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RESUMO 
 

 

 

 

 

 

A cistite idiopática felina tem uma etiologia multifatorial e complexa. Ocorrem algumas 

semelhanças entre doença idiopática felina e cistite intersticial humana e ainda um 

provável envolvimento de fatores neurogênicos e estressantes na inflamação vesical. 

Através de um relato de caso de um felino, macho, SRD, de aproximadamente três anos 

de idade, atendido em maio de 2012 na Clinica Veterinária VETMASTERS, localizada 

em São Paulo, apresentando polaciúria e possível hematúria há três dias, o presente 

estudo também irá descrever as principais alterações clínicas, epidemiológicas e 

laboratoriais, diagnóstico e principais formas de tratamento da cistite intersticial em 

felinos. 

 

 
Palavras chaves: Cistite idiopática, relato de caso, felino. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Uma etiologia multifatorial e complexa é atribuída à cistite idiopática felina. Diversos 

estudos sugerem semelhanças entre doença idiopática felina e cistite intersticial humana, 

citando ainda o provável envolvimento de fatores neurogênicos e estressantes na inflamação 

vesical, especialmente em casos recidivantes ou onde a causa de base pode permanecer 

desconhecida (idiopática). 

Atualmente, muitos gatos domésticos apresentam sinais clínicos de alterações no trato 

urinário inferior que incluem diversas alterações tais como esforço e tentativas frequentes 

durante o processo de micção, periúria (micções inapropriadas), disúria (micção dolorosa) e 

hematúria (presença de sangue na urina), por não caracterizarem uma doença especifica, esses 

sinais podem ser observados em diversas patologias do sistema urinário inferior, tais como, 

cálculos na vesícula urinária, infecções bacterianas e neoplasias, sendo de difícil diagnóstico 

para o clinico veterinário normalmente é dito como cistite idiopática felina (BUFFINGTON; 

et al., 1996). 

Antigamente, esses sinais clínicos eram considerados como Síndrome Urológica  

Felina (SUF), passando a ser praticamente o final de quase todos os diagnósticos das afecções 

urológicas felina, sem a preocupação da existência de outras possíveis causas que possam 

desencadear esses sintomas, logo, esse termo caiu em desuso possibilitando um manejo e um 

tratamento especifico de inúmeras outras causas de doenças do trato urinário com causas 

identificadas, uma anamnese detalhada deve ser feita para tentar estabelecer uma possível 

causa para o quadro em cada caso individualmente (OSBORNE et al., 2004). 

A cistite intersticial felina também é conhecida como cistite idiopática felina (CIF), é 

uma das doenças caracterizadas por manifestações clínicas e por alterações morfológicas na 

vesícula urinária que tenham como causa idiopática, ou seja, não há uma causa especifica, e 

corresponde a maioria dos casos não obstrutivos e tem como principal causa a periúria, ou 

seja, eliminações inadequadas de urina (GUNN-MOORE, 2003; SEAWRIGHT et al., 2008). 

Cerca de 60% dos casos de DTUIF tem causa idiopática; acredita-se que as causas 

idiopáticas não tenham sempre em comum a mesma etiologia. 

Podendo ocorrer tanto em machos quanto em fêmeas, o spray urinário está relacionado 

a demarcação de território, e deve ser diferenciado de periúria, essa demarcação de território é 

um comportamento natural que ocorre em gatos saudáveis (OSBORNE et al., 2004). 
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Uma completa anamnese, análise clínica e comportamental ajudam na correta 

diferenciação entre essas manifestações levando a um correto diagnóstico e tratamento 

(NEILSON J. C., 2004). 

Desde 1990, a doença idiopática do trato urinário que acomete os felinos é apontada 

como uma doença similar a que acomete pacientes humanos em manifestações clínicas e 

patológicas (CLASPER, 1990). Tanto nos humanos quanto nos felinos a etiologia da 

inflamação das vias urinárias é de origem desconhecida (MESSING, 1987; RATNER, 2001). 

Acredita-se que em ambas as patologias ocorram uma redução na excreção renal de 

glicosaminoglicanos, que tem como principal função proteger o epitélio urinário controlando 

a sua permeabilidade. (BUFFINGTON et al., 1996; GAO; BUFFINGTON, 1994). 

