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O termo “afecções do tracto urinário inferior dos felinos” ,ou 
FLUTD, diz respeito ao conjunto de doenças que afecta a 
bexiga e a uretra dos gatos, em especial a dos machos 
castrados. 

 
 

Causas 
 
Cistite idiopática felina: Inflamação estéril da parede da 
bexiga, desencadeada por qualquer factor de stress 
(mudanças no ambiente e nas rotinas do animal, introdução 
de novos animais em casa, dor associada a outras patologias, 
etc). 
 
Tampões uretrais: tampões de muco produzido pela bexiga 
que se podem deslocar e obstruir a uretra. 
 
Cristais urinários: formados por minerais veiculados por uma 
alimentação inadequada. Agridem as paredes da bexiga e 
podem agregar-se originando cálculos. 
 
Urólitos ou cálculos: formam-se na bexiga e dependendo do 
tamanho, provocar obstruções uretrais. Os tipos de cálculos 
mais comuns são os de estruvite e os de oxalato de cálcio. 
 

Sinais 
 
Hematúria: presença de sangue na urina. 
Disúria: Dificuldade em urinar. 
Polaquiúria: Micções mais frequentes do que o habitual. 
Periúria: Micção em locais inapropriados. 
Estrangúria: Micção dolorosa. 
 
Muitas vezes os gatos adoptam uma postura característica 
durante a micção, revelando sinais de dor e desconforto. 
 
É também comum a lambedura excessiva da zona genital e do 
abdomén (podendo haver também alopécia nesta zona). 
 

Diagnóstico 
 
O diagnóstico é feito pelo Médico Veterinário, após a 
realização de vários exames, tais como urianálise, análises 
sanguíneas, raio X, ecografia e urocultura. 
 

Obstrução urinária 
 
Os cálculos e os tampões urinários podem alojar-se na uretra, 
impedindo o fluxo normal de urina. A bexiga distende-se 
devido à retenção da urina. O rim não consegue eliminar 
eficazmente os resíduos produzidos no organismo, entre os 
quais, a ureia, que se acumula no sangue. Esta situação 
origina uma deterioração do estado geral do animal, 
provocando agitação, perda de apetite, vómito e debilitação 
generalizada. 
Uma obstrução urinária é uma emergência médica, devendo 
ser prestada assistência o mais rapidamente possível. É uma 
situação clínica grave que pode colocar em risco a vida do 
animal. O prognóstico será tanto mais favorável, quanto mais 
cedo o animal for tratado. 
 

Tratamento 
 
O tratamento é sempre instituído tendo em conta a causa do 
problema. 
 
Algaliação: As obstruções urinárias têm uma resolução 
mecânica, através do recurso à algaliação. 
 
Alimentação: No caso dos cálculos urinários, existe no 
mercado uma gama de alimentos comerciais formulados 
especificamente para a eliminação e/ou prevenção  de alguns 
destes cálculos urinários.  
 
Cirurgia: Nalguns casos é necessária uma intervenção 
cirúrgica para remoção dos cálculos urinários da bexiga. 

Água limpa sempre à disposição 

A prevenção e o controlo das afecções do tracto urinário 
inferior felino dependem, para além de uma alimentação de 
boa qualidade, do consumo adequado de água. O aumento 
da ingestão de água faz aumentar o volume urinário. Desta 
forma, verifica-se a diluição dos constituintes da urina e o 
seu arrastamento provocado pelo aumento das micções. 
Todos estes benefícios contribuem para a diminuição da 
formação de cálculos e para a saúde do tracto urinário dos 
gatos. 

As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica 
dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


