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Resumo: O coágulo é o resultado de várias reações químicas de ativação e inativação de proteínas 

plasmáticas, células endoteliais, plaquetas e íons onde com a exposição do fator tissular, desencadeia a 

cascata de coagulação sanguínea. O objetivo do trabalho será relatar a avalição ultrassonográfica de um 

felino obstruído por um coágulo na vesícula urinária. Foi atendido no hospital veterinário da FAMEZ um 

felino de dois anos, sem raça definida, macho, que apresentava dor moderada no abdômen e anúrico. No 

exame ultrassonográfico foi observado a parede da bexiga de espessura normal, e uma massa disfórmica 

com aspecto hiperecogênico, possuindo um tamanho de seis centímetros por quatro centímetros, próximo 

ao óstio proximal da uretra, não aderido à parede da bexiga, sem sombreamento acústico, devido essas 

características o diagnóstico foi de um coágulo organizado. Após essa análise o paciente foi conduzido para 

o centro cirúrgico para que fosse realizado uma cistotomia para retirada do coágulo. Conclui-se que o exame 

ultrassonográfico foi imprescindível na identificação da causa da obstrução que acarretava o felino e 

adicionalmente possibilitou a diferenciação de outras afecções que poderiam ter um prognóstico mais 

reservado 

Palavras chaves:  obstrução urinária, diagnóstico por imagem, vesícula urinária. 

 

ULTRASOUND EVALUATION OF A FELINE OBSTRUCTED BY A CLOT IN THE URINARY 

BLADDER – Case report 

Abstract: The clot is a result of multiple chemical reactions of activation and inactivation of plasmatic 

proteins, endothelial cells, platelet and ions where the exposition of the tissue factor, triggers the blood 

coagulation cascade. The objective of this assignment is to report the ultrasound evaluation of a feline 

obstructed by a clot in the bladder. Was evaluated in the veterinary hospital of FAMEZ a two years old 

feline, without a defined breed, male, that showed a moderate abdominal pain and anuric. In the ultrasound 

exam was observed a regular thickening in the urinary bladder wall and a deformed mass with a 

hyperechogenic aspect, measuring six per four centimeters, close to the proximal ostium of the urethra, not 

adhered to the bladder wall, without an acoustic shadowing, due to these aspects the diagnosis was of an 

organized clot. After this analysis, the patient was conducted to the surgery center to realize a cystotomy 

for removal of the clot. It is concluded that the ultrasound exam was essential in the identification of the 

cause of the obstruction that resulted in the feline and additionally allowed a difference of another affections 

that could have a more reserved prognosis. 

Keywords: urinary obstruction, imaging diagnosis, urinary bladder. 

 

                                                                       Introdução 

O coágulo é a conclusão de várias reações bioquímicas de ativação e inativação da qual ocorre a 

participação de proteínas plasmáticas (zimogênios proteases e cofatores), células (plaquetas e células 

endoteliais) e íons (principalmente o cálcio) desencadeadas pela exposição do fator (F) tissular das células 

subendoteliais e a cascata gerada a partir dessa exposição. (Ferreira et al., 2010; Rezende, 2010). 
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A formação de um coágulo na bexiga pode ser acarretada por algum tipo de trauma na sua parede 

expondo o subendotélio e realizando a cascata de coagulação ou pode ter ocorrido devido a alguma 

alteração que possa levar a uma pequena hemorragia dentro desta víscera (Rezende, 2010). 

Um coágulo sanguíneo também pode ser formado na vesícula urinária devido a uma síndrome 

urêmica (estágio final da doença renal crônica) ou por conta da retenção urinária, que com o passar do 

tempo irá propiciar o aumento de colônias de bactérias. Adicionalmente o aumento dos urólitos acarreta a 

lesão do epitélio do órgão, levando a produção de um coágulo (Silva et al., 2018 & Daniel 2015). 