A cistite idiopática felina pode acometer até dois terços dos pacientes atendidos, e 

inúmeros métodos diagnósticos encontram-se disponíveis, facilitando a identificação de 

fatores etiológicos, quando presentes. Destacam-se a avaliação radiográfica e 

ultrassonográfica das vias urinárias, análise de sedimento e cultura urinária (urinálise), 

hemograma, bioquímica sérica, citologia e histopatologia. 

O tratamento da cistite idiopática felina visa primeiramente a identificação e correção 

da causa base, e envolve correção no manejo alimentar, aumentar a ingestão de líquidos, 

fornecimento de alimentos úmidos, modificações ambientais, eliminação de fatores de risco, 

administração de drogas ansiolíticas, anti-inflamatórios, analgésicos, feromônios sintéticos. 
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1. REVISÃO DE LITERSTURA 

 

 

 
1.1 Anatomia do sistema urinário 

 

 

A bexiga ou vesícula urinária é um órgão extra peritoneal localizado no abdômen 

caudal, recoberta por peritônio, a sua parede possui três camadas: mucosa, submucosa e 

muscular (KEALY; McALLISTER, 2005). 

A bexiga é dividida em três porções: cranial, chamada de ápice ou vértice (que em seu 

centro possui um tecido cicatricial que é um vestígio do úraco, órgão fetal responsável pela 

ligação entre a bexiga e o alantóide), porção média ou corpo da bexiga e porção caudal ou 

colo. O músculo detrusor (responsável pelo esvaziamento da bexiga) é formado entre o ápice 

e o corpo da bexiga com a sua musculatura lisa (CORGOZINHO; SOUZA, 2003). 

Os felinos tem a bexiga em formato de feijão e localiza-se mais cranialmente em 

comparação aos cães, e mais cranialmente nas fêmeas do que nos machos. Na porção caudal 

está ligada ao reto, ao cólon descendente, nos machos está ligada ao intestino delgado e nas 

fêmeas ligada ao ligamento largo do útero e à parede lateral da pelve na sínfise pélvica, em 

ambos os sexos, para manter a bexiga na posição existem dois ligamentos laterais e um  

ventral que a prendem na parede lateral da pelve e na sínfise pélvica, a bexiga pode mudar de 

posição de acordo com o seu grau de enchimento (KEALY; McALLISTER, 2005). 

As fêmeas possuem a uretra localizada no assoalho da pelve e vagina, e tem um menor 

comprimento, maior elasticidade e diâmetro em comparação a dos machos (CORGOZINHO; 

SOUZA, 2003). 

Os machos possuem uma uretra divida em quatro partes: pré-prostática (estendida 

desde o colo da bexiga até a próstata), prostática, pós-prostática ou membranosa (estendida  

até a glândula bulbo uretral) e peniana (localizada entre a glândula bulbo uretral e 

extremidade do pênis) (CORGOZINHO; SOUZA, 2003). 

A bexiga e a uretra recebem a inervação simpática realizada pelo nervo hipogástrico 

do segmento da medula espinhal entre as vertebras L1 – L4, já o nervo pélvico que é 

descendente das raízes nervosas entre os segmentos das vertebras S1 – S3 realiza a inervação 

parassimpática colinérgica, o nervo pélvico age sobre o músculo detrusor e estimula a 

contração da bexiga e o nervo pudendo é o responsável pela inervação somática e pela 

inervação do esfíncter uretral externo (OSBORNE et al., 2004 ). 
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1.2 Sinais Clínicos 

 

 

Os sinais clínicos da cistite idiopática nos gatos incluem diversas manifestações, como 

tentativas frequentes e esforço de micção, micções inapropriadas (periúria), micções  

dolorosas (disúria) e presença de sangue na urina (hematúria). Esses sinais não caracterizam 

uma doença específica e podem ser observadas em gatos com cálculos na bexiga, infecções 

bacterianas, neoplasia ou lesões por massas vesicais. Em aproximadamente dois terços dos 

casos, os clínicos não conseguem diagnosticar uma causa específica para esses sinais clínicos, 

portanto se referem a sinais clínicos como cistite idiopática felina (BUFFINGTON et al., 

1996). 

