de imagiologia seguidamente descritas Apesar dos atuais avanços tecnológicos, o 

diagnóstico de nefroureterolitíase e consequente obstrução ainda é um desafio. 

 
RADIOGRAFIA  
 

a) Sem contraste 
 

A radiografia abdominal sem contraste constitui a primeira etapa do diagnóstico de 

urolitíase. Kyles et al. (2005a) sugerem que qualquer gato com sintomas crónicos pouco 

específicos, com ou sem azotemia, deve ser sujeito a um estudo radiográfico abdominal de 

controlo, a fim de descartar a hipótese de litíase renal ou ureteral. Com efeito, é 

indispensável a realização de duas incidências ortogonais (lateral e ventrodorsal). A 

incidência lateral direita é preferível, na medida em que permite uma melhor visualização de 

ambos os rins. Os ureterólitos são mais rapidamente identificáveis no espaço retroperitoneal 

numa projeção radiográfica lateral. Contudo, a identificação do(s) ureter(es) afetado(s), é 

frequentemente dificultada por fenómenos de sobreposição, nomeadamente por material 

fecal ao nível do cólon. Kyles et al. (2005a) determinaram no seu estudo que a sensibilidade 

deste procedimento no diagnóstico de ureterolitíase é de 81%. A facilidade de visualização 

dos urólitos numa radiografia simples depende da sua localização, da sua radiopacidade e 
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do seu tamanho (Anexo II: Tabela 17). Os urólitos de oxalato e fosfato de cálcio assim como 

os de estruvite são normalmente radiopacos, e quando apresentam tamanho suficiente 

(>3mm de diâmetro), são frequentemente observados na radiografia abdominal. Por sua 

vez, os urólitos compostos exclusivamente por urato de amónio são radiotransparentes 

(Chew, et al., 2010). A identificação na radiografia de mineralização na região dos rins e 

ureteres não é patognomónico de nefroureterolitíase. Outras estruturas radiopacas podem 

mimetizar a presença de nefrólitos e ureterólitos, nomeadamente: 

 Mineralização do parênquima renal (nefrocalcinose) 

 Elementos radiopacos do conteúdo intestinal 

 Calcificação de linfonodos 

 Metaplasia óssea 

 Litíases biliares (Ross, et al., 1999) 

A utilização de um agente de contraste poderá, no entanto, ajudar a ultrapassar muitos 

destes problemas. 

Relativamente aos sinais radiográficos de obstrução estes são pouco específicos, e incluem 

a renomegália ou o tamanho desigual dos rins (Adin, et al., 2003). 

 
b) Com contraste – Urografia de excreção e Pielografia transcutânea anterógrada 

 

A urografia de excreção providencia informação relativa à vascularização renal, ao tamanho 

e forma dos rins e ao sistema coletor renal. Esta técnica permite a identificação de lesões 

obstrutivas não radiopacas que passaram despercebidas na radiografia simples. Permite 

ainda, a partir de uma interpretação subjetiva do urograma, a avaliação qualitativa da função 

renal (Adin, et al., 2003). A técnica consiste na injeção endovenosa de um produto de 

contraste iodado de fraca osmolaridade (e.g. iohexol ou iopamidol), e na realização de 

imagens radiográficas sequenciais (fase de nefrograma e fase de pielograma) (Feeney & 

Johnston, 2007). A fase de nefrograma corresponde à fase de opacificação do rim e ocorre 

cerca de 10 a 30 segundos após a injeção do agente de contraste. No caso de litíase no 

trato urinário superior esperamos encontrar nesta fase um aumento do tamanho do rim 

afetado (hidronefrose) ou uma diminuição do seu tamanho associado a uma fraca 

opacificação após 3-5 minutos (obstrução ureteral crónica com fibrose renal ou pielonefrite 

crónica). Por sua vez, a fase de pielograma corresponde à opacificação da pélvis renal, dos 

divertículos piélicos e dos ureteres e ocorre geralmente 3 a 20 minutos após a injeção do 

agente de contraste. No caso de litíase no trato urinário superior esperamos encontrar um 

defeito de preenchimento da pélvis renal com dilatação piélica ou ainda uma dilatação 

ureteral (Couturier, 2007; Feeney & Johnston, 2007). No entanto, a excreção do agente de 

contraste radiopaco pelos rins depende de uma filtração glomerular adequada. Em 

pacientes com marcada azotemia, a redução da filtração do meio de contraste pode 

prejudicar a visualização dos rins, ureteres e bexiga. Estratégias compensatórias incluem, o 
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aumento da dose de contraste a administrar e o aumento do tempo de procedimento (Lulich 

& Osborne, 2009). Por outro lado, a administração sistémica de um agente de contraste 

pode resultar em hipotensão, choque anafilático ou insuficiência renal aguda (devido a 

fenómenos de citotoxicidade e isquemia) (Adin, et al., 2003). Para minimizar os eventos 

adversos associados à administração do contraste, é recomendado a correção de possíveis 

défices de hidratação antes da sua administração ou ainda a utilização de um meio de 

contraste iodado não iónico (e.g. iotalamato de meglumina) (Lulich & Osborne, 2009).  

Para minimizar o risco de nefropatia induzida pelo contraste, alguns clínicos têm defendido a 

utilização da pielografia anterógrada transcutânea com contraste como alternativa à 

urografia de excreção. Esta técnica consiste numa pielocentese ecoguiada e posterior 

injeção de um meio de contraste iodado não iónico diretamente na pélvis renal, seguida de 

um estudo radiográfico (Adin, et al., 2003; Kyles & Westropp, 2008). A pielografia com 

contraste proporciona assim um excelente preenchimento do sistema coletor renal, não 

dependente da função renal, oferecendo grande sensibilidade e especificidade ao 

diagnóstico de obstrução ureteral em gatos. A perda do agente de contraste (a partir da 

pélvis renal ou do local de inserção da agulha na cápsula renal) para a cavidade abdominal 

constitui a complicação mais frequentemente descrita, comprometendo a leitura das 

imagens radiográficas. Outras desvantagens associadas a esta técnica incluem, a 

necessidade de anestesia geral e a natureza invasiva do procedimento (Adin, et al., 2003). 

 
ECOGRAFIA 

A ecografia é um método de avaliação dos rins e ureteres, rápido, não invasivo e que não 

requer sedação, radiação ionizante ou da administração de agentes de contraste (Adin, et 

al., 2003). Os urólitos renais ou ureterais produzem normalmente um foco hiperecogénico 

com forte sombra acústica (Nyland, Mattoon, Herrgesell, & Wisner, 2002). Contudo, a sua 

visualização pode ser obscurecida maioritariamente pela sobreposição de gás intestinal. A 

maioria dos urólitos são suficientemente radiopacos para serem identificados no estudo 

radiográfico. Mesmo os urólitos radiolucentes (que não são detetados na radiografia) exibem 

algum grau de sombra acústica na ecografia, permitindo a sua diferenciação dos coágulos 

sanguíneos e outras massas. Contudo, um urólito de pequena dimensão ou uma 

calcificação do parênquima renal pode ser difícil de distinguir da ligeira sombra normalmente 

produzida pelas paredes do sistema coletor renal. A presença de gás na pélvis renal ou no 

ureter pode igualmente produzir um foco hiperecogénico com sombra acústica (Nyland, et 

al., 2002). Para a obtenção da máxima sombra é importante utilizar um transdutor com a 

maior frequência possível e dirigir o feixe perpendicularmente ao cálculo suspeito, que deve 

estar localizado dentro da zona focal do transdutor (Lang, 2006).  

A dilatação piélica e/ou ureteral, indicativa de obstrução ureteral parcial ou completa, torna a 

visualização do urólito mais fácil. A dilatação ureteral tende a iniciar-se proximalmente. 
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Conforme aumenta o grau de hidroureter esta dilatação estende-se distalmente (Kyles, et 

al., 2005a). Contudo, o hidroureter por vezes não se estende até ao nível do ureterólito; o 

que explica a frequente não identificação do urólito.  

A utilização da eco-doppler com determinação do índice de resistência (IR) no diagnóstico 

da doença renal obstrutiva tem sido investigada em gatos (Rivers, Walter, Polzin, & King, 

1997). No entanto a sua utilidade é ainda questionável requerendo o desenvolvimento de 

estudos adicionais.  

Apesar de aparentemente a sensibilidade e especificidade da ecografia ser inferior à da 

radiografia abdominal, a imagem ecográfica é particularmente importante na avaliação do 

paciente azotémico. Esta permite de forma não invasiva a identificação de sinais obstrutivos 

e possíveis lesões que dai advêm e que contribuem para a deterioração da função renal. 

Desta forma, é largamente recomendado a combinação destes dois exames, alcançando-se 

assim uma sensibilidade de 90% (Adin, et al., 2003; Kyles, et al., 2005a) no diagnóstico da 

nefroureterolitíase. 

 
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

A tomografia axial computorizada (TAC) e a ressonância magnética podem ser necessárias 

em gatos com aparente obstrução ureteral para determinar a presença de urólitos que não 

foram identificados nos exames radiográficos ou ecográficos, assim como para a 

determinação do seu número e localização (Kyles & Westropp, 2008). Contudo, até à data, 

não foi ainda descrita a utilização rotineira destes exames no diagnóstico de obstruções 

ureterais em animais. Pressler et al. (2004) avaliaram num estudo in vitro a aplicação das 

medições do feixe de atenuação na computorizada para a determinação da composição 

mineral dos urólitos tendo obtido bons resultados sobretudo em urólitos puros.   

 
CINTIGRAFIA RENAL 

A cintigrafia renal é um método de diagnóstico não invasivo que permite avaliar a função 

renal (global e individual), uropatias obstrutivas, a morfologia renal e o fluxo sanguíneo renal 

relativo. A cintigrafia consome menos tempo do que os métodos convencionais de avaliação 

da TFG, não requer a recolha de urina, oferece resultados fiáveis e é o único método que 

avalia a função renal individual (particularmente útil quando se pondera realizar nefrectomia) 

(Kerl & Cook, 2005). As desvantagens deste procedimento incluem a sua limitada 

disponibilidade, a exposição do animal a radioisótopos e a necessidade de equipamento e 

competências técnicas especializadas na avaliação dos resultados (Grauer, 2009). A TFG é 

determinada pela quantificação do isótopo 99mTc-DTPA (ácido dietilenotriamino pentacético 

marcado com tecnécio 99 metaestável). Este isótopo é filtrado do plasma mas não é 

reabsorvido ou secretado pelos túbulos (características essenciais na escolha da substancia 

ideal para medição da TFG). A posterior organização dos dados permitirá calcular a 

percentagem de captação e a TFG global e individual. Os valores normais de TFG são 
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superiores a 3ml/min/kg no cão e 2,5ml/min/kg no gato. No caso de insuficiência renal 

teremos uma TFG global entre 1,0 e 2,5 ml/min/kg. Podem ocorrer imprecisões na medição 

da TFG por este método em casos de doença renal grave ou desidratação (Kerl & Cook, 

2005). A cintigrafia é também usada para gerar uma curva de atividade em função do tempo 

após administração de um diurético. Esta modalidade de cintigrafia também denominada de 

cintigrafia renal diurética é considerada por muitos o método de diagnóstico de imagem de 

eleição para avaliar a função renal e drenagem em casos de dilatação do trato urinário 

superior no Homem. As indicações incluem a diferenciação de hidroureteronefrose 

obstrutiva e não obstrutiva, a avaliação do potencial de recuperação renal após o alívio da 

obstrução e a previsão do sucesso de intervenção cirúrgica. O diagnóstico de obstrução 

ureteral é baseado na alteração da forma da curva e ainda na excreção retardada do 

radiofármaco dos rins após a injeção do diurético, isto é pelo aumento do tempo de trânsito 

renal e do volume do sistema coletor devido à diminuição do fluxo sanguíneo renal e da TFG 

(Hardie & Kyles, 2004; Hecht, Lawson, Lane, Sharp, & Daniel, 2010). Hecht et al. (2010) 

demonstraram que a cintigrafia renal diurética pode ser particularmente útil no diagnóstico 

de obstrução ureteral em gatos com dilatação da pélvis renal/ureteral mas que conservam a 

função renal.  

 
2.6.2 Análises laboratoriais 
 

Os achados laboratoriais associados a nefroureterolitíase dependem essencialmente do 

grau de compromisso da função renal, da magnitude da lesão física dos tecidos adjacentes, 

da presença ou não de infeção e ainda do seu carácter obstrutivo (Hoskins, 2004). 

 
Parâmetros sanguíneos 
 

a) Azotemia 
 

Existe uma importante variação nas concentrações de ureia e creatinina séricas em gatos 

com nefroureterolitíase. Um gato com obstrução ureteral pode apresentar azotemia pré-

renal, renal e pós-renal (Dowers, 2009). Com efeito os fatores que afetam o grau de 

azotemia incluem a localização uni ou bilateral do urólito, o grau de obstrução, o grau de 

comprometimento anterior da função renal e o de azotemia pré-renal. No estudo de Kyles et 

al. (2005a) em gatos com ureterolitíase, 83% eram azotémicos. Este parâmetro, apesar de 

ser um bom indicador da função renal, não permite aparentemente prever a reversibilidade 

da lesão. Contudo, um estudo recente (Horowitz, Berent, Weisse, Langston, & Bagley, 2013) 

que avaliou os parâmetros pré, peri e pós-cirúrgicos para previsão da evolução e 

recuperação renal em gatos tratados para obstrução ureteral benigna, demonstrou uma 

associação (p = 0,0251) entre valores elevados de creatinina à consulta e a diminuição do 

tempo de sobrevida. 
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b) Anemia e Leucocitose 
 

As alterações do hemograma mais frequentes num quadro de litíase do trato urinário 

superior são anemia, normalmente por insuficiência renal crónica (Salisbury, 2001)., e um 

leucograma inflamatório, na sequência de pielonefrite, sobretudo se existe também 

obstrução ureteral (Adams, 2010).  

 
c) Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-base  

 

O rim controla e regula o equilibro hidroeletrolítico e ácido-base. No caso de insuficiência 

renal, estas duas funções podem estar profundamente comprometidas, sobretudo na 

insuficiência renal aguda. Pelo que é recomendado a realização de um ionograma que 

comporte a determinação da natremia, caliemia, cloremia, calcemia e fosfatemia, permitindo 

a correção destes desequilíbrios. A insuficiência renal pode conduzir a uma hiperfosfatemia, 

podendo resultar em mineralizações tecidulares e em hiperparatiroidismo 

(hiperparatiroidismo renal secundário) (Geist & Langston, 2011). A determinação da 

calcemia é importante para a monitorização da insuficiência renal mas também para a 

pesquisa etiológica das litíases cálcicas (Ross, et al., 2007).       

Nos casos de insuficiência renal aguda obstrutiva, a análise de gases sanguíneos pode 

revelar uma acidose metabólica (HCO3-<15mEq/L), que quando associada a hipercaliemia 

tem pior prognóstico. A correção da hipercaliemia deve ser acompanhada de um exame 

eletrocardiográfico de forma a monitorizar os riscos de hipocaliemia associados à resolução 

da obstrução e ao tratamento médico (Brown, 2003). 

 
Parâmetros urinários  
 

a) Densidade urinária 
 

Entre outras coisas, a densidade urinária dá-nos informações sobre a capacidade de 

concentração dos rins e deve ser determinada com um refratómetro. Os valores normais de 

densidade urinária no gato estão compreendidos entre 1,030 e 1,060. A medição da 

densidade urinária permite distinguir na insuficiência renal aguda uma insuficiência pré-

renal, renal ou pós-renal. Esta encontra-se elevada na insuficiência pré-renal e pode estar 

dentro dos valores normais ou diminuída no caso de insuficiência renal ou pós-renal. 

Quando uma obstrução renal ou ureteral é diagnosticada, uma diminuição da densidade, 

guia-nos assim para uma alteração da função renal. No entanto, uma densidade urinária 

diminuída pode estar associada a valores de ureia e creatinina normais por exemplo em 

casos em que a litíase renal está associada a pielonefrite (Watson & Lefebvre, 2010). 

 
b) pH urinário 

 

Uma vez que o pH urinário influencia a precipitação de certos tipos de cristais (Anexo II: 

Tabela 15), a sua determinação pode ser útil na predição da natureza do urólito em causa. 
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No entanto, a determinação exclusiva do pH da urina só deve orientar recomendações, e 

não fornecer um diagnóstico definitivo da composição do urólito. É importante ter em conta 

que os urólitos podem ter multicamadas, dependendo do ambiente de pH em que crescem 

(Dowers, 2009). 

 
c) Piúria, hematúria, proteinúria e bacteriúria  

 

Como referido anteriormente, a infeção urinária pode ser a causa ou consequência da 

formação de urólitos. No caso de infeção, é comum a identificação na tira de urina reagente, 

de piúria (leucocitúria), hematúria e proteinúria. A análise do sedimento urinário geralmente 

confirma os resultados anteriores, através da presença de cilindros leucocitários, de um 

grande número de hemácias, e por vezes a presença de bactérias (Rubin, 1997).  

A cultura bacteriológica e respetivo antibiograma são essenciais para a identificação da 

bactéria em causa e posterior gestão terapêutica. Esta deve ser realizada em urina obtida 

por cistocentese (Adams, 2010). Contudo, no estudo de Aronson, Kyles, Preston, Drobatz e 

Gregory (2006) 5 gatos com urolitíase obstrutiva de CaOx, apresentaram resultados 

positivos na cultura bacteriológica de urina recolhida via pielocentese e negativos quando 

recolhida por cistocentese. Estes resultados vêm pôr em causa a sensibilidade da análise de 

urina recolhida por cistocentese na avaliação de infeção do trato urinário superior. A razão 

para estes achados é desconhecida. A estagnação crónica de urina na pélvis renal assim 

como a potencialidade de um urólito servir de núcleo para as bactérias podem ter 

contribuído para estes achados. 

 
d) Cristalúria 

 

Apesar da cristalúria normalmente preceder a formação de urólitos, nem todos os animais 

com cristalúria formam urólitos, da mesma forma que, podemos encontrar urólitos sem 

cristalúria (Osborne, Lulich, Ulrich, & Bird, 1996). 

 
2.6.3 Determinação da natureza do urólito 
 

a) Na ausência do urólito 
 

Historicamente, a composição dos cálculos tem sido determinada através de índices 

morfológicos obtidos à ecografia, do aspeto radiográfico e da inferência com base na 

presença na urina de determinados cristais (Moore, 2007). No entanto, apesar do aspeto 

físico de inúmeros cálculos constituir um bom indicador da sua composição, constatou-se 

que todos os tipos de cálculos podem formar-se com uma grande variedade de formas, 

tamanhos e cores (Anexo II: Tabela 16) (Osborne et al., 1997). Relativamente à avaliação 

da radiopacidade do urólito, assim como a sua morfologia (Anexo II: Tabela 17), não sendo 

um método 100% fiável, constitui uma ajuda na determinação/predição da sua natureza 

(Pressler, et al., 2004). No entanto, na realidade, o conhecimento da composição do núcleo, 
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que pode divergir bastante das restantes partes do urólito, constitui a chave para um 

diagnóstico e tratamento rigorosos. Também a presença de um tipo específico de cristal na 

urina de um cão ou de um gato com nefrólitos ou ureterólitos constitui um indicador pouco 

confiável da composição destes urólitos. Os tipos de cristais presentes podem ser 

totalmente diferentes da composição do urólito (Moore, 2007). 

 
b) Na presença do urólito 

 

A identificação rigorosa do tipo, ou tipos, de minerais contidos num urólito é fundamental 

para a aplicação do regime preventivo e terapêutico mais adequado (Moore, 2007). A 

análise quantitativa total de um urólito envolve diversas fases e procedimentos analíticos 

sendo poucos os centros que disponibilizam este tipo de análise. Numa primeira fase, os 

urólitos são submetidos a um exame visual minucioso e, em seguida, são seccionados em 

duas partes iguais e analisados num microscópio de dissecação. Procede-se ao registro das 

camadas ou zonas existentes no seu interior, recolhendo-se cuidadosamente uma amostra 

de cada camada para análise individual. As amostras recolhidas são posteriormente 

examinadas num microscópio de luz polarizada (cristalografia ótica). Graças à determinação 

do índice de refração dos diversos componentes cristalinos é possível obter a identidade e 

proporção de cada camada (Moore, 2007). Se um cálculo contiver minerais pouco habituais 

ou metabolitos de fármacos, ou se for constituído por um núcleo de dimensões muito 

reduzidas diferente do resto do cálculo, utilizam-se técnicas adicionais para confirmar a sua 

composição, como a microscopia eletrónica de varredura com microanálise de raio-X, a 

espectroscopia por infravermelho e a difração de raio-X (Carmona, et al., 1997). A análise 

quantitativa está também disponível há vários anos sob a forma de kits comerciais baseados 

em testes de identificação química, com alterações específicas de cor em contato com 

porções fragmentadas do urólito. Contudo, estes kits são conhecidos por serem pouco 

sensíveis e específicos sendo por isso pouco usados na prática diária (Moore, 2007).  

 
2.7  Tratamento 

 
O tratamento deve ser implementado o mais precocemente possível, de modo a preservar a 

função renal, sendo difícil perceber a correlação desta brevidade com a extensão das 

lesões. A seleção do tipo de tratamento vai depender das características do urólito em 

causa (composição, tamanho, superfície, e localização), dos seus efeitos no animal e da 

experiência do médico veterinário (Lulich, et al., 2011). Estes resultados permitem julgar a 

utilidade de uma eventual intervenção cirúrgica e o seu carácter de urgência. A urgência de 

uma intervenção cirúrgica depende essencialmente do grau e progressão da disfunção 

renal, do potencial de recuperação renal, do potencial de migração dos urólitos no ureter 

(i.e. do seu carácter obstrutivo), da presença de infeção ou dor incontrolável e de riscos 

antecipados associados a procedimentos de estabilização (Lulich & Osborne, 2006). Em 
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certos casos, um tratamento exclusivamente médico pode permitir a dissolução do urólito e 

a sua passagem para a bexiga. As potenciais vantagens em evitar a cirurgia devem ser 

pesadas contra os riscos do aumento das lesões renais devido a obstrução prolongada 

(Salisbury, 2001). Os recentes avanços nas técnicas de diagnóstico e microcirúrgicas têm 

permitido uma melhor gestão desta patologia. A Tabela 18 em anexo sumariza as vantagens 

e desvantagens de cada método, o número e o tipo de urólitos aos quais se adequa assim 

como o equipamento necessário. 

 
2.7.1 Tratamento da crise não obstrutiva 
 

Os nefrólitos são normalmente detetados em gatos com doença renal crónica, mas segundo 

Ross et al. (2007), na maioria dos casos, estes não causam progressão da disfunção renal, 

pelo que a sua remoção cirúrgica não é geralmente recomendada. No caso de nefrólitos 

“inativos”, i.e. nefrólitos de pequeno tamanho, não obstrutivos e não associados a infeção, 

não está indicada a sua remoção, contudo a situação deve ser monitorizada periodicamente 

por radiografia, urianálise e cultura de urina (Adams, 2007). Se houver indícios do nefrólito 

em causa ser composto por estruvite, urato ou cistina, e caso não haja indicação para uma 

remoção imediata, a dissolução médica é uma opção. Em contrapartida, se os nefrólitos 

forem de oxalato de cálcio e de matriz orgânica (os mais frequentes), não existe qualquer 

protocolo de dissolução médica (Langston, Gisselman, Palma, & McCue, 2010) embora 

existam protocolos preventivos do seu crescimento, que serão abordados mais à frente, e 

que aparentemente podem ser vantajosos (Hoskins, 2004). Estes protocolos incluem 

geralmente considerações dietéticas e farmacológicas. Os seus objetivos são impedir o 

crescimento do urólito, e/ou promover a sua dissolução através da correção ou controlo das 

condições predisponentes. Para que a terapia seja efetiva esta deve induzir a subsaturação 

da urina em cristalóides litogénicos, quer pelo aumento da solubilidade destes na urina, quer 

pelo aumento do volume urinário, quer ainda pela redução da quantidade destes compostos 

na urina (Osborne, Lulich, Bartges, & Felice, 1990). A aplicação dos protocolos de 

dissolução deve ser monitorizada de forma consistente através de índices de resposta 

terapêutica apropriados, que incluem a determinação do pH urinário, a análise de sedimento 

e a realização de exames imagiológicos (Osborne, 2004). O insucesso destes protocolos de 

dissolução, quando é instituído um regime terapêutico apropriado e existe cumprimento por 

parte do proprietário, pode indicar que os urólitos alvo são compostos por um mineral 

diferente ou que é formado por camadas que contêm outros minerais (Maurey & Hidalgo, 

2006). Por exemplo, o fosfato de cálcio e a carbapatite encontram-se ocasionalmente 

associados a urólitos de estruvite e podem interferir na terapia de dissolução médica 

(Bowles, 2009). 

Relativamente aos ureterólitos, a grande maioria passa naturalmente para a bexiga 

(Salisbury, 2001). A sua remoção cirúrgica está indicada no caso de evidência de obstrução 
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parcial ou completa ou se o urólito permanecer imóvel em sucessivos exames radiográficos 

(Kyles, et al., 2005b). Os protocolos de dissolução médica não são efetivos em ureterólitos 

devido à sua presença intermitente na urina (Kyles et al., 1998). Por outro lado, caso o 

protocolo fosse eficaz, o tempo necessário para a sua dissolução resultaria em excessiva 

lesão renal (Defarges, Berent, & Dunn, 2013b). 

 
Urólitos de estruvite 

Os protocolos de dissolução médica para nefrólitos de estruvite incluem a prescrição de 

dietas comerciais calculolíticas (e.g., Hill’s Prescription Diet s/d® ou Urinary S/O®) e 

antibioterapia apropriada se estiver presente uma ITU (Adams, 2007). Estas dietas 

consistem na incorporação de acidificantes urinários como o sulfato de cálcio, na diminuição 

dos substratos para as bactérias produtoras de urease (i.e., pobre em proteína) e na 

restrição de magnésio e fósforo (Pressler, 2010). Contudo, estas dietas não estão livres de 

riscos, como a má nutrição proteica e a exacerbação de condições médicas pré-existentes 

(e.g. doença cardíaca ou hipertensão) (Bowles, 2009). A antibioterapia é também um 

componente essencial no protocolo de tratamento de urólitos de estruvite e deve ser 

mantida até que os urólitos deixem de ser visíveis radiograficamente, uma vez que as 

bactérias no interior do urólito estão protegidas dos efeitos antimicrobianos. Com a 

eliminação da infeção, o pH urinário torna-se menos alcalino e concomitantemente, a 

solubilidade dos cristais de estruvite aumenta (Ross, et al., 1999). O objetivo do tratamento 

é produzir uma urina estéril com pH inferior a 6,5 e uma densidade igual ou inferior a 1,025. 

O ácido acetohidroxâmico (inibidor da urease) é um fármaco complementar, no caso da 

terapia antimicrobiana e das modificações dietéticas, se mostrarem ineficazes (Robinson, et 

al., 2008).  

 
2.7.2  Tratamento da crise obstrutiva 
 

A obstrução ureteral pode ser tratada clinica ou cirurgicamente. O tipo de intervenção 

terapêutica é determinado de acordo com a natureza da obstrução (i.e, estática vs. 

dinâmica), a sua localização, a presença e gravidade das alterações clínicas/patológicas 

(e.g., hipercalemia), a presença ou não de infecção renal e os riscos associados a cada um 

dos procedimentos disponiveis (Shipov & Segev, 2013).  

 
2.7.2.1  Tratamento médico 
 

Apesar de não existirem evidências sólidas para orientar o tratamento médico de obstrução 

ureteral, este é utilizado frequentemente de modo empírico. Em pacientes não-azotémicos 

com obstrução unilateral, o controlo da dor e uma monitorização rigorosa da movimentação 

do urólito podem ser os únicos procedimentos terapêuticos necessários. Contudo, os 

animais com obstrução apresentam com frequência insuficiência renal. Em pacientes com 
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uremia, os primeiros esforços terapêuticos devem ser dirigidos para a estabilização do 

paciente (Shipov & Segev, 2013). Com efeito, recomenda-se inicialmente a utilização de 

protocolos médicos não invasivos que visam, restaurar o volume de fluidos, corrigir os 

desequilíbrios eletrolíticos e ácido-base associados com a uremia, e promover a migração 

dos ureterólitos para o interior da bexiga. Apesar de não haver estudos em gatos que 

avaliem a eficácia de qualquer protocolo médico, a maioria dos clínicos concorda que a 

terapia expulsiva (utilizada em pacientes humanos para facilitar o movimento anterógrado 

dos urólitos e para diminuir o edema a inflamação local) pode desempenhar um papel 

importante na gestão desta doença em pacientes estáveis (Palm & Westropp, 2011). São 

vários os fatores que influenciam a migração dos urólitos pelo ureter: (1) o tamanho e a 

forma dos urólitos, (2) a presença de áreas de estreitamento do lúmen ureteral, (3) a 

pressão hidrostática da urina proximal ao ureterólito, (4) o espasmo ureteral, a inflamação e 

o edema no local do ureterólito. Apesar de alguns destes fatores poderem ser modificados 

pela terapêutica expulsiva, são necessários estudos prospetivos para determinar que fatores 

é importante controlar, até que ponto esse controlo é produtivo e que terapias são efetivas e 

seguras em gatos (Anexo II: Tabela 19) (Lulich & Osborne, 2006). As terapias sugeridas 

incluem entre outras, a administração parenteral de fluidos e diuréticos e tratamento de 

suporte para a insuficiência renal (Kyles, et al., 2005b). 

 
Fluidoterapia 

Qualquer protocolo médico deve incluir uma fluidoterapia IV, sendo necessário uma 

monitorização contínua da pressão venosa central (preferencialmente), do peso corporal, da 

concentração de eletrólitos e do grau de hidratação (Berent, 2011b). Não é invulgar os 

pacientes, particularmente gatos, tornarem-se hipervolémicos quer no período pré-cirúrgico 

(durante a fase de estimulação da diurese), quer no pós-cirúrgico (durante a fluidoterapia IV 

de taxa elevada). Com efeito, devem ser tomadas medidas preventivas de forma a evitar 

volumes de fluidos excessivos, monitorizando regularmente o grau de hidratação. Segundo 

Berent (2011b) o protocolo de fluidoterapia recomendado inclui a administração de uma 

solução salina 0,45% com 2,5% dextrose a uma taxa de manutenção (ex. 50-60mL/kg/dia), 

seguida de um fluido de substituição (evitar se possível uma solução salina, para reduzir os 

níveis de sódio), de forma a corrigir o nível de hidratação e a promover a diurese (ex. 45-

75mL/kg/dia).  

 

Diuréticos 

Juntamente com a fluidoterapia, é frequentemente recomendado o uso de um diurético 

osmótico. No caso de pacientes sem comprometimento cardíaco, pode ser usado o manitol, 

iniciando-se com um bolus de 0,25-0,5g/kg durante 20-30 minutos, seguido de infusão 

contínua (CRI) a uma taxa de 1mg/Kg/min durante 24 horas. Se ao fim deste tempo não 
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houver evidência de melhorias baseado na imagiologia e no perfil analítico sanguíneo, esta 

administração deve ser descontinuada (Berent, 2011b; Defarges, et al., 2013b). 

