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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela 

acadêmica Elaine Roberta Gomes durante o período de estágio curricular, realizado 

no hospital Veterinário Clinivet Curitiba-Paraná, sob a supervisão profissional do 

Doutor Rodrigo Friesen, médico veterinário do Hospital. 

O estágio curricular em Medicina Veterinária foi realizado de 06 de fevereiro 

a 19 de maio de 2017, totalizando 420 horas. Carga horária foi de 06 horas por dia, 

das 14:30 às 20:30, de segunda a sexta feira. Durante o período, foram 

acompanhados casos da clínica médica e cirúrgica.  

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular supervisionado, abordando as casuísticas presenciadas 

explicando a abordagem de condutas adotadas nos casos mencionados. O trabalho 

também contém revisões bibliográficas e relato de caso sobre os temas: Utilização 

de flap conjuntival pediculado no tratamento de úlcera de córnea profunda,como 

caso 1, e Penectomia Total em cão, como caso 2. 
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RESUMO 

 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular 
Supervisionado em Medicina Veterinária, realizado de 6 de fevereiro a 19 de maio 
de 2017, no Hospital Veterinário Clinivet, Curitiba-PR, e também relata dois casos 
clínicos, sendo o primeiro caso: Utilização de flap conjuntival pediculado no 
tratamento de úlcera de córnea profunda e o segundo Penectomia Total em cão. 
Foram acompanhados no total 247 casos clínicos incluindo casos cirúrgicos de 
pequenos animais neste período, teve como objetivo observar as condutas médicas 
veterinárias da rotina do hospital. 
 
 

Palavras-chave: ceratoconjuntivite seca, descemetoceles,uretrostomia. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular obrigatório tem como objetivo apresentar ao acadêmico 

rotinas do hospital Veterinário, visando complementar a formação acadêmica, 

proporcionando desenvolvimento téorico-prático, ajudando na escolha profissional 

do aluno. O Hospital Veterinário Clinivet possui vários setores que contribuem para o 

bom funcionamento da rotina hospitalar, auxiliando os clínicos junto aos 

diagnósticos, assim como às realizações de procedimentos mais invasivos e dando 

suporte para diversos tipos de procedimentos. 

A escolha por realizar o Estágio Curricular no Hospital Veterinário Clinivet 

ocorreu pela alta casuística e também ao nível de profissionais, bem como as 

condições que este hospital apresenta. O estágio foi realizado nas áreas de clínica 

médica e cirúrgica. 

 

2. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estágio curricular em Medicina Veterinária foi desenvolvido no Hospital 

Veterinário Clinivet. Localizado na rua Holanda 894, Boa Vista, Curitiba-Paraná. 

Início 6 de fevereiro a 19 de maio de2017. 
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Figura 1: FACHADA HOSPITAL VETERINÁRIO CLINIVET 

 

Fonte: Google imagens 

São mais de 100 pessoas, entre profissionais a colaboradores, que se 

dedicam a entender, cuidar e interpretar sinais clínicos, exames, imagens e 

alterações delicadas dos pacientes. Colaboradores, 46 médicos Veterinários. 43 

funcionários, 17 estagiários. 

O serviço de hospitalização funciona 24 horas, durante todo o ano, que além 

dos médicos veterinários responsáveis, conta com o apoio de todo corpo clínico. 

Serviços prestados inclui consultas e internamentos para cães de pequeno e 

grande porte, felinos, todos os diversos tipos de doenças inclisive as infecto-

contagiosas, tratamento semi-intensivo e internamento geral e cirurgias. 

Atendimento clínico de diversas especialidades 

Estrutura com mais de 2000m², compostos em 3 pavimentos. 10 

consultórios, 5 salas de internamento, 1 sala semi-intensiva, 3 salas de recepção, 

sala de ultrassonografia. sala de radiologia, sala de tomografia, endoscopia. sala de 

odontologia, laboratório clínico, bloco cirúrgico, centro de cardiologia, ecocardiologia. 

Além das especialidades o hospital é pioneiro no conceito de anestesiologistas 

exclusivos na medicina veterinária paranaense. 