A etiologia da inflamação das vias urinárias é desconhecida (MESSING, 1987; 

RATNER, 2001). Sabe-se que tanto em humanos como nos felinos, ocorre uma diminuição da 

excreção renal de glicosaminoglicanas e alteração na permeabilidade epitelial da bexiga 

(BUFFINGTON et al., 1996; GAO; BUFFINGTON, 1994). Os glicosaminoglicanos (GAGS) 

são substâncias que exercem importante função de proteção do epitélio vesical, controlando 

sua permeabilidade. Portanto, um baixo nível urinário de GAGS, normalmente, está associado 

a um aumento na permeabilidade do epitélio vesical, o que permite que constituintes da urina 

cheguem às camadas subepiteliais, induzindo o aparecimento de processo inflamatório 

(BUFFINGTON et al., 1996; OSBORNE et al., 2004; HAGIWARA; RECHE, 2004; SOUZA, 

2003). 

 

 

1.3 Epidemiologia 

 

 

 
Segundo OSBORNE et al. (2004) a CI ocorre em machos e fêmeas felinos de todas as 

idades, porém é mais comum em fêmeas jovens de meia-idade (média de 3,5 anos, variação 

de 0,5 a 17,5 anos). 

A cistite idiopática é rara em gatos novos (abaixo de um ano de idade), e pouco 

comum em gatos acima de 10 anos (OSBORNE et al, 2004). 

Acredita-se que animais que apresentam baixo nível de atividade física, moram em 

ambientes restritos, períodos intensos de chuvas, mudança de moradia nos últimos três meses, 
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presença ou adição de um novo gato (especialmente quando existir conflitos entre eles) e uma 

dieta a base de ração seca são alguns fatores que podem induzir estresse em alguns gatos 

(JONES et al., 2000). 

Também são consideradas como fonte de estresse alterações na caixa sanitária 

(incluindo local, limpeza, tipo de areia), mudanças bruscas na dieta, presença de obras na 

casa, alterações na rotina dos proprietários (GUNN-MOORE, 2003). Segundo Cameron 

(2004), conclui-se que vários fatores são possíveis de induzir estresse em gatos e 

consequentemente a cistite idiopática, sendo o mais relevante dividir a moradia com outro 

gato com o qual pode-se desenvolver relações de conflito. 

 

 

1.4 Etiopatogenia 

 

 

A cistite idiopática felina é semelhante com a cistite intersticial humana, existe uma 

teoria de que a principal causa seja a mesma para ambas as espécies, provavelmente uma 

inflamação neurológica que tem como possível fator desencadeante o estresse. 

Incluem-se entre as semelhanças micção por irritação crônica, urina estéril, 

neovascularização, ulceração, edema de mucosa e diminuição na produção de 

glicosaminoglicanos na parede na bexiga (BUFFINGTON et al., 1996). 

O estresse, dito como fator desencadeante ou fator exacerbador das síndromes,  

envolve interações complexas entre os principais ramos do sistema nervoso e endócrino, onde 

o sistema nervoso simpático libera catecolaminas (norepinefrina e epinefrina) e o sistema 

endócrino libera cortisol através das glândulas adrenais; todas essas alterações somadas a 

outras desordens do organismo sugerem que a síndrome que acomete a bexiga seja mais uma 

consequência do à origem da cistite (OSBORNE, 2004). 

A inflamação neurogênica pode ser baseada a causas ambientais que podem ser fatores 

estressantes para alguns felinos, todo esse processo tem origem no cérebro onde o estresse irá 

estimular o sistema nervoso simpático que estimula as fibras C (“fibras da dor”, amielínicas,, 

localizadas na parede da submucosa da bexiga), quando essas fibras são estimuladas, 

transmitem um estimulo para a medula espinhal que é entendido como dor, com essa sensação 

de dor liberam uma substância chamada de substância P (um neurotransmissor que 

potencializa a inflamação) e se liga aos seus receptores que também estão presentes na parede 

na bexiga e também são receptores para dor; através desses estímulos, a substância P 
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desencadeia vários eventos como: dor, aumento da permeabilidade da parede da bexiga e das 

paredes dos vasos, contração muscular, diminuição ou alteração da camada superficial da 

mucosa de glicosaminoglicanos (GAGs) e degranulação de mastócitos que liberam uma 

grande quantidade de mediadores inflamatórios (histamina, heparina, serotonina, e vários 

tipos de citocinas e prostaglandinas) onde a longo prazo irão aumentar a estimulação das 

fibras C desencadeando uma reação continua lesionando ainda mais a barreira de 

glicosaminoglicanos (GAGs) intensificando a doença (Buffington et al. 1996; GUNN- 

MOORE, 2003). 