 
Antiespasmódicos  

Outras opções médicas incluem a amitriptilina (Achar, Achar, Paiva, Campos, & Schor, 

2003), bloqueadores α-adrenérgicos (prazosina ou tansulosina) (Wanajo et al., 2005) ou 

ainda o glucagon (Forman, Francey, Fischer, & Cowgill, 2004). Promover o relaxamento do 

ureter na região do urólito e distal ao local de obstrução parece lógico, contudo a seleção do 

tratamento apropriado pode ser difícil devido ao pouco conhecimento acerca dos eventos 

fisiológicos que ocorrem durante a obstrução ureteral em gatos. De facto, existem poucas 

evidências relativamente a estas estratégias médicas nesta espécie (Berent, 2011b). No 

Homem, os antagonistas adrenérgicos α-1, como por ex., a tansulosina (antagonista 

adrenérgico α-1a/1d) eram os fármacos de eleição para a expulsão de pequenos 

ureterólitos. Este é considerado um espasmolítico muito potente e eficaz na resolução de 

obstruções provocadas por ureterólitos que se localizam na porção distal ou de diâmetro 

inferior a 5mm (Dellabella, Milanese, & Muzzonigro, 2003). Contudo, no estudo realizado por 

Wanajo et al. (2005) em que avaliaram em cães saudáveis a resposta do ureter a vários 

espasmolíticos (antagonistas α-adrenérgicos, um agonista adrenérgico β-2/β-3, um 

bloqueador dos canais de cálcio, e um inibidor da fosfodiesterase), verificou-se que o 

agonista β-adrenérgico apresentava uma capacidade de relaxamento ureteral superior, 

seguido da tansulosina. Por sua vez, a prazosina apresentou um efeito menor, e em 

concentrações elevadas potencia contrações espontâneas.  

A amitriptilina é um relaxante muscular urinário potente sendo mediado pela abertura dos 

canais de potássio dependentes de voltagem. Achar et al. (2003) demonstraram num estudo 

efectuado em gatos com obstrução uretral, a eficácia deste composto no alivio de 

obstruções uretrais. No mesmo estudo, foram analisados segmentos ureterais normais de 

suinos e de humanos, tendo-se verificado a capacidade desta molécula induzir relaxamento 

muscular Este pressuposto foi posteriormente extrapolado para as obstruções ureterais do 

cão e do gato, sendo a dose recomendada de 1mg/Kg, PO, SID. Contudo, não existem 

evidências clinicas documentadas do seu uso no tratamento da doença ureteral em 

medicina veterinária (Berent, 2011b).  

Também o glucagon está indicado como uma opção terapêutica, na medida em que causa 

teoricamente o relaxamento da musculatura lisa urinária (i.e. a diminuição do peristaltismo 

ureteral), promovendo a passagem dos ureterólitos (Stower, Clark, Wright, & Hardcastle, 

1986). Segundo Forman et al. (2004), o glucagon melhora a saída da urina em gatos 

previamente oligúricos e parece ser um analgésico eficaz. No entanto, este estudo revela 

também uma taxa de incidência de efeitos adversos inaceitável. Além disto, os seus efeitos 

benéficos na obstrução ureteral a curto e a longo prazo permanecem desconhecidos. A 



Vanessa Fernandes   Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, FMV-UL 

 

35 
 

dose usada deste composto é de 0,1 mg/gato, IV, cada 12 horas num máximo de 4 doses. 

Todavia, por razões já referidas, a maioria dos clínicos não recomenda o seu uso (Berent, 

2011b). 

 
Anti-inflamatórios 

A impactação de ureterólitos causa inflamação e edema da mucosa ureteral, prejudicando 

ainda mais a passagem destes. No Homem, defende-se por vezes a utilização de anti-

inflamatórios esteróides ou não esteróides adicionalmente na terapia expulsiva. Contudo, o 

potencial papel destes medicamentos no cão e no gato ainda não foi estudado (Adams, 

2007). 

 
Antibióticos 

Como referido anteriormente, a infeção do trato urinário pode estar associada a todos os 

tipos de urólitos, como resultado da lesão tecidular por eles induzida. Por outro lado, a 

simples presença de nefrólitos ou ureterólitos (independentemente da composição) pode 

servir de núcleo para infeções bacterianas persistentes. A escolha do antibiótico deve-se 

basear na identificação do agente microbiano e no resultado do antibiograma. Geralmente, 

utiliza-se a amoxicilina ou a combinação amoxicilina-ácido clavulânico para as bactérias 

gram-positivas, como os Staphylococcus spp., associadas a urina básica (urólitos de 

estruvite), e sulfa-trimetoprim ou enrofloxacina para as gram-negativas, como a E. Coli, 

associada a urina ácida (urólitos de oxalato de cálcio) (Stone & Barsanti, 1992a; Weese et 

al., 2011).  

 

Nos gatos, o tratamento médico parece ser mais efetivo em urólitos inferiores a 2-3mm e 

localizados no terço distal do ureter (Defarges, et al., 2013b). No estudo de Kyles et al. 

(2005b), o maneio médico exclusivo mostrou ser eficaz num pequeno número de gatos com 

nefroureterolitíase e doença renal concomitante. Neste estudo, a deslocação dos respetivos 

urólitos com passagem parcial e até mesmo completa após tratamento médico agressivo foi 

reportada em apenas 17% dos pacientes. Contudo, a passagem a obstrução parcial não é 

considerada uma resolução da situação, na medida em que conduz a uma lesão renal 

progressiva (Berent, 2011b). Apesar da probabilidade de ocorrência de uma passagem 

completa do urólito ser pequena (inferior a 10%), o maneio médico deve ser sempre 

considerado antes de qualquer intervenção mais invasiva (Kyles, et al., 2005b). No caso do 

tratamento médico não ser eficaz na resolução da obstrução ao fim de 48-72 horas, deve-se 

avançar para procedimentos mais invasivos de forma a evitar a progressão da perda da 

função renal (Berent, 2011b).  
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2.7.2.2 Maneio interventivo 
 

Quando o maneio médico falha ou quando o paciente está instável (isto é, apresenta 

hipercalemia, hidratação excessiva, torna-se oligúrico ou desenvolve hidronefrose) deve-se 

considerar uma intervenção imediata (i.e. descompressão renal). Caso a resolução definitiva 

(remoção dos urólitos) não seja possível, as duas melhores opções são, a colocação de um 

tubo de nefrostomia ou iniciar a hemodiálise intermitente ou a terapia de substituição renal 

continua (CRRT). Berent (2011b) recomenda a imediata descompressão da pélvis renal em 

detrimento da hemodiálise ou CRRT se o paciente estiver estável para ser submetido a uma 

anestesia e o clínico estiver confortável com o procedimento. Os objetivos destes 

procedimentos são: reduzir o grau de azotemia, proporcionar tempo para se determinar se 

os urólitos passarão por si e melhorar a condição clínica do gato antes da cirurgia (Kyles & 

Westropp, 2008). A colocação pré-cirúrgica de um tubo de nefrostomia tem a vantagem 

adicional de permitir a avaliação pré-cirúrgica da função renal remanescente do rim 

obstruído. 

 
Diálise 

A diálise, que neste caso inclui a hemodiálise intermitente e a terapia de substituição renal 

contínua, pode ser útil para estabilizar pacientes com obstrução ureteral, em particular 

pacientes com hipercalemia grave ou em risco de vida devido a sobrecarga de fluídos (i.e., 

edema pulmonar). A diálise quando disponível pode tornar o animal mais estável para 

posterior anestesia aquando do procedimento definitivo. O melhor protocolo de tratamento 

irá depender da especificidade do caso. Uma vez que muitos destes animais sofrem de 

sobrecarga de fluidos e hipotensão, pode ser conveniente uma remoção de fluídos gradual e 

lenta ao longo de várias horas (6-24h). Nos casos em que o tratamento definitivo não está 

imediatamente disponível, a diálise pode ser realizada diariamente ou continuamente até 

que o procedimento possa ser executado (Berent, 2011b; Langston, 2008). 

 
Tubo de nefrostomia 

O tubo de nefrostomia irá aliviar rápida e eficazmente a obstrução ureteral, ao permitir uma 

drenagem renal externa, a eliminação da pressão hidrostática excessiva e a estabilização do 

paciente antes da resolução definitiva (Berent, 2011b). Um estudo usando o cão como 

modelo de obstrução ureteral, demonstrou que após a colocação do tubo de nefrostomia, 

em 75% dos cães houve passagem da bola de aço artificial implantada (usada para simular 

o urólito) para o interior da bexiga (Lennon, Thornhill, Grainger, McDermott, & Butler, 1997). 

Uma bola de metal lisa passa mais facilmente que um urólito irregular, contudo o resultado 

obtido neste estudo sugere que a diminuição da pressão ureteral e renal, do espasmo renal 

e do edema criado pelo urólito, alivia e encoraja a passagem do urólito (Berent, 2011b). 

Apesar da aplicação destes tubos estar associada a uma importante taxa de complicações 

(fuga de urina, deslocamento da sonda, drenagem insuficiente, etc.), 46% num estudo 
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recente (Kyles, et al., 2005b) , o seu uso durante um período curto de tempo deve ser 

considerado. A utilização de sondas específicas pode limitar os riscos de migração e de fuga 

de urina (Cachon, 2013). O cateter recomendado para este procedimento em gatos é do tipo 

“locking-loop pigtail” de tamanho 5-Fr. Nos cães é possível a sua introdução via percutânea 

contudo, nos gatos deve ser colocado cirurgicamente (i.e., via laparotomia) devido à 

mobilidade dos seus rins e ao elevado risco de deslocamento do tubo caso não se efetue 

uma nefropexia cirúrgica. O “laço” (tradução do inglês “loop”) do cateter tem 

aproximadamente 10mm de diâmetro pelo que este procedimento limita-se a gatos com 

diâmetro de pélvis renal superior. Todo o “laço” do cateter tem de se encontrar no interior da 

pélvis renal caso contrário pode ocorrer a sua fuga (Figura 7). Uma vez fixado, deve-se 

proceder ao esvaziamento da pélvis renal e à nefropexia. Após o encerramento da 

laparotomia, o cateter e o restante tubo é cuidadosamente suturado à pele. Todo o sistema 

é posteriormente acoplado a um sistema de recolha/drenagem fechado. O tubo pode ser 

removido assim que a obstrução esteja permanentemente resolvida (Berent, 2011b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com o alívio da obstrução através do tubo de nefrostomia, vários objetivos são alcançados: 

(1) a melhoria da azotemia e dos níveis de eletrólitos, (2) a prevenção de adicionais lesões 

dos nefrónios pelo aumento da pressão hidrostática, (3) o alívio da cólica ureteral causada 

pela obstrução, (4) a possibilidade de migração do urólito depois da descompressão ureteral 

e (5) a facilitação da diurese pós-obstrutiva através do cateter de nefrostomia (que tem um 

diâmetro maior em relação ao dos stents ureterais e do ureter edematoso) (Berent, 2011b; 

Cachon, 2013). 

 
2.7.2.3  Tratamento cirúrgico 
 

A remoção física de nefrólitos e/ou ureterólitos está indicada em: (a) situações de obstrução 

estática; (b) quando a terapêutica médica utilizada (quer na tentativa de dissolução quer na 

tentativa de passagem dos urólitos) não foi eficaz ou não pode ser aplicada; (c) quando 

existem sinais clínicos de deterioração progressiva da função renal (azotemia, hipercalemia 

e/ou acidemia não controladas por outros métodos) ou associados a infeção; (d) em casos 

de defeitos anatómicos no trato urinário que predispõem a infeções recorrentes e, (e) 

Figura 7- Representação esquemática da colocação de um tubo de nefrostomia do 

tipo "locking-loop pigtail" no rim 
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quando os nefrólitos aumentam de tamanho apesar das medidas preventivas, causando 

compressão do parênquima renal e dor (Langston, et al., 2010; Robinson, et al., 2008). 

A dificuldade da escolha do tratamento cirúrgico resulta em primeiro lugar da identificação 

das indicações cirúrgicas e, quando estas estão presentes, da escolha do momento de 

intervenção. Assim como acontece nos humanos, o procedimento a realizar é determinado 

com o objetivo de alcançar a remoção completa tendo em conta o tamanho, o número, a 

localização e a configuração dos urólitos (Robinson, et al., 2008). O grau de insuficiência 

renal e a resposta à terapia inicial são também fatores a ter em conta na escolha do 

procedimento (Lulich & Osborne, 2006). Uma abordagem cirúrgica faseada deve ser 

considerada se os urólitos se encontrarem em múltiplos locais (Langston, et al., 2010). As 

opções de intervenção cirúrgica variam desde a tradicional cirurgia aberta (como a 

pielotomia ou a nefrotomia no caso de nefrólitos, a ureterotomia para ureterólitos proximais e 

a neoureterocistotomia para ureterólitos distais), até procedimentos minimamente invasivos. 

A nefrectomia é também uma opção no caso do rim contralateral conseguir suportar uma 

função renal adequada. Nos últimos 25 anos, o tratamento minimamente-invasivo para 

urolitíase tem-se popularizado na comunidade veterinária, nomeadamente pela utilização de 

procedimentos endoscópicos para extração dos urólitos via laparotomia (nos gatos) ou via 

percutânea (nos cães) e com a possível associação da litotrícia (Robinson, et al., 2008). 

Sendo de extrema importância assegurar que todos os urólitos foram removidos durante a 

cirurgia, qualquer método deverá ser acompanhado por exames imagiológicos. Os urólitos 

de diâmetro inferior a 1mm podem ser de difícil palpação digital no momento da cirurgia e 

podem resultar em obstrução no local cirúrgico (Berent, 2011b).  

 
NEFROTOMIA 

A nefrotomia refere-se à incisão do parênquima renal com o intuito de remover urólitos 

alojados na pélvis renal. Uma vez removidos existe um potencial para a hipertrofia 

compensatória e melhoria da função renal, mesmo num rim doente (Stone & Barsanti, 

1992b). Contudo, existem preocupações quanto aos seus efeitos a longo prazo na função 

renal. Observações clinicas sugerem que a nefrotomia pode afetar adversamente a 

morfologia renal em gatos com doença renal pré-existente (Bolliger et al., 2005). O efeito da 

nefrotomia na função renal tem sido investigado, embora uma relação definitiva ainda não 

seja clara. A nefrotomia pode ter um impacto negativo na função renal devido ao trauma 

cirúrgico direto, à isquemia (resultado da oclusão vascular) e à inflamação secundária, 

resultando em edema e eventualmente fibrose. Um estudo (King et al., 2006) revelou, que 

em gatos saudáveis após nefrotomia, a TFG se mantem constante ao fim de 12 semanas, 

enquanto que outro estudo (Bolliger, et al., 2005) reportou uma diminuição de 10 a 20% da 

TFG ao fim de 52 semanas. Apesar destes resultados serem clinicamente insignificantes 

num gato normal, num paciente com a maioria dos nefrónios hipertrofiados devido às lesões 
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induzidas pelo nefrólito, esta diminuição pode ser dramática (Defarges, Berent, & Dunn, 

2013a). Nestes estudos, as complicações associadas à nefrotomia incluíram hematúria 

microscópica persistente e hiperecogenecidade e dilatação da pélvis renal na avaliação 

ecográfica. Com efeito, é recomendado uma hemóstase cuidadosa e a sutura da cápsula 

renal para minimizar a probabilidade de ocorrência destas complicações pós-operatórias 

(King, et al., 2006). Não existe qualquer estudo relativo aos efeitos da nefrotomia em gatos 

com lesões renais pré-existentes. A possibilidade de exacerbar a insuficiência renal 

existente deve ser considerada, antes de se prosseguir com a nefrotomia. No caso de ser 

necessário uma nefrotomia bilateral, os dois procedimentos devem ser realizados com cerca 

de 4 semanas de intervalo, sendo intervencionado em primeiro lugar o rim que aparenta ter 

melhor capacidade funcional (Fossum, 2007).    

A proteção farmacológica dos rins, contra a diminuição do fluxo sanguíneo renal e a 

inflamação, pode ser útil na redução da morbilidade associada à nefrotomia. Estudos em 

ratos e cães sugerem que o manitol exerce efeitos protetores após insulto isquémico renal 

(Stone, Robertson, & Metcalf, 2002).  

 
PIELOTOMIA 

A pielotomia, incisão direta da pélvis renal para remoção de urólitos no ureter proximal, só 

pode ser realizada se a pélvis renal e o ureter proximal estiverem suficientemente dilatados, 

o que só se verifica quando existe algum grau de obstrução (Langston, et al., 2010). No rim 

normal, o parênquima renal envolve a pélvis renal tornando-a inacessível.  

Este procedimento provoca igualmente traumatismo do parênquima renal, no entanto é 

preferível à nefrotomia uma vez que não requer a interrupção do fluxo sanguíneo renal ou a 

incisão do parênquima com consequente perda funcional (Salisbury, 2001).  

 
NEFRECTOMIA 

A nefrectomia ou mais comumente a ureteronefrectomia consiste na remoção cirúrgica do 

rim/ureter e é o procedimento menos complexo, com um pequeno número de complicações 

associadas, quando comparado com as opções cirúrgicas anteriores (Berent, 2011b). 

Contudo, a nefrectomia é considerada o último recurso e deve ser reservada para os casos 

complicados por pielonefrite ou hidronefrose (Hoskins, 2004). Animais não-azotémicos e que 

têm uma TFG normal no rim contralateral devem ser os únicos candidatos a este 

procedimento (Berent, 2011b). Sabendo que cerca de 30% dos gatos geriátricos 

desenvolvem doença renal crónica com o avançar da idade (Elliott & Barber, 1998; Ross et 

al., 2006), e que alguns gatos irão eventualmente desenvolver urólitos no rim/ureter 

contralateral, remover um dos rins em vez de tratar a doença ureteral é tudo menos ideal. 

Existem também evidências na escassa literatura que cerca de 50% dos gatos permanecem 

azotémicos após a resolução da obstrução, o que suporta a necessidade de preservar a 



Vanessa Fernandes   Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, FMV-UL 

 

40 
 

função renal sempre que possível evitando a ureteronefrectomia (Kyles, et al., 2005b; 

Snyder, Steffey, Mehler, Drobatz, & Aronson, 2005).  

 
TRANSPLANTE RENAL 

O transplante renal está indicado apenas no tratamento da fase final da doença renal. Os 

sinais clínicos que podem justificar o transplante renal num gato com DRC incluem, perda 

de peso, anemia e azotemia progressiva e irreversível, não responsiva ao tratamento 

instituído (Adin, 2002). De acordo com a atual literatura veterinária, o transplante renal não 

deve ser realizado em gatos com urolitíase de oxalato de cálcio devido ao risco de formação 

de urólitos no aloenxerto e subsequente falência do mesmo. No entanto, e apesar de no 

estudo de Aronson et al. (2006) 4 dos 5 gatos com urolitíase pós-transplante terem 

desenvolvido pequenos urólitos de oxalato de cálcio monoidratado ligados à sutura de nylon 

usada na neoureterocistotomia, os resultados sugerem que o transplante renal é uma opção 

de tratamento para gatos com insuficiência renal associada a urolitíase de CaOx. De facto, 

nos gatos com urolitíase pré-transplante, a formação de urólitos no aloenxerto não reduziu 

de forma significa o tempo de sobrevivência, quando comparado com os gatos que não 

formaram urólitos.  

 
URETEROTOMIA E REIMPLANTAÇÃO URETERAL 

A ureterotomia e a reimplantação ureteral são as duas técnicas cirúrgicas tradicionais mais 

frequentemente utilizadas no tratamento das obstruções ureterais em gatos (Berent, 2011b). 

Contudo são procedimentos tecnicamente exigentes, que requerem experiencia em técnicas 

microcirúrgicas. O reduzido tamanho do ureter felino exige a utilização de um microscópio 

operatório (Salisbury, 2001). Devido às complicações associadas à cirurgia ureteral alguns 

cirurgiões recomendam que a ureterotomia só seja considerada no caso de ureterólitos no 

terço proximal do ureter (Langston, et al., 2010). Os ureterólitos distais devem ser dirigidos 

para o interior da bexiga e removidos por cistotomia (Langston, et al., 2010) ou então deve 

proceder-se à ressecção da porção distal do ureter para remoção dos urólitos e posterior 

reimplantação na bexiga (neoureterocistotomia) (Salisbury, 2001). Existem cirurgiões que 

preferem a neoureterocistotomia à ureterotomia por ser tecnicamente mais fácil e estar 

associada a uma menor probabilidade de fuga de urina (Kyles, et al., 2005b). A tensão da 

anastomose na neoureterocistotomia deve ser reduzida pelo reposicionamento mais caudal 

do rim (renal descensus) e cistopexia no psoas ou alternativamente, por nefrocistopexia 

(Hardie & Kyles, 2004). Outros cirurgiões optam sempre pela ureterotomia, qualquer que 

seja a localização do ureterólito (Salisbury, 2001). As maiores complicações associadas a 

este procedimento incluem, a constritura no local intervencionado (que pode levar a 

reobstrução) e a deiscência cirúrgica com consequente perda de urina (Kyles, et al., 2005b; 

Roberts, Aronson, & Brown, 2011; Zaid, Berent, Weisse, & Caceres, 2010). Devido ao 

reduzido diâmetro do lúmen ureteral felino (cerca de 0,4mm) a inflamação pós-cirúrgica, 
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facilmente pode provocar obstrução ureteral podendo ser resolvida através da colocação de 

um tubo de nefrostomia para desvio temporário da urina (Kyles, et al., 1998). Alguns 

cirurgiões recomendam mesmo a colocação rotineira deste tubo após ureterotomia 

(Salisbury, 2001). Contudo, as complicações associadas a esta técnica (principalmente 

uroabdómen) têm levado ao seu uso cada vez menos frequente e a optar pela utilização de 

stents ureterais (abordado adiante) (Kyles, et al., 2005b; Zaid, et al., 2010).  

 
Cuidados pós-cirúrgicos 

Os cuidados pós-cirúrgicos são de extrema importância em pacientes com obstruções do 

trato urinário provocadas por litíase. Recomenda-se que todos os gatos sejam tratados 

como tendo um risco elevado de hiperhidratação, monitorizando preferencialmente a 

pressão venosa central, o peso corporal e a produção de urina (Berent, 2011b). Assim, a 

taxa de fluidos deve ser mantida sempre que possível a uma taxa de manutenção para 

garantir a correta hidratação, a estabilidade cardiovascular e a correção da azotemia. A 

manutenção do balanço hídrico apropriado via entérica (i.e., via tubos de alimentação) exige 

um controlo rigoroso, sendo recomendado a colocação de um tubo de esofagostomia 

aquando da realização do procedimento descompressivo. A colocação deste tubo irá 

também garantir um correto suporte nutricional (Salisbury, 2001). Se bem tolerado, estes 

pacientes são mantidos durante a hospitalização a uma taxa de fluidos parentéricos de 60-

120ml/kg/dia. No caso da produção de urina ser aproximadamente desta ordem, é ainda 

administrada uma solução salina a 0,45% com 2,5% dextrose a uma taxa de 60ml/kg/dia IV. 

Se a produção de urina exceder a combinação deste volume é então adicionado um fluido 

de substituição de concentração de eletrólitos equilibrada. As concentrações de eletrólitos e 

de creatinina devem ser igualmente monitorizadas de forma a prevenir o desenvolvimento 

de hiponatremia. Todas as recomendações acima descritas são baseadas na experiencia da 

Dra. Allyson C. Berent (Berent, 2011b) não estando formulado qualquer protocolo na 

literatura disponível. Também como referido anteriormente, a azotemia persistente é 

frequente mesmo após uma cirurgia bem sucedida (cerca de 40-50% dos gatos) (Kyles, et 

al., 2005b). Assim, é necessária uma monitorização cuidada e abrangente de forma a 

identificar atempadamente possíveis sinais de progressão da doença renal, de reobstrução, 

de infeção, de hipertensão, de hiperfosfatemia ou de mau funcionamento dos dispositivos 

aplicados. Esta avaliação deve então incluir a realização periódica de, hemogramas, 

analises bioquímicas, doseamentos de T4, urianálises, culturas bacterianas de urina, rácios 

proteína/creatinina, pressão sanguínea, radiografias abdominais e ecografias do trato 

urinário. Com efeito, a correta gestão da doença renal crónica é por vezes necessária, 

podendo esta incluir alterações de dieta (e.g., dietas húmidas, dietas renais…), quelantes de 

fosforo, antiácidos, citrato de potássio (para urólitos de oxalato de cálcio) e inibidores da 
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enzima conversora de angiotensina (IECAs)/antagonistas dos recetores da angiotensina II 

(ARAs) nos casos de proteinuria (Berent, 2011b).   

 
2.7.2.4  Novas abordagens terapêuticas minimamente invasivas 
 

Encontrar um procedimento pouco invasivo que resulte numa imediata descompressão e 

estabilização da azotemia associada, que atue tanto em ureterólitos como em nefrólitos para 

prevenir as futuras obstruções, que previna a constritura ou perda de urina, e que mantenha 

a funcionalidade orgânica, seria ideal. Nos Humanos, a tradicional cirurgia aberta há muito 

que foi substituída por tratamentos minimamente invasivos (Berent, 2007b). Novas técnicas 

que combinam a realização de procedimentos radiográficos e endoscópicos têm reforçado o 

diagnóstico e a remoção de urólitos. A fluoroscopia, a ecografia e a endoscopia são usadas 

para identificar e recuperar urólitos localizados em qualquer local do trato urinário. A 

endoscopia é uma ferramenta útil quando usada exclusivamente (nefroureteroscopia) ou 

quando associado a outros procedimentos minimamente invasivos nomeadamente, a 

colocação de stents ureterais e tubos de nefrostomia e a litotrícia (Rawlings, 2009). O 

desenvolvimento de abordagens percutâneas melhorou a acessibilidade a locais como a 

pélvis renal (nefrolitotomia percutânea), permitindo que a litotrícia por ultrassons e a laser 

seja executada com menos danos para os tecidos circundantes (Berent & Weisse, 2012). Os 

procedimentos minimamente invasivos serão abordados mais adiante neste documento. 

Embora o acesso à maioria destas técnicas em Medicina Veterinária seja ainda limitado, 

espera-se que com o seu contínuo sucesso no tratamento de urólitos, a sua disponibilidade 

para pacientes veterinários aumente nos próximos anos. 

 
2.8  Prognóstico 

 
A reversibilidade da disfunção renal depende do estado desta função antes do 

desenvolvimento de obstrução, da plenitude e da cronicidade da obstrução, da intervenção 

realizada e dos cuidados pós-operatórios (Mathews, 2007). Neste sentido, segundo dados 

de estudos experimentais em cães, só a partir de quatro a sete dias de obstrução completa, 

a diminuição da função renal começa a ser significativa, podendo ser potencializada pela 

coexistência de isquemia ou infeção. Após a resolução da obstrução, a função renal pode 

permanecer reduzida por dias e a recuperação ocorrer de forma lenta, não sendo 

completamente restabelecida na grande maioria dos casos (Fisher, 2006). Na mesma 

espécie, outros estudos demonstraram diminuições variáveis e permanentes da função renal 

após 7 dias de obstrução ureteral aguda, sem qualquer melhoria depois de 40 dias de 

obstrução. Contudo, estão descritas melhorias após 70 dias no Homem e em gatos 

(Langston, et al., 2010). O tempo parece assim ser criticamente importante para a 

recuperação renal e uma obstrução ureteral deve ser portanto tratada como uma 

emergência. A recente literatura mostra que a recuperação renal completa pode 
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eventualmente acontecer, até quatro meses após a resolução da obstrução ureteral 

(Horowitz, et al., 2013). Relativamente às taxas de mortalidade descritas na literatura, Kyles 

et al. (2005b) descrevem uma variação entre 18% e 30%, dependendo do tipo de 

procedimento efetuado ou do maneio necessário (ex. colocação de tubo de nefrostomia ou 

diálise). Assim, segundo este estudo, dos animais que sobreviveram ao primeiro mês pós-

cirurgia, 91% mantinham-se vivos ao fim de 1 ano e 88% ao fim de 2. As mortes ocorreram 

sobretudo por insuficiência renal crónica, urolitíase recorrente e anemia não regenerativa. 

Nos animais tratados apenas medicamente, 33% morreram no primeiro mês de 

hospitalização. Relativamente aos pacientes que requereram hemodiálise ou a colocação de 

tubo de nefrostomia antes da cirurgia, apresentaram uma mortalidade de 39%. Os valores 

encontrados por Roberts et al. (2011), vêm ao encontro dos anteriormente descritos e 

traduzem uma taxa de mortalidade pós-cirúrgica na ureterolitotomia em gatos de 21%. 

Berent (2011b) salienta que a morbilidade e a mortalidade podem ser elevadas em 

ambientes onde não estejam disponíveis microscópios operatórios e equipamento 

microcirúrgico. Da mesma forma, é de extrema importância que estes procedimentos sejam 

realizados por teóricos especializados e com vasta experiencia no campo de cirurgia renal e 

ureteral. Segundo Kyles et al. (2005b), apesar das possíveis complicações associadas à 

cirurgia, as taxas de sobrevivência são extraordinariamente altas em gatos que foram 

intervencionados cirurgicamente quando comparadas com aqueles que receberam 

exclusivamente tratamento médico. De facto são diversas as complicações pós-cirúrgicas 

descritas na literatura sendo que, segundo Kyles et al. (2005b), a sua taxa de incidência é 

de cerca de 30%. Assim, as complicações descritas encontram-se maioritariamente 

associadas ao edema local, à obstrução ureteral recorrente devido à passagem de urólitos 

da pélvis renal para o local cirúrgico, à formação de constrituras e à perda de urina (Kyles, et 

al., 2005b). Cerca de 10% dos gatos que sobreviveram a estas complicações requereram 

uma segunda intervenção enquanto hospitalizados e 30% foram eutanasiados ou morreram. 

