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Boletins Informativos

Obstruções Urinárias

As doenças do trato urinário são cada vez mais frequentes no gato doméstico e podem incluir:

• Cálculos urinários;

• Obstrução das vias urinárias por cálculos ou rolhões celulares;

• Inflamação da bexiga ou Cistite;

• Infeção Urinária;

•  Tumores da bexiga.

Qualquer uma destas afeções é importante diagnosticar e tratar com a maior rapidez possível.

É uma situação de EMERGÊNCIA.

Quando não se deteta a tempo o gato pode desenvolver uma infeção renal 

com danos irreversíveis, septicémia (infeção generalizada) culminando com 

a sua falência. 

Sinais de alerta:

• Utilização da caixa de areia mais vezes que o normal (urina em pouca quantidade e várias vezes);

• Presença de sangue na urina;

• Presença de sinais de dor ao urinar como vocalizar e lamber a zona genital muitas vezes;

• Urinar em locais que não são normais como nos tapetes, sapatos, vasos de flores, banheira, bidé, etc.;

• Perda de apetite;

• Vómitos.
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Existem vários fatores que podem predispor ao aparecimento destas patologias.

• Stress (mudança de casa, alteração de rotina, introdução de um animal novo, criança ou adulto novo na 

casa, etc.);

• Tipo de dieta (dietas desequilibradas ou desadequadas);

• Processos inflamatórios e infeciosos;

• Obesidade (gatos obesos e sedentários utilizam menos a caixa da areia);

• Retenção urinária;

• Problemas anatómicos e tumorais.

Como pode prevenir?

Proporcione ao seu gato uma fonte de água limpa e abundante, 

reparta a quantidade de alimento do seu gato por várias refeições 

ou disponibilize-a durante todo o dia.

Manter a caixa da areia sempre limpa, minimizar alterações de rotina 

ou que possam induzir stress.

Fornecer um alimento húmido de boa qualidade, como suplemento 

do seco (consulte o seu veterinário) principalmente no Inverno 

(quando eles ingerem menos água e são mais sedentários).

Os animais que têm história de infeções recorrentes ou cálculos devem fazer uma alimentação específica 

(fale com o seu veterinário).