Segundo Hagiwara e Reche (2004) reforçando essa hipótese, estudos realizados a 

partir de exames histopatológicos e biópsias da parede vesical de gatos com CIF, 

demonstraram a presença de grandes quantidades de mastócitos e um significativo aumento  

de fibras C e receptores P nas mesmas. 

Presentes na urina, as moléculas de glicosaminoglicanos (GAGs), podem ser oriundas 

do próprio trato urinário ou do plasma através da filtração glomerular, essas substâncias 

desempenham um papel importante no funcionamento do urotélio, participando da regulação 

de processos de transportes em membranas celulares e na proteção da mucosa (ALBERTS et 

al., 2007). 

Sabe-se que a barreira protetora do urotélio seja feita exclusivamente pela camada 

lipídica da membrana apical, mas há indícios que os GAGs constituem um filme de gel 

protetor que evita a aderência de bactérias e microcristais, mas defeitos nessa camada podem 

causar injúrias teciduais e liberação de neurotransmissores e mediadores inflamatórios 

(PARSONS et al., 1990). 

Felinos com cistite idiopática tendem a apresentar uma diminuição qualitativa e 

quantitativa da excreção de GAGs, quando ocorre um baixo nível urinário de 

glicosaminoglicanos (GAGS) há um aumento na permeabilidade do epitélio urinário 

permitindo que constituintes da urina cheguem às camadas subepiteliais da bexiga induzindo  

o aparecimento dos processos inflamatórios (BUFFINGTON et al., 1996; OSBORNE et al., 

2004; HAGIWARA; RECHE, 2004; SOUZA, 2003). 
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1.5 Manifestações Clínicas 

 

 

 
A periúria (micção em locais inadequados), é a manifestação clínica mais relatada 

pelos proprietários, também pode ser observada em animais com cistite idiopática: polaciúria, 

hematúria, estrangúria, disúria, tentativas múltiplas e prolongadas para urinar com ou sem 

produção de urina, vocalização e agitação durante o processo de micção (Gunn-Moore, 2008). 

Geralmente, os sinais clínicos da CIF param em cinco a sete dias após o início dos 

mesmos em gatos não tratados com a forma aguda da doença. Esses sinais podem recidivar 

após períodos variados e novamente cessar sem terapia. Com o passar do tempo, os episódios 

de recidiva tendem a diminuir em frequência e gravidade (OSBORNE et al. 2004). 

 

 

1.6 Diagnóstico 

 

 

 
O diagnóstico da cistite idiopática felina é geralmente feito por exclusão, tornando o 

histórico e o diagnóstico diferencial para as demais doenças do trato inferior felino, essenciais 

(SEAWRIGHT et al., 2008). 

Deve-se diferenciar se o animal está realizando demarcação urinária, que geralmente 

não está associada a CIF, ou eliminação inadequada, que é o sinal comportamental observado 

nesta doença. Além disso, deve-se realizar o levantamento do histórico do animal, o exame 

físico e os exames complementares necessários (NEILSON J. C., 2004; SEAWRIGHT et al., 

2008). 

Ao exame clínico, o animal com cistite idiopática felina encontra-se com aparência 

saudável e com parâmetros fisiológicos normais (NELSON e COUTO, 2001). À palpação, 

pode-se evidenciar uma ligeira tensão abdominal com uma bexiga moderadamente aumentada 

e endurecida (SEAWRIGHT et al., 2008). Durante a compressão da bexiga pode-se  

evidenciar dor e até fácil esvaziamento vesical (NELSON e COUTO, 2001). 

Os exames complementares usados para auxilio diagnóstico para a cistite idiopática 

felina são: urinálise, hemograma completo, exames bioquímicos (uréia, creatinina), 
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ultrassonografia e RX de abdômen, porém em todos eles quase não há alterações (OSBORNE 

et al., 2004). 