Neste mesmo estudo, apenas um pequeno grupo de indivíduos foi seguido regularmente no 

pós-cirúrgico, tendo os exames imagiológicos revelado que cerca de 40% destes 

apresentavam evidências de recorrência, quer por formação de novos urólitos quer por 

deslocação de nefrólitos preexistentes. Nestes casos, o segundo episódio ocorreu em média 

12,5 meses (variação de 2 a 88 meses) após o diagnóstico inicial. No estudo de Albasan et 

al. (2009), a propósito da recorrência de urólitos foi reportada uma associação entre 

episódios recorrentes e gatos mais velhos. No mesmo estudo verificou-se, que em 94% das 

recorrências a composição dos urólitos era idêntica à dos urólitos iniciais. A taxa de 

recorrência de urólitos de CaOx foi superior à de urólitos de estruvite, o que pode ser 

explicado pela frequente utilização de estratégias dietéticas de prevenção eficazes 

disponíveis para urólitos de estruvite.  
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2.9 Prevenção 

 
Assim como acontece no Homem, a prevenção de urólitos recorrentes é parte integrante do 

maneio e tratamento da urolitíase nos animais. É recomendado um acompanhamento 

regular a fim de se prevenir uma eventual recidiva (Langston, et al., 2010). Apesar dos 

princípios de prevenção serem os mesmos que os da dissolução, as medidas preventivas 

devem ser seguras para utilização ao longo da vida. Todas as recomendações de 

prevenção devem ser monitorizadas periodicamente e ajustadas para atender às 

necessidades de cada paciente (Osborne, 2004). A prevenção de urólitos recorrentes reduz 

a necessidade de uma nova cirurgia e portanto o custo efetivo (Lulich, et al., 2011). Educar 

os clientes sobre os benefícios esperados com a terapia, e os resultados adversos caso o 

tratamento não seja implementado, reforça o cumprimento destas medidas por parte do 

dono. Estima-se que cerca de 30% dos gatos desenvolvem urólitos recorrentes 2 anos após 

o episódio inicial se não forem iniciados protocolos preventivos (Kirk & Bartges, 2006). O 

animal deve ser monitorizado quanto à recorrência de urólitos cada 3 a 6 meses através da 

realização de radiografias abdominais, ecografia, urianálise e cultura de urina (Salisbury, 

2001). Em geral, as estratégias preventivas são concebidas de forma a eliminar ou controlar 

as causas subjacentes aos vários tipos de urólitos. Quando as causas não possam ser 

identificadas ou corrigidas, as estratégias preventivas incluem esforços para minimizar 

fatores de risco associados à litogénese (Lulich, et al., 2011). Nesta perspetiva o objetivo do 

tratamento preventivo é a diminuição do número de substâncias litogénicas na urina visando 

a prevenção de um tipo de urólitos em particular. Estas estratégias incluem geralmente 

considerações dietéticas e por vezes farmacológicas (Minnesota Urolith Center, 2013a, 

2013b) e encontram-se resumidas na Tabela 20 em anexo.  

 
2.9.1 Uma dieta: dois tipos de urólitos 
 

Com o objetivo de desenvolver dietas para animais que controlem eficazmente tanto a litíase 

de estruvite como a de oxalato de cálcio, tem-se explorado métodos de pesquisa mais 

complexos para prever o risco de urólitos em cães e gatos (Stevenson, 2013). Sendo os 

urólitos no Homem predominantemente de oxalato de cálcio, os urologistas humanos cedo 

começaram a investigar formas de prever o risco de formação destes urólitos. O resultado 

foi o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa conhecida como RSS (relative 

supersaturation) ou supersaturação relativa. A avaliação da RSS tem sido o gold standart 

para a avaliação da urina no Homem nas últimas décadas e tem provado ser o único 

indicador confiável do risco de formação de urólitos de oxalato de cálcio. Esta metodologia 

foi posteriormente adaptada para a avaliação da urina do cão e do gato, substituindo a 

simples avaliação do pH urinário. O seu valor deriva do facto de que um único valor 

incorpora todos os parâmetros que influenciam a probabilidade de um determinado tipo de 
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urólito se formar: o pH, a diluição urinária, todos os constituintes da urina relevantes e as 

possíveis interações entre eles. Com efeito, o RSS é um valor único que pode ser usado 

para descrever a eficácia de uma determinada dieta na gestão da urolitíase em animais de 

companhia (Robertson & Stevenson, 2007). Assim, vários estudos foram realizados com 

base neste índice revelando a possibilidade de formulação de dietas que produzem uma 

urina moderadamente ácida e subsaturada em oxalato de cálcio e estruvite (Smith, 

Stevenson, & Markwell, 1995; Stevenson, Wrigglesworth, & Markwell, 2000; Yu & Gross, 

2007). Com efeito, estão disponíveis atualmente três dietas comerciais para prevenção 

simultânea de urólitos de oxalato de cálcio e estruvite em gatos: Hill’s® Prescription Diet® 

c/d®Multicare (Hill's Pet Nutrition, 2013), Royal Canin Urinary® S/O® (Royal Canin Portugal, 

2013) e Purina Veterinary Diets® UR Urinary St/Ox® (Purina Veterinary Diets, 2013). As 

principais características destas dietas encontram-se descritas na Tabela 2. Apesar das 

dietas preventivas serem menos restritivas do que as dietas calculolíticas, não devem ser 

fornecidas a gatinhos, a gatas gestantes ou lactantes e a gatos com doença renal crónica, 

doença cardíaca, hipertensão ou em tratamento com acidificantes urinários (Bowles, 2009). 

 
Tabela 2 - Principais caraterísticas das dietas preventivas para urólitos de MAP e 

CaOx 

Fator Níveis  Ação 

Humidade Elevados 
Diminui a concentração e a saturação urinária, 
aumenta o volume urinário e a frequência de micções 

Magnésio, cálcio, 
fósforo 

Controlados Reduzem a formação de cristais e urólitos 

Sódio Controlados 
Aumenta a ingestão de água e dilui a urina sem 
comprometer a função renal  

Citrato de potássio Suplemento 
Potente alcalinizante urinário. É também um inibidor 
da cristalização de oxalato de cálcio 

Antioxidantes Elevados 
Combatem o stress oxidativo e podem gerar um 
ambiente desfavorável ao desenvolvimento de urólitos 

Ácidos gordos 
ómega-3 

Elevados 
Ajudam a quebrar o ciclo inflamatório associado aos 
urólitos, cristais e à cistite idiopática felina 

pH de urina alvo 6,2-6,4 
Desencoraja formação de estruvite, com um efeito 
mínimo sobre a formação de oxalato de cálcio 

 

Adaptado de Hill’s Pet Nutrition, 2013 

 
Recentemente a Royal Canin® lançou duas novas formulações de dieta renal (Renal 

Special® e Renal Select®) para a profilaxia de urólitos de oxalato de cálcio em gatos com 

diminuição da função renal (Royal Canin France, 2014a, 2014b). Estas novas formulações 

apresentam um nível reduzido de cálcio, vitamina D e propriedades alcalinizantes. Contudo, 

não foi possível aferir que estudos suportam estas novas recomendações. 
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2.9.2 Diluição urinária – um fator-chave na prevenção de urólitos 
 

O aumento do consumo de água é um requisito fundamental em qualquer protocolo de 

prevenção de urólitos e pode ser realizado através da alimentação com formulações 

enlatadas ou a adição de água aos alimentos secos (Biourge, 2007; Kyles, et al., 1998). O 

aumento do consumo de água está associado ao aumento do volume urinário, 

proporcionando a diluição de eletrólitos e compostos litogénicos presentes na urina 

(Buckley, Hawthorne, Colyer, & Stevenson, 2011). Além disso, o aumento do volume de 

urina pode influenciar o tempo de trânsito dos cristais no trato urinário, reduzindo assim o 

seu potencial de crescimento e agregação. O objetivo é a criação de uma urina com uma 

densidade urinária igual ou inferior a 1,030 (Kirk & Bartges, 2006). Contudo, é difícil 

conseguir uma ingestão de fluídos adequada nos animais, pelo que alguns autores 

defendem o aumento dos níveis de sódio na dieta para promover a ingestão de água e 

subsequente diurese (Hawthorne & Markwell, 2004). Apesar de estudos no Homem 

demonstrarem um desfavorável aumento de excreção urinária de cálcio como resposta à 

excessiva ingestão de sódio, estudos recentes na literatura veterinária sugerem que os 

efeitos indesejáveis da hipercalciúria induzida pelo sódio podem ser compensados pelo 

aumento do volume de urina acabando por favorecer a prevenção dos urólitos de CaOx 

(Biourge, Devois, Morice, & Sergheraert, 2001). No entanto, os efeitos adversos a longo 

prazo (doença renal, balanço negativo de cálcio, hipertensão) de elevados níveis de sódio 

na dieta em gatos séniores ou com urólitos de CaOx não foram ainda avaliados (Lulich, 

2010). 

 

 

3. ENDOSCOPIA DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR 

 
A endoscopia interventiva envolve o uso de equipamento endoscópico em exclusivo ou em 

combinação com outros meios de imagem, como a fluoroscopia, ecografia, ou ambos, para 

aceder a várias estruturas sob visualização direta, através de orifícios naturais ou de 

pequenas incisões (Weisse, 2011). Graças ao aperfeiçoamento técnico, foi possível diminuir 

o calibre dos instrumentos e aumentar a nitidez e a luminosidade das imagens, resultando 

numa abordagem revolucionária, tanto no diagnóstico como no tratamento de doenças do 

trato urinário superior. A nefroureteroscopia para remoção de urólitos, sistematizada na 

década de 80, foi dos maiores avanços na urologia humana (Bader, Eisner, Porpiglia, 

Preminger, & Tiselius, 2012). Apesar dos avanços na prevenção e tratamento da urolitíase, 

a remoção dos urólitos continua a ser uma necessidade na clínica de pequenos animais. A 

incidência relativamente frequente de obstruções, combinada com a capacidade invasiva e a 

morbilidade associadas às técnicas cirúrgicas tradicionais, faz com que a utilização de 

procedimentos minimamente invasivos como a endoscopia interventiva seja atraente 

(Berent, 2007b). No Homem, a litotrícia extracorporal por ondas de choque (ESWL), a 
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litotrícia a laser, a ureteroscopia, a implantação de stents ureterais e a nefroureterolitotomia 

percutânea (PCNUL) quase que erradicaram a necessidade de cirurgia aberta no tratamento 

da nefroureterolitíase (Berent, 2010). A decisão sobre a modalidade adotada é normalmente 

baseada no tamanho do urólito e na preferência do clínico. Tais procedimentos 

endourológicos têm sido gradualmente adaptados para a medicina veterinária, reduzindo a 

necessidade de remoção dos urólitos renais e ureterais pela tradicional nefrotomia e 

ureterotomia (Rawlings, 2009).  

 
3.1 Equipamento e material 

 
A miniaturização e o desenvolvimento de instrumentos flexíveis permitiram aumentar as 

indicações da endoscopia no trato urinário superior. Em comparação com a cirurgia 

tradicional, que é ainda complementada com lupas cirúrgicas e luzes de díodos, os 

endoscópios proporcionam melhor iluminação, ampliação, capacidade fotográfica e menores 

insultos cirúrgicos. São vários os endoscópios rígidos e flexíveis utilizados nos 

procedimentos endourológicos interventivos em gatos (Berent, 2010). Os ureteroscópios 

flexíveis podem ser utilizados para acesso uretral e vesical. Os endoscópios rígidos 

(artroscópios e cistoscópios de pequeno diâmetro, 1,9 a 2,7 mm) podem ser usados para 

acesso nefroscópico em gatos de ambos os géneros e em intervenções ureterais em 

fêmeas (Berent, 2009). Para a realização de litotrícia estão disponíveis diferentes tipos de 

litotritores e lasers, incluindo: o ultrassónico, o pneumático, o electro-hidráulico, o laser 

hólmio: YAG (usado para fragmentação) e lasers tipo díodo (usados para coagulação e 

ressecção de tecidos) (Berent, 2007a). A ecografia e a fluoroscopia, quando disponíveis, 

são uteis nos procedimentos em que o acesso renal é realizado via percutânea.  

Nos diferentes procedimentos são ainda necessários fios guia, cateteres urinários e stents. 

A maioria dos cateteres utilizados no trato urinário é flexível, classicamente de poliuretano, 

do tipo pigtail e lúmen aberto com múltiplas fenestrações permitindo a drenagem temporária 

da pélvis renal (tubos de nefrostomia), do ureter (cateter ureteral duplo pigtail) ou da bexiga 

(tubos de cistostomia). Os stents são pequenos tubos, frequentemente expansíveis, e são 

utilizados para restaurar a permeabilidade de um lúmen obstruído. Os stents urinários são 

tipicamente utilizados para direcionar permanentemente ou a longo prazo a urina do rim, 

ureter, ou uretra. Estes podem ser de diferentes materiais (e.g., metal, poliuretano, silicone, 

plástico e borracha), formas, cores e tamanhos. Os stents ureterais são normalmente de 

poliuretano-silicone e de formato duplo pigtail (ou duplo J). Finalmente, vários tamanhos e 

formas de pinças estão disponíveis para auxiliar a extração dos urólitos (Berent, 2010).  
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3.2 Avaliação do paciente 

 
Nestes pacientes é extremamente importante realizar uma adequada avaliação bioquímica 

(análise sanguínea e painel bioquímico completo), urianálise e urocultura. Para a realização 

de ESWL deve ainda ser obtido previamente um perfil de coagulação. Para a seleção do 

procedimento a ser aplicado é também importante determinar o diâmetro da pélvis renal e 

ureter (no caso de pielectasia/hidronefrose e dilatação ureteral), a localização exata e o 

tamanho do(s) nefrólito(s)/ureterólito(s) associado(s) (Berent, 2010). 

 
3.3 Anestesia 

 
O protocolo anestésico de rotina é geralmente apropriado para a maioria dos pacientes com 

obstruções urinárias. No caso de litotrícia no trato urinário inferior, deve-se evitar os opióides 

puros, visto poderem causar retenção urinária e aumentar o tónus uretral, tornando a micção 

por urohidropropulsão mais difícil. A anestesia epidural é recomendada em procedimentos 

ureterais (Berent, 2010). 

 
3.4 Procedimentos 

 
Sendo ainda muito recente a aplicação de procedimentos endourológicos em medicina 

veterinária, neste ponto pretende-se descrever as abordagens terapêuticas já realizadas na 

espécie felina, bem como algumas técnicas promissoras. 

 
3.4.1 Nefroscopia transabdominal ou nefroscopia intraoperatória 
 

A nefroscopia transabdominal (i.e. via laparotomia) é uma técnica minimamente invasiva que 

permite a remoção de nefrólitos e ureterólitos num único tempo, com um reduzido trauma 

renal e subsequentemente uma mínima perda de tecido renal funcional (MacCarthy, 2005). 

Para executar este procedimento, é feita uma incisão abdominal ventral padrão ao longo da 

linha média para se proceder à exposição do rim e ureter. Se indicado, o rim pode ser 

libertado dos tecidos adjacentes e elevado, para facilitar o acesso e garantir a sua 

estabilização (MacCarthy, 2005). 

Podem ser encontradas três situações de urólitos diferentes: urólitos no rim e ureter, urólitos 

exclusivamente no rim, e urólitos exclusivamente no ureter, sendo cada situação abordada 

de forma diferente consoante a localização exata dos urólitos e o diâmetro ureteral e da 

pélvis renal. Os casos mais simples são aqueles em que os ureterólitos produziram uma 

significativa dilatação do ureter e permaneceram junto ao rim, nos 2-3cm proximais do 

ureter. Com esta configuração, é realizada uma ureterotomia ventral ou ventro-medial 

proximal ao urólito no ponto de curvatura máxima do ureter, permitindo desta forma o 

acesso quer ao ureter distal quer à pélvis renal. É então introduzido no ureter um 

endoscópio rígido de pequeno diâmetro (artroscópio ou cistoscópio de 1,9 mm, 2,4 mm ou 
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Legenda: 
A – pinça de preensão para remoção dos urólitos, introduzida junto ao endoscópio ou através 
de uma segunda perfuração do parênquima renal. B - pinça do tipo cesta introduzida através 

do canal de trabalho do endoscópio  

 

2,7 mm com angulo de visão de 30º) e direcionado de forma a se proceder à identificação do 

urólito. A irrigação de fluxo contínuo com solução salina ou de Ringer, permite a distensão e 

manutenção de um campo visual limpo, possibilitando a visualização dos urólitos e a sua 

remoção. Para a extração dos urólitos são introduzidas pinças de preensão rígidas junto à 

cânula do endoscópio, ou são usados instrumentos flexíveis através do canal de trabalho. 

Após a remoção de todos os urólitos, o ureter é examinado e irrigado para assegurar a sua 

permeabilidade até ao interior da bexiga. Para os casos em que apenas estão presentes 

ureterólitos, o procedimento está concluído e a ureterotomia é fechada. Nos casos de 

nefroureterolitíase, depois de todos os urólitos numa direção terem sido removidos, a 

instrumentação é reposicionada na direção oposta e os restantes urólitos são removidos. O 

encerramento da ureterotomia é conseguido com uma sutura contínua dupla com fio de 

sutura monofilamentoso 6-0 a 8-0. O sucesso desta técnica depende essencialmente da 

remoção completa de todos os urólitos e da permeabilidade do ureter distalmente à incisão 

da ureterotomia. No caso de obstrução residual do ureter, existe o risco de saída de urina 

pelo local de encerramento da ureterotomia. A utilização de um microscópio cirúrgico é 

essencial para garantir um encerramento estanque. Para confirmar a permeabilidade 

ureteral e a integridade da sutura, deve-se realizar uma urografia de excreção 24 a 48 horas 

após o procedimento (MacCarthy, 2005). 

Para os casos exclusivamente de nefrolitíase, o endoscópio é introduzido na pélvis renal 

através de uma pequena perfuração na grande curvatura (margem lateral) do rim. A 

penetração na pélvis renal é relativamente fácil uma vez que se encontra dilatada. A 

remoção dos nefrólitos é também realizada através da introdução de uma pinça de preensão 

do tipo jacaré, junto ao endoscópio ou através de uma segunda perfuração para que a 

triangulação possa ser alcançada, ou introduzindo uma pinça do tipo cesta através do canal 

de trabalho do endoscópio (Figura 8).  

 

 

 

Adaptado de Rawlings, 2009 

 

 

 

Figura 8 - Equipamento utilizado na nefroscopia intraoperatória para remoção de 

nefrólitos 
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Ao contrário da nefrotomia, a utilização de um endoscópio e de instrumentos de 

preensão/recuperação no interior do rim é minimamente invasivo, pelo que não é necessário 

a oclusão temporária dos vasos renais (Kuntz, 2005). Todos os recessos da pélvis renal 

devem ser explorados de forma a assegurar a remoção de todos os urólitos visíveis 

(Defarges, et al., 2013a; Rawlings, 2009). A ampliação da imagem dos endoscópios melhora 

eficazmente a localização e a remoção de pequenos urólitos e de fragmentos de urólitos 

grandes que são esmagados durante a remoção. As perfurações são encerradas com fio de 

sutura monofilamentoso 4-0 a 6-0 através de uma sutura contínua dupla (MacCarthy, 2005). 

A nefroscopia transabdominal é o procedimento endoscópico, mais difícil, exigente, 

demorado e frustrante que está sendo realizado na prática clínica de animais de companhia. 

Esta é também uma técnica que não pode ser executada sob pressão e por profissionais 

não especializados (MacCarthy, 2005).  

O procedimento cirúrgico, objeto de estudo deste trabalho e que é retratado na segunda 

parte deste manuscrito, consiste numa variação desta técnica e foi desenvolvido pela 

faculdade VetAgro Sup Lyon (Figura 9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagens originais gentilmente cedidas pelo serviço de cirurgia da VetAgro Sup 

 
 
 
 

 
3.4.2 Nefroureterolitotomia percutânea (PCNUL) 
 

A nefroureteroscopia anterógrada, i.e. via acesso renal, também pode ser realizada 

percutaneamente para nefrólitos e ureterólitos proximais. Nos humanos, a PCNUL é 

considerada o tratamento padrão para nefrólitos ou ureterólitos proximais grandes demais 

para serem tratados com ESWL ou por ureteroscopia retrógrada combinada com litotrícia a 

laser. Este procedimento endoscópico minimamente invasivo já foi utilizado com sucesso 

em cães (Donner, Ellison, Ackerman, Senior, & Campbell, 1987), mas pode certamente ser 

Figura 9 - Nefroscopia transabdominal de Juliette, persa, 9 anos 

Legenda: 
A – Estabelecimento de uma segunda porta sob controlo videoscópico para remoção 
dos urólitos. B – Imagem endoscópica do urólito alojado num dos recessos da pélvis 

renal 
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executado em gatos se a pélvis renal e o ureter estiverem significativamente dilatados (mais 

de 8 a 10mm) para acomodar um ureteroscópio flexível (2,7mm) ou um cistoscópio rígido. 

Com efeito, é introduzida uma agulha de acesso renal através do parênquima renal até ao 

interior da pélvis renal sob acompanhamento ecográfico ou fluoroscópico, para pielocentese 

e pieloureterograma. Segue-se a introdução de um fio-guia através da agulha, que percorre 

todo o trato urinário até sair na uretra. Sobre o fio-guia, é então introduzido um cateter-balão 

para dilatar o tecido renal e permitir a introdução do trocarte que irá acomodar o endoscópio. 

Assim que o urólito é identificado, pode ser removido ou fragmentado com um litotritor 

ultrassónico, electro-hidráulico ou a laser. Os fragmentos são removidos através de sucção 

ou através de pinças de preensão/recuperação introduzidas através do canal de trabalho do 

endoscópio. Após a remoção do urólito, é colocado um tubo de nefrostomia percutâneo para 

permitir o encerramento da via de acesso, durante 14 a 28 dias. No caso de eventual 

ocorrência de pequenos fragmentos remanescentes, trauma ureteral, ou inflamação ureteral, 

pode ser colocado um stent ureteral, que mantém a permeabilidade de todo o sistema 

coletor superior até que a inflamação se resolva (Berent, 2010; Defarges, et al., 2013a). 

 
3.4.3 Stent ureteral 

 

A utilização de stents ureterais em cães e gatos tem também sido investigada como uma 

alternativa menos invasiva à cirurgia tradicional e que pode resultar na descompressão renal 

imediata, na estabilização da azotemia associada, na diminuição do risco de estenose 

ureteral ou uroabdómen e na diminuição da recorrência de obstrução (Defarges, et al., 

2013b). Os objetivos deste procedimento são 5: (1) direcionar a urina da pélvis renal para o 

interior da bexiga contornando a obstrução ureteral, (2) encorajar a dilatação ureteral 

passiva (nos casos de estenoses/constrituras e ureterólitos múltiplos, para prevenir a 

reobstrução, facilitar a passagem de urólitos ou para futura ureteroscopia), (3) diminuir a 

tensão cirúrgica no ureter antes e durante a intervenção cirúrgica (especialmente ressecção 

e anastomoses) e prevenir a fuga de urina e o edema pós-cirúrgico, (4) auxiliar a litotrícia 

extracorporal por ondas de choque de ureterólitos e nefrólitos de grandes dimensões, que 

pode resultar em múltiplas obstruções caso os fragmentos não passem completamente de 

forma passiva pelo ureter, e (5) prevenir a migração de nefrólitos, que resultariam em futura 

obstrução ureteral (Lam et al., 2012). 

O stent ureteral utilizado em gatos é do tipo “duplo pigtail”, de tamanho 2,5-Fr, desenhado 

de forma a formar um “caracol” na pélvis renal e outro na bexiga para impedir a sua 

migração, e multifenestrado, para permitir o fluxo de urina através e em torno do stent 

(Figura 10) (Berent, 2011b). Este é completamente intracorporal e pode permanecer se 

necessário por vários meses a anos. No Homem é recomendado apenas por 6 meses mas 

existem casos de gatos em que permaneceram por mais de 3,5 anos (Berent, 2010).  
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Berent, 2011 e Palm & Westropp, 2011 

 

 

 

 
Os stents ureterais podem ser introduzidos percutaneamente ou cirurgicamente. A opção 

cirúrgica é utilizada sobretudo em gatos (de ambos os géneros), via pielocentese (acesso 

anterior), cistotomia para acesso à junção ureterovesical (UVJ) (acesso retrógrado) ou via 

ureterotomia (acesso anterior ou retrógrado). O acesso retrógrado pode também ser 

realizado cistoscopicamente em gatas (Berent, 2011b).  

Em medicina veterinária existem ainda poucos estudos ou casos clínicos reportados. Os 

dados disponíveis são baseados unicamente na experiência de um grupo de investigadores 

(Zaid, et al., 2010). Estes consideram ser uma opção de tratamento apesar de experimental, 

de longo-termo para as várias causas de obstrução ureteral em gatos. Até ao momento a 

taxa de sucesso deste procedimento em gatos é de 94% e tem aumentado 

significativamente desde o desenvolvimento de stents ureterais felinos de menor diâmetro e 

de material diferente (Berent, 2011b).  

Existem relativamente poucas complicações relacionadas com o procedimento. A taxa de 

mortalidade do período peri-operatório foi de cerca de 10% na população estudada (Berent, 

Weisse, & Bagley, 2010), tendo sido a causa de morte ou eutanásia devida a causas não 

urinárias (e.g. insuficiência cardíaca congestiva, pancreatite). Apenas 5% dos gatos não 

teve uma melhoria significativa dos valores de creatinina após a descompressão ureteral 

com o stent. A complicação a curto prazo descrita mais frequentemente foi a disúria, tendo 

sido observada num pequeno número de gatos e com comportamento autolimitante ao fim 

de 2-14 dias. As complicações a longo prazo foram menos sérias e incluíram polaquiúria 

(17%), migração do stent (5%), ureterite (3%), crescimento de tecido no stent (7%), 

hematúria crónica (10%), refluxo ureterovesical (1%) e infeções do trato urinário (20%). 

Figura 10 - Stent ureteral felino duplo pigtail 

A – Formação de um “caracol” nas duas extremidades do stent. O cateter preto é um 
dilatador ureteral, usado para auxiliar a colocação do stent. B - Fenestrações em toda a 
extensão do stent. C – Radiografia abdominal dorsoventral após a colocação do stent. 
Note-se a formação de um “caracol” no interior da pélvis renal, correndo o eixo do stent no 
lúmen ureteral formando um segundo “caracol” no interior da bexiga 
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Todas estas complicações apesar de raras devem ser comunicadas aos proprietários, que 

devem conhecer os riscos envolvidos. Todas as dificuldades encontradas foram resolvidas 

atempadamente com tratamento médico ou recorrendo a pequenos procedimentos, tendo 

nenhuma destas condutas resultado em mortalidade. A incrustação do stent é a 

complicação mais frequentemente observada no Homem, todavia, esta não foi ainda 

presenciada em medicina veterinária (Berent, 2011b). Nos humanos, a incrustação está 

associada a uma mineralização do stent, visível radiograficamente, onde surge envolvido 

por pequenos fragmentos de urólitos, resultando em obstrução e difícil remoção do stent 

(Haleblian, Kijvikai, de la Rosette, & Preminger, 2008). Os stents podem ser trocados ou 

manipulados se necessário, sob orientação endoscópica ou fluoroscópica, nomeadamente, 

em casos de reação ureteral ou migração do stent, apesar de ser relativamente invulgar 

(Nicoli, Morello, Martano, Pisoni, & Buracco, 2012). Com efeito, os donos devem estar 

preparados para todas estas despesas de manutenção associadas.  

O equipamento envolvido tem sofrido nos últimos 5 anos vários melhoramentos, tornando a 

técnica menos complicada e mais rápida. Nenhuma morte ocorrida nos diferentes estudos 

efetuados foi considerada associada à doença ureteral propriamente dita, tendo o tempo de 

sobrevivência médio sido superior a 380 dias. Desta forma, os dados preliminares obtidos 

até à data sugerem que a aplicação de stents ureterais em cães e gatos é segura e efetiva 

em gatos resultando numa descompressão do sistema coletor renal imediata (Berent, 

2011b).  

 
3.4.4 SUB 
 

Está em estudo um novo dispositivo, o SUB (Subcutaneous Ureteral Bypass), para o 

tratamento das obstruções ureterais felinas, em casos em que a aplicação de stents não é 

possível ou não foi efetiva. Como descrito anteriormente, a colocação de um tubo de 

nefrostomia é útil sempre que é necessária uma drenagem renal. Contudo, a maior 

complicação que lhe está associada, é o facto de esta drenagem ser externa, requerendo 

hospitalização e uma manutenção cuidada para prevenir infeções e o deslocamento do tubo. 

O desenvolvimento de um bypass ureteral que usa uma combinação de cateteres de 

nefrostomia e de cistotomia do tipo locking-loop veio permitir a permanência intracorporal do 

tubo de nefrostomia (Berent, 2011b). No Homem, um tipo de bypass ureteral diferente tem 

demonstrado melhorar significativamente a qualidade de vida e reduzir as taxas de 

complicações, quando comparado com os tubos de nefrostomia tradicionais. Este dispositivo 

pode permanecer no local por períodos de tempo longos, ao contrário do que se sucede 

com os stents ureterais devido aos fenómenos de incrustação crónica (Jurczok, Loertzer, 

Wagner, & Fornara, 2005; Schmidbauer et al., 2006). 

Este sistema é aplicado cirurgicamente sob auxílio fluoroscópico utilizando uma técnica 

semelhante à descrita anteriormente a propósito da colocação do tubo de nefrostomia. Após 
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a introdução dos cateteres de nefrostomia e cistotomia, é realizada uma nefropexia e uma 

cistopexia. Segue-se a ligação de ambos os cateteres a um sistema porta metálico 

subcutâneo (Figura 11). O sistema é testado realizando um flush com contraste sobre 

acompanhamento fluoroscópico para assegurar que não existe nenhuma fuga. Por último, o 

sistema porta é fixado à parede abdominal ventral para prevenir a sua migração ou 

deslocalização. O acesso futuro a este dispositivo para recolha de amostras ou realização 

de flushs, apesar de raro é possível. Estes flushs são realizados para assegurar que a 

funcionalidade do sistema é mantida, assim como, para confirmar a ausência de incrustação 

(Berent & Weisse, 2013). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Berent & Weisse, 2013 

 

 
A Dra. Allyson Berent realizou este procedimento em 90 gatos por diversas razões, na sua 

grande maioria devido a constrituras ureterais proximais (Defarges, et al., 2013b). Num 

estudo recente (Berent, Weisse, Wright, Todd, & Bagley, 2011) em que todos os pacientes 

submetidos a esta intervenção foram seguidos no pós-operatório durante um período de 

tempo de cerca de 1 ano, em todos eles os sistemas mantiveram-se funcionais tendo-se 

verificado em todos a diminuição dos valores de creatinina sérica. Não existem casos 

descritos de incrustação ou obstrução, sendo normalmente bem tolerados. São poucas as 

complicações peri-operatórias, incluindo, a fuga de urina no local da nefrostomia devido à 

deiscência da nefropexia, a fuga de urina no local de união de um dos cateteres ao sistema 

porta, e a oclusão por coágulo sanguíneo sendo resolvido com a administração de 1mg de 

ativador de plasminogénio tecidual. Os cateteres que sofrem deslocamento podem ser 

recuperados fixando-os com material de sutura forte (polidioxonona 3-0) e cola cirúrgica 

estéril. Não foram descritos novos casos de extravasamento, com a aplicação desta 

adaptação da técnica. Não foram igualmente reportadas na pequena população estudada 

complicações a curto e a longo prazo. Com efeito, a utilização do SUB em gatos com 

obstrução ureteral pode ser considerada uma opção funcional quando outros procedimentos 

tradicionais estão contraindicados ou falharam. Contudo, apesar das complicações serem 

Figura 11 - Dispositivo SUB (Subcutaneous Ureteral Bypass) 

Legenda: 
A – Radiografia abdominal lateral após a colocação do dispositivo SUB. B – Montagem do 

dispositivo fora do corpo do animal 
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raras, podem ser de grande gravidade quando ocorrem e estão normalmente relacionadas 

com o procedimento. De forma a melhorar o uso deste dispositivo são necessários estudos 

adicionais.  

 
3.4.5 Litotrícia 
 

A litotrícia tem como objetivo a fragmentação dos urólitos em fragmentos menores, o 

suficiente para serem expulsos do trato urinário espontaneamente ou serem removidos por 

outros métodos não invasivos (Langston, et al., 2010). A litotrícia aliada à ureteroscopia é a 

terapia de primeira-linha para ureterólitos no Homem (Berent, 2007b). 