A limpeza de todo o hospital é feita constantemente, para que odores muitas 

vezes fortes devido serem animais, sejam eliminados, assim como a higiene dos 

pacientes que são feitas pelos enfermeiros, tornando o local de trabalho agradável. 
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O hospital possui elevador para melhor trânsito com animais de difícil 

locomoção pelo hospital. 

 

Figura 2: RECEPÇÃO 1 

 

Fonte: Google imagens 

 

Recepção principal do hospital, pet shop e equipe preparada para atender os 

clientes.  

 

Figura3: RECEPÇÃO 2 

 

Fonte: Google imagens 

 

Recepção com sala exclusiva para tratamento de felinos, salas de vacinas, 

cardiologia, nefrologia, odontologia e oftalmologia. 
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Figura 4: CONSULTÓRIO NÚMERO 1 E NÚMERO 3 

 

 

Os consultórios possuem ar condicionado, computador, mesa laminada e 

lavatórios para higienização, cadeiras para os proprietários e para o médico 

veterinário. A cada atendimento é feita a limpeza com produtos específicos para que 

o próximo paciente seja atendido em ambiente limpo. 

 

Figura 5 : DEPARTAMENTO DE INTERNAMENTO 

 

 

O internamento é onde os animais que necessitam de investigação 

diagnóstica ou monitoramento intensivo permanecem, cada animal fica alojado em 

um canil individual e tem registrado diariamente as alterações clínicas em um 

prontuário. Os médicos que cuidam destes animais são especialistas em 

intensivismo. 
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No internamento geral ficam os cães que necessitam de hospitalização, mas 

que não necessitam de cuidados intensivos. Mesmo assim, são monitorados 

constantemente pela equipe de intensivismo, um médico veterinário específico do 

setor de internamentos e da equipe de enfermeiros auxiliares. 

A equipe de auxiliares de internamento é composta por profissionais 

treinados, mantidos em constante aperfeiçoamento, aptos a detectar pequenas 

alterações na evolução dos pacientes e agir em conjunto com a equipe médica. 

 

Figura 6: CENTRO DE SEMI-INTENSIVA 

 

Fonte: Google imagens 

 

No setor de terapia semi-intensiva existem equipamentos para suporte 

emergencial, aqui permanecem animais que necessitam de cuidados 24 horas, são 

monitorados e avaliados por tempo integral. 
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Figura 7: BLOCO CIRÚRGICO 

 

 

Bloco cirúrgico composto por duas salas para procedimentos cirúrgicos não 

contaminados, internamento pré e pós-operatório, sala de recuperação anestésica, 

sala de preparo e esterilização de materiais e vestiário.  

O hospital possui preparo para todos os tipos de cirurgias sejam elas 

eletivas ou emergenciais. Possui equipamentos tecnológicos para a realização de 

todos os tipos de cirurgia, aparelhos para anestesias e bombas de medicações, 

Inclui microscópio para as cirurgias oftálmicas, aparelho de RX para ortopédicas, 

vídeo-endoscópica para endoscopias e colonoscopias, além de todos os materiais 

que os cirurgiões necessitam para realizar os procedimentos. 
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Figura 8: SALA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO 

 

 

Setor que se realiza os procedimentos odontológicos, especialidade que 

vem crescendo a cada dia, animais principalmente os de pequeno porte e algumas 

raças específicas necessitam desses cuidados. 

 

Figura 9: SALA PARA PROCEDIMENTO DE ECOGRAFIA 

 

Fonte: Google imagens 
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Figura 10: SALA PARA PROCEDIMENTO DE RX 

 

Fonte: Google imagens 

 

A Clinivet possui equipamentos para auxiliar a identificação de doenças com 

a realização de exame e laudos. Dentre eles estão: Ecografia com Doppler colorido, 

RX digital, vídeo-endoscópico e tomografia computadorizada. 

 

Figura 11: SALA DE FISIOTERAPIA 

 

Fonte: Google imagens 

 

Setor de fisioterapia, com equipamentos necessários para os procedimentos 

incluindo hidroginástica. 
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Figura 12: AUDITÓRIO 

 

Fonte: Google imagens 

 

Realização de palestras e reuniões, constante aperfeiçoamento aos 

membros do hospital, e estudantes de veterinária. 

