
DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DE 

DIVERTÍCULO VESICOURACAL E LITÍASE 

EM FELINO FÊMEA: RELATO DE CASO 

Divertículo vesicouracal é a anomalia decorrente da 

protrusão das camadas mucosa e submucosa 

através da camada muscular da bexiga, podendo ser 

congênito ou traumático. Em alguns casos, os 

divertículos são microscópicos e se tornam 

macroscópicos em situações de obstrução e/ou 

inflamações que levam a ocorrência de aumento de 

pressão intraluminal e hiperdistensão vesical. 

Objetivou-se neste trabalho relatar o caso de um 

felino fêmea com divertículo vesicouracal, 

relacionado com cistite e litíase vesical.  

Foi atendido uma fêmea castrada da espécie felina, 

um ano, cinco quilos e sem raça definida com 

histórico de hematúria há sete dias com melhora 

após a administração de antibiótico, mas com 

recidiva de hematúria, associada a disúria e 

estrangúria.  Tutora relatou normodipsia, normofagia 

e normoquesia. Os achados em exame físico foram 

considerados normais para o paciente, exceto pela 

abdominalgia à palpação em região hipogástrica. 

Devido ao histórico, sinais clínicos e achados em 

exame físico, o animal foi encaminhado para 

realização do exame ultrassonográfico (Figuras 1 e 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens foram compatíveis com divertículo 

vesicouracal, litíase e cistite. As alterações 

ultrassonográficas associadas aos sinais clínicos 

balizaram a realização da cistotomia para retirada 

da litíase e diverticulectomia. Após 15 dias de 

pós-operatório, o animal retornou apresentando 

normouria, normoquesia, normodipsia e 

normofagia, recebendo alta clínica. A 

apresentação clínica do paciente estava de 

acordo com a literatura consultada  e a opção 

pelo exame ultrassonográfico foi balizada pela 

possibilidade de avaliação da parede vesical. O 

tratamento cirúrgico instituído baseou-se na 

presença da urocistolitíase e diverticulectomia.  

Destaca-se neste caso a utilização da 

ultrassonografia como método diagnóstico de 

alterações concomitantes associadas à distúrbios 

do sistema urinário. 
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FIGURA  2 – Vesícula urinária com presença de saculação 

preenchida por conteúdo anecogênico homogêneo em parede 

cranioventral. 

FIGURA  1 – Vesícula urinária com presença de estrutura com 

interface hiperecogênica produtora de sombreamento acústico 

posterior, espessamento e irregularidade da parede. 