A terapia intracorporal (a laser ou electro-hidráulica) envolve o contacto direto do litotritor 

com o urólito (Langston, et al., 2010). Apesar de ter sido utilizada inicialmente para 

fragmentar cistólitos, o desenvolvimento de instrumentos com tamanhos progressivamente 

menores tem permitido o acesso percutâneo e endoscópico a urólitos renais e ureterais 

(Lane, 2004). A litotrícia extracorporal por ondas de choque (ESWL) consiste na 

fragmentação de urólitos através de ondas de choque geradas exteriormente ao corpo do 

animal sendo mais adequado para urólitos imóveis (nefrólitos e ureterólitos) do que para 

cistólitos, que tendem a deslocar-se para fora do foco da onda de choque (Adams, 2010; 

Langston, et al., 2010).   

 
Litotrícia extracorporal por ondas de choque (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 

 O advento da litotrícia extracorporal por ondas de choque (ESWL) revolucionou o 

tratamento da litíase urinária nos seres humanos (Chaussy et al., 1982; Lulich, Adams, 

Grant, Albasan, & Osborne, 2009). Nos cães, a ESWL já é uma opção viável para o 

tratamento de nefrólitos e ureterólitos, especialmente naqueles com urolitíase recorrente e 

que requerem procedimentos repetidos. Quando comparada com as intervenções cirúrgicas 

abertas (via laparotomia), a ESWL é menos invasiva, causando menor desconforto e está 

associada a baixas taxas de mortalidade e morbilidade (Block, Adams, Widmer, & 

Lingeman, 1996). Cerca de 90% dos urólitos caninos são fragmentados com sucesso, para 

dimensões que os torna capazes de passarem espontaneamente, após um ou dois 

tratamentos (Adams & Senior, 1999). Na espécie felina a aplicação da litotrícia foi uma ideia 

intrigante por algum tempo, sobretudo porque a técnica provou ser bem sucedida nos cães. 

Contudo, estudos iniciais indicam que os gatos, devido ao seu reduzido tamanho, estão 

mais sujeitos a lesões teciduais induzidas pelas ondas choque, e a gravidade destas 

depende do número e voltagem aplicadas (Adams & Senior, 1999). Os resultados de um 

estudo posterior (Gonzales, Labato, Solano, & Ross, 2002), demostraram que a ESWL pode 

ser realizada com segurança em gatos, sem qualquer alteração significativa da função e 

morfologia renal. 



Vanessa Fernandes   Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, FMV-UL 

 

56 
 

Quanto à eficácia da ESWL sabe-se que a composição do urólito afeta a fragmentação por 

esta via. Segundo uma ordem crescente de resistência, os urólitos de estruvite são os mais 

fáceis de fragmentar, seguidos dos de oxalato de cálcio, urato e cistina (Adams & Senior, 

1999). Por sua vez, os urólitos felinos de oxalato de cálcio são mais difíceis de fragmentar 

que os caninos. Estas diferenças de fragilidade interespécies devem-se provavelmente às 

diferenças de estrutura e composição da matriz orgânica dos urólitos caninos e felinos 

(Adams et al., 2005). Com efeito, para que o tratamento com ESWL seja efetivo nos gatos, é 

necessário um número de ondas choques superior ao usado na litotrícia canina, 

aumentando o risco de lesão. O interesse na litotrícia felina foi renovado com a aquisição de 

novos aparelhos de litotrícia e com o crescente número de casos de nefrolitíase em gatos. 

Embora a experiência com a ESWL em gatos ter vindo a crescer lentamente e as aplicações 

específicas serem suscetíveis de serem úteis em gatos, ainda não existe um protocolo que 

se mostre simultaneamente seguro e eficaz (Lane, Labato, & Adams, 2006). Com base nos 

estudos limitados de segurança existentes e no facto dos urólitos de oxalato de cálcio felinos 

serem extremamente resistentes à fragmentação via ESWL, são imperativos estudos 

adicionais que estabeleçam a segurança do tratamento por ondas de choque nos rins dos 

gatos, incluindo os efeitos na função e estrutura renal após o tratamento com um elevado 

número de ondas de choque.   

Em geral, o tratamento com ESWL inclui a anestesia geral do animal, a localização do 

urólito na zona focal do litotritor e aplicação de séries de ondas de choque até que a 

fragmentação suficiente seja observada em imagens subsequentes (ecográficas ou 

fluoroscópicas) (Figura 12) (Lane, et al., 2006). É esperado que os detritos resultantes 

atravessem o ureter e passem para a bexiga num período de 2 a 12 semanas (Berent, 

2010).  

 
Figura 12 - Ilustração esquemática da litotrícia extracorporal por ondas de choque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Lane, et al., 2006 

 

 

Legenda: 

A - Posição de focagem sob fluoroscopia móvel. B - Posição de tratamento. 
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A ESWL mostrou ser eficaz em apenas um pequeno número de gatos, sendo ideal para 

ureterólitos muito distais, ou de pequeno diâmetro (inferiores a 3 mm) (Berent, 2009). Para 

urólitos maiores, é colocado um stent ureteral antes da ESWL para facilitar a passagem dos 

fragmentos e para alívio imediato da obstrução ureteral. Todavia, a fragmentação de 

ureterólitos é mais difícil do que a de nefrólitos, sobretudo devido ao facto da unidade de 

ESWL produzir fragmentos de aproximadamente 1 mm de diâmetro, sendo portanto difícil a 

sua passagem pelo lúmen ureteral felino (Lane, 2004).  Além disso, os ureterólitos felinos 

geralmente estão embutidos na mucosa ureteral. O facto destes urólitos não se encontraram 

envolvidos por urina, diminui a eficiência de fragmentação das ondas de choque (Adams, et 

al., 2005). Para urólitos grandes ou incrustados na mucosa ureteral, deve ser considerada a 

nefroureteroscopia (transabdominal ou percutânea) (Berent, 2009). Atualmente, o candidato 

ideal para ESWL é o gato com um único ureterólito obstrutivo separado por uma certa 

distância do rim. Ureterólitos proximais e nefrólitos obstrutivos de pequeno tamanho (menos 

de 1 cm) também podem ser bons candidatos, contudo o risco de lesão renal aumenta. Os 

proprietários destes gatos devem estar preparados para vários tratamentos e possível 

agravamento transitório da função renal ou obstrução ureteral após o tratamento. Outras 

complicações incluem, o risco de hemorragia e arritmias. Animais com coagulopatias, 

hipertensão sistémica, ou outra doença intra-abdominal como pancreatite ou doença 

hepática, não devem ser submetidos à ESWL (Lane, et al., 2006).  

Um novo protocolo de tratamento de ESWL para gatos está em estudo. A remodelação dos 

protocolos de litotrícia existentes, incluindo o ajuste do litotritor ou da dosagem, o uso 

adjunto de protetores renais ou a melhoria farmacológica da movimentação dos fragmentos, 

podem minimizar a lesão renal (Lane, et al., 2006).  

 
3.5 Cuidados pós-cirúrgicos 

 
Os cuidados pós-cirúrgicos nestes pacientes são similares aos descritos anteriormente a 

propósito dos métodos cirúrgicos tradicionais para remoção de nefrólitos e ureterólitos. Com 

efeito, deve-se monitorizar a produção, o fluxo e a aspeto da urina, a letargia, a dor 

abdominal, ou o vómito. Como referido anteriormente, nos primeiros 14 dias, estes 

pacientes podem ter uma diurese pós-obstrutiva significativa requerendo elevadas taxas de 

fluidoterapia (exigindo uma monitorização adequada), enquanto o gradiente de 

concentração renal é restabelecido. A ausência da fluidoterapia necessária pode resultar no 

agravamento da azotemia e em desidratação. Este fenómeno pós-obstrutivo parece ser 

mais significativo em gatos do que em cães (Berent, 2010).  

A analgesia pós-operatória é variável, dependendo do procedimento. Para a ESWL e para a 

colocação percutânea de um tubo de nefrostomia ou de um stent ureteral, 1 a 2 dias de 

tramadol é normalmente o indicado. Para a litotrícia a laser e para a nefroureteroscopia, são 

sugeridos tramadol e anti-inflamatórios não-esteróides (AINEs) durante 3 a 5 dias. Para a 
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colocação cirúrgica de stents ureterais, são indicados outros opióides (fentanil por infusão 

contínua, metadona IV, ou buprenorfina IV) durante 2 a 3 dias (Berent, 2010). 

 
3.6 Seguimento e monitorização 

 
Após a aplicação de um stent ureteral ou de um SUB, é geralmente recomendado efetuar 

uma antibioterapia de largo espectro durante 2 semanas, assim como a realização periódica 

de estudos imagiológicos do trato urinário, focando o diâmetro da pélvis renal, o diâmetro 

ureteral, a localização do stent ou dos cateteres do SUB, de forma a antever qualquer 

evidência de migração, oclusão ou incrustação. Devem ainda ser realizadas culturas 

bacterianas, cada 3 meses no primeiro ano e depois cada 6 meses. Nos restantes 

procedimentos, o estudo imagiológico deve ser realizado 1 ou 2 dias após o tratamento e a 

cada 3 a 4 semanas subsequentes, para confirmar a remoção/eliminação espontânea de 

todos os urólitos (Berent, 2010). Para evitar a recorrência de urólitos nestes animais, deve-

se se seguir o regime preventivo descrito anteriormente no capítulo prevenção. 
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PARTE 2 
A APLICAÇÃO DA ENDOSCOPIA NO TRATAMENTO DA LITÍASE DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR EM 

GATOS: ESTUDO RETROSPETIVO 
 
 
1. Introdução ao estudo 

 
O principal objetivo deste estudo foi analisar, de forma retrospetiva, casos de 

nefroureterolítiase em gatos num hospital veterinário escolar e caracterizá-los quanto à 

história clínica, sinais clínicos, resultados de exames complementares de diagnóstico, 

modalidades de tratamento e a evolução a curto e a longo prazo. Este estudo procurou 

ainda reportar a contribuição da nefroscopia e da hidropropulsão retrógrada na remoção de 

nefrólitos e ureterólitos. Foi estabelecida a hipótese de que os cálculos renais e ureterais 

que causam obstrução do fluxo de urina em gatos podem ser removidos, com o auxílio da 

endoscopia e da hidropropulsão ureteral retrógrada, com sucesso e resultar na melhoria ou 

estabilização da função renal.  

Foi também objetivo deste trabalho analisar a amostra relativamente a dados 

epidemiológicos, dada a importância científica dos mesmos para a caracterização desta 

doença, ainda pouco compreendida nos animais. 

 
2. Material e Métodos 

 
2.1 Definição da amostra e recolha de informação 

 

Os gatos incluídos neste estudo apresentaram-se diretamente à consulta, quer do serviço 

de urgências e cuidados intensivos (SIAMU) quer do serviço de medicina, do Centro 

Hospitalar da VetAgro Sup, ou foram referenciados a estas unidades por outros Centros de 

Atendimento Médico Veterinários (CAMV’s), entre Janeiro de 2008 e Junho de 2012. A 

seleção dos casos foi efetuada a partir dos dossiers médicos dos animais presentes durante 

este período. A pesquisa foi realizada na base de dados informática CLOVIS (software de 

gestão clínica veterinária), através da utilização das palavras-chave: nefroureterolítiase, 

nefrolitíase, ureterolitíase, cálculos renais, cálculos ureterais, obstrução ureteral, oxalato, 

estruvite e nefroscopia.    

 
Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no presente estudo a totalidade de casos de gatos com diagnóstico final de 

nefroureterolitíase, obstrutiva ou não, confirmado pelos meios de diagnóstico de imagem 

disponíveis (radiografia e ecografia). Foram excluídos os casos em que o dossier médico 

fosse considerado incompleto para os seguintes dados: método de diagnóstico, confirmação 

do diagnóstico e tratamento proposto. 
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Recolha de informação 

A informação recolhida dos dossiers médicos incluiu raça, idade, sexo, anamnese, sinais 

clínicos, dados do exame físico (temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, 

cor das mucosas, tempo de repleção capilar - TRC - , estado de hidratação, nível de 

consciência, postura, e condição corporal), resultados laboratoriais à admissão e ainda 

resultados do diagnóstico de imagem. Consoante o método terapêutico seguido, foi ainda 

recolhida a seguinte informação:  

 

INFORMAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO: protocolo utilizado, resultados das determinações 

seriadas da ureia e creatinina séricas, controlos ecográficos realizados e o tempo de 

internamento. 

INFORMAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO: protocolo utilizado, intervalo de tempo entre a 

admissão no serviço de urgência e a cirurgia, o intervalo de tempo decorrido entre o 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos e a cirurgia, a localização do(s) urólito(s), os 

procedimentos cirúrgicos realizados e as complicações intraoperatórias. Os dados 

referentes ao pós-cirúrgico imediato (até à alta) incluíram, resultados das análises 

laboratoriais (como a concentração de ureia e creatinina sérica, ionograma, hematócrito e 

urianálise), resultados ecográficos, evolução clínica (recuperação do apetite e taxa de 

diurese), complicações, tempo de internamento e se o paciente sobreviveu e teve alta 

médica. Os resultados histopatológicos (biopsias renais), da análise bacteriológica da urina 

e a composição dos urólitos removidos foram também incluídos quando aplicados. 

Relativamente ao período pós-cirúrgico não imediato (após a alta) foram incluídos, quando 

disponíveis, os dados relativos às complicações desenvolvidas, os resultados dos exames 

de imagem e os valores de função renal (concentração de ureia e creatinina sanguíneas). 

No final do estudo procurou-se determinar a taxa de sobrevivência e respetivos tempos de 

sobrevivência dos animais que se encontravam vivos até esse momento.  

  
2.2 Procedimentos médicos  

 

Anamnese e exame físico 

Em todos os casos foi feita a anamnese do paciente junto dos proprietários na consulta de 

admissão. A informação recolhida incluiu a idade, sexo, raça, modo de vida, alimentação, 

sinais clínicos apresentados e a duração dos mesmos. O dono do animal foi ainda 

questionado quanto à presença de doenças concomitantes e antecedentes médicos ou 

cirúrgicos. Seguidamente procedeu-se ao exame físico do animal com a avaliação de todos 

os sistemas através de uma abordagem por regiões. Foi ainda avaliada a condição corporal 

do mesmo através de uma escala de 5 pontos (1 – caquexia, 2 – magreza, 3 – normal, 4 – 

excesso de peso e 5 - obesidade) de acordo com Pibot, Biourge e Elliott (2008). O grau de 

desidratação foi estimado clinicamente através da avaliação da elasticidade da pele, do TRC 

e das mucosas (Rijnberk & Stokhof, 2009). 
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Exames complementares 

Consoante a natureza do quadro clínico apresentado foram realizados diferentes exames 

complementares no seu seguimento. Contudo, a confirmação do diagnóstico de 

nefroureterolítiase só foi conseguida em todos os casos com recurso à ecografia abdominal. 

 

Urianálise – As amostras de urina foram geralmente obtidas por colheita livre, embora em 

alguns casos se tenha procedido a cistocentese com recurso à ecografia. No caso dos 

animais que se encontravam algaliados, as colheitas foram feitas através do cateter. Ainda, 

durante o procedimento cirúrgico, foram, em alguns casos, colhidas amostras diretamente 

da cavidade piélica. A urianálise compreendeu o exame macroscópico (cor, aspeto), a 

medição da densidade por meio de um refratómetro, a análise bioquímica através da tira de 

reagentes e o exame microscópico do sedimento urinário. Em alguns casos foi ainda 

realizada urocultura e respetivo teste de sensibilidade a antibióticos. 

 

Análises sanguíneas – A venopunção foi feita preferencialmente na veia jugular, com agulha 

de 22 Gauges. As amostras para hemograma e análise dos parâmetros bioquímicos foram 

processadas pelo laboratório de análises da VetAgro Sup. A análise de gases sanguíneos e 

ionograma foram realizadas pelo equipamento VetStat® Electrolyte and Blood Gas Analyser, 

IDEXX Laboratories Inc. (Westbrook, Maine, EUA), disponível no serviço SIAMU. 

 

Raio x – Foi utilizado um aparelho de radiografia digital (mesa e gerador: Trophy, Trophy 

Radiology S.A., N800 HF [Vincennes, França] e revelador digital: Fuji computed radiography, 

Fujifilm Co., FCR XG-1 [XB-464, Tóquio, Japão]). As constantes foram selecionadas de 

acordo com a calibração do aparelho para abdómen caudal de gato. A realização de 

radiografias com contraste (urografia de excreção) resumiu-se aos casos de suspeita de 

uroabdómen ou estenose ureteral. Foi injetado para o efeito iohexol (Omnipaque 300®, GE 

Healthcare) na dose de 800mg/Kg, por via endovenosa.  

 

Ecografia – Foi utilizada uma sonda microconvexa (ecógrafo: Hitachi Aloka, Hitachi Aloka 

Medical Inc, ProSound Alpha 10 [Tóquio, Japão]), compatível com o tamanho e a ergonomia 

do abdómen de um gato para exploração do trato urinário. Foram selecionadas altas 

frequências (7,5 ou 10 MHz) favorecendo a resolução da imagem em detrimento da 

profundidade de exploração. O exame ecográfico e consequente redação do relatório foram 

realizados pelo médico veterinário residente do serviço de imagiologia da VetAgro Sup. 

 
Protocolos terapêuticos 

A decisão de tratamento foi feita em cada caso, pela equipa de clínicos de serviço, tendo em 

consideração a função renal, a localização dos urólitos, os potenciais benefícios e riscos do 

maneio médico e cirúrgico, prognóstico e o consentimento do proprietário. Inicialmente, 

todos os casos receberam tratamento médico adaptado às necessidades de cada paciente. 

Nos casos em que o tratamento médico não foi eficaz e a resolução cirúrgica não foi aceite 
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pelos proprietários, procedeu-se à eutanásia do animal dada a rápida deterioração do seu 

estado geral. Num animal, foi ainda necessária a realização de um procedimento de 

estabilização imediata (descompressão renal) através da colocação de tubos de nefrostomia 

bilaterais, antes da resolução definitiva (remoção dos urólitos). Apesar da nefroscopia 

associada a hidropropulsão ureteral retrógrada ser considerada a técnica cirúrgica de 

eleição para o tratamento da nefroureterolitíase no Hospital escolar da VetAgro Sup, apenas 

em treze dos trinta e um gatos analisados foi possível realizar esta intervenção. Houve 

apenas um caso em que a opção cirúrgica não passou pela técnica referida, tendo sido 

realizada uma técnica cirúrgica diferente, a neoureterocistotomia, em virtude de na última 

ecografia de controlo realizada antes da cirurgia, o animal apresentar apenas evidências de 

estenose ureteral distal consecutiva à passagem repetida de ureterólitos. 

 
PROTOCOLO MÉDICO 

Em todos os animais foi instituída, fluidoterapia IV (eventualmente associada a diuréticos 

numa tentativa de forçar a passagem dos urólitos para a bexiga), correção dos 

desequilíbrios eletrolíticos, administração de antibióticos, antieméticos, protetores gástricos, 

analgésicos e ainda, em alguns casos, anti-inflamatórios. Nestes animais foi ainda instituída 

dieta terapêutica (renal ou urinária consoante o caso clínico). Em alguns animais foram 

ainda utilizados antiespasmódicos para promover o relaxamento ureteral. 

 
PROTOCOLO CIRÚRGICO  

Todos os animais intervencionados foram sujeitos a um jejum prévio de 12h. Definida a 

indução, foi mantida anestesia geral volátil (isoflorano), analgesia com fentanil ou morfina e 

antibioterapia profilática com cefalexina (Rilexine, Virbac®). A monitorização intra-cirúrgica 

dos animais incluiu: ECG, capnografia, pressão arterial não invasiva, pulsoximetria e 

temperatura. 

Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal. Após celiotomia ventral ao longo da 

linha média, o rim foi libertado da sua localização retroperitoneal (Figura 13-A). Não foi 

realizada qualquer oclusão vascular. Foi feita uma punção sagital através da grande 

curvatura (margem lateral) do rim com uma lâmina de bisturi nº11 para introduzir o trocarte, 

de 2,7 mm e angulo de visão de 30º, até ao interior da pélvis renal. A manutenção de um 

campo visual limpo no interior da pélvis renal e ureter foi conseguida com uma irrigação, de 

fluxo contínuo lento, de uma solução salina isotónica estéril. A solução foi introduzida 

através do endoscópio e removida através de uma agulha de 18G inserida na margem 

lateral convexa do rim (Figura 13-B). Todos os recessos da pélvis renal e o ureter proximal 

foram explorados de forma a confirmar a presença de urólitos (Figura 13-C). Foi 

estabelecida uma segunda via de entrada (instrumental) por vídeo assistência, a cerca de 

1cm do local de entrada do endoscópio, para que a triangulação fosse alcançada. Foi 

introduzida uma pinça de preensão do tipo jacaré através desta entrada, para remoção dos 
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urólitos maiores (Figura 13-D). Os urólitos mais pequenos (<0,5mm) foram expelidos por 

flush através de uma cânula introduzida na entrada instrumental. A pélvis renal, os cálices e 

o ureter proximal foram novamente inspecionados para confirmar a remoção completa dos 

urólitos. Foi também realizada uma cistotomia ventral em todos os pacientes, com o objetivo 

de remover possíveis cistólitos e/ou de permitir a cateterização do ureter (cateter 

endovenoso de 24G, fio de sutura PDS® 2-0) que provém do rim doente (Figura 13-E), para 

a hidropropulsão retrógrada de possíveis ureterólitos (Figura 13-F). Por último, procedeu-se 

a nova exploração endoscópica da cavidade piélica. O trocarte foi removido após a exérese 

de todos os urólitos. Em alguns casos foram realizadas biópsias antes da sutura da cápsula 

renal (fio de sutura PDS®). A fim de evitar a torção do pedículo vascular renal foi realizada 

nefropexia.  

 

Figura 13 – Nefroscopia transabdominal para remoção de urólitos de Udin, Siamês, 8,5 

anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagens originais gentilmente cedidas pelo serviço de cirurgia da VetAgro Sup 

 

 

 

 

 
Nos casos de nefroureterolítiase bilateral, a técnica descrita foi repetida no rim contralateral, 

durante o mesmo procedimento anestésico. Ainda, nos casos em que a expulsão dos 

urólitos por hidropropulsão não foi bem sucedida, foi necessário realizar ureterotomia. No 

encerramento desta foram utilizados pontos simples (fio de sutura PDS® 6-0) e lupas 

operacionais cirúrgicas (2-3,5 x). Num caso específico em que a remoção de ureterólitos foi 

A – Exposição do rim e ureter após celiotomia ventral. B – Mini-nefrotomia na margem 
lateral convexa do rim, introdução do trocarte do endoscópio e irrigação de fluxo contínuo 
para distensão e manutenção do campo visual. C – Exploração dos recessos da pélvis renal 
para identificação dos urólitos. D – Introdução de pinça de preensão através de uma 2ª via 
de entrada para remoção dos urólitos. E – Cistotomia e cateterização do ureter. F – 
Hidropropulsão retrógrada de ureterólitos 
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bem sucedida, optou-se por complementar a técnica de nefroscopia com a colocação de 

stents ureterais bilaterais devido ao elevado risco de estenose apresentado. No final do 

procedimento foi introduzida uma sonda uretral para posterior controlo da diurese. Os 

urólitos removidos foram posteriormente enviados para um laboratório externo para análise 

cristalográfica. 

 
Seguimento Pós-operatório  

Foram realizados exames imagiológicos (radiografia e ecografia) no pós-cirúrgico, para 

assegurar a remoção completa de todos os urólitos. Os cuidados pós-cirúrgicos incluíram 

fluidoterapia (lactato de Ringer com uma taxa de fluxo adaptado às necessidades do 

paciente), analgesia IV (morfina ou fentanil cada 4 horas, durante 24 a 48 horas), anti-

inflamatório, controlo do vómito e proteção gástrica (ranitidina, sucralfato, metoclopramida) e 

suporte nutricional. Os parâmetros renais (concentrações de ureia e creatinina) e a diurese 

foram continuamente monitorizados até à alta. Aos animais que apresentaram anorexia 

persistente após a cirurgia, foi necessário proceder à colocação de sondas naso-esofágicas 

para alimentação.  

Foi proposto aos proprietários dos animais a realização de um check-up clínico um mês 

após a alta, que incluiu exame clínico, análises sanguíneas, urianálise e ecografia 

abdominal. Contudo, tendo em conta que a maioria dos casos clínicos foram referenciados 

por outros CAMV’s não foi possível aceder a estes dados em todos os animais. 

 
2.3 Análise estatística  

 

Todos os dados recolhidos foram registados em documentos de apoio elaborados para o 

efeito no programa Microsoft Office Word 2007® e posteriormente compilados no programa 

Microsoft Office Excel 2007®. Como primeira abordagem, através deste programa, foi 

realizada uma breve análise descritiva dos dados, o que permitiu uma melhor organização e 

síntese de toda a informação, necessária para responder aos objetivos propostos. De 

seguida, a utilização de técnicas de estatística inferencial permitiu estudar alguns dos 

parâmetros avaliados. Esta análise estatística foi então realizada no programa IBM SPSS 

Statistics®, versão 20.0. 

Em primeiro lugar, todas as variáveis de interesse foram submetidas ao teste de Shapiro-

Wilk para aferir a normalidade das suas distribuições. Este passo é muito importante para 

determinar o tipo de teste estatístico a utilizar: paramétrico, no caso da variável apresentar 

uma distribuição normal ou um teste alternativo não-paramétrico, nos casos em que a 

variável não apresenta uma distribuição normal. 

Assim, de acordo com os objetivos deste estudo, as técnicas estatísticas utilizadas 

permitiram investigar a associação de algumas variáveis, através do teste Exato de Fisher 

no caso das variáveis categóricas, e do coeficiente de correlação de Pearson ou do 
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coeficiente de correlação de Spearman (a alternativa não-paramétrica), no caso das 

variáveis quantitativas. Permitiram ainda comparar médias de dois grupos independentes, 

através do teste t para comparação entre médias de duas amostras independentes ou do 

teste U de Mann-Whitney (teste não-paramétrico); fazer a comparação de dados 

relacionados, do tipo “antes e depois”, através do teste t para duas amostras emparelhadas 

ou do teste de Wilcoxon (teste não paramétrico); e, por último, fazer a comparação entre 

médias de mais de dois grupos independentes, através da utilização da ANOVA ou da 

alternativa não-paramétrica, o teste de Kruskal-Wallis. Definiu-se, para todos os testes, um 

nível de significância de α = 0,05. 

De uma maneira geral, a análise estatística dividiu-se em três momentos. A primeira análise 

teve como objetivo avaliar os parâmetros bioquímicos à admissão (ureia, creatinina e 

fósforo) e compará-los de acordo com a localização uni ou bilateral dos ureterólitos ou de 

acordo com a localização exclusivamente renal (nefrolitíase), exclusivamente ureteral 

(ureterolitíase) ou renal e ureteral (nefroureterolitíase) dos mesmos. A segunda análise foi 

dedicada à avaliação dos dois tipos de tratamento utilizados (tratamento médico e 

tratamento cirúrgico) através da comparação dos parâmetros bioquímicos à admissão com 

os mesmos no momento da alta (no grupo que só realizou tratamento médico) e da 

comparação dos parâmetros bioquímicos antes da cirurgia com os mesmos após a cirurgia 

e no momento da alta (no grupo que realizou tratamento cirúrgico). Por último, foi avaliado o 

tempo de internamento e o tempo de sobrevivência nos animais que realizaram a 

nefroscopia, estudando a sua relação com os parâmetros bioquímicos (já referidos) à 

admissão, com o tipo de procedimento utilizado (uni ou bilateral) e com a realização ou não 

de ureterotomia. 

 
3. Resultados 

 
3.1  Distribuição temporal da amostra 

 

Entre Janeiro de 2008 e Junho de 2012 foram identificados 31 gatos com diagnóstico de 

nefroureterolitíase, dos quais 15 foram referenciados por outros CAMV’s. A maioria dos 

casos (n=19, 61%) foi admitida no Serviço de Urgência e Cuidados Intensivos (SIAMU) do 

Centro Hospitalar da VetAgroSup. Os restantes casos (n=12, 39%) apresentaram-se à 

consulta do serviço de Medicina Interna do mesmo centro hospitalar. O Gráfico 1 mostra a 

distribuição do número de casos de nefroureterolitíase felina atendidos no Centro Hospitalar 

da VetAgroSup durante o período do estudo (4,5 anos).  
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Gráfico 2 – Distribuição da idade dos felinos em estudo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Caracterização da amostra 

 

A amostra estudada é composta por 14 machos (45%) e 17 fêmeas (55%), sendo que 

destes, 12 machos (86%) e 15 fêmeas (88%) são castrados. Relativamente às raças 

presentes a maioria era de raça doméstica (n=21, 68%). Os restantes 32% (n=10) eram 

compostos por gatos de raças puras: birmanês (n=3), persa (n=2), outras raças (n=5). A 

distribuição das idades da população em estudo encontra-se representada no Gráfico 2, 

estando compreendida entre os 4,5 meses e os 12 anos, com uma média de 5,3 anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi ainda registado o modo de vida dos animais em estudo, revelando estes dados que a 

maioria vivia exclusivamente no interior (n=20, 67%). Apenas 10 gatos (33%) tinham acesso 

ao exterior. Num gato não foi obtida esta informação. Relativamente à alimentação, todos os 

indivíduos (n=28) eram alimentados com ração à base de granulado que em 71% (n=20) 

dos casos consistia em alimento de gama veterinária. Destes animais, 7 eram alimentados 

com ração fisiológica veterinária e 13 encontravam-se já com dietas de tratamento, 

Gráfico 1 - Distribuição temporal dos casos de nefroureterolitíase felina no 

centro hospitalar VetAgroSup entre Janeiro de 2008 e Junho de 2012 
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Sinais clínicos 

Gráfico 3 - Distribuição dos sinais clínicos apresentados pelos felinos em estudo 

nomeadamente para problemas urinários (n=4), renais (n=6) e outros (n=3). Não foi indicado 

o tipo de alimentação realizada em 3 gatos. 

3.3 Anamnese e exame físico 
 

Os sinais clínicos mais frequentemente apresentados foram: anorexia (n=22, 71%), seguido 

de prostração (n=17, 55%), vómito (n=11, 35%), perda de peso (n=6, 19%) e polidipsia (n=5, 

16%). Os sinais clínicos sugestivos de doença do trato urinário, como a disúria e hematúria 

foram registados em apenas 5 casos (16%). Outros sinais clínicos identificados mas sem 

representação estatística foram: alteração da marcha, alteração de comportamento, 

ventroflexão do pescoço, agitação, anúria, oligúria, periúria, oligodipsia, dor abdominal e 

diarreia (Gráfico 3). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os dados relativos ao tempo decorrido desde a manifestação dos sinais clínicos até 

apresentação à consulta foram organizados em 6 classes: menos de 2 dias inclusive, dos 2 

aos 7 dias inclusive, dos 7 aos 15 dias inclusive, dos 15 aos 21 dias inclusive, dos 21 aos 30 

dias inclusive e mais de 30 dias (Gráfico 4). Constatou-se que apenas 5 gatos (16%) se 

apresentaram à consulta menos de 48h após o início dos sintomas, 13 (42%) uma semana 

depois, 5 (16%) foram examinados apenas 15 a 30 dias após o início dos sintomas e 4 

(13%) um mês depois.    