 

3.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o período de estágio, houve 

acompanhamento aos atendimentos clínicos e cirúrgicos de clínica médica de 

caninos e felinos. Além da clínica geral, também cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, emergência, ecografia, endoscopia, nefrologia, oncologia, 

odontologia, oftalmologia, ortopedia, diagnósticos por imagem (RX, ecografia, 

endoscopia, colonoscopia), e diversas cirurgias assistidas e auxiliadas. 

O acompanhamento de todos os procedimentos, a relação Médico 

Veterinário-tutor, condutas com o paciente, assim como palestras uma vez por 

semana sobre medicamentos, rações, assuntos da rotina dentro do hospital 

veterinário. Foi de grande auxílio, uma vez que, o formando está ingressando na 

carreira profissional. Na tabela 1 estão relacionados os casos acompanhados em 

clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. 

 

 

 

 



    22 
    

Tabela 1: CASUÍSTICAS ACOMPANHADAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO 
CLINIVET, CURITIBA PR, NO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO À 19 DE MAIO DE 
2017. 

 

CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA NÚMERO DE CASOS ACOMPANHADOS 

Cardiologia (procedimentos de 

ecocardiografia) 

4 

Cirurgias de partes moles 29 

Clínica Geral 86 

Endocrinologia 45 

Emergência 10 

Dermatologia 41 

Nefrologia 16 

Odontologia 4 

Oftalmologia 7 

Cirurgia de Ortopedia 5 

Total 247 
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RELATO DE CASO 1 

 

4.UTILIZAÇÃO DE FLAP CONJUNTIVAL PEDICULADO NO TRATAMENTO DE 

ÚLCERA DE CÓRNEA PROFUNDA. 

 

4.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1.2. ANATOMIA OCULAR 

 

Segundo Hedlund (2008), as pálpebras e a órbita alojam e protegem o olho, 

e a mucosa especial do aspecto interno das pálpebras é chamado de conjuntiva 

palpebral, sendo que para se tornar conjuntiva bulbar, na altura da borda orbital, a 

conjuntiva palpebral converge para dentro do olho. 

Descreve Hedlund (2008), que a drenagem linfática escoa para os 

linfonodos parotídeos, uma dobra surge no espaço ventromedial da conjuntiva, 

formando a terceira pálpebra, nesta existe uma glândula superficial, seromucosa 

mista que contribui especialmente para o filme lacrimal, que circunda a base da 

cartilagem. 
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Na figura abaixo pode-se observar a anatomia ocular e seus anexos. 

 

Figura 13: ANATOMIA DO GLOBO OCULAR E ANEXOS 

 

1.Canto lateral (Temporal), 2. Conjuntiva, 3.Limbo, 4. Cílios, 5. Pupila, 6.Íris, 7. Ponta superior, 

8.Canto medial nasal, 9. Ponta inferior, 10. Membrana nictitante. 

Fonte: Fonte: Cirurgia de pequenos animais Theresa Welch Fossum (Hedlund, 2008). 

 

A córnea é o principal meio de refração do olho, sendo transparente e 

possuindo morfologia específica para garantir a entrada de luz no interior do bulbo 

ocular (ROZA et al, 2014). A córnea, está representada na figura à seguir de 

número14. 

Comenta Ferreira et al., (2013), que a transparência da córnea é resultado 

da ausência de vasos de células sanguíneas, de pigmentos e possui um epitélio com 

superfície não queratinizada. A córnea é o componente refrativo mais poderoso dos 

olhos dos animais domésticos. 

O conteúdo do olho está circundado por uma camada fibrosa externa; a 

córnea, transparente, com multicamadas, e a esclera, branca e opaca (HEDLUND, 

2008). Segundo Ferreira et al., (2013), a córnea é uma superfície óptica lisa, 

conferida pelo filme lacrimal e sua organização é feita em malha de fibrilas de 

colágeno de diâmetro e espaço uniformes, o controle que eliminam a dispersão de 

luz é proporcionado pela interferência do conteúdo aquoso. As fibrilas colágenas 

paralelas formam folhas interlaçadas ou lamelas, com linfócitos entremeados, 

macrófagos e neutrófilos (SLATTER, 2005). 
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A vascularização corneana se origina dos vasos ciliares profundos 

(SLATTER, 2005). 