A inflamação do trato urinário inferior dos felinos (ITUIF) é uma doença caracterizada pela 

polaciúria, hematúria, disúria-estrangúria, micção inapropriada. A ITUIF é classificada por duas fases, 

presença ou ausência de cristalúria de estrúvita e/ou urólitos de estrúvita, podendo ocasionar a obstrução 

da uretra pelo tampão mucoso ou até mesmo uma inflamação devido a uma infecção bacteriana que 

acometeu a bexiga, seguida de formação de um coágulo e obstrução completa ou parcial (Nelson & Couto 

2006). 

Outros sinais clínicos da ITUIF apresentados em animais com obstrução gerada por coágulo são 

abdômen dolorido, êmese, comportamento agressivo e incapacitado de urinar (Nelson & Couto 2006). O 

objetivo do trabalho será relatar a avalição ultrassonográfica de um felino obstruído por um coágulo na 

vesícula urinária.  

 

                                                                  Relato de caso 

Foi atendido no hospital veterinário da FAMEZ um felino de dois anos, SRD, macho, em estado 

de alerta, que apresentava dor moderada no abdômen, anúrico, e sem históricos anteriores relacionados à 

problemas urinários. 

O paciente foi encaminhado para a emergência, enurésico e com uma grande distensão abdominal, 

para a desobstrução do canal urinário por via de uma sonda. Não obtendo sucesso, o paciente fora 

encaminhado ao setor de diagnóstico por imagem para a realização de exame ultrassonográfico e para uma 

melhor análise do caso. 

No exame ultrassonográfico foi observado uma parede da bexiga de espessura normal, e uma 

massa disfórmica com aspecto hiperecogênico, possuindo um tamanho de seis centímetros por quatro 

centímetros, próximo ao óstio proximal da uretra, não aderido à parede da bexiga e não apresentava 

sombreamento acústico, devido a essas características foi sugerido como diagnóstico a presença de um 

coágulo organizado. Além de observar a bexiga, foram observados: os rins, o baço e o fígado; apresentando 

nenhuma anormalidade.  

Após essa análise o paciente foi conduzido para o centro cirúrgico para que fosse realizado uma 

cistotomia. Durante o processo cirúrgico foi realizado uma exposição e ancoramento da vesícula urinária 

seguido de uma incisão no órgão e retirada do coágulo. Logo após sua retirada, a bexiga foi lavada com 

solução fisiológica, foi colocada a sonda uretral e realizou-se a cistorrafia. 

 

                                                                   Discussão 

Neste caso relatado, o paciente em questão possuía 2 anos de vida, sendo uma possibilidade muito 

baixa de que o paciente possua a doença renal crônica descrita por Silva et al. (2016) pois esta acarreta 

felinos com idades avançadas com maior frequência. Além de que as imagens encontradas nos exames 

ultrassonográficos, mostraram que o paciente em questão apresentava rins sem nenhuma anormalidade 

anatômica. 

Assim como descrito por Marolf Angela (2019), o coágulo encontrado nesse animal era uma massa 

móvel hiperecogênica, sem sombreamento acústico e não estava acoplado a parede da bexiga ou adjacente 

a uma região de trauma. 

Outro exame de imagem que poderia ser realizado, de acordo com Marolf Angela (2019), é a 

cistografia de duplo contraste, por possibilitar a identifica de lesões na parede da bexiga, assim como, de 

estruturas no seu interior, como cálculos e coágulos. Entretanto, nesse paciente não seria viável a cistografia 

de duplo contraste pela obstrução da uretra. 
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Não foi possível identificar a causa da formação do coágulo na vesícula urinária do felino em 

questão, contudo, suspeita-se da Inflamação do Trato Urinário Inferior dos felinos, pois segundo Nelson & 

Couto (2001), é uma doença que afeta indivíduos de todas as idades e gera a obstrução ocasionada por 

coágulo em casos onde o paciente não apresenta nenhuma alteração renal aparente. 

 

                                                                  Conclusão 

 Conclui-se que o exame ultrassonográfico foi imprescindível na identificação da causa da 

obstrução que acarretava o felino e adicionalmente possibilitou a diferenciação de outras afecções que 

poderiam ter um prognóstico mais reservado. 
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