Em 61% (n=19) dos animais estudados nunca havia sido diagnosticada qualquer doença. 

Nos restantes animais (n=12, 39%), os diagnósticos anteriores mais prevalentes incluíram: 

Mycoplasma haemofelis (n=2), parasitismo intestinal (n=2), corpo estranho intestinal (n=1), 
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Condição corporal 

Caquexia        Magreza        Normal     Excesso peso    Obesidade  

Gráfico 5 - Distribuição da condição corporal nos felinos em estudo 

Gráfico 4 - Distribuição do tempo decorrido desde a manifestação dos sinais clínicos 

até à apresentação à consulta 

rutura ureteral de origem desconhecida (n=1), aborto (n=1) e doença renal crónica (n=5) um 

dos quais associado a litíase renal (diagnóstico realizado noutro CAMV). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O exame físico foi realizado em 29 dos 31 animais. Dos gatos examinados, apenas um não 

apresentava um nível de consciência passível de avaliação por se encontrar sob efeito de 

sedação, todos os outros apresentavam-se alerta, embora 62% (n=18) apresentassem uma 

notável prostração. Apenas 4 gatos (14%) demonstraram alterações neuromusculares, 

nomeadamente ataxia, atrofia muscular e paresia dos membros. A condição corporal foi 

avaliada em 26 dos 31 gatos através da utilização de uma escala de 5 pontos (Gráfico 5). 

Assim, 54% (n=14) destes indivíduos apresentavam magreza ou mesmo caquexia e 15% 

(n=4) excesso de peso e obesidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Relativamente aos parâmetros vitais, a temperatura rectal média foi de 37,9ºC (com valor 

mínimo de 33,8ºC e máximo de 40ºC). Onze animais apresentavam hipotermia (<37,5ºC) e 

três hipertermia (>39,2ºC) de acordo com Chauhan e Agarwal (2008). A frequência cardíaca 

média foi de 176 bpm (tendo variado entre 68 bpm e 240bpm) e a frequência respiratória 

média de 34rpm, variando entre 16rpm e 64rpm. Todos os animais apresentaram um padrão 
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respiratório normal (amplitude, ritmo e tipo), sem alterações relevantes na auscultação 

pulmonar. Contudo, à auscultação cardíaca foram detetados sopros cardíacos em 10 gatos, 

5 de grau II, 4 de grau III e apenas um de grau IV (classificação de grau I a VI segundo 

Ware, 2006. Oito gatos apresentavam mucosas pálidas e um mucosas ictéricas. Quanto ao 

estado de hidratação, 8 gatos apresentavam grau de desidratação de 5 a 8% e 7 grau de 

desidratação de 8 a 10%. 

No que respeita à palpação abdominal, 6 gatos (21%) apresentavam visível desconforto. A 

palpação dos rins revelou algumas alterações de conformação, nomeadamente alterações 

do tamanho, forma e consistência. Estas alterações traduziram-se no aumento bilateral dos 

rins em 6 animais, aumento unilateral noutros 3, diminuição bilateral em 2 gatos e noutros 2 

aumento de um rim e diminuição do rim contralateral. Os gatos que apresentavam 

diminuição bilateral dos rins apresentavam concomitantemente alteração da forma e um 

deles, aumento da consistência.   

 
3.4 Exames complementares à admissão 
 

O painel de exames complementares realizados no momento da admissão do animal incluiu, 

sempre que possível, hemograma, avaliação dos parâmetros plasmáticos de função renal 

(ureia e creatinina), ionograma, análise de gases sanguíneos, urianálise e exame 

radiográfico e/ou ecográfico. 

 
Parâmetros sanguíneos 

De acordo com os valores de referência considerados para a concentração plasmática de 

creatinina e ureia, 86% dos animais (n=25 em 29) apresentavam azotemia com elevação de 

ambos os parâmetros. Em suma, 25 gatos apresentavam valores de ureia superior a 11 

mmol/L (limite máximo de referência), com um máximo de 103 mmol/L e valores de 

creatinina superior a 180 µmol/L (limite máximo de referência), com um máximo de 2039 

µmol/L. A média de ureia e creatinina plasmáticas foi, respetivamente, de 38,7  28,1 

mmol/L e 706  537 µmol/L. Estes parâmetros não foram obtidos em 2 gatos. 

 
Os valores do hematócrito variaram entre 19,6 e 46,5%, verificando-se a presença de 

anemia normocrómica normocítica não regenerativa em 24% dos felinos (n=6 em 25) em 

estudo, com valores entre 19,6 e 23,2%. Apenas um gato apresentava hematócrito acima 

dos valores de referência (24-45%). Relativamente ao leucograma, 24% dos gatos (n=6 em 

25) apresentava leucocitose com neutrofilía, 4 dos quais associada a anemia. Foi ainda 

identificada neutrofilía e linfocitose sem leucocitose, em 8 e 3 gatos respetivamente.  

A contagem automática de plaquetas revelou valores abaixo dos níveis de referência (300-

800 x 103/mm3) em 48% dos gatos (n=12). A realização de um esfregaço sanguíneo 

permitiu, entre outras informações, a identificação de Mycoplasma haemofelis em 3 gatos.  
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A determinação de proteínas plasmáticas revelou que 35% dos felinos (n=8 em 23) 

apresentavam valores ligeiramente elevados de proteínas totais (>79 g/L), enquanto os 

restantes 65% (n=15 em 23) tinham valores dentro dos limites de referência (54-79 g/L).  

 

Relativamente ao ionograma este foi realizado em 29 dos 31 felinos, dos quais 24% (n=7) 

apresentavam hipernatremia (>165 mmol/L) e 14% (n=4) hiponatremia (<150mmol/L). Por 

sua vez, a concentração sérica de potássio encontrava-se aumentada (>5,8 mmol/L) em 4 

gatos (14%) e diminuída (<3,7mmol/L) em 8 (28%). Apenas 4 gatos (14%) apresentavam 

níveis de cloro abaixo dos valores de referência (112-129 mmol/L) e 1 acima destes valores. 

Foi ainda determinada a concentração sérica de cálcio ionizado em 14 gatos, tendo-se 

constatado hipercalcemia (>1,3 mmol/L) em 3 gatos e hipocalcemia (<1,1 mmol/L) em 4.   

A concentração sérica de fósforo foi determinada em 19 dos 31 felinos em estudo, dos quais 

10 (53%) apresentavam hiperfosfatemia. Apenas 1 gato apresentava hipofosfatemia.  

 

No que diz respeito à análise dos gases sanguíneos esta foi realizada apenas nos animais 

que deram entrada na unidade de urgências e cuidados intensivos (SIAMU) (n=19). Tendo-

se verificado que destes, 58% (n=11) apresentavam acidemia devido a acidose metabólica, 

9 dos quais com compensação por alcalose respiratória (pH<7,3; HCO3<22mmol/L e pCO2 

<34mmHg).  

 

A Tabela 3 resume os resultados obtidos nos principais parâmetros sanguíneos analisados. 

 

Tabela 3 – Resultados obtidos nos principais parâmetros sanguíneos avaliados 

Parâmetro avaliado n Média  DP Min – Max 
Intervalo de 
referência

1
 

Nº gatos acima 
do int. ref. 

Nº gatos abaixo 
do int. ref. 

Ureia (mmol/L) 29 38,7  28,1 3,2 – 103 4 – 11 25 (86%) 1 (3%) 

Creatinina (μmol/L) 29 706  537 81 – 2039 50 – 180 25 (86%) 0 

Ht (%) 25 31,0  7,3  19,6 – 46,5 24 – 45 1 (4%) 6 (24%) 

Leucócitos (x10
3
/mm

3
) 25 14,74  9,5 6,28 – 48,6 5,5 – 19,5 6 (24%) 0 

Plaquetas (x10
3
/mm

3
) 25 338  232 59 – 956 300 – 800 1 (4%) 12 (48%) 

PT (g/L) 23 81  15 62 – 112 54 – 79 7 (30%) 0 

Na
+
 (mmol/L) 29 158  11 127 – 180 150 – 165 7 (24%)  4 (14%) 

K
+
 (mmol/L) 29 4,5  1,5 2,3 – 9  3,7 – 5,8 4 (14%) 8 (28%) 

Cl
-
 (mmol/L) 29 120  8 99 – 139 112 – 129 1 (3,4%) 4 (14%) 

Ca
2+

 (mmol/L) 12 1,13  0,26 0,68 – 1,7 1,1 – 1,3 3 (25%) 4 (33%) 

PO4
3-

 (mmol/L) 19 3,29  2,41 0,93 – 10,6 1,01 – 2,4 11 (58%) 1 (5%) 

pH sanguíneo 19 7,24  0,14  6,94 – 7,42 7,3 – 7,45 0 11 (58%) 

HCO3 (mmol/L) 19 14,7  5,5 5,1 – 25,7 22 – 24 6 (32%) 12 (63%) 

pCO2 (mmHg) 19 34  6 25 – 45 34 – 38 1 (5%) 18 (95%) 
 

1 - Intervalo de referência fornecido pelo equipamento 

 

Parâmetros urinários  

A urianálise foi realizada em 22 animais. Em 11 animais foi ainda realizada urocultura. A 

recolha de urina foi feita por colheita livre em 17 animais e por cistocentese nos restantes 5. 

A analise macroscópica revelou que 13 gatos apresentavam urina amarela clara, dois dos 

quais com aspeto turvo. Os restantes gatos (n=9) apresentavam uma urina com cor rosada 
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a vermelho, dois deles com aspeto fortemente hemorrágico. Relativamente à medição da 

densidade, apenas um gato apresentava um valor superior a 1,035. Todos os outros (95%, 

n=21) apresentaram valores inferiores, sendo que a média das densidades avaliadas foi de 

1,017. A média do pH urinário foi de 6, com um mínimo de 5 (n=3) e máximo de 8 (n=2). A 

análise bioquímica (qualitativa) revelou ainda que todos os gatos (n=22) apresentavam 

hematúria, 18 proteinuria e 7 glicosúria. A análise de sedimento confirmou a presença de 

hematúria em 8 gatos, piúria em 4, bacteriúria em 5 e cristalúria (cristais de CaOx [n=5], 

estruvite [n=1] e amorfos [n=3]) em 9 gatos. Os resultados da urocultura confirmaram 

crescimento bacteriano em 2 amostras, tendo sido isolado E. Coli (n=1) e Enterococcus 

Faecalis (n=1). Os restantes 9 gatos apresentavam urina estéril.       

 
Imagiologia 

Apesar de em 14 animais terem sido identificados nefrólitos e/ou ureterólitos na radiografia 

abdominal (Figura 14), o diagnóstico de nefroureterolitíase só foi confirmado em todos os 

animais após a realização da ecografia abdominal. A realização deste exame revelou que 8 

gatos apresentavam litíase renal bilateral, dos quais 3 apresentavam concomitantemente 

litíase ureteral bilateral e 4 litíase ureteral unilateral (Figura 15). Foram ainda identificados 17 

gatos com litíase renal unilateral, 5 dos quais associada a litíase ureteral bilateral e 7 a 

litíase ureteral unilateral (3 casos ipsilateral e 4 casos contralateral). Os restantes casos 

(n=6) apresentavam exclusivamente litíase ureteral, unilateral (n=4) ou bilateral (n=2) (Figura 

15). Em 61% dos gatos foi também identificado sedimento (n=13) e/ ou litíase vesical (n=6).  

 
 

 

 

     Imagens gentilmente cedidas pelo serviço de imagiologia da VetAgro Sup Lyon 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Radiografias abdominais de litíase renal e ureteral 

Legenda:  
A – Decúbito lateral direito, Caso 16, presença de vários elementos de opacidade mineral 
no rim e ao longo de todo o comprimento do ureter; B – Decúbito dorsal, Caso 21, 
hipertrofia moderada do rim esquerdo e atrofia do rim direito e presença de elementos 
radiopacos  
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No que concerne a alterações patológicas secundárias à presença de litíase, foram 

identificadas alterações do tamanho renal (atrofia e renomegália) (Figura 16-A e B), 

nefropatias crónicas (nomeadamente, nefrites intersticiais, fibroses do parênquima, 

pielonefrites, glomerulonefrites e mineralização dos bacinetes) e dilatações (sobretudo 

hidronefroses/pielectasias e dilatação ureteral) (Figura 16-C e D).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Imagens gentilmente cedidas pelo serviço de imagiologia da VetAgro Sup Lyon 

 
 
 

 

Figura 15 – Esquema da distribuição de litíases identificadas à ecografia nos felinos 

em estudo 

Figura 16 - Imagens ecográficas abdominais de litíase renal e ureteral e outras 

alterações patológicas associadas 

Legenda:  
A – Caso 14, atrofia (2,4cm) do rim esq. e presença de elementos hiperecogénicos com 
sombra acústica; B – Caso 16, renomegália (4,7cm) do rim esq. e presença de 2 elementos 
hiperecogénicos com sombra acústica medindo 6,6 e 2,9mm de diâmetro; C – Caso 18, 
dilatação marcada da cavidade piélica do rim esq. e ureter proximal; D – Caso 25, dilatação 
marcada do ureter do esq. e presença de elementos hiperecogénicos intraluminais com 
formação de sombra acústica medindo cerca de 3 mm de diâmetro 
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Seis gatos apresentaram alterações ecográficas ao nível dos ureteres compatíveis com 

estenose (n=1) e ureterite (n=4), um dos quais com concomitante suspeita de rutura 

ureteral. Ao nível da bexiga constatou-se a presença de alterações compatíveis com rutura 

vesical e cistite, em 1 e 2 gatos respetivamente. A Tabela 21 no anexo III permite identificar 

as principais alterações ecográficas no trato urinário presentes em cada caso clínico. O 

exame ecográfico revelou ainda alterações hepáticas (shunt porto-ázigos [n=1], 

hepatopatias difusas [n=9]), esplénicas (n=3), pancreáticas (n=4), gastrointestinais (n=2), 

adrenais (n=4) e peritoneais (peritonite [n=3] e derrame abdominal [n=4]). 

 
Comparação entre ureterolitíase unilateral e bilateral 

Apesar de terem sido identificados 15 casos de litíase ureteral unilateral apenas 13 animais 

foram incluídos nesta análise. Um dos animais foi excluído por não ter realizado análises 

bioquímicas e ionograma à admissão, o outro por apresentar apenas um rim e ureter e 

portanto poder falsear os resultados. Dos casos analisados, 11 (85%) apresentavam 

azotemia, 2 (15%) hipercalemia e outros 5 (38%) hipocalemia (Tabela 4). Dos 7 animais em 

que foi analisado o fosfato sérico, 2 (29%) apresentavam hiperfosfatemia. A concentração 

média de ureia e creatinina sérica foi de 27,2  22,5 mmol/L (num intervalo de 7,4 a 92,8 

mmol/L) e 430  285 μmol/L (num intervalo de 81 a 873 μmol/L), respetivamente (Gráfico 6 e 

Gráfico 7). A concentração média de potássio e de fosfato sérico foi de 4,4  1,7 mmol/L 

(num intervalo de 2,3 a 9,0 mmol/L) e 2,53  1,82 mmol/L (num intervalo de 1,26 a 5,19 

mmol/L), respetivamente.  

 

Apesar de por vezes a avaliação ecográfica do tamanho e do grau de dilatação do rim e 

ureter contralateral ter sido subjetiva, foi possível identificar nos animais que apresentavam 

litíase ureteral unilateral e concomitantemente azotemia (n=11), diminuição do tamanho do 

rim contralateral em 8/11 (73%), aumento em 1 (9%) e tamanho normal nos restantes 2 

animais (20%). Inclusivamente, 4/11 (36%) animais apresentavam, dilatação da pélvis renal 

(pielectasia) do rim contralateral e um dilatação do ureter contralateral. Apenas 7/11 animais 

apresentavam litíase no rim contralateral. 

 

Relativamente aos 10 gatos identificados com litíase ureteral bilateral, todos (100%) 

apresentavam azotemia, 1 (20%) hipercalemia e 2 (10%) hipocalemia (Tabela 4). Dos 7 

animais em que foi analisado o fosfato sérico, 5 (71%) apresentavam hiperfosfatemia. A 

concentração média de ureia e creatinina sérica foi de 52,3  32,2 mmol/L (num intervalo de 

15,1 a 103 mmol/L) e 975  551 μmol/L (num intervalo de 338 a 1957 μmol/L), 

respetivamente (Gráfico 6 e Gráfico 7). A concentração média de potássio e de fosfato 

sérico foi de 4,6  1,3 mmol/L (num intervalo de 2,4 a 6,9 mmol/L) e de 4,19  3,29 mmol/L 

(num intervalo de 0,93 a 10,6 mmol/L), respetivamente.  

 



Vanessa Fernandes   Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, FMV-UL 

 

74 
 

Tabela 4 – Frequência das alterações dos parâmetros sanguíneos à admissão de 

acordo com a localização da litíase ureteral (unilateral ou bilateral) 

Ureterolitíase Azotemia Hipercalemia Hipocalemia Hiperfosfatemia 

Unilateral n=15 
Bilateral n=10 

85% (11/13) 
100% (10/10) 

15% (2/13) 
10% (1/10) 

38% (5/13) 
20% (2/10) 

29% (2/7) 
71% (5/7) 

 
 

 

 

 

 
Comparando os resultados dos dois grupos, a análise estatística revelou que as 

concentrações séricas de ureia e creatinina séricas foram significativamente mais elevadas 

nos gatos com litíase ureteral bilateral do que nos gatos com litíase ureteral unilateral (Teste 

U de Mann-Whitney e Teste T para comparação entre médias, p = 0,036 e 0,006, 

respetivamente). No entanto, as concentrações séricas de potássio e fosfato não se 

mostraram significativamente diferentes (Teste U de Mann-Whitney, p = 0,28 e 0,21, 

respetivamente) entre os grupos.  

 
Comparação entre nefrolitíase, ureterolitíase e nefroureterolitíase  

Dos 6 gatos que foram identificados exclusivamente com litíase renal, apenas em 5 foi 

possível obter os parâmetros bioquímicos e ionograma. Assim, destes, 4 (80%) 

apresentavam azotemia, 1 (20%) hipercalemia e 1 (20%) hipocalemia (Tabela 5). Dos 4 

animais em que foi analisado o fosfato sérico, 3 (75%) apresentavam hiperfosfatemia. A 

concentração média de ureia e creatinina sérica foi de 41,7  27,8 mmol/L (num intervalo de 

3,2 a 80,4 mmol/L) e 955  748 μmol/L (num intervalo de 159 a 2039 μmol/L), 

respetivamente (Gráfico 8 e Gráfico 9). A concentração média de potássio e de fosfato 

sérico foi de 4,9  1,6 mmol/L (num intervalo de 3,4 a 7,4 mmol/L) e de 3,53  1,45 mmol/L 

(num intervalo de 1,83 a 5,19 mmol/L), respetivamente.  

 

Gráfico 7 - Distribuição dos valores de 

creatinina à admissão de acordo com a 

localização da litíase ureteral (unilateral 

ou bilateral) 

Gráfico 6 - Distribuição dos valores de 

ureia à admissão de acordo com a 

localização da litíase ureteral (unilateral 

ou bilateral) 
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Dos 6 gatos identificados exclusivamente com litíase ureteral, apenas em 5 foi possível 

obter os parâmetros bioquímicos e ionograma. Assim, destes, 4 (80%) apresentavam 

azotemia, 1 (25%) hipercalemia e 2 (50%) hipocalemia (Tabela 5). Dos 4 animais em que foi 

analisado o fosfato sérico, 2 (50%) apresentavam hiperfosfatemia. A concentração média de 

ureia e creatinina sérica foi de 36,0  36,6 mmol/L (num intervalo de 15,1 a 96,0 mmol/L) e 

682  744 μmol/L (num intervalo de 338 a 1957 μmol/L), respetivamente (Gráfico 8 e Gráfico 

9). A concentração média de potássio e de fosfato sérico foi de 4,0  1,9 mmol/L (num 

intervalo de 2,3 a 6,9 mmol/L) e de 2,52  1,93 mmol/L (num intervalo de 0,93 a 5,19 

mmol/L), respetivamente. 

 

Os restantes 19/31 gatos apresentavam concomitantemente litíase renal e ureteral. Assim, 

destes, 17 (89%) apresentavam azotemia, 2 (11%) hipercalemia e 5 (26%) hipocalemia 

(Tabela 5). Dos 11 animais em que foi analisado o fosfato sérico, 5 (45%) apresentavam 

hiperfosfatemia. A concentração média de ureia e creatinina sérica foi de 38,6  27,5 mmol/L 

(num intervalo de 7,9 a 103 mmol/L) e 647  424 μmol/L (num intervalo de 95 a 1549 

μmol/L), respetivamente (Gráfico 8 e Gráfico 9Gráfico ). A concentração média de potássio e 

de fosfato sérico foi de 4,6  1,4 mmol/L (num intervalo de 2,9 a 9 mmol/L) e de 3,49  2,90 

mmol/L (num intervalo de 1,26 a 10,6 mmol/L), respetivamente.   

 

Tabela 5 - Frequência das alterações dos parâmetros sanguíneos à admissão de 

acordo com a localização da litíase (renal, ureteral ou ambas) 

Litíase Azotemia Hipercalemia Hipocalemia Hiperfosfatemia 

Renal n=6 
Ureteral n=6 
Ambos n=19 

80% (4/5) 
80% (4/5) 

89% (17/19) 

20% (1/5) 
25% (1/5) 
11% (2/19) 

20% (1/5) 
50% (2/5) 

26% (5/19) 

75% (3/4) 
50% (2/4) 
45% (5/11) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8 - Distribuição dos valores de 

ureia à admissão de acordo com a 

localização da litíase (renal, ureteral ou 

ambas) 

Gráfico 9 - Distribuição dos valores de 

creatinina à admissão de acordo com a 

localização da litíase (renal, ureteral ou 

ambas) 
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A análise estatística revelou que as concentrações séricas de ureia, creatinina, potássio e 

fosfato não se mostraram significativamente diferentes (Teste de Kruskal-Wallis, p = 0,66; 

0,59; 0,59 e 0,45; respetivamente) entre estes três grupos.  

 
3.5 Tratamento 
 

Dos 31 gatos diagnosticados com nefroureterolitíase, 6 não receberam qualquer tratamento 

(casos 26-31) (Anexo III: Tabela 22). Em 4 destes animais, o tratamento médico oferecia 

poucas hipóteses de sucesso e a resolução cirúrgica não foi aceite pelos proprietários, 

tendo-se portanto procedido à eutanásia. Houve ainda um individuo em que apesar da 

resolução cirúrgica ter sido agendada, o animal não compareceu, pelo que se desconhece o 

desfecho deste caso (caso 27). O último caso, trata-se de um animal muito jovem com 

nefrolitíase sem repercussão clinica, pelo que foi recomendado apenas a monitorização da 

evolução do seu quadro clinico (caso 31). Dos restantes 25 casos apesar da grande maioria 

ter indicação cirúrgica, 11 receberam exclusivamente tratamento médico e apenas 14 foram 

tratados cirurgicamente. A gestão destes casos encontra-se resumida na Tabela 22 do 

anexo III.  

 
Tratamento médico 

O tratamento médico foi aplicado em cada caso consoante o quadro clinico apresentado. 

Nos 11 gatos que receberam exclusivamente tratamento médico, a concentração inicial de 

ureia e creatinina sérica média foi de 43,3  34,5 mmol/L (num intervalo de 7,4 a 103 

mmol/L) e 685  602 μmol/L (num intervalo de 81 a 2039 μmol/L), respetivamente (Tabela 

6). Destes, 9 animais apresentavam azotemia, sendo que apenas 5 responderam ao 

tratamento médico com uma diminuição da concentração de ureia e creatinina sérica. A 

concentração média de ureia sérica nestes gatos diminuiu de 27,7  13,6 mmol/L no 

momento da admissão (num intervalo de 15,1 a 46,4 mmol/L) para 11,7  4,7 mmol/L no 

momento da alta (num intervalo de 4,9 a 16 mmol/L). Contudo, esta diminuição não mostrou 

ser estatisticamente significativa (Teste T para comparação entre médias de amostras 

pareadas, p = 0,085). No que respeita, à concentração média de creatinina sérica esta 

apresentou uma diminuição estatisticamente significativa entre os dois momentos (Teste de 

Wilcoxon, p = 0,043), passando de 499  397 μmol/L no momento da admissão (num 

intervalo de 232 a 1202 μmol/L) para 213  76 μmol/L no momento da alta (num intervalo de 

133 a 333 μmol/L).  

Dos animais que responderam ao tratamento médico, 3 apresentavam litíase ureteral 

unilateral (2 dos quais associada a litíase no rim ipsilateral) e outros 2 litíase ureteral 

bilateral (um dos quais associado a litíase renal bilateral). Concretamente nos casos 2 e 10, 

o ultimo exame ecográfico abdominal de controlo realizado antes da alta, indicou a 

mobilização dos ureterólitos para a bexiga e a resolução da hidronefrose/pielectasia 
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associada. Nos casos 6 e 7 apesar não ter ocorrido mobilização total dos ureterólitos houve 

uma melhoria significativa da hidronefrose associada. Por sua vez, no caso 1 o exame 

ecográfico revelou ausência de evolução, com persistência da litíase e das lesões 

estruturais encontradas no estudo ecográfico realizado no momento da admissão. A 

fluidoterapia não se mostrou no entanto eficaz na mobilização dos nefrólitos. 

Cinco dos onze gatos não responderam ao tratamento médico. Dado o mau prognóstico e a 

rápida deterioração do estado geral destes animais, foi decidida eutanásia 24 a 48h após o 

inicio do tratamento. A concentração de ureia e creatinina sérica média inicial nestes gatos 

foi de 66,1  38,9 mmol/L (num intervalo de 7,9 a 103 mmol/L) e 992  705 μmol/L (num 

intervalo de 95 a 2039 μmol/L), respetivamente.  

 
Tabela 6 – Valores de ureia (mmol/L) e creatinina sérica (SCr - μmol/L) à admissão, na 

alta e um mês depois da alta dos felinos que receberam exclusivamente tratamento 

médico 

  ID 
Admissão Alta 1 mês depois da alta 

Ureia SCr Ureia SCr Ureia SCr 

1 15,1 338 12,4 224 19 210 

2 15,6 348 9,2 333 9,3 222 

3 46,4 790 - - - - 

4 92,8 863 - - - - 

5 7,9 95 - - - - 

6 25 232 16 207 - - 

7 36,5 375 16 170 16,3 172 

8 103 1172 - - - - 

 9 80,4 2039 - - - - 

10 46,4 1202 4,9 133 5,5 101 

11 7,4 81 - - - - 

 

                 Intervalo de referência: Ureia 4-11 mmol/L e Creatinina 50 – 180 μmol/L 
 

Legenda:                Óbito 
  

 
Tratamento cirúrgico 

O intervalo de tempo que decorreu entre a admissão no serviço de urgência e a realização 

da cirurgia variou entre 0 e 7 dias (com uma média de 2 dias). No entanto, o tempo 

decorrido desde o aparecimento dos primeiros sinais clínicos até à realização do 

procedimento cirúrgico, variou entre 5 e 270 dias (com uma média de 40 dias).  

A nefroscopia associada a hidropropulsão retrógrada ureteral, técnica cirúrgica objeto deste 

estudo, foi realizada em 13 casos. Num dos casos (caso 25) houve necessidade de 

estabilização prévia do paciente através da colocação de tubos de nefrostomia para 

descompressão piélica. Das 13 nefroscopias realizadas, 3 procedimentos foram unilaterais 

(23%) e 10 bilaterais (77%). Em 7 dos 13 animais (54%), foi no entanto necessário recorrer 

ainda a ureterotomia na tentativa de obter a completa remoção dos urólitos. No caso 23 
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optou-se por complementar a técnica de nefroscopia com a colocação de stents ureterais 

bilaterais devido ao elevado risco de estenose apresentado. Houve ainda uma animal (caso 

22) em que foi realizado tratamento cirúrgico mas neste caso foi utilizada uma técnica 

diferente, a neoureterocistotomia, devido à presença de uma estenose ureteral distal na 

sequência da passagem consecutiva de ureterólitos.  

 

O estudo imagiológico realizado em 12 animais após a nefroscopia revelou a remoção 

completa dos urólitos em 9 dos pacientes. Já a resolução da pielectasia/hidronefrose 

mostrou-se efetiva em 11 dos 12 animais. 

 

Em relação à evolução da azotemia, aparentemente 77% (10/13) dos animais azotémicos 

que realizaram cirurgia responderam positivamente ao tratamento, tendo-se constatado uma 

diminuição significativa das concentrações de creatinina séricas depois da cirurgia (Teste de 

Wilcoxon, p = 0,033). A concentração média de ureia e creatinina sérica nestes gatos 

diminuiu de 39,3  26,1 mmol/L e 782  528 μmol/L, respetivamente, antes da cirurgia para 

32,0  12,6 mmol/L e 563  286 μmol/L,  no momento da alta (Tabela 7). Limitando a 

avaliação ao grupo de animais azotémicos que realizaram nefroscopia (n=11) as 

concentrações de creatinina séricas médias no pós-cirúrgico apresentaram-se também 

significativamente inferiores aos valores pré-cirúrgicos (Teste de Wilcoxon, p = 0,041).  

  

Tabela 7 - Valores de ureia (mmol/L) e creatinina sérica (SCr - μmol/L) antes e depois 

do procedimento cirúrgico, na alta e um mês depois da alta dos felinos que receberam 

tratamento cirúrgico 

 

ID 
Pré-cirúrgico Pós-cirúrgico Alta 1 mês depois da alta 

Ureia SCr Ureia SCr Ureia SCr Ureia SCr 

12 22,4 398 25,1 487 46,4 725 36,6 780 

13 19,4 408 16,8 289 19,4 347 - - 

14 45,3 1023 41,2 673 18,6 434 16,4 477 

15 15 392 13,6 274 10,4 167 20,1 294 

16 77 1054 46,4 622 14,9 177 14,8 198 

17 - - 13 106 6,8 107 - - 

18 34,7 1033 40,9 1023 - - - - 

19 28,5 378 25,9 344 13 137 14,3 130 

20 45,8 688 41,7 520 - - - - 

21 31,7 873 19,7 338 16,5 397 17 432 

 22 15,9 235 20,9* 346* - - - - 

23 66,4 1510 46,4 1202 - - - - 

 24 13,2 212 29 477 - - - - 

25 96 1957 48,9** 721** - - - - 

                                 
               Intervalo de referência: Ureia 4-11 mmol/L e Creatinina 50 – 180 μmol/L 

 

Legenda:               Óbito durante o procedimento de nefroscopia              Óbito no período pós-cirúrgico  
                   * - Valores depois da neoureterocistotomia 
                   ** - Valores depois da descompressão renal com a colocação dos tubos de nefrostomia 
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Relativamente à evolução do estado clínico dos animais intervencionados, cinco deles 

retomaram o apetite 24 a 48h depois da cirurgia, oito apresentaram anorexia persistente e 

em cinco deles foram colocadas sondas naso-esofágicas para alimentação, 2 a 3 dias 

depois da cirurgia. Destes, apenas 2 retomaram o apetite 3 e 9 dias depois.  