 

Figura 14: VISUALIZAÇÃO DA CÓRNEA  

 

Fonte:Ericka Brasil de Menezes Massa 

 

Afirma Roza et al., (2007), que a perda da transparência da córnea, por 

qualquer motivo que altere morfologicamente, irá influenciar diretamente na 

capacidade visual do animal. Úlcera de córnea é denominada por qualquer perda 

tecidual da córnea, que dependendo de sua profundidade pode ainda ser 

classificada em superficial, rasa, moderada, profunda e descemetocele.  

As descemetoceles atingem a membrana limitante posterior (membrana de 

Descement) e produzem seu prolapso junto com o epitélio posterior da córnea 

(ROZA et al, 2014). 

Slatter (2005), apresenta a túnica mais externa do olho que é constituída por 

esclera opaca e córnea anterior e transparente. A esclera tem três camadas: a 

episclera (camada vascular), a esclera propriamente dita (fibras colagenosas e 

fibroblastos) e a lâmina fosca (feixes de colágeno que se misturam com a coróide e 

o corpo ciliar).  

O limbo surge através da zona de transição entre córnea e esclera-

conjuntiva. A espessura da córnea varia entre as espécies, mas é usualmente 

inferior a 1mm (SLATTER, 2005). 
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Segundo Hedlund (2008), a córnea está coberta por um filme de lágrima pré-

corneal possuindo quatro camadas: o epitélio com sua membrana basal, o estroma, 

a membrana de Descemet (membrana basal do endotélio), e o endotélio. 

O epitélio corneano é simples, escamoso e não queratinizado, de espessura 

variável, com padrão básicos de células superficiais escamosas (SLATTER, 2005). 

 

A figura abaixo demonstra a estrutura microscópica corneana do cão. 

 

Figura 15: ESTRUTURA MICROSCÓPICA DA CÓRNEA CANINA 

 

1-Membrana basal, 2-Epitélio, 3-Membrana de Descemet, 4-Endotélio, 5-Estroma. 

Fonte: Allaboutvision.com 

 

O estroma é composto por fibrócitos, ceratócitos, colágeno e substância 

fundamental. Constituindo 90% da substância corneana. (SLATTER, 2005). 

Slatter (2005), durante toda a vida, a membrana de Descemet e a membrana 

basal do endotélio é estabelecida, aumentando o e com a idade aumenta o 

espessamento. A membrana de Descemet localiza-se posteriormente ao estroma e 

anteriormente ao endotélio. Ela é elástica, suas terminações se enrolam para o 

interior da câmara anterior, se for rompida. Na figura 16, através da secção 

tangencial, está à amostra a membrana de Descemet. 
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Slatter (2205), que a membrana de Descemet se apresenta como estrutura 

escura e não se cora com o corante de fluoresceína, é transparente, salientada para 

fora no centro da úlcera ou ferida corneana profunda, e tais feridas são propensas 

de serem rompidas. 

 

Figura 16: MEMBRANA DE DESCEMET, SECÇÃO TANGENCIAL 

 

A membrana de Descemet é composta por filamentos colagenosos extremamente delgados que 

apresentam uma distribuição uniforme. (De Hogan Mj et al(1971): Histology of the Human Eye. WB 

Saunders, Philadelphia, com permissão). 

Fonte: (SLATTER. DOUGLAS. Fundamentos de Oftalmologia Veterinária). 