 

 

1.7 Tratamento clinico e comportamental 

 

 

 
Considerando a etiologia da doença, ainda pouco definida e a falta de especificidade 

dos sintomas, a terapêutica não deve se basear apenas em um medicamento, mas na 

associação de drogas que atuem para o alívio dos sintomas e em um manejo adequado para 

evitar o agravamento e recorrência dos sinais clínicos diante de situações de estresse 

(ETTINGER; FELDMAN, 1992) 

A maioria dos casos de cistite idiopática felina é auto limitante, ou seja, mesmo sem 

nenhum tratamento, em dois ou três dias há declínio de seus sinais e em cinco a dez dias tem- 

se a completa remissão dos sintomas (OSBORNE et al., 2004). 

Por mais que seja uma doença auto limitante, recomenda-se a instituição de tratamento 

nos animais acometidos, uma vez que: se tem uma condição dolorosa para o animal; podem 

ocorrer como consequência obstrução uretral e/ou automutilação da região perineal e 

alterações comportamentais características, como urinar fora da bandeja sanitária (GUNN- 

MOORE, 2003). 

Os fatores estressantes ambientais desempenham um importante papel na ocorrência 

da Cistite idiopática felina, favorecendo a recorrência de sinais clínicos. As condições 

estressantes que incluem conflitos com outros gatos, mudanças abruptas na dieta (ambientais 

ou temporais) superpopulação de animais, proprietários estressados e chegada de outros 

animais de estimação podem desencadear os sintomas de cistite idiopática (BUFFINGTON; 

CHEW; DIBARTOLA). 

O tratamento inicial deve minimizar a inflamação, a dor e os espasmos uretrais, 

podendo-se utilizar de anti-inflamatórios e analgésicos como o Meloxican e de relaxantes e 

antiespasmódicos musculares como o Dantroleno e a Prazosina (SEAWRIGHT et al., 2008). 

Como complemento pode-se administrar suplementos orais de glicosaminoglicanos (GAG), 

ou precursores de GAG, como a N-acetil-glicosamina, visando a melhora da camada de GAG, 

uma vez que muitos felinos com cistite idiopática felina têm redução desse componente 
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protetor da vesícula urinária. Este tratamento deve ser mantido por cerca de três semanas 

inicialmente, porém pode gerar efeitos colaterais como inapetência ou prolongamento do 

tempo da hematúria quando esta estiver presente (GUNN-MOORE; SHENOY, 2004; 

SEAWRIGHT et al., 2008). 

A terapia de reposição de glicosaminoglicanos nos felinos pode representar uma 

alternativa terapêutica associada a outros tratamentos, entretanto, não existem evidências 

suficientes quanto a resultados benéficos. Efeitos adversos em doses acima de 50 mg, BID, 

contudo, podem resultar em anormalidades da coagulação, devido aos efeitos anticoagulantes 

dos GAGs (GUNN-MOORE, 2003; SHENOY, 2004). 

Simultaneamente deve-se implantar um protocolo de aumento de diluição urinária, 

estimulando o aumento na ingestão de água (GUNN-MOORE, 2003; SEAWRIGHT et al., 

2008). Para isto, deve-se promover uma mudança na dieta para alimentos úmidos ou 

semiúmidos (enlatados), fornecer livre acesso à água e encorajar o animal a sua ingestão 

através da utilização de uma “fonte de água para pets” tornando a ingestão de água mais 

atrativa (GUNN-MOORE, 2003). 

Além dos procedimentos básicos iniciais, deve-se atentar também para o que parece 

ser o ponto chave nesta patologia: o estresse. O estresse é um fator muitas vezes culminante 

para as recidivas e para maior severidade dos sinais clínicos. Conflitos constantes com outros 

gatos, mudanças abruptas na alimentação, estresse do proprietário, novas pessoas ou novos 

animais na residência, parecem ser fontes de estresse significantes, porém o estresse associado 

ao ato de urinar e sua relação com a bandeja sanitária parece ser a principal fonte (GUNN- 