Relativamente à diurese, dos 13 animais que sobreviveram à cirurgia, 10 recuperaram a 

produção urinária normal. Em média, isto foi conseguido ao fim do 3º dia de internamento, 

tendo então sido removidas as sondas uretrais.  

 

Foram observadas algumas complicações durante e/ou após os procedimentos cirúrgicos 

(temporários ou definitivos) realizados. Assim, na sequência do procedimento temporário de 

nefrostomia (caso 25), a mobilização de um dos tubos tornou necessária a sua recolocação 

através de nova intervenção cirúrgica. Este animal veio a falecer mais tarde, no decorrer do 

procedimento de nefroscopia, na sequência de paragem cardiorrespiratória. As 

complicações ocorridas no período pós-cirúrgico imediato nos animais sujeitos a 

tratamentos cirúrgicos definitivos, foram observadas em 5 casos. No seguimento destas 

complicações, dada a ausência de resposta clínica e o agravamento do estado geral, foi 

realizada eutanásia nestes 5 animais. Assim, na sequência da nefroscopia, um animal (caso 

18) apresentou um quadro de anúria, hipercalemia e azotemia grave, tendo revelado à 

ecografia persistência da obstrução ureteral, possivelmente devida a estenose ou hematoma 

intra-luminal. Três animais desenvolveram derrame abdominal. Entre eles, um (caso 24) 

desenvolveu concomitantemente um quadro anémico grave, que apesar da realização de 

transfusões sanguíneas, culminou no desenvolvimento de coagulação intravascular 

disseminada (CID). Um outro (caso 20), apresentou no dia seguinte à nefroscopia oligúria e 

a ecografia e posterior análise do líquido abdominal confirmaram tratar-se de um caso de 

uroabdómen. Neste caso foi realizada uma segunda intervenção cirúrgica, na qual se 

identificou uma fuga de urina a partir do local da ureterotomia. Apesar da resolução 

cirúrgica, este animal desenvolveu choque hipovolémico não responsivo ao tratamento e 

complicado por acidose metabólica. O terceiro caso de derrame abdominal (caso 23) 

apresentava sinais de peritonite à ecografia, assim como, um quadro de ruídos respiratórios 

e dispneia, consistente com uma broncopneumopatia. Finalmente, o último caso de 

insucesso terapêutico (caso 22) diz respeito ao animal em que foi realizado 

neoureterocistotomia. O estado geral deste animal foi-se degradando ao longo do 

internamento, com a apresentação de sinais neurológicos (ligeira ataxia e desorientação), 

glicosúria, desenvolvimento de ulceras na córnea e agravamento da anemia. Os resultados 

da histopatologia e da cultura bacteriana de urina confirmaram a presença de pielonefrite 

infeciosa por E. Coli.      

 

No que diz respeito à análise cristalográfica quantitativa realizada em 12 dos 14 animais que 

efetuaram cirurgia identificou urólitos simples de oxalato de cálcio monoidratado em dez 
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gatos (83% dos gatos), urólitos mistos (60% CaOx monoidratado, 25% proteínas e 15% 

carbapatite) em um gato (caso 23) e urato no caso 17. Um dos casos de urolitíase de CaOx 

apresentava ainda fragmentos compostos exclusivamente por proteínas.  

A análise bacteriológica da urina recolhida a partir da cavidade piélica, realizada a 6 animais 

durante a intervenção cirúrgica revelou três casos de pielonefrite por E. Coli (casos 13, 19 e 

22), um dos quais já anteriormente identificado por meio de cistocentese (caso 19). Estes 

animais foram tratados com base nos resultados dos antibiogramas com amoxicilina-ácido 

clavulânico (20mg/kg IV TID e depois 12,5mg/kg PO BID). As uroculturas dos restantes três 

casos foram negativas.  

Os resultados das análises histopatológicas (biópsias renais) realizadas encontram-se 

descritos na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Resultados das análises histopatológicas (biopsias renais) 

ID Relatório da análise histopatológica 

13 

RD: fibrose intersticial focal associada a uma degenerescência e necrose do epitélio tubular. 
As lesões observadas podem também ser devidas a displasia. 
RE: as lesões observadas sugerem um desenvolvimento embrionário anormal de uma porção 
do rim, que se traduziu num defeito de maturação com ausência da cápsula de Bowman, 
desenvolvimento (ramificação) anormal do sistema arteriolar e organização anormal das 
células mesangiais em torno desta rede. 

14 
Nefrite intersticial neutrofílica cronica multifocal grave provavelmente secundária a uma lesão 
intratubular compatível com pielonefrite. 

15 
RD: nefrite intersticial focal discreta 
RE: nefrite intersticial focal moderada ou mais provavelmente lesões de enfarte 

16 
As lesões predominantemente de fibrose e epitélio tubular anormal num contexto inflamatório 
pouco evidente, sugerem preferencialmente uma forma de displasia renal 

 

     
3.6 Alta e seguimento 
 

No grupo de animais que receberam exclusivamente tratamento médico (n=11), apenas 6 

casos (55%) sobreviveram e receberam alta, que ocorreu 3-6 dias após a admissão no 

serviço de urgência. Destes animais, 5 tinham elevadas concentrações de creatinina antes 

do tratamento. Apesar da diminuição da azotemia nestes animais, no momento da alta 

apenas dois deles apresentaram valores de creatinina dentro do intervalo de referência (50-

180 μmol/L) (Tabela 6). Os restantes 3 casos apresentaram concentrações de creatinina na 

alta superiores ao limite máximo de referência (tendo variado entre 207 e 333 μmol/L). 

Foram também reavaliadas as concentrações de eletrólitos, o hematócrito e a densidade 

urinária antes da alta nestes animais. Com efeito, apenas um animal apresentava anemia e 

hipercalcemia persistente. O valor médio de DU foi de 1,012 (num intervalo de 1,008 a 

1,018). 

No grupo de animais que realizaram tratamento cirúrgico (n=14), 8 casos (57%) 

sobreviveram e receberam alta médica, que ocorreu 4-20 dias após a cirurgia (média de 9 

dias).  
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Relativamente aos animais que realizaram nefroscopia, os parâmetros pré-cirúrgico (ureia, 

creatinina e potássio sérico) e intra-cirúrgicos (tipo de procedimento e realização de 

ureterotomia) não se mostraram estatisticamente associados ao tempo de internamento e à 

sobrevivência (Tabela 9). Em contrapartida, a presença de complicações no período pós-

cirúrgico imediato parece estar associada à sobrevivência (Teste de Fisher, p = 0,002).   

 
Tabela 9 – Estudo da relação do tempo de internamento e da sobrevivência com 

parâmetros pré, intra e pós-cirúrgicos nos animais que realizaram nefroscopia 

 Tempo internamento Sobrevivência 

Parâmetros 
Correlação 

(rs) 
p 

Gatos que 
sobreviveram 

(n=8) 

Gatos que 
faleceram 

(n=4)* 
p 

Concentração ureia pré-cirúrgica  0,54 0,16 x̅ = 34,2 mmol/L x̅ = 40,0 mmol/L 0,68 

Concentração creatinina pré-cirúrgica 0,04 0,93 x̅ = 647 μmol/L x̅ = 861 μmol/L 0,57 

Concentração potássio pré-cirúrgica 0,27 0,52 x̅ = 3,9 mmol/L x̅ = 4,4 mmol/L 0,54 

Tipo procedimento (uni ou bilateral) N/A 0,43 
3 unilateral 
5 bilateral 

1 unilateral 
3 bilateral 

0,59 

Realização ureterotomia N/A 0,46 
5 sim 
3 não 

2 sim 
2 não 

0,58 

Complicações no pós-cirúrgico 
imediato 

N/A N/A 0 não 4 sim 0,002 

       

     Legenda: N/A - não aplicável    

                                   - p < 0,05 

       * - não foi contabilizado o animal que faleceu durante o procedimento (caso 25)     

 

Dos sete gatos que receberam alta e tinham elevadas concentrações de creatinina antes da 

cirurgia, três apresentaram valores de creatinina dentro dos valores de referência (50-180 

μmol/L) no momento da alta (Tabela 7). Os restantes 4 casos apresentaram concentrações 

de creatinina na alta superiores ao limite máximo de referência (tendo variado entre 347 e 

725 μmol/L). Contudo, as concentrações de ureia e creatinina séricas médias no dia da alta 

não se mostraram significativamente diferentes das pré-cirúrgicas (Teste de Wilcoxon, p = 

0,17 e p = 0,091, respetivamente).  

Relativamente à reavaliação das concentrações de eletrólitos e hematócrito antes da alta 

nestes animais, verificou-se persistência de anemia em 3 animais. O valor médio de DU 

nestes animais foi de 1,016 (num intervalo de 1,008 a 1,030). 

 

Um mês após a alta, as concentrações de ureia e de creatinina mantiveram-se estáveis, em 

valores próximos aos registrados no dia da alta, em todos os casos dos dois grupos (Tabela 

6 e Tabela 7). Em 4 animais não foi possível obter os resultados do controlo clínico um mês 

após a alta.  

O período de seguimento dos animais incluídos neste estudo foi variável. No grupo de 

animais que realizaram cirurgia até ao final do estudo, o tempo de sobrevivência médio após 

a alta foi de dias 506 dias (tendo variado de 52 a 1475 dias).  
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Relativamente às complicações a longo prazo, nos casos 15 e 21 foi necessário realizar 

uma segunda intervenção cirúrgica 2 e 21 meses depois, respetivamente, devido a 

ureterolitíase recorrente. Contudo, o primeiro animal faleceu durante o procedimento devido 

a uma paragem cardiorrespiratória. Um outro caso (caso 12) foi eutanasiado 10 meses 

depois da cirurgia devido à progressão da insuficiência renal crónica. Assim, já depois de 

terminar o estudo a ultima informação obtida permitiu constatar a sobrevivência de 6 dos 8 

animais que tiveram alta.  

No grupo médico apenas foi possível o seguimento de um caso (caso 7). Este animal 

desenvolveu nova agudização da DRC secundária à presença de litíase piélica e ureteral 4 

meses depois. 

 
4. Discussão 

 
O número de gatos diagnosticados com nefroureterolitíase nos últimos anos deste estudo 

(2010-2012) foi significativamente superior aos diagnosticados até então (2008-2009). De 

acordo com vários autores o aumento aparente da incidência de nefroureterolitíase em 

gatos pode estar associado ao aumento da urolitíase de oxalato de cálcio (Cannon, et al., 

2007; Kyles, et al., 2005a; Lekcharoensuk, et al., 2005). De facto dos 12 animais em que foi 

possível avaliar a composição dos urólitos, 11 (92%) apresentavam urólitos compostos 

predominantemente por CaOx. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Kyles et 

al. (2005a, 2005b) em que 87% dos ureterólitos e nefrólitos identificados eram de CaOx.  

Outras explicações para o aparente aumento do número de diagnósticos de 

nefroureterolitíase em gatos incluem, o aumento da sensibilidade do médico veterinário 

relativamente à litíase renal e/ou ureteral e às suas possíveis complicações, nomeadamente 

insuficiência renal aguda ou crónica. Também o aumento do uso de modalidades de 

diagnóstico por imagem poderá ter aqui um papel preponderante (Kyles, et al., 2005a). 

 
Anamnese e exame físico 
 

Relativamente à caracterização epidemiológica, a amostra de felinos em estudo é composta 

maioritariamente por gatos de raça doméstica (68%), de ambos os géneros, esterilizados 

(87%), e com uma distribuição de idades homogénea (compreendida entre os 4,5 meses e 

os 12 anos), que vivem exclusivamente no interior (67%) e cuja alimentação, 

exclusivamente à base de granulado, é adquirida sobretudo no veterinário (71%).  

No único estudo que avaliou a epidemiologia das litíases renais (Ling, et al., 1998), 

nenhuma raça felina se demarcou com um risco significativamente superior de 

desenvolvimento de nefroureterolitíase. Contudo, segundo alguns autores, as raças 

birmanês e persa, raças puras com maior representação neste estudo, apresentam uma 

predisposição para as litíases de oxalato de cálcio (as mais frequentes no trato urinário 

superior) (Lekcharoensuk, et al., 2000). No que concerne ao género, apesar de neste estudo 
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a representação de fêmeas ser ligeiramente maior que a de machos, a sua distribuição é 

relativamente homogénea, não revelando portanto uma predisposição sexual, tal como 

reportado por Ling et al. (1998). Apesar de vários estudos epidemiológicos (Ling, et al., 

1990; Thumchai, et al., 1996) terem demonstrado haver uma predisposição maior para a 

formação de urólitos de oxalato de cálcio em gatos machos castrados, não foi possível obter 

informação suficiente para caracterizarmos esta tendência na nossa população. Contudo, o 

facto de 87% dos gatos analisados serem esterilizados favorece a possibilidade de 

existência de uma relação entre a esterilização e a formação de urólitos. Apesar de não 

existir até à data, nenhuma referência bibliográfica sobre este tema relativamente ao trato 

urinário superior, a esterilização tem sido descrita como um fator de risco de doença 

obstrutiva do trato urinário inferior no gato (Hesse, Orzekowsky, Frenk, & Neiger, 2012; 

Houston & Moore, 2009; Lekcharoensuk, et al., 2000). Como referido anteriormente, tem 

sido investigada a relação das hormonas reprodutivas com a urolitíase de oxalato de cálcio 

(Fan, et al., 1999; Tawashi, Cousineau, & Denis, 1984).  

Relativamente à idade, contrariamente ao sugerido por Ling et al. (1998), cujo estudo 

verifica que entre a população de gatos com urolitíase, os que apresentam nefrólitos são 

tendencialmente mais velhos (com uma idade média de 8,5 anos), neste estudo a média de 

idade foi de 5,3 anos, sendo que 61% dos gatos tinham menos de 6 anos. Adicionalmente, o 

facto de existirem na amostra 3 gatos com menos de 6 meses e 2 gatos com uma relação 

de parentesco, parece sugerir que a genética pode representar um papel na formação 

destes urólitos. 

Apesar dos fatores ambientais não terem sido avaliados extensivamente neste estudo, Kirk 

et al. (1995) reportou que a habitação exclusivamente interior constitui um fator de risco da 

urolitíase de CaOx. De facto, no presente estudo, 67% dos animais diagnosticados não 

tinham acesso ao exterior. 

Quanto à alimentação, verificou-se que todos os gatos eram alimentados exclusivamente à 

base de granulado, considerado um fator de risco de urolitíase. Sabe-se que o aumento do 

consumo de água através de uma alimentação húmida está associado ao aumento do 

volume urinário, proporcionando a diluição de eletrólitos e compostos litogénicos presentes 

na urina, sendo portanto um requisito fundamental em qualquer protocolo de prevenção de 

urólitos. O facto de 4 animais se encontrarem no momento da admissão já a realizar uma 

dieta urinária (moderadamente acidificante, com níveis controlados de magnésio e 

suplementada em citrato de potássio) não constituiu um fator de risco nem de proteção de 

urolitíase de CaOx e MAP nestes animais, na medida que todos eles tinham iniciado o 

protocolo muito recentemente, após o diagnóstico de nefroureterolitíase no CAMV local. Por 

sua vez, outros 6 animais encontravam-se a realizar uma dieta renal por diferentes razões, 

nomeadamente devido a diagnóstico anterior de doença renal crónica (n=3), suspeita de 

shunt porto-ázigos (n=1), no seguimento de uma nefrectomia (n=1) e no último caso por o 
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animal em questão viver em conjunto com outro gato doente renal. Esta alimentação apesar 

de adequada para a condição dos animais em questão, não constituiu um fator protetor de 

urolitíase de CaOx, benefício atualmente defendido por um dos principais fabricantes de 

dietas veterinárias (Royal Canin France, 2014a, 2014b).            

 

Os sinais clínicos apresentados foram maioritariamente inespecíficos (i.e., anorexia, 

prostração, vómito, perda de peso). Apesar da hematúria ser um sinal clinico 

frequentemente identificado em gatos com nefrolitíase (Carter, Hawkins, & Morrison, 1993; 

Kyles, et al., 2005a), no presente estudo esta foi detetada em apenas 16% dos animais. Ao 

contrário do que se verifica no Homem, em que frequentemente é relatado desconforto 

significativo associado à obstrução, nos gatos este sinal parece não ser tão óbvio. Apenas 

dois proprietários apontaram na história clínica sinais de dor. Contudo, durante o exame 

físico 6 gatos apresentavam visível desconforto à palpação abdominal.  

O intervalo de tempo médio desde a manifestação dos primeiros sinais clínicos até 

apresentação à consulta foi de aproximadamente 15 dias. Apenas 5 animais se 

apresentaram à consulta menos de 48h após o início dos sintomas. De facto, estes animais 

apresentavam um quadro clínico agudo, nomeadamente neurológico e urinário, o que 

precipitou a ida ao veterinário. Por sua vez, 29% dos animais foram examinados apenas 15 

dias após o início dos sintomas. A frequente ausência de qualquer sinal clínico sugestivo de 

doença do trato urinário reflete o carácter subclínico desta patologia e portanto 

subdiagnosticada nos animais de companhia. No presente estudo foram inesperadamente 

identificados no exame ecográfico nefrólitos num caso de parasitismo intestinal juvenil 

crónico e num caso de suspeita de shunt porto-sistémico (urólito de urato).  

No que diz respeito ao exame físico, os achados mais comuns na amostra de felídeos em 

estudo foram a fraca condição física (54% dos animais), seguida da desidratação (52%), 

alterações renais à palpação (45%), hipotermia (38%), sopro cardíaco (34%) e palidez das 

mucosas (28%). Estes resultados podem ser explicados pela evolução silenciosa desta 

síndrome e pelo diagnóstico muitas vezes tardio.  

 
Exames complementares 

 

Relativamente aos parâmetros sanguíneos constatou-se uma importante variação nas 

concentrações de ureia e creatinina séricas neste estudo. Vários fatores podem afetar o 

grau de azotemia, nomeadamente se os urólitos são unilaterais ou bilaterais, o grau de 

obstrução ureteral, o grau de comprometimento da função renal em cada rim e o grau de 

azotemia pré-renal. Cerca de 86% (n=25) dos animais apresentavam azotemia. As 

concentrações de creatinina e ureia séricas foram significativamente maiores nos gatos com 

ureterolitíase bilateral do que nos gatos com ureterolitíase unilateral no presente estudo (p = 

0,006 e 0,036, respetivamente). No entanto, 11 dos 13 (85%) gatos com ureterolitíase 
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unilateral apresentavam azotemia e 2 em 7 (29%) apresentavam hiperfosfatemia, indicando 

comprometimento da função renal no rim contralateral ou azotemia pré-renal. De facto, o 

exame ecográfico revelou que neste grupo de animais, 8/11 (73%) apresentavam atrofia do 

rim contralateral, 7/11 (64%) litíase renal no rim contralateral e 4//11 (36%) dilatação ligeira a 

moderada da pélvis renal do rim contralateral. Estes resultados à semelhança dos revelados 

por Kyles et al. (2005a) apoiam a hipótese de que a azotemia nestes animais não tenha 

unicamente origem pós-renal, mas também renal ou mesmo pré-renal. Os resultados da 

histopatologia obtidos também suportam uma possível relação entre a doença renal pré-

existente e a litogénese. Ainda, neste estudo não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nos parâmetros bioquímicos à admissão (ureia, creatinina, 

fosfato e potássio) consoante a localização dos urólitos (exclusivamente renal, ureteral ou 

em ambos os locais). Estes dados apoiam a ideia de que independentemente da sua 

localização, os urólitos podem bloquear a saída/fluxo de urina e contribuir para o 

desenvolvimento de doença renal, tal como anteriormente sugerido por Ross et al. (2007). 

O hemograma revelou a presença de anemia normocromica normocítica não regenerativa 

em 6 animais (24%), provavelmente resultado da insuficiência renal crónica. Destes, 4 

apresentavam ainda leucocitose neutrofílica, dois dos quais devido a pielonefrite (isolamento 

de E. Coli). Apesar de nos estudos realizados anteriormente (Carter, et al., 1993; Kyles, et 

al., 2005a) a nefroureterolitíase felina, ao contrário do que acontece nos cães, não estar 

frequentemente associada a infeção bacteriana (primária ou secundária), neste estudo o 

resultado da urocultura foi positivo em 4 gatos, tendo-se isolado E. Coli em 3 e 

Enterococcus Faecalis em 1. O método de recolha da urina nestes animais foi a 

pielocentese (durante o procedimento cirúrgico) em três animais e cistocentese nos outros 

dois. Contudo, estes resultados podem não traduzir a realidade, uma vez que outros animais 

apresentaram sinais de infeção (ao nível do hemograma, urianálise e ecografia) não tendo 

sido no entanto confirmados na urocultura. Snyder et al. (2005) e Aronson et al. (2006) 

obtiveram diferentes resultados na cultura bacteriana de urina num mesmo animal conforme 

o método de recolha de urina utilizado. Estes autores alertam para a necessidade de realizar 

em animais com nefroureterolitíase cultura dos urólitos ou pielocentese, de forma a obter 

culturas bacterianas precisas e resultados mais sensíveis. 

A urianálise acusou ainda a presença de outros marcadores de doença renal, 

nomeadamente a incapacidade em concentrar a urina (densidade especifica <1,035) em 

95% dos animais (21/22), apesar da evidência clínica de desidratação no exame físico, e 

proteinúria em 35% (8/23). Estes dados são compatíveis com os estadios avançados de 

doença renal (Elliott & Barber, 1998; Watson & Lefebvre, 2010). Contudo, a fundamentação 

de proteinuria exclusivamente a partir da análise bioquímica da tira de reagentes não é 

recomendada, devido à sua baixa especificidade deve ser determinado nestes casos o rácio 

proteína/creatinina urinário (Elliott & Watson, 2009).  
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Relativamente ao pH urinário sabe-se que apesar dos urólitos de CaOx se poderem 

desenvolver numa ampla gama de pHs urinários, uma acidúria significativa (pH<6,2) pode 

representar um fator de risco para a formação de CaOX devido à acidemia e hipercalciúria 

associadas (Kirk, et al., 1995). Com efeito, 59% (13/22) dos animais apresentavam um pH 

urinário  6. Apesar da cristalúria normalmente proceder a formação de urólitos, podemos 

encontrar urólitos sem cristalúria (Osborne, et al., 1996). No presente estudo apenas 5 

animais (23%) apresentavam cristais de CaOx. Estes resultados são consistentes com os de 

Kirk & Bartges (2006), em que menos de 50% dos gatos com urolitíase de CaOx 

apresentavam cristalúria de CaOx aquando do diagnóstico.  

A patogenia da urolitíase de oxalato de cálcio em gatos é ainda pouco compreendida, e a 

diferenciação entre fatores causais e secundários difícil. Apesar da acidemia ser 

considerada um fator de risco de urolitíase de CaOx ao promover hipercalciúria (Bartges & 

Kirk, 2007), é também considerada uma consequência inevitável da síndrome urémica, 

podendo conduzir a outras perturbações eletrolíticas. No presente estudo, 58% (11/19) dos 

animais acidemia. Por outro lado, 29% (4/14) dos animais apresentavam hipocalcemia 2 dos 

quais associado a hiperfosfatemia. Apenas 3 gatos apresentavam hipercalcemia. No estudo 

de Kyles et al. (2005a) a maioria dos gatos com urólitos de oxalato de cálcio eram 

normocalcemicos. No presente estudo apenas num caso a hipercalcemia mostrou-se 

persistente levantando a possibilidade de ser o fator causal na formação dos urólitos em 

causa. Os casos de hipocalcemia verificados foram provavelmente secundários à doença 

renal crónica e consequentemente ao hiperparatiroidismo renal secundário. Apesar de não 

ter sido realizado o doseamento da paratormona (PTH) em nenhum animal deste estudo, o 

diagnóstico precoce de concentrações excessivas de PTH em circulação é importante 

devido aos seus efeitos tóxicos extra-renais que provavelmente contribuem para a síndrome 

urémica, e ao seu efeito tóxico direto sobre tecido renal funcional, contribuindo para a 

progressão da DRC. 

 

Relativamente ao diagnóstico, a radiografia sem contraste, é útil sobretudo na identificação 

de urólitos radiopacos, contudo, a sua interpretação é muitas vezes difícil devido à 

sobreposição de órgãos (Couturier, 2007). No nosso estudo, todos os casos em que a 

identificação de nefrólitos e/ou ureterólitos foi feita inicialmente com recurso à radiologia, 

foram posteriormente confirmados com a realização de ecografia e/ou cirurgia. Contudo, 2 

casos de nefrolitíase e 2 de ureterolitíase passaram despercebidos no exame radiográfico. 

Foram ainda identificados em 6 animais, sinais radiográficos inespecíficos de doença 

obstrutiva, nomeadamente renomegália ou tamanho desigual dos rins. Com base nos 

resultados obtidos, parece-nos importante realçar a necessidade de investigar, através do 

recurso a técnicas imagiológicas complementares, as alterações radiográficas, como urólitos 

radiopacos ou assimetria renal, sobretudo nos animais que apresentam concomitantemente 
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azotemia, na medida em que estes achados podem indicar uma lesão obstrutiva renal ou 

pós-renal e exigir uma intervenção rápida.  

O exame ecográfico está descrito como sendo mais eficiente na caracterização das lesões 

do parênquima renal, comparativamente com as técnicas radiográficas (Couturier, 2007). 

Apesar, de ser o exame padrão utilizado nos casos de suspeita de obstrução ureteral aguda 

em humanos, a sua especificidade e sensibilidade no diagnóstico de obstrução ureteral tem 

sido questionada, sobretudo devido ao facto de a sua avaliação ser dependente do operador 

(Shokier, 1999). A dilatação da cavidade piélica é geralmente a primeira alteração detetada 

nos casos de obstrução pós-renal, embora este achado não seja específico de doença 

obstrutiva, podendo também representar pielonefrite ou poliúria secundária à fluidoterapia 

(Adin, et al., 2003). No presente estudo, 77% (n=24) dos gatos apresentavam 

concomitantemente dilatação moderada a severa da pélvis renal e dilatação ureteral no 

exame ecográfico. Estes resultados refletem provavelmente o facto do diagnóstico ter sido 

realizado em estadios já avançados da doença obstrutiva. A localização da obstrução 

ureteral com esta técnica é difícil, sobretudo em obstruções que se desenvolvem 

rapidamente. No presente estudo, foi detetada dilatação ureteral apenas da parte proximal e 

média do ureter, independentemente da localização da obstrução, o que sugere que a 

dilatação tende a começar proximalmente e progride em direção ao local da lesão. 

Relativamente à deteção dos urólitos, foram identificados 19 casos de nefroureterolitíase, 6 

de nefrolitíase e outros 6 de ureterolitíase. De acordo com os achados cirúrgicos, podemos 

concluir que todos os ureterólitos foram corretamente identificados à ecografia, embora na 

identificação de nefrólitos esta técnica se tenha mostrado menos específica e sensível, 

diagnosticando alguns casos que a cirurgia mostrou inexistentes (2/11) e falhando 

igualmente o diagnóstico de casos posteriormente detetados na cirurgia (2/11).  

 

Tabela 10 - Comparação dos resultados da radiografia, ecografia e cirurgia na 

localização dos urólitos 

ID 
Rins 

 
Ureteres 

Rx Eco Cx 
 

Rx Eco Cx 

12  Não Unilateral Unilateral 

 
Bilateral Bilateral Bilateral 

13 - Bilateral Não 

 
- Unilateral Unilateral 

14  Bilateral Bilateral Bilateral 

 
Não Não Não 

15  Não Unilateral Não 

 
Unilateral Unilateral Unilateral 

16  Bilateral Unilateral Bilateral 

 
Bilateral Bilateral Bilateral 

17  - Unilateral Unilateral 

 
- Não Não 

18  Unilateral Unilateral Bilateral 

 
Não Bilateral Bilateral 

19  - Bilateral Bilateral 

 
- Bilateral Bilateral 

20  - Não Não 

 
- Unilateral Unilateral 

21  Bilateral Bilateral Bilateral 

 
Unilateral Unilateral Unilateral 

22  - - - 
 

Não Não Não 

23  - Bilateral Bilateral 

 
- Bilateral Bilateral 

25  - - - 
 

Unilateral Bilateral Bilateral 
 

                  Legenda:               Resultados coincidentes 
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Em suma, na identificação de ureterólitos, as discrepâncias entre as imagens e os achados 

cirúrgicos foram mais frequentes na radiografia, quando comparado com a ecografia (Tabela 

10). Por sua vez, na identificação de nefrólitos, as discrepâncias entre as imagens e os 

achados cirúrgicos foram mais frequentes na ecografia. Uma possível razão para estes 

achados é o facto de na ecografia ser difícil a distinção entre litíase renal, calcificação do 

parênquima, coágulos sanguíneos e outras massas, pelo que a interpretação dessas 

imagens pode superestimar o número de animais com litíases renais. Em contrapartida a 

identificação dos ureterólitos no exame radiográfico sem contraste é muitas vezes difícil 

devido a fenómenos de sobreposição e à ausência de outros sinais indicativos de obstrução 

ureteral (nomeadamente, dilatação piélica e/ou ureteral) e que tornam a visualização do 

urólito mais fácil. A possibilidade de mobilização dos ureterólitos na sequência do tratamento 

médico, poderá também ter contribuído para as diferenças entre o diagnóstico imagiológico 

e a observação em cirurgia, e eventualmente justificar a ausência ocasional, aquando da 

intervenção cirúrgica, de urólitos anteriormente identificados nos exames imagiológicos 

realizados. 

Com efeito, à semelhança de outros estudos (Adin, et al., 2003; Kyles, et al., 2005a) é 

recomendado a combinação destes dois exames no diagnóstico de nefroureterolitíase, e a 

sua repetição antes da intervenção cirúrgica. Caso contrário, a identificação ou localização 

incorreta dos urólitos pode conduzir a uma intervenção cirúrgica inapropriada. 

 
Tratamento 
 

A decisão de tratamento de animais com nefroureterolitíase pode ser difícil. As opções 

atualmente disponíveis incluem o tratamento conservativo e o tratamento cirúrgico. O 

tratamento médico conservativo através da monitorização do movimento dos urólitos com a 

administração de fluidoterapia IV e diuréticos tem sido recomendado nos casos em que o 

comprometimento da função renal seja mínimo e não haja infeção, cólica renal, ou uma 

progressiva dilatação ureteral. Por sua vez, os animais com evidências de obstrução 

completa, azotemia grave ou evidência de pielonefrite, devem ser tratados cirurgicamente 

(Kyles, et al., 2005b).  