  

Slatter (2005), o endotélio tem a espessura de uma célula e localiza-se 

posteriormente à membrana de Descemet, revestindo a câmara anterior. Em razão 

da alta atividade metabólica, células endoteliais contêm mitocôndrias numerosas e 

retículos endoplasmático liso e rugoso abundante. Quando o endotélio é perdido, o 

defeito é substituído pela migração de células adjacentes existentes  

Em decorrência da córnea ser avascular, oxigênio é disponível à partir de 

outras fontes, aquoso, filme lacrimal pré-corneano e atmosfera, plexo capilar límbico 

e capilares da conjuntiva palpebral (SLATTER, 2005). 
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Slatter (2005), que o endotélio recebe a maior parte do oxigênio a partir do 

aquoso, (O humor aquoso preenche um compartimento aquoso, a câmara anterior, 

entre a íris e a córnea, e a câmara posterior, entre a superfície anterior da lente e a 

superfície posterior da íris) O conteúdo da água no estroma é controlado pelo 

epitélio  

 

4.1.3.EXAME FÍSICO  

 

Slatter (2005) o exame ocular básico desse ser realizado com cuidado e é 

parte essencial de um exame físico. Através do histórico do animal relatado à partir 

do tutor, o Médico Veterinário deve possuir instrumentos básicos e suprimentos, 

como fonte de luz focal, lupa de magnificação ocular, tiras de teste de lágrima de 

Schimer, tiras de teste da fluoresceína, tonômetro, tropicamida (a 1%), algodão, 

solução para limpeza ocular, aplicador com extremidade de algodão estéril para 

amostragem de bactérias. 

 

4.1.4.CAUSAS DE LESÕES OCULARES EM CÃES  

 

Segundo Jacinto et al., (2016) as emergêngias veterinárias oculares incluem 

perfurações que podem ser causadas por corpos estranhos, traumas, substâncias 

químicas, anormalidades palpebrais, infecções por micro-organismos, podendo 

ocasionar úlcera profunda, descemetocele, sinéquia anterior, glaucoma, catarata e 

endoftalmite e podem ser tratadas por meio de cirurgias como o flap conjuntival, uso 

de enxertos, ceratoplastia e materiais biológicos. 

Slatter (2005) que a lesão causada no olho é pode ser adquirida por grande 

variedade de agentes, tais como a radiação ultravioleta, excessos e deficiências 

nutricionais, toxicidade, agentes infecciosos de todos os tipos, trauma físico, 

ressecamento, distúrbios genéticos, fenômenos imunomediados e neoplasia. 

Entre as causas mais comuns de perfuração ocular em cães encontram-se 

brigas, corpos estranhos, úlceras profundas e descemetoceles (HUNNING et al., 

2009) 
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Segundo Ferreira et al., (2013), nas lesões da córnea perde-se a 

transparência, isto se dá pela associação de respostas patológicas especialmente 

na ausência de terapia adequada. A perfuração ocular ou a descemetocele podem 

aparecer através da úlcera de córnea, por isso esta é considerada uma emergência 

oftálmica. 

De acordo com Ferreira et al., (2013), geralmente, úlceras de córnea 

superficiais cicatrizam rapidamente, sem complicações, através de respostas 

epiteliais de migração. Enquanto que, úlceras profunadas atingem o estroma, e 

necessitam de uma resposta celular complexa (proliferação, diferenciação, 

migração, apoptose e comunicação intercelulares). 

Segundo Ferreira et al., (2013), há uma classificação que caracterizam as 

úlceras de córnea, levando em consideração a profundidade do tecido lesionado, 

ulceração superficial, ulceração superficial persistente, ulceração profunda, 

ulceração profunda progressiva e descemetocele. 

Explica Roza et al., (2014), que os sinais clínicos são fotofobias e 

blefaroespasmos, dor ocular, epífora, secreção de serosa a purulenta e opacidade 

de córnea de curso agudo. Baseado no histórico do animal, nos sinais físicos e com 

a realização do teste de fluoresceína obten-se o diagnóstico.  

Em lesões superficiais o corante irá impregnar sua superfície e a mesma é 

revelada, no entanto úlceras profundas o corante só impregnará a margem da lesão. 

(ROZA et al., 2014).  

 

4.1.5.CONJUNTIVA ANATOMIA E FISIOLOGIA  

 

A conjuntiva é uma membrana mucosa móvel que recobre as superfícies 

internas das pálpebras, superfícies interna e externa da terceira pálpebra e a porção 

anterior do globo ocular, adjacente ao limbo. (SLATTER, 2005). 

Slatter (2005), três camadas constituem a conjuntiva: O Filme pré-corneano. 