MOORE, 2003). Para a redução e até mesmo eliminação desta fonte de estresse, deve-se 

prover uma área para o posicionamento da bandeja sanitária que permita ao animal executar o 

comportamento de eliminação sem ser importunado por outros animais, assim como prover 

um número de bandejas sanitárias adequado ao número de gatos (GUNN-MOORE, 2003). O 

número de bandejas sanitárias deve ser o número de gatos existentes mais uma. O tamanho da 

bandeja também deve ser compatível com o tamanho do gato, evitando que o posicionamento 

no interior da mesma promova desconforto ou desequilíbrio. A limpeza da bandeja deve ser 

diária e esta deve ser lavada com água e sabão pelo menos uma vez a cada semana para 

substratos não absorventes ou uma vez a cada quatro semanas para os absorventes, evitando 

assim a permanência de odores (NEILSON J. C., 2004). Uma vez que a eliminação fora da 

bandeja sanitária pode indicar a preferência por um local, deve-se, portanto, identificar e 
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prover ao gato uma bandeja sanitária no local ou próximo daquele que lhe é preferido 

(NEILSON J. C., 2004). 

Além da resolução das fontes de estresse, o tratamento direto da ansiedade também 

pode ter bons resultados. O feromônio facial felino (FFP), também conhecido comercialmente 

como Feliway®, é um feromônio sintético (F3) que mimetiza a demarcação natural que os 

gatos fazem ao esfregar suas faces em objetos domésticos e foi desenvolvido para tratar as 

alterações comportamentais relacionadas à ansiedade nos gatos, assim como a eliminação 

inadequada que muitas vezes pode estar associada a esta causa (GUNN-MOORE, 2003). 

O uso complementar da amitriptilina, um antidepressivo com propriedades anti- 

inflamatórias e analgésicas, pode ser útil em recidivas e casos graves de cistite idiopática, 

principalmente se tratando de animais ansiosos. A dose deve ser de 5 a 10 mg / gato por dia 

por via oral. Os resultados desta terapia são lentos e exigem longos períodos de  

administração, sendo que, desde a redução dos sinais clínicos e das recidivas até a completa 

remissão dos mesmos pode demorar vários meses, podendo atingir até mesmo um ano (FINK- 

GREMMELS; KRAIJER; NICKEL, 2003; GASKELL, 2006). 

A amitriptilina promove analgesia através da diminuição na transmissão nervosa de 

fibras C na bexiga, inibindo a recaptação de norepinefrina e de neurônios nociceptivos no 

núcleo espinhal trigeminal e recaptação de serotonina; promovendo o bloqueio de receptores 

de glutamato e canais de sódio. 

Segundo Buffington, Chew e Dibartola (1996), a dosagem de amitriptilina deve ser 

ajustada para diminuir os efeitos colaterais (aumento de peso e sedação). Recomenda-se a 

mensuração de enzimas hepáticas antes de se iniciar o tratamento e após um ano do início do 

tratamento, para assegurar que não haja comprometimento da função hepática. Na experiência 

dos autores, a amitriptilina é segura, respeitando-se a dosagem, durante um tratamento de até 

dois anos. 
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2. RELATO DE CASO 

 
Um felino, macho, SRD, de aproximadamente três anos de idade foi atendido com 

histórico de polaciúria e possível hematúria por 3 dias. Proprietária negava outras alterações, 

relatando normorexia, normoquesia, normodipsia, animal bem ativo. Tinha como  

antecedentes mórbidos escabiose quando foi recolhido da rua 3 anos antes (na época foi feito 

tratamento com sucesso e foram realizados hemograma, que estava sem alterações e sorologia 

para retrovisores FIV e FeLV, ambas sendo negativas). Animal era domiciliado, sem acesso à 

rua, tinha três contactantes felinos assintomáticos, sem uso de preventivos de ectoparasitas e 

com imunização atualizada. 

Ao exame físico apresentava-se em bom estado geral, com sobrepeso (5,1Kg), pelame 

em boas condições, hidratado, normotérmico, normocorado, TPC 1 segundo, FC 180 bpm, 

auscultação cardiopulmonar sem alterações, à palpação abdominal a bexiga estava vazia e 

sensível. 