No presente estudo, a decisão de tratamento foi feita em cada caso tendo em consideração 

a função renal, a localização dos urólitos, os potenciais benefícios e riscos do maneio 

médico e cirúrgico, prognóstico e o consentimento do proprietário. Em 4 animais o 

tratamento médico oferecia poucas hipóteses de sucesso e a resolução cirúrgica não foi 

aceite pelos proprietários, sobretudo por motivos de ordem económica. Dada a rápida 

progressão da doença obstrutiva e consequente deterioração do estado geral destes 

animais na ausência de instituição de tratamento, foi realizada eutanásia. No único caso de 

nefrolitíase subclínica, por se tratar de um animal muito jovem foi recomendada apenas a 

monitorização regular da evolução dos urólitos assim como, da função renal. 
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Apenas 35% dos gatos (n=11) foram tratados exclusivamente com um protocolo médico, 

que incluiu a administração parenteral de fluidos e diuréticos, para promover a produção de 

urina e a passagem dos urólitos, e tratamento de suporte para a insuficiência renal. Em dois 

casos foram ainda utilizados antiespasmódicos para promover o relaxamento ureteral. Este 

tratamento resultou na diminuição do grau de azotemia em 5 dos gatos, 2 dos quais para 

valores dentro do intervalo de referência (Tabela 6). Estas melhorias foram provavelmente 

resultantes da passagem completa (2 casos, 18%) ou parcial dos ureterólitos. No entanto, 5 

animais não responderam ao tratamento médico e foram eutanasiados. À semelhança de 

outros estudos (Berent, 2011b; Kyles, et al., 2005b), o tratamento médico apesar de não-

invasivo, não é geralmente bem-sucedido na resolução da obstrução (8-17%). Contudo, 

deve ser sempre considerado antes de qualquer intervenção mais invasiva. A intervenção 

cirúrgica apesar de mais efetiva, está normalmente associada a altas taxas de morbilidade e 

mortalidade (Kyles, et al., 2005b; Roberts, et al., 2011).  

O tempo que se deve investir no tratamento médico até à eventual decisão de intervir 

cirurgicamente, não está definido. Nos seres humanos, 98% dos pequenos ureterólitos (≤ 5 

mm de diâmetro) passam espontaneamente pelo ureter, e o tratamento inicial geralmente 

consiste apenas em analgesia e reavaliação periódica (Segura et al., 1997). Nestes, se um 

ureterólito permanece no mesmo local por 2 semanas, são consideradas outras técnicas 

nomeadamente a litotrícia e a ureteroscopia (Laine, Williams, & Goldfarb, 2009). Contudo, 

num estudo experimental em 15 cães com obstrução ureteral completa, o alívio da 

obstrução ureteral em 4 dias, resultou na recuperação praticamente completa da TFG, 

enquanto a correção da obstrução ureteral após 14 dias, resultou na diminuição da TFG 

normal em cerca de 50% (Vaughan & Gillenwater, 1971). Com efeito, a obstrução ureteral 

completa causada pelos ureterólitos deve ser tratada o mais rapidamente possível após o 

diagnóstico, evitando tempos prolongados de espera para a sua passagem espontânea. 

Berent (2011b) defende que, no caso de ao fim de 48-72h o tratamento médico não se 

mostrar efetivo na resolução da obstrução (confirmada por exame radiográfico, análise 

sanguínea e exame ecográfico), deve-se avançar para procedimentos mais invasivos de 

forma a evitar uma excessiva perda da função renal. No presente estudo, o intervalo de 

tempo médio entre a admissão no serviço de urgência e a realização do tratamento cirúrgico 

foi de apenas dois dias. O reduzido intervalo de tempo entre o diagnóstico e a cirurgia pode 

ter resultado em parte da experiência dos clínicos no procedimento cirúrgico e 

correspondente diminuição da relutância em recomendá-lo aos proprietários dos animais.   

Nos casos em que o paciente está instável (i.e. apresenta hipercalemia, hidratação 

excessiva, hifronefrose grave ou torna-se oligúrico) e por essa razão a resolução definitiva 

(remoção dos urólitos) não é possível, as duas melhores opções são, a imediata 

descompressão renal com a colocação de tubos de nefrostomia ou diálise (Berent, 2011b). 

No presente estudo, foram utilizados tubos de nefrostomia apenas num animal (caso 25). 
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Apesar deste método ter sido recentemente descrito como sendo uma técnica rápida e 

eficaz no alivio da obstrução ureteral (Berent, 2011b), está associado a elevadas taxas de 

complicações (46%) e a uma elevada mortalidade (Kyles, et al., 2005b). De facto, no caso 

25 a presença de anúria motivou nova intervenção cirúrgica (laparotomia exploratória) onde 

se identificou a presença de uroabdómen (confirmado por exame bioquímico) na sequência 

do deslocamento de uma das sondas.  

Assim como acontece nos humanos, o procedimento cirúrgico a realizar deve ser 

determinado no sentido de alcançar a remoção completa dos urólitos tendo por base o 

tamanho, o número, a localização e a configuração dos urólitos (Robinson, et al., 2008).  

Apesar de Ross et al. (2007) terem concluído no seu estudo que os nefrólitos não 

obstrutivos não contribuem para a progressão da doença renal crónica, facto é que a sua 

não remoção (aquando do procedimento de exérese de ureterólitos obstrutivos), propicia a 

recorrência de ureterólitos e a ocorrência de novas crises obstrutivas (Roberts, et al., 2011). 

A remoção de todos os urólitos do trato urinário superior com uma única intervenção 

cirúrgica, tal como acontece no presente estudo, é potencialmente interessante, uma vez 

que pode diminuir a probabilidade de recorrência.  

A utilização da endoscopia para examinar a pélvis renal e os seus recessos para remoção 

de nefrólitos já foi anteriormente descrita (MacCarthy, 2005; Rawlings, 2009). Kuntz (2005) 

num estudo de caso relatou a utilização de um endoscópio flexível na remoção de 

ureterólitos num gato.  

O procedimento utilizado no Hospital Escolar da VetAgroSup e objeto de estudo deste 

trabalho é uma adaptação desta técnica. Com efeito, a utilização de um endoscópio rígido 

de 2,7mm permitiu visualizar a pélvis renal e o ureter proximal com precisão. Após a 

exploração da pélvis renal, foi possível numa só fase remover quase todos os nefrólitos e 

ureterólitos, e expulsar da pélvis renal (através de flush) todos os restantes pequenos 

urólitos. Como referido anteriormente, a remoção de todos os urólitos, provavelmente, 

diminui a taxa de uma recorrência aguda. De facto, no estudo de Kyles et al. (2005b), 85% 

dos casos em que ocorreu recidiva pós-cirúrgica tinham sido diagnosticados nefrólitos que 

não foram removidos aquando da cirurgia ureteral. No nosso estudo apesar da 

implementação de medidas preventivas (alimentação urinária húmida e monitorização 

regular) foram registados 2 casos de recorrência, 2 e 21 meses depois da remoção 

completa dos urólitos. 

A possibilidade de realização deste procedimento via percutânea (PCNUL) foi testada num 

estudo experimental em 5 cães (Donner, et al., 1987). Contudo, os procedimentos 

percutâneos são difíceis em gatos, devido à alta mobilidade dos rins. Além disso, a cirurgia 

aberta, abordagem aqui proposta, permite um maior controlo sobre a direção de introdução 

do endoscópio e posterior exploração do interior da pélvis renal, e ainda alcançar a 
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triangulação adequada com a pinça de jacaré para recuperação dos urólitos em qualquer 

local da pélvis. 

Algumas das complicações observadas na PCNUL são semelhantes às observadas na 

nefroscopia, nomeadamente a fuga de urina a partir do local de introdução do endoscópio. 

Também por este motivo, uma monitorização cuidadosa do pós-cirúrgico destes animais é 

essencial. Contudo, esta complicação não foi registada no presente estudo. 

Relativamente ao procedimento cirúrgico tradicional, a nefrotomia, são várias as vantagens 

teóricas da nefroscopia. Diferentes estudos (Bolliger, et al., 2005; King, et al., 2006) 

verificaram uma diminuição transitória da função renal (de até 20%) após nefrotomia em 

gatos saudáveis. No entanto, os efeitos negativos da nefrotomia podem ser superiores em 

doentes renais, que têm provavelmente uma menor capacidade de reparação ou 

compensação. Foram também descritas alterações patológicas da estrutura renal após a 

oclusão vascular realizada na nefrotomia. De acordo com Kuntz (2005) e Rawlings (2009), a 

hemorragia causada pela nefroscopia em gatos é pequena e portanto não requer a oclusão 

prévia da vascularização renal. As pequenas incisões realizadas parecem ser minimamente 

invasivas para o parênquima renal. O diâmetro necessário para introdução do endoscópio 

no parênquima renal com a presente técnica é semelhante ao utilizado na nefrolitotomia 

percutânea (PCNUL). No estudo de Donner et al. (1987) a PCNUL resultou num trauma do 

parênquima renal mínimo e localizado, nas avaliações realizadas 2, 7, 14, 30 e 90 dias após 

a cirurgia. 

Por outro lado, quando aplicadas as técnicas tradicionais, o facto de ser recomendada uma 

abordagem cirúrgica faseada se os urólitos forem encontrados em múltiplos locais do trato 

urinário superior, nomeadamente nos casos de nefrolitíase bilateral (Fossum, 2007; 

Langston, et al., 2010), revela-se como outra desvantagem sobre a nefroscopia. Neste 

estudo, as concentrações de creatinina sérica diminuíram significativamente após a cirurgia 

(p = 0,041), mesmo quando foi realizada nefroscopia bilateral. Apesar do procedimento 

bilateral não parecer induzir efeitos adversos agudos sobre a função renal (p = 0,041), seria 

interessante realizar a avaliação da TFG individual para confirmar esta hipótese. Ainda, a 

realização do procedimento bilateral, não mostrou relacionar-se com maior tempo de 

internamento (p = 0,43) nem com menor possibilidade de sobrevivência (p = 0,59). 

A associação da cistotomia e da hidropropulsão ureteral retrógrada à nefroscopia tornou 

possível a remoção completa de ureterólitos em 46% dos casos sem a necessidade de 

recorrer a técnicas cirúrgicas adicionais. Dalby et al. (2006) descreveu a possibilidade dos 

ureterólitos proximais se movimentarem espontaneamente de forma retrógrada até ao 

interior da pélvis renal. Em 2005, Snyder et al. havia já utilizado a hidropropulsão retrógrada 

associada à pielotomia para remover ureterólitos num cão. Assim, a nefroscopia limita a 

necessidade de ureterotomia, diminuindo o risco de complicações associadas a este 

procedimento. Neste estudo, em 7 dos 13 animais sujeitos à nefroscopia associada à 
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hidropropulsão ureteral retrógrada, foi necessário recorrer adicionalmente à ureterotomia, 

devido à adesão dos urólitos à mucosa ureteral. Em gatos, a ureterolitotomia é uma técnica 

desafiante e requer ampliação cirúrgica (Salisbury, 2001). Esta técnica está também 

associada a diversas complicações, nomeadamente, a perda de urina através do local de 

sutura (em 16 a 29% dos casos), tal como sucedeu no caso 20 deste estudo. Também a 

formação de estenose pode surgir como complicação da técnica, como foi exemplo o caso 

18 deste estudo, podendo conduzir a obstrução ureteral e a um aumento das taxas de 

morbilidade pós-operatória (31%) e de mortalidade (21% após 3 dias) (Kyles, et al., 1998; 

Roberts, et al., 2011). Neste estudo, dos 13 animais que realizaram nefroscopia, oito (62%) 

sobreviveram e receberam alta. Um animal morreu durante o procedimento e outros 4 casos 

(31%) nos primeiros 3 dias após a cirurgia. Esta taxa de mortalidade apesar de ser superior 

à dos estudos anteriores que relatam complicações da ureterotomia (Kyles, et al., 1998; 

Roberts, et al., 2011), mostrou estar relacionada com o desenvolvimento de complicações 

no período pós-cirúrgico (p<0,002), que em 50% dos casos surgiram na sequência da 

ureterotomia. Ainda assim, a associação da ureterotomia à técnica cirúrgica, não se mostrou 

relacionada com maiores tempos de internamento (p = 0,46) nem com diminuição da 

sobrevivência não se revelando por isso um mau fator de prognóstico. Contudo, é 

necessário um maior número de casos para confirmar estes resultados. 

A utilização de stents ureterais e do SUB (subcutaneous ureteral bypass) são alternativas 

muito promissoras para os casos de nefroureterolitíase. Estes novos procedimentos no 

campo da medicina veterinária limitam a necessidade de ureterotomia e nefrotomia (Berent, 

2011b; Berent, Weisse, Todd, & Bagley, 2014). A primeira técnica tem como requisito a 

ausência de estenose ureteral, por sua vez o SUB é a escolha preferencial nesta condição, 

na medida em que este dispositivo ignora fisicamente os ureteres. Um estudo recente, 

procurou comparar os dois procedimentos e avaliar os seus efeitos a curto e a médio prazo 

em gatos. Foram encontradas boas taxas de sobrevivência e nenhum parâmetro avaliado 

mostrou estar associado com a sobrevivência (Horowitz, et al., 2013). No entanto, o custo 

dos stents ureterais e do SUB pode desencorajar os proprietários na altura de optar por 

estes procedimentos. Por outro lado, as complicações a longo prazo assim como a 

tolerância do organismo a estes dispositivos precisam ser investigadas. Nos seres humanos, 

os stents ureterais são prescritos apenas para tratamento paliativo e de curta duração, 

devido à frequente ocorrência de incrustação (Haleblian, et al., 2008). 

 
5. Conclusão 

 
A urolitíase é uma doença relativamente comum em cães e gatos, contudo o trato urinário 

superior raramente é afetado. Nas últimas três décadas, tem-se verificado um aumento 

significativo do número de urólitos de oxalato de cálcio nesta porção do trato urinário, 

principalmente no gato (Lekcharoensuk, et al., 2005). De facto, no presente estudo, desde 
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2008 verificou-se um aumento do número de gatos diagnosticados com nefroureterolitíase, o 

que pode refletir uma maior consciência, maior capacidade de diagnóstico desta condição 

ou um verdadeiro aumento da prevalência da doença.  

A nefroureterolitíase representa um problema clinico sério, e o seu tratamento 

frequentemente difícil e frustrante. A técnica desenvolvida pelo Hospital Escolar da VetAgro 

Sup e que serviu de base ao desenvolvimento desta dissertação de mestrado constitui uma 

nova ferramenta no tratamento desta doença.   

A amostra de felinos estudada foi composta maioritariamente por gatos de raça doméstica, 

de ambos os géneros, maioritariamente esterilizados, com uma idade média de 5,3 anos e 

que vivem exclusivamente no interior. Os gatos com nefroureterolitíase apresentaram 

sobretudo sinais clínicos inespecíficos, tais como, anorexia, prostração, vómito e perda de 

peso, frequentemente associados a azotemia. Estes resultados sugerem a necessidade de 

realização de exames de imagem em todos os gatos com sinais inespecíficos crónicos ou 

com insuficiência renal aguda ou crónica.  

A combinação da radiografia e da ecografia abdominal resultou na identificação de 19 casos 

de nefroureterolitíase, 6 casos de nefrolitíase e 6 casos de ureterolitíase. Em 24 dos 31 

gatos (77%) constatou-se a presença de obstrução ureteral, evidenciada pela dilatação da 

pélvis renal e ureter. Onze dos treze gatos (85%) com ureterolitíase unilateral apresentavam 

azotemia e 2 em 7 (29%) hiperfosfatemia, sugerindo eventualmente comprometimento da 

função renal no rim contralateral ou azotemia pré-renal. O exame ecográfico do rim 

contralateral destes gatos suporta a hipótese de uma possível relação entre a doença renal 

pré-existente e a litogénese. 

Devido ao facto de a maioria dos urólitos do trato urinário superior serem compostos por 

CaOx, como constatado neste estudo (92%), e portanto não poderem ser dissolvidos com 

dietas específicas, a primeira abordagem a considerar deverá ser o tratamento médico 

(fluidoterapia IV e eventualmente diuréticos e antiespasmódicos), antes da eventual decisão 

de realizar uma intervenção cirúrgica. No grupo de animais que receberam exclusivamente 

tratamento médico (n=11), apesar de se ter constatado uma diminuição significativa da 

azotemia em 5 destes animais, a resolução da obstrução só foi conseguida em 2 casos. 

Este tratamento resultou numa taxa de mortalidade de 45%.   

Relativamente ao tratamento cirúrgico, o aumento da frequência destes urólitos, combinada 

com a natureza invasiva e a morbilidade associadas às técnicas cirúrgicas tradicionais, 

levaram ao aumento da necessidade de desenvolvimento de procedimentos minimamente 

invasivos para a gestão destes urólitos. Com efeito neste estudo, a nefroscopia associada à 

hidropropulsão ureteral retrógrada mostrou-se eficaz na remoção de nefrólitos e ureterólitos 

no gato, limitando em alguns casos a necessidade de realização de ureterotomia. Foi 

observada uma significativa melhoria nos parâmetros sanguíneos renais em 9 dos 12 

animais (75%) que realizaram o procedimento e nenhuma complicação observada decorreu 
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aparentemente do procedimento de nefroscopia, mesmo quando realizada bilateralmente. A 

taxa de mortalidade registada nos animais que realizaram tratamento cirúrgico (31%), 

mostrou-se inferior à dos animais que efetuaram exclusivamente tratamento médico. O 

procedimento parece ter resultado num bom tempo de sobrevivência na maioria dos gatos. 

Estudos adicionais com um maior número de casos e tempos de seguimento mais longos 

seriam interessantes de modo a validar estes resultados.  

A nefroscopia associada a hidropropulsão retrógrada mostrou ser uma opção eficaz no 

tratamento de urólitos renais e ureterais em gatos, aparecendo como uma alternativa às 

técnicas tradicionais (especialmente quando existe comprometimento da função renal) 

apresentando diminuições significativas da azotemia no pós-cirúrgico e menores 

recorrências de urólitos e de futuras obstruções ureterais (que nas técnicas tradicionais 

podem ser causadas pela migração dos nefrólitos remanescentes ou secundárias a estes 

procedimentos). 

Com os recentes avanços nas técnicas endourológicas interventivas, o diagnóstico e 

tratamento da nefroureterolitíase tornaram-se ainda menos invasivos, podendo em alguns 

casos ocorrer simultaneamente. Com estas novas modalidades em medicina veterinária, 

espera-se identificar melhores alternativas para o tratamento desta condição à semelhança 

do que acontece na medicina humana. No entanto o acesso à maioria destas técnicas é 

ainda limitado devido à pouco oferta especializada, e ao elevado custo económico. 

Independentemente da técnica cirúrgica escolhida, a análise completa da composição dos 

urólitos em causa e a pesquisa das causas predisponentes são ferramentas importantes 

para compreender a formação destes urólitos e para a aplicação de medidas preventivas 

adequadas. 

O presente estudo apresentou algumas limitações, nomeadamente o pequeno tamanho da 

amostra e a natureza retrospetiva do estudo. Por se tratar de um estudo clínico, nenhum 

grupo de controlo composto por animais saudáveis foi submetido ao procedimento de 

nefroscopia. Por outro lado, apesar da avaliação da função renal obtida através da 

determinação da TFG individual por cintigrafia permitir maior precisão dos resultados, alguns 

autores defendem que a sua medição precisa não é possível em rins obstruídos (Barthez, et 

al. 2000). Finalmente, as consequências da exploração nefroscópica para a função renal 

ainda não foram totalmente determinadas. Uma limitação evidenciada por esta técnica foi a 

incapacidade de hidropropulsao retrógrada de urólitos aderentes à mucosa ureteral. Nestes 

casos específicos, a ureterotomia continua a apresentar-se mais eficaz no tratamento 

cirúrgico da ureterolitíase. No entanto, este estudo viu cumpridos os objetivos enunciados, 

caracterizando a doença do ponto de vista clínico e epidemiológico e verificando a eficácia 

da nefroscopia associada à hidropropulsão ureteral retrógrada na remoção de litíase do trato 

urinário superior e consequentemente na melhoria ou estabilização da função renal. 
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ANEXO I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 
Tabela 11 - Descrição detalhada do número de horas de estágio na VetAgro Sup 

Serviço Área Nº de horas 
Total de horas 

no serviço 

Medicina Interna 
Consultas gerais 
Consultas de especialização 
Hospital de medicina 

60 
92 
50 

202 

Imagiologia Radiologia/Ecografia 35 35 

Reprodução 
Consultas 
Bloco operatório 

4 
56 

60 

Cirurgia 
Consultas 
Bloco operatório 
Hospital de cirurgia 

33 
57 
50 

140 

SIAMU 
Consultas urgência e 
cuidados intensivos 

132 132 

Anatomia patológica Necropsias 20 20 

Total horas do estágio 589 

 
 

Tabela 12 - Distribuição da casuística acompanhada nos diferentes serviços da 

VetAgro Sup 

Serviço Área Nº de casos 
Nº de casos 
no serviço 

Medicina Interna 
Geral 

Consultas 29 
59 

Internamento 20 

Medicina Interna 
Especializada 

Neurologia 18 

103 

Comportamento animal 6 

Oncologia 25 

Dermatologia 24 

Oftalmologia 10 

Cardiologia 13 

Novos animais de companhia 7 

Imagiologia 
Radiologia 14 

34 
Ecografia 20 

Reprodução 
Consultas 5 

16 
Cirurgias 11 

Cirurgia 

Consultas 24 

78 Cirurgias 29 

Internamento 25 

SIAMU 
Consultas urgência e cuidados 
intensivos 

39 39 

Anatomia patológica Necropsias 4 4 

Total de casos clínicos acompanhados no estágio 333 
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Tabela 13 - Resumo das atividades desenvolvidas durante o estágio na VetAgro Sup 

SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA 
 

A rotação de medicina interna teve a duração total de 6 semanas divididas em medicina 

geral (2 semanas), medicina especializada (3 semanas) e hospital de medicina (1 

semana). No ramo da medicina geral, que compreende essencialmente as áreas de 

gastroenterologia, urologia/nefrologia e hematologia, pude acompanhar consultas de 

rotina e de seguimento num total de 39 animais. Na medicina especializada que 

engloba as áreas de neurologia, comportamento animal, oncologia, dermatologia, 

oftalmologia, cardiologia e clínica de novos animais de companhia, foram seguidos 103 

casos clínicos. A rotação pelas especialidades foi diária e o número de casos 

acompanhados em cada área variável (Anexo I: Tabela 12). No hospital de medicina, 

tive oportunidade de participar ativamente nos tratamentos dos animais internados e 

acompanhar a sua evolução. No início de cada dia era realizada uma ronda clínica para 

discussão dos casos clínicos presentes, onde participavam todos os alunos, internos, 

residentes e clínicos destacados para a unidade nessa semana. 

SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA 
 

A rotação de imagiologia teve a duração de 35 horas, divididas entre a radiologia e a 

ecografia abdominal. No total foram acompanhados 34 casos clínicos. Neste serviço 

adquiri conhecimentos relativos à radiografia digital, regulação de constantes 

radiográficas, técnicas de posicionamento dos animais e interpretação radiográfica. No 

serviço de ecografia, para além da interpretação imediata das ecografias realizadas foi 

me permitido a realização do exame ecográfico no final de cada turno. Diariamente era 

feita uma ronda onde eram discutidas as radiografias, ecografias e respetivos relatórios 

elaborados na véspera.  

SERVIÇO DE REPRODUÇÃO 
 

A passagem por este serviço compreendeu a realização de consultas especializadas e 

cirurgias, num total de 35 horas. Nas consultas de reprodução assisti maioritariamente a 

avaliações pré e pós-cirúrgicas. No bloco operatório, as cirurgias eletivas eram 

realizadas pelos alunos e supervisionadas pelos internos, enquanto que as cirurgias 

consideradas menores (mastectomias) eram asseguradas pelos residentes e internos. 

Assim pude participar como ajudante e principal interveniente em todo o tipo de 

cirurgias. 

SERVIÇO DE CIRURGIA  
 

O estágio neste serviço integrou a realização de consultas especializadas (1 semana), 

cirurgias (2 semanas) e acompanhamento dos animais internados no hospital de 

cirurgia (1 semana), num total de 78 casos clínicos. 
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Nas consultas de cirurgia foram acompanhados maioritariamente casos clínicos de 2ª 

opinião e avaliações pré e pós-cirúrgicas. De entre as atividades realizadas no bloco 

operatório, há a destacar a indução e monitorização anestésica dos animais, 

assistência como observador, ajudante ou circulante em cirurgias de tecidos moles e 

ortopedia. Foi neste serviço que tomei conhecimento da técnica de nefroscopia para 

remoção de urólitos, técnica objeto de estudo deste trabalho e que tive oportunidade de 

acompanhar em dois casos distintos.  

SIAMU 
 

Pioneiro na Europa, o SIAMU é a unidade de cuidados intensivos e medicina de 

urgência da VetAgro Sup. Este serviço apresenta um sistema de funcionamento 24h por 

dia/7 dias por semana. O estágio neste serviço teve a duração de 132 horas onde pude 

acompanhar um total de 39 casos clínicos. Neste serviço foram várias as atividades 

desempenhadas, nomeadamente: auxilio na abordagem a pacientes politraumatizados, 

participação em reanimações cardiorrespiratórias, realização de consultas externas e 

acompanhamento dos animais internados. Em cada turno de trabalho eram realizadas 2 

rondas clínicas gerais, onde apresentávamos os casos clínicos pelos quais ficámos 

responsáveis e eram discutidas todas as monitorizações, tratamentos e evoluções.   
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ANEXO II – LITÍASES DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR (PATOGENIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO) 
 
 
 
 

Figura 17 - Diagramas da patogenia dos urólitos de oxalato de cálcio e estruvite no gato (Hesse & Neiger, 2009b) 

Urólitos Oxalato de cálcio 

Raça Idade Esterilização Dieta Consumo água 

Sobressaturação 
Cristalúria 
Micrólitos 

URÓLITO 
Oxalato de cálcio monohidratado 

Oxalato de cálcio dihidratado 

pH     Na     K 

     P    Ca    Mg 

Proteína  

Volume urina  

DU  
Habitat/atividade 

Volume urina  

Citrato  

Oxalato  

Substâncias litogénicas  

Inibidores  

Doença renal 

Urólitos Estruvite 

Raça Infeção 
♀>♂ 

Esterilizados 
Dieta 

Consumo 

água 

Sobressaturação 

Cristalúria 

URÓLITO 

MgNH4PO4.6H2O 

Mg           NH4           PO4          pH           DU  
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Tabela 14 - Vantagens, desvantagens e utilização recomendada das diferentes técnicas de imagiologia no diagnóstico de litíases 

piélicas e ureterais no gato  

 

MÉTODO VANTAGENS DESVANTAGENS UTILIZAÇÃO RECOMENDADA 

Radiografia 
abdominal 

Rápida deteção dos urólitos radiopacos. 
Avaliação das dimensões do rim. 
Técnica não invasiva. 

Não permite determinar o carácter obstrutivo dos 
urólitos. 
O conteúdo fecal no colon pode dificultar a 
visualização dos urólitos. 
Outras estruturas radiopacas podem mimetizar a 
presença de urólitos 

Exame de diagnóstico inicial quando 
suspeita de nefroureterolitíase 
Monitorização do movimento dos ureterólitos 
radiopacos antes e após a aplicação do 
tratamento. 

Urografia de 
excreção 

Identificação/localização de obstrução. 
Avaliação subjetiva da função renal do rim 
não obstruído. 
A ação diurética do agente de contraste 
pode promover a passagem dos 
ureterólitos. 

Eventual diminuição transitória da TFG. 
O grau de valorização do contraste é inversamente 
proporcional à magnitude da azotemia. 
Risco de nefropatia induzida pelo contraste. 

Para confirmar obstrução ureteral em gatos 
não azotémicos ou moderadamente 
azotémicos corretamente hidratados 

Pielografia 
anterógrada 
transcutânea 

Localização precisa do local de obstrução  
Obtenção de urina da pélvis renal para 
análise e cultura. 
Menor risco de nefropatia induzida por 
agente de contraste.  

Invasivo. Necessidade de anestesia geral.  
Requer experiência ecográfica. 
Perda perirenal do agente de contraste e/ou de urina. 
A punção do trato urinário pode reduzir a pressão 
intraureteral e prejudicar a passagem dos ureterólitos. 

Recomendado para confirmar e localizar a 
obstrução ureteral antes da intervenção 
cirúrgica.  

Ecografia 

Avaliação da dilatação da pélvis renal e/ou 
dos ureteres. 
Avaliação do índice de resistência renal 
Não invasivo 

Pode não permitir a localização da obstrução e a 
visualização de urólitos na porção média ou distal do 
ureter 

Corroborar com outras evidências a 
obstrução ureteral em gatos com azotemia 
moderada a grave 

TAC Localização precisa da obstrução Requer anestesia 

Localizar e confirmar o local e a causa de 
obstrução ureteral 
Apesar de ser usado rotineiramente em 
medicina humana, o seu papel não foi 
investigado em gatos com ureterólitos 

Cintigrafia 
renal 

Avaliação da função renal global e 
individual, de uropatias obstrutivas, da 
morfologia renal e do fluxo sanguíneo renal 
relativo  
Não invasivo 

Raramente disponível em MV 
Exposição a radioisótopos 

Único método que permite avaliar a função 
renal individual, particularmente útil quando 
se pretende realizar nefrectomia. 

 
Adaptado de Lulich & Osborne, 2006 
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Tabela 15 - Comparação entre os diferentes tipos de cristais urinários e respetivos 

pHs de cristalização  

TIPO DE MINERAL pH ácido  pH neutro pH alcalino 

Oxalato de cálcio monohidratado + + +/- 

Oxalato de cálcio dihidratado + + +/- 

Fosfato de cálcio +/- + + 

Estruvite +/- + + 

Urato de amónio + + + 

Ácido úrico  + - - 

Xantina + +/- - 
 

Adaptado de Hébert, 2004  

 
Tabela 16 - Aspeto morfológico habitual dos urólitos em função da sua natureza 

TIPO DE MINERAL COR FORMA TAMANHO 

Oxalato de cálcio 

 Monohidratados: 

Castanho (claro a escuro) 

 Dihidratados: Branco ou 

creme, vermelho a preto 

se hematúria 

concomitante 

Variável! 
 Monohidratados: circulares 

ou elípticos, lisos 

 Dihidratados e mistos: 

circulares ou ovóides mas 

muitas vezes rugosos 

 Muito variável 

Fosfato de cálcio 

 De creme a castanho claro 

 Pretos no caso de urólitos 

de DSB mineralizados  

Variável! 
 À exceção da “brushite” não 

têm forma característica 

 Os urólitos de “brushite” são 

geralmente circulares e lisos  

 Variável mas 

geralmente são de 

pequeno tamanho 

Estruvite 
 Branco, creme, castanho 

claro  

 Em forma de disco (bexiga) 

 Rugosos e irregulares 

eventualmente 

 Forma de ovo nos urólitos 

infetados 

 Os urólitos infetados 

têm tendência a ser 

maiores que os 

estéreis 

 Depende do tamanho 

da pélvis renal 

“Purinas” 
 Castanho (claro a escuro)  

 Esverdeados 

 Variável 

 Podem adquirir a forma da 

pélvis renal 

 Variável mas 

geralmente são de 

pequeno tamanho  
 

Adaptado de Osborne et al., 1997 

 
Tabela 17 - Aspeto radiográfico dos diferentes tipos de urólitos encontrados no gato 

TIPO DE MINERAL RADIOPACIDADE ASPETO 

Oxalato de cálcio monohidratado +++ 
Superfície frequentemente lisa, forma redonda (por 
vezes em forma de ouriço do mar) 

Oxalato de cálcio dihidratado ++++ 
Superfície frequentemente rugosa, forma redonda a 
oval (por vezes em forma de ouriço do mar)  

Fosfato de cálcio ++++ Superfície lisa, forma redonda ou geométrica a facetada 

Estruvite + a +++ 
Superfície lisa; forma redonda ou geométrica a 
facetada, pode adquirir a forma da cavidade piélica 
quando alojado no rim 

“Purinas” 0 a ++ 
Superfície lisa, por vezes irregular, forma redonda a 
oval 

Cistina + a ++ 
Superfície lisa, geralmente de pequeno tamanho e 
forma redonda a oval  

Cálculos mistos e compostos + a ++++ Forma varia consoante a composição 

Matriz proteica 0 a + 
Geralmente de forma redonda, mas pode depender da 
localização (pode adquirir a forma da cavidade piélica 
quando alojado no rim) 

 

Adaptado de Hébert, 2004
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Tabela 18 - Comparação entre os diferentes métodos de remoção de urólitos 

TÉCNICA 
LOCALIZAÇÃO 

URÓLITO 

TAMANHO 

URÓLITO / 
NÚMERO 

VANTAGENS DESVANTAGENS ANESTESIA EQUIPAMENTO CONSIDERAÇÕES 

Dissolução 
médica 

Rim Qualquer 

Não 
necessita de 
anestesia ou 
cirurgia 

Não é aplicável a todos os 
tipos de urólitos; resolução 
demorada (semanas a 
meses) 

Não Nenhum 

Eficaz apenas em urólitos de estruvite, 
urato, cistina ou xantina induzidos pelo 
alopurinol. 
Urólitos no rim requerem um tempo de 
dissolução mais longo que os na bexiga 

Nefrotomia / 
Pielotomia 

Nefrólitos e 
ureterólitos 
direcionados 
para o rim 

Qualquer 

Não 
necessita de 
equipamento 
especial 

No caso de pielotomia a 
pélvis renal tem de ser 
distendida 

Sim Cirúrgico 

Deve ser antecipada alguma redução da 
função renal após cirurgia. Difícil localização 
de alguns urólitos na pélvis renal. 
Pielotomia associada a menor lesão renal 

Ureterotomia / 
Ureteroneocis-
totomia 
 

Ureter 

Qualquer 
tamanho, 
pequeno 
número 

Resolução 
rápida da 
obstrução 

Risco de fuga de urina; 
edema ou estenose pós-
cirúrgica pode causar 
obstrução; urólitos múltiplos 
aumentam o risco 

Sim 

Cirúrgico; 
microscópio 
cirúrgico no 
caso dos gatos 

Deve ser usado em ureterólitos clinicamente 
ativos. Requer cirurgião experiente. Maior 
sucesso associado a ureteres dilatados 

Nefroscopia 
transabdominal 

Rim, ureter Qualquer 

Melhor 
acesso, 
visualização 
e menor 
trauma 

Difícil execução e depende 
do grau de dilatação da 
pélvis renal e do ureter. 

Sim 

Cirúrgico; 
microscópio 
cirúrgico; 
endoscópio 
rígido de 

pequeno  

Requer cirurgião experiente. Sucesso 
depende da remoção completa de todos os 
urólitos 

Nefrolitotomia 
percutânea 

Rim, ureter 
proximal 

Moderado a 
grande 

Menos 
invasivo que 
cirurgia 
aberta 

Difícil execução e depende 
do grau de dilatação da 
pélvis renal e do ureter. 

Sim 

Litotritor; 
ureteroscópio 
flexível ou 
cistoscópio 
rígido; tubo 
nefrostomia 

Requer cirurgião experiente. Pode ser 
necessário a colocação de um stent ureteral 
nos casos de trauma/inflamação ureteral 

Stent ureteral Ureter 
Grande 
número 

Pode ser a 
única opção. 

Não estão disponíveis 
rapidamente; difícil 
execução 

Sim 

Cirúrgico; 
fluoroscópio ou 
ecógrafo 
quando acesso 
percutâneo 

Aplicação via retrógrada por acesso 
cistoscópico e via anterógrada por acesso 
percutâneo ou cirúrgico. Pode permanecer 
por vários meses a anos 

SUB Ureter 
Grande 
número 

Opção ao 
stent 

Risco de fuga de urina e 
oclusão (raro); não estão 
disponíveis rapidamente 

Sim 
Cirúrgico; 
fluoroscópio  

Indicado em casos em que a aplicação de 
stents não foi possível ou efetiva 

ESWL Ureter 
Único 
ureterólito 
<3-5mm 

Não 
necessita de 
cirurgia 

 Disponibilidade limitada; a 
capacidade de realizar 
ESWL nos gatos sem 
lesionar o rim é 
controversa. 

Sim 

Litotritor 
extracorporal 
por ondas 
choque; 
fluoroscópio 

Os nefrólitos são mais fáceis de fragmentar 
que os ureterólitos. A nova geração de 
litotritores parece ser mais segura 

Adaptado de Langston et al, 2010 
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Tabela 19 - Agentes que promovem a movimentação dos ureterólitos 

FÁRMACO MECANISMO RESPOSTA DOSE OBSERVAÇÕES 

Fluidoterapia Diurese 
Aumenta a pressão 
hidrostática ureteral 

50 – 60 ml/kg/dia IV 
Monitorização regular; 
Evitar a suplementação 
de potássio 

Manitol Diurese 
Aumenta a pressão 
hidrostática ureteral 

0,25 – 0,5g/kg IV 
durante 20-30 min, 
seguido CRI 
1mg/kg/min durante 
24h 

Estratégia efetiva para 
aumentar o volume de 
urina. Não administrar 
antes dos défices de 
hidratação estarem 
corrigidos. Furosemida Diurese 

Aumenta a pressão 
hidrostática ureteral 

2 – 4 mg/kg IV q6-
8h 

Amitriptilina 
Antidepressor 
tricíclico 

Relaxamento ureteral 1 mg/kg PO q24h 
Possível sedação, 
retenção urinária e ITU 

Prazosina 
Antagonista  
α-adrenérgico 

Relaxamento ureteral 
0,25 mg/gato PO 
q12-24h 

Possível sedação e 
hipotensão; Monitorizar 
pressão sanguínea 

Tansulosina 
Antagonista  
α-adrenérgico 

Relaxamento ureteral 
0,1 mg/10kg PO 
q24h (cães) 

Eficácia e segurança 
desconhecida em gatos; 
Estudos no Homem 
demonstraram eficácia  

Amlodipina 
Bloqueador 
dos canais de 
cálcio 

Relaxamento ureteral 
0,625 mg/gato PO  
q24h 

Eficácia e segurança 
desconhecida em gatos; 
A vasodilatação 
sistémica pode ainda 
reduzir a TFG 

Nifedipina 
Bloqueador 
dos canais de 
cálcio 

Relaxamento ureteral 

A dose para 
promover o 
relaxamento 
ureteral ainda não 
foi determinada 

Eficácia e segurança 
desconhecida em gatos; 
Estudos no Homem 
demonstraram eficácia 

Glucagom 
Hormona 
polipéptida 

Relaxamento ureteral 
0,05 – 0,1 mg/gato 
IV 

Um estudo em gatos não 
demonstrou eficácia; 
pode ocorrer efeitos 
secundários 

Prednisona 
Anti-
inflamatório 

Reduz a inflamação 
ureteral e o edema 

4 mg/kg PO q24h 

Eficácia e segurança 
desconhecida em gatos; 
Estudos no Homem 
demonstraram eficácia 
na obstrução aguda 

Dexametasona 
Anti-
inflamatório 

Reduz a inflamação 
ureteral e o edema 

0,125 – 0,5 mg/gato 
IV ou IM q24h 

Eficácia e segurança 
desconhecida em gatos. 
Estudos no Homem 
demonstraram eficácia 
na obstrução aguda 

Meloxicam AINES 

Minimiza a 
inflamação e 
proporciona 
analgesia 

0,1 – 0,2 mg/kg 
q72h 

Contra-indicado em 
animais com insuficiência 
renal, pode causar 
isquemia renal 

Enalapril IECA 
Reduz a expansão 
intersticial e fibrose 

0,25 – 0,5 mg/kg 
q12-24h 

O sistema renina-
angiotensina promove 
fibrose intersticial 
progressiva em ratos 
com obstrução ureteral; 
Eficácia e segurança 
desconhecida em gatos 

 
Adaptado de Lulich & Osborne, 2006 e Lane, 2009 
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Tabela 20- Estratégias preventivas para urólitos de oxalato de cálcio e estruvite 

OXALATO DE CÁLCIO 

Objetivo: controlo dos fatores de risco (hipercalciúria, hiperoxalúria, acidúria e hipocitratúria) 

Considerações médicas 
Avaliar regularmente a concentração de cálcio ionizado no 
soro  

Considerações nutricionais 

Alimentação não acidificante (pH> 6,15– 6,29), com elevado 
teor de humidade e formulada de forma a evitar proteína, 
cálcio, oxalato e sódio em excesso 

Quantidades adequadas de fósforo, magnésio e vitamina B6 
sem suplementação excessiva de vitaminas C e D 

Não restringir ou suplementar o cálcio  

Evitar alimentos ricos em oxalato (ex.: espinafres) 

Em gatos com hipercalcemia idiopática, alimentação com 
níveis reduzidos de vitamina D e de cálcio e níveis superiores 
de fibra (ex.: Hill’s Prescription Diet® w/d®  

Considerações farmacológicas 

Citrato de potássio (50-75mg/Kg PO q12-24h) se pH urinário 
consistentemente <6,2 

Vitamina B6 (2-4mg/Kg q 24-48h) em pacientes que 
consomem exclusivamente alimentos humanos ou dietas com 
insuficiente vitamina B6 

Diuréticos de Tiazida (1-2mg/Kg q12h) apenas em gatos sem 
hipercalcemia e com litíase altamente recorrente, e com 
constante monitorização dos sinais de desidratação, 
hipocaliemia e hipercalcemia 

Bisfosfonatos  

Probióticos  

ESTRUVITE 

Objetivo: controlo dos fatores de risco (alcalemia/alcalúria, ITU) e diminuição da concentração 
dos percursores de estruvite 

Considerações médicas 

Controlo do pH urinário  

No caso de ITU, evitar a antibioterapia empírica devendo-se 
fazer em primeiro lugar cultura de urina 

Controlo dos fatores de risco metabólicos que causam 
alcalemia e subsequentemente alcalinúria (acidose tubular 
renal, hipoxemia, utilização crónica de diuréticos, 
administração de antiácidos, vómitos crónicos e 
hiperaldosteronismo)  

Considerações nutricionais 

Utilização de dietas com restrição de fósforo e magnésio e 
que promovem acidificação da urina (ph<6,4). Contudo, 

Utilização de dietas húmidas e/ou aumento do consumo de 
água até se obter uma densidade urinária inferior a 1,030 

Considerações farmacológicas 
Considerar a administração de metionina ou cloreto de 
amónia em pacientes que consomem dietas não acidificantes 

Adaptado de Minnesota Urolith Center, 2013a, 2013b 
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ANEXO III – APLICAÇÃO DA ENDOSCOPIA NO TRATAMENTO DAS LITÍASES DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR EM GATOS  

 
Tabela 21 – Principais alterações ecográficas no trato urinário identificadas nos felinos em estudo 

ID 

L
o

c
a

l.
 RINS URETERES 

BEXIGA E 

URETRA Litíase Dimensão Arquitetura 
Outras alterações compatíveis 
com: 

Litíase (nº, localização, 
caracter) 

Estrutura 
Outras 
alterações: 

1 

E  

Atrofiados 

Pielectasia 

Nefrite intersticial bilateral 

Sedimento, sub-
obstrutivo  

- - 
Sedimento/litíase 
vesical e uretral 

D  Hidronefrose 
Ureterólito (1) e 

sedimento, obstrutivo 

2 
E  Aumentado Pielectasia 

bilateral 

Uroperitonite/peritonite 
exsudativa 

Urólitos ureter proximal 
(>1), obstrutivo? 

Dilatação 
proximal - 

Sedimento/litíase 
vesical 

D  - - - - 

3 

E  

Aumentados 
Hidronefrose 

bilateral 
- 

Urólitos ureter médio (1) 
e distal (1), obstrutivo Dilatação e 

espessamento 
- 

Sedimento 
vesical 

D >1 
Urólitos ureter médio (2) 

e distal (1), obstrutivo 

4 

E 1 Atrofiado - Nefropatia crónica  - - 

- 
Sedimento 

vesical D  - Pielectasia - 
Urólito ureter médio (1), 

obstrutivo 
Dilatação 

5 
E  - 

- 

- Ureterólitos (>1), 
obstrutivo - - - 

D >1 Aumentado Pielonefrite - 

6 

E  Atrofiado - 
Nefrite intersticial 

crónica/Pielonefrite crónica 

- - 

- - 
D 1 - Pielectasia 

Urólitos ureter proximal 
(2), obstrutivo 

Dilatação 

7 D >2 - Pielectasia - 
Urólitos ureter proximal 

(>1), sub-obstrutivo? 
Dilatação - Cistite 

8 

E >1 

Aumentados 
Hidronefrose 

bilateral 
- 

Urólitos ureter proximal 
(2), obstrutivo Dilatação 

bilateral 
- - 

D  
Urólitos ureter proximal 

(2), obstrutivo 

9 
E  Atrofiado - 

Nefrite intersticial crónica - 
- 

- - 
D 1 Aumentado Hidronefrose Dilatação 

10 
E >1 

- 
Pielectasia 

Nefropatia crónica 
Sedimento sub-

obstrutivo bilateral 
Dilatação 
bilateral 

- 
Sedimento 

vesical D >1 Hidronefrose 

11 
E  

- 
- 

Mineralização dos bacinetes 

Pequenos 
urólitos/sedimento ureter 

distal, não obstrutivo 
- 

- 
Sedimento/litíase 
vesical e uretral 

D  Pielectasia - Dilatação 
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12 

E  

- 
Hidronefrose 

bilateral 
- 

Urólitos ureter proximal 
(2), obstrutivo 

Dilatação 

- Litiase vesical 
D >1 

Urólito ureter proximal 
(1), sub-obstrutivo 

- 

13 

E 1 

Atrofiados 

Pielectasia 
Nefrite intersticial 

crónica/Glomerulonefrite crónica 
associada a fibrose/Pielonefrite 

- - 

- 
Dilatação e 
sedimento 

vesical 
D 1 Hidronefrose 

Hematoma ou sedimento no 
bacinete 

Urólitos ureter proximal 
(1) e distal (1), obstrutivo 

Dilatação 

14 
E >1 

Atrofiados 
Pielectasia Nefrite intersticial 

crónica/Glomerulonefrite crónica 
- - - - 

D >1 - 

15 

E 1 - Hidronefrose 
- Urólito ureter proximal 

(1), obstrutivo 
Dilatação - Dilatação e 

sedimento 
vesical D  Aumentado Pielectasia 

Pielonefrite/Glomerulonefrite/Nefri
te Intersticial 

- - Ureterite 

16 

E >1 Aumentado Hidronefrose Mineralização/fibrose do bacinete 
Urólitos ureter distal 

(>1), obstrutivo 

Dilatação 
bilateral 

- - 
D  - Pielectasia Pielonefrite 

Urólitos ureter médio 
(>1) 

Sedimento ureter 
proximal 

17 
E 2-3 

- 
- 

- - - - 
Sedimento 

vesical D  Pielectasia 

18 

E  

Atrofiados 
Pielectasia 

bilateral 
Nefropatia crónica 

Urólito ureter proximal 
(1), obstrutivo 

Dilatação 
bilateral 

- 
Ausência total de 

conteúdo 
D 1 

Urólitos ureter proximal 
(1) e distal (1), 

obstrutivos 

19 

E 5 - Hidronefrose 
Fibrose/Nefropatia crónica 

bilateral 
Pielonefrite esq. 

Urólito ureter distal (1), 
sub-obstrutivo 

Dilatação - 

Sedimento 
vesical 

D 2 Atrofiado Pielectasia 
Urólitos ureter proximal 

(1) médio (1) e distal (1), 
obstrutivos 

Dilatação e 
espessamento 

Ureterite 

20 

E  Atrofiado - Fibrose renal - - 

- 
Sedimento 

vesical D  - Hidronefrose Nefrite intersticial crónica 
Urólito ureter proximal 

(1), obstrutivo 
Dilatação 

21 

E 3 Aumentado Hidronefrose 
- Urólitos ureter distal (2-

3), obstrutivo 
Dilatação 

- - 
D 1 Atrofiado Pielectasia 

Nefropatia congénita/Nefrite 
intersticial crónica eventualmente 

associada a pielonefrite 
- - 

22 E >1 - Hidronefrose Nefrite intersticial crónica - -  Sedimento 
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D  Atrofiado - - 
Dilatação e 

espessamento 

Obstrução ou 
estenose 
cicatricial 

vesical 

23 

E >1 

- 
Hidronefrose 

bilateral 
Nefropatia crónica/fibrose 

Sedimento ureter médio, 
sub-obstrutivo 

Dilatação 
bilateral 

- - 
D >1 

Sedimento ureter 
proximal, urólito ureter 
médio, sub-obstrutivo 

24 

E 1 

Atrofiados 

- 

Nefrite intersticial crónica 

- 
Dilatação 
bilateral 

- 
Litíase e 

sedimento 
vesical 

D 1 Pielectasia 
Sedimento ureteral, sub-

obstrutivo 

25 

E  Aumentado 

Pielectasia 
bilateral 

Nefropatia crónica 

Urólitos ureter proximal 
(1) distal (3), obstrutivo? 

Dilatação -  

D  - 
Urólito ureter distal (1), 

sub-obstrutivo? 
- 

Suspeita 
ruptura ureteral 
ou rim dto não 

funcional 

Sedimento 
vesical 

26 

E 1 Atrofiado - Nefropatia crónica - - - 

Sedimento 
vesical D 1 Aumentado Hidronefrose - 

Sedimento e urólitos 
ureter distal (>1), sub-

obstrutivos 

Dilatação e 
espessamento 

Ureterite 

27 
E  - - 

- - - - - 
D  2 Aumentado Hidronefrose 

28 
E  

- - 
Mineralização/cristais nos 

bacinetes 
- - - 

Litíase vesical e 
cistite D 1 

29 

E 1 

- - - 

- 

- - 
Suspeita rutura 

vesical D  
Urólitos ureter distal (2), 

sub-obstrutivos 

30 

E 1 

- 

- Pielonefrite - - - 
Sedimento 

vesical  D  Pielectasia - 
Urólito ureter distal (1), 

obstrutivo 
Dilatação e 

espessamento 
Ureterite/Rutura 

ureteral 

31 

E  - - - - - - 
Sedimento 

vesical 

D   Pielectasia 
 Urólito ureter distal (1), 

sub-obstrutivo? 
Dilatação   
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Tabela 22 - Resumo dos sinais clínicos, localização e número de urólitos, tempo até início do tratamento*, procedimento realizado, 

evolução clínica durante o internamento, tempo até alta e análise urólitos dos felinos em estudo 

ID 
RAÇA, 

GÉNERO, 
IDADE 

SINAIS CLÍNICOS LOCAL E Nº URÓLITOS 
TEMPO 

ATÉ TX* 
PROCEDIMENTO 

INTERNAMENTO E TEMPO ATÉ 

ALTA 
ANÁLISE 

URÓLITOS 

1 
Doméstica,  
Macho, 6 A 

Ataxia, ventroflexão cabeça, 
prostração 

Sedimento ureter E, 
Ureterólito e sedimento D 
Cistólitos/Sedimento vesical e 
uretral 

1 d 
Médico (NaCl + suplem. K+, diurético, 
oxigenoterapia, alim. renal) 

Resolução hipocaliemia e 
melhoria azotemia. Persistência 
litíase. 3 d 

- 

2 
Doméstica,  
Macho, 2 A 

Prostração, dor abdominal, alt. 
comportamento, disúria e 
hematúria  

Ureterólitos D (>1)  
Cistólitos/Sedimento vesical 

3 d 
Médico (LR, analgesia, antiemético, 
protetor gástrico, relaxante muscular, 
alim. renal)   

Melhoria azotemia. Resolução 
obstrução ureteral. 5d 

Cristais 
CaOx 

3 
Doméstica,  
Fêmea, 6 M 

Prostração, vómito, anorexia, 
polidipsia 

Nefrólitos D (>1) 
Ureterólitos bilaterais (2E/3D) 
Sedimento vesical 

3 d 
Médico (LR, analgesia, antiemético, 
protetor gástrico, alim. renal) 

Mau prognóstico. Eutanásia 1 
dia depois início do tx 

- 

4 
Doméstica,  
Fêmea, 5 A 

Prostração, anorexia, perda de 
peso, hipotermia, desidratação  

Nefrólito E (1)  
Ureterólito D (1)  
Sedimento vesical 

30 d 
Médico (LR + suplem. NaHCO3, 
diurético, oxigenoterapia, analgesia, 
antiemético, AB, alim. renal) 

Degradação clínica e 
laboratorial. Eutanásia 1 dia 
depois início do tx 

- 

5 
Doméstica,  
Macho, 1 A 

Prostração, anorexia, dor 
abdominal, hipertermia, 
desidratação, icterícia 

Nefrólitos D (>1) 
Ureterólitos E (>1) 

17 d 
Médico (LR, analgesia, AB, AINE, 
protetor gástrico, alim. renal) 

Degradação clínica. Eutanásia 
2 dias depois início do tx  

- 

6 
Persa 
Macho, 4,5A 

Dispneia, discordância 
respiratória, alteração 
comportamento 

Nefrólito D (1) 
Ureterólitos D (2) 

4 d 
Médico (LR, diurético, analgesia, 
antiemético, antiespasmódico, alim. 
urinário)   

Melhoria azotemia. Ausência de 
migração dos urólitos mas 
resolução hidronefrose. 7d 

- 

7 
Doméstica,  
Fêmea, 3 A 

Prostração, vómito, anorexia, 
DRC (nefroureterectomia) 

Nefrólitos D (>1) 
Ureterólitos D (>1) 

5 d 
Médico (LR, analgesia, AB, 
antiespasmódico, alim. renal)   

Resolução azotemia. Ausência 
de migração dos urólitos mas 
resolução hidronefrose. 4d 

- 

8 
Doméstica,  
Fêmea, 8 A 

Prostração, anorexia, 
oligodipsia, caquexia, 
hipotermia, desidratação, 
estomatite, halitose, anemia 

Nefrólitos E (>1) 
Ureterólitos bilaterais (2E/2D) 

7 d 
Médico (LR, analgesia, antiemético, 
protetor gástrico, alim. renal) 

Degradação clínica e 
laboratorial. Eutanásia 1 dia 
depois início do tx 

- 

9 
Doméstica,  
Fêmea, 9 A 

Prostração, anorexia, oligúria, 
oligodipsia, alteração 
comportamento, desidratação, 
estomatite 

Nefrólito D (1)  2 d 
Médico (LR + suplm. HCO3, 
analgesia, antiemético, protetor 
gástrico, quelante fósforo, alim. renal) 

Acidose metabólica persistente 
e episódios convulsivos. 
Eutanásia 2 dias depois início 
do tx 

- 

10 
Bengal, 
Fêmea, 5,5A 

Prostração, vómito, anorexia, 
ataxia, perda de peso, 
desidratação, ptialismo, 
halitose 

Pequenos nefrólitos bilaterais  
Sedimento ureteral bilateral e 
vesical 

3 d 
Médico (LR, AB, antiemético, protetor 
gástrico, quelante fósforo, alim. renal) 

Resolução azotemia. 
Resolução da obstrução 
ureteral. 4d 

Cristais 
CaOx 

11 
Doméstica,  
Macho,4 M 

Hematúria 

Pequenos ureterólitos e/ou 
sedimento E 
Cistólitos/Sedimento vesical e 
uretral 

5 d Médico (LR, AINE, alim. urinário) 
Sem sinais clínicos. 
Persistência urólitos/sedimento. 
3d 

Cristais 
CaOx 
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12 
Doméstica,  
Macho, 7 A 

Perda de peso, desidratação 
Nefrólitos D (5)  
Ureterólitos bilaterais (3E/2D)  
Cistólitos (3) 

60 d (1d) 
Nefroscopia bilateral, ureterotomia E, 
cistotomia 

Agravamento azotemia. 
Persistência litíase renal e 
ureteral unilateral. 10 d 

CaOx 

13 
Doméstica,  
Fêmea, 4 A 

Anorexia, polidipsia, periúria 
Ureterólito D (1) + sedimento 
ureteral 

30 d (2d) 
Nefroscopia bilateral, ureterotomia D, 
cistotomia 

Boa evolução clínica. Melhoria 
azotemia. 4d 

100% CaOx 
monoidratado 

14 
Doméstica,  
Fêmea, 4,5A 

Anorexia, desidratação, anemia Nefrólitos bilaterais (1E/>5D) 20 d (1d) Nefroscopia bilateral, cistotomia 
Boa evolução clínica. Melhoria 
azotemia. Persistência anemia 
e litíase ureteral. 11d 

CaOx 

15 
Doméstica,  
Macho, 7 A 

Fraqueza, ventroflexão cabeça, 
vómito, anorexia, desidratação 

Ureterólito E (1)  7 d (3d) 
Nefroscopia e ureterotomia E, 
cistotomia 

Boa evolução clínica. 
Resolução azotemia. 4d 

100% CaOx 
monoidratado 

16 
Bosque, 
Fêmea, 3 A 

Anorexia, vómito, polidipsia, 
perda de peso, anemia 

Nefrólitos bilaterais (>5E/>5D)  
Ureterólitos bilaterais (2E/1D)  

60 d (2d) 
Nefroscopia bilateral, ureterotomia 
bilateral, cistotomia  

Boa evolução clínica. 
Resolução azotemia. 
Persistência anemia. 14d 

100% CaOx 
monoidratado 

17 
Doméstica,  
Macho, 11M 

Shunt porto-sistémico 
(prostração/agitação, anorexia, 
atraso crescimento, ptialismo) 

Nefrólitos E (2) 
Cistólitos 

21 d (1d) 
Oclusão shunt porto-ázigos 
Nefroscopia E, cistoscopia 

Excelente evolução clínica. 6d Urato 

18 
Birmanês, 
Fêmea, 2 A 

Prostração, vómito, anorexia 
Nefrólitos bilaterais 
Ureterólitos bilaterais 

270 d 
(1d) 

Nefroscopia bilateral, ureterotomia 
dupla E e simples D, cistotomia 

Persistência obstrução bilateral 
devido a estenose ou 
hematoma. Eutanásia 1 dia 
depois da cirurgia 

? 

19 
Persa, 
Fêmea, 9 A 

Anorexia, vómito, polidipsia, 
disúria, hematúria, diarreia, 
caquexia, hipertermia, 
desidratação, anemia 

Nefrólitos bilaterais (5E/2D) 
Ureterólitos bilaterais (2E/3D) 

7 d (2d) 
Nefroscopia bilateral, ureterotomia D, 
cistotomia 

Boa evolução clínica. 
Resolução azotemia. 
Persistência anemia e litíase 
ureteral. 20d 

100% 
CaOx (4) 

100% 
proteína (1) 

20 
Doméstica,  
Macho, 5 A 

Prostração, anorexia, perda 
peso, desidratação, hipotermia 

Ureterólito D (1) 
10 d (1 

d) 
Nefroscopia e ureterotomia D 

Fuga urina a partir local 
ureterotomia. Eutanásia 4 dias 
depois da 1ª cirurgia. 

CaOx 

21 
Chartreux, 
Fêmea, 10A 

Azotemia sem repercussão 
clínica 

Nefrólitos L (5) 
Ureterólitos L (>10) 

5 d (0 d) Nefroscopia E, cistotomia 
Boa evolução clínica. Melhoria 
azotemia. 4d 

CaOx 

22 
BSH, 
Fêmea, 9 A 

Prostração, anorexia, disúria, 
perda peso, desidratação, 
anemia 

Estenose cicatricial 2ª à 
passagem de ureterólitos 

31 d (1d) Neoureterostomia D 

Pielonefrite infeciosa. 
Agravamento anemia. 
Degradação clínica. Eutanásia 
8 dias depois da cirurgia 

? 

23 
Siamês, 
Macho, 8,5ª 

Prostração, anorexia, vómito 
desidratação 

Nefrólitos bilaterais 
Ureterólitos bilaterais 

15 d (1d) 
Nefroscopia bilateral, stents ureterais 
bilaterais, cistotomia 

Peritonite, ascite e 
broncopneumopatia. Eutanásia 
3 dias depois da cirurgia 

60% CaOx 
25% proteína 

15% 
carbapatite   

24 
Birmanês, 
Fêmea, 6,5A 

Prostração, anorexia, 
hematúria 

Nefrólito D (1) 
Ureterólito D (1) 

12 d (7d) Nefroscopia bilateral, cistotomia 
Coagulação vascular 
disseminada. Eutanásia 3 dias 
depois da cirurgia 

CaOx 

25 
Doméstica,  
Macho, 2,5A 

Prostração, anorexia, vómito, 
anúria 

Ureterólitos bilaterais 
(>1E/1D) 

8 d (6d) 
Tubos nefrostomia bilaterais. 
Recolocação tubos nefrostomia 
Nefroscopia bilateral 

Paragem cardiorrespiratória 
durante a última intervenção 
cirúrgica (nefroscopia). 

100% CaOx 
monoidratado 

26 
Doméstica, 
Macho, 8 A 

Vómitos, anorexia, agitação 
Nefrólitos bilaterais 
Ureterólito D 
Sedimento Vesical 

60 Cirurgia não aceite - Eutanásia - - 

27 
Doméstica, 
Fêmea, 4 A 

Vómitos, anorexia, polidipsia, 
desidratação 

Nefrólitos D 5 Cirurgia não aceite – Eutanásia - - 
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28 
Doméstica, 
Fêmea, 12A Disúria, hematúria 

Nefrólito D 
Cistólitos 

13 Proposto Cirurgia – não compareceu - - 

29 
Birmanês, 
Macho, 10 A 

Disúria, prostração, bradicardia 
Nefrólito E 
Ureterólitos D 

1 
Algaliação sem sucesso e suspeita 
rutura vesical – Eutanásia 

- - 

30 
Doméstica, 
Fêmea, 6 A Anúria, anorexia 

Nefrólito E 
Ureterólito D 
Sedimento Vesical 

1 
Suspeita de rutura ureteral 
Cirurgia não aceite – Eutanásia 

- - 

31 
Doméstica, 
Macho, 6 M 

Diarreia Ureterólito D 60 Controlo ecográfico - - 

 
Legenda: 
 

A -  anos       M – meses        d - dias        E – esquerdo       D - direito 
 
* - O tempo até tratamento (tx) - tempo decorrido em dias (d) entre a manifestação dos 1ºs sinais clínicos (reportados pelo dono) e o início do tratamento. O tempo desde a 
admissão na VetAgro Sup até à realização de cirurgia é dado entre parêntesis 
 