Foi feita a hipótese diagnóstica de cistite a esclarecer, iniciado terapia com meloxican 

na dose de 0,025 mg/Kg a cada 24 horas durante 5 dias e solicitado exame de ultrassom de 

abdome, urinálise e urocultura. O exame foi realizado 2 dias depois, quando os sintomas já 

haviam melhorado. Ao ultrassom notou-se discreto espessamento da parede da bexiga, a 

urinálise mostrou alta densidade urinária (D>1,050), cristalúria de oxalato de cálcio e discreta 

hematúria, não houve crescimento bacteriano na cultura urinária. Com os resultados foi feita a 

possibilidade diagnóstica de cistite intersticial felina e recomendado estimular a ingestão 

hídrica. 

Após 7 meses o paciente retornou, alegando sintomas semelhantes aos anteriores, com 

disúria e polaciúria há 5 dias, que tinha iniciado com periúria há 10 dias. Proprietária 

considerou os sintomas de origem comportamental devido ao nascimento do filho dela há 20 

dias. Relatava discreta apatia e possível disorexia, sem outros sintomas. Nesses 7 meses havia 

tido 1 episódio de polaciúria, com melhora espontânea. Ao exame físico não tinha alterações 

dignas de nota, vesícula urinária estava pouco repleta e macia. 

Foram realizados exames de sangue, urina e novo ultrassom de abdome. Apresentava 

moderada leucocitóse por neutrofilia e linfopenia no hemograma, valores de uréia, creatinina, 

ALT, fosfatase alcalina, sódio e potássio estavam todos dentro dos parâmetros de 

normalidade; a densidade urinária permanecia alta (>1,050), com hematúria (8-10 hemácias 

por campo) e cristalúria; novamente a cultura de urina não teve crescimento bacteriano. Ao 

ultrassom a bexiga estava espessada e com sedimentos. 
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Novamente foi prescrito meloxican, recomendado manejo para aumentar a ingestão 

hídrica e indicado ração Urinary por 2 meses. Proprietário retornou após 5 dias relatando 

melhora total dos sintomas. 

Passado mais 3 meses, proprietário retornou, relatando recidiva do quadro com 

sintomas mais severos. Houve mudança de casa 1 mês antes e nesse período apresentou 

periúria com alguns episódios de polaciúria. Chegou a medicar com Meloxican sem 

orientação médica, com melhora parcial dos sintomas. Estava há 3 dias muito incomodado, 

com disúria importante, vocalização na micção, anorexia e êmese. Ao exame físico 

apresentava desidratação moderada, TPC de 2 segundos, bexiga muito repleta e firme, sem 

micção à compressão. Foram coletados exames (creatinina 5,2 mg/dl, uréia 249 mg/dl e 

potássio 5,9 mml/l). Feito cistocentese de alívio, onde se notou hematúria intensa, anestesiado 

com tramadol e propofol e realizado cateterismo vesical. Ficou com a sonda fixada por 24 

horas recebendo fluido IV, após esse período a sonda foi retirada, apresentava grande melhora 

do estado geral, creatinina era 1,8 mg/dl e potássio 3,6 mmol/l. 

Teve disúria moderada por 5 dias após o cateterismo, quando apresentou nova 

obstrução uretral. Nesse momento a proprietária optou pela realização de penectomia, que foi 

feita. A urocultura coletada no momento da cirurgia teve crescimento de Escherichia coli, 

sensível a todos os antibióticos testados. Foi tratado com amoxicilina com clavulanato de 

potássio por 10 dias e retirado pontos com 15 dias de pós operatório. A cultura de urina 

controle foi negativa e os exames de sangue estavam normais 15 dias após a cirurgia. Foi 

prescrito amitriptilina 4 mg SID por 4 meses a princípio, nesse período o animal não teve  

mais sintomas urinários. 
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CONCLUSÔES 

 

 

 
A cistite idiopática felina é uma doença multifatorial, relativamente comum, onde seus 

sinais podem passar desapercebidos pelos proprietários e também pelo clinico veterinário, 

dificultando o tratamento. Sua causa não é totalmente conhecida, mas acredita-se que o 

estresse é um fator importante na sua etiologia. 

A eliminação dos fatores estressantes que podem desencadear a cistite idiopática felina 

visa ser a principal forma de tratamento e profilaxia, pois a cistite idiopática pode ser 

resolucionada de maneira espontânea com ou sem terapia, mas um animal sem 

acompanhamento pode ter varias recidivas e maiores complicações. 
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