(Camada de proteção essencial, se perda total resulta em graves alterações na 

conjuntiva; o epitélio é (Não-queratinizado e colunar, contendo inúmeras células 

calififormes aquelas que produzem muco); Substância própria: Camada glandular. 

(Contém inúmeros linfócitos que formam folículos ativos quando estimulados por 
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antígenos; Camada fibrosa. (localiza-se abaixo da camada glandular e é adjacente 

às fibras musculares não-estriadas de Muller. 

O suprimento arterial da conjuntiva é prolítico e advém das: Arcadas 

periféricas das pálpebras, Arcadas marginais das pálpebras, artérias ciliares 

anteriores (SLATTER, 2005). 

 

4.1.6.CICATRIZAÇÃO CORNEANA 

 

Slatter (2005), que o epitélio corneano possui grande capacidade de 

regeneração. Um período de tempo rápido após a lesão, células circunjacentes à 

margem da lesão deslizam-se para recobrir a área afetada. Defeitos estromais 

superficiais são preenchidos por um deslizamento epitelial. Em lesões extensas o 

endotélio não consegue recobrir a lesão, acontece então uma tumefação e o 

estroma torna-se edematoso persistente. 

De acordo com, Ferreira et al., (2013) o processo cicatricial em úlceras 

profundas, pode promover perda de transparência local e déficit visual. Se não há 

possibilidade da manutenção do ambiente biológico propício para a cicatrização, as 

úlceras progridem para as camadas mais profundas ocorrendo então a perfuração 

da córnea podendo levar ao prolapso de íris, e a endoftalmite. 

 

4.1.7.INFLAMAÇÃO CORNEANA-CERATITE 

 

Nos estudos de Oria et al., (2013) desencadeiam-se processos inflamatórios 

superficiais na córnea e conjuntiva, quando o cão sofre uma injúria externa, também 

depende do grau e intensidade do trauma. Quando epitélio lesionado, bactérias e 

fungos oportunistas colonizam o ambiente. Ceratite é a inflamação da córnea 

(SLATTER, 2005). 

Slatter (2005) que a córnea é avascular, a inflamação é um evento vascular, 

a córnea avascular não pode sofrer inflamação verdadeira até que ela adquira vasos 

sanguíneos que cresçam à partir do limbo.  

Slatter (2005) os sinais clínicos são dados por, blefaroespasmos crônico, 

epífora, fotofobia, lesões usualmente unilaterais, os sinais podem desaparecer, e em 

seguida ocorrer uma opacidade corneana, geralmente de cor cinza ou azul se 
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visível. É aplicado terapia médica e cirúrgicas, com especificidade nas diferentes 

classificações para o tratamento de úlceras de córnea. 

 

4.1.8.CERATOCONJUNTIVITE SECA (CCS) 

 

A ceratoconjuntivite seca (CCS), xeroftalmia ou olho seco é uma 

enfermidade comum em pequenos animais, principalmente em cães. A incidência de 

CCS em cães é de aproximadamente 1% e acomete com maior freqüência as raças 

Shihtzu, Lhasa Apso, Pequinês, Buldog Inglês, Yorkshire Terrier, Pug, Cocker 

Spaniel Americano, West Highland White Terrier e Schnauzer miniatura 

(ASTRAUSKAS & CAMARGOS et al., 2013). 

Segundo Pigatto et al., (2008) o papel do filme lacrimal, inclui, 

principalmente, a nutrição e a proteção da córnea e da conjuntiva contra corpos 

estranhos e infecções. A lágrima fornece uma hegemonia corneana para eficiência 

na visão. 

De acordo com Astrauskas & Camargos (2013) na CCS, ocorre deficiência 

da função protetora que advém da lágrima, ausência ou atrofia da glândula, 

acontece comprometimento no deslizamento das pálpebras, que afeta a córnea e a 

conjuntiva, propiciando infecções secundárias que evoluem com a destruição 

tecidual. Associada à inflamação, secreção ocular e dor, a CCS é uma doença 

oftálmica progressiva que pode levar a cegueira. 

Afirma Astrauskas & Camargos (2013) que existem inúmeras causas 

secundárias dentre algumas delas, são descritas as doenças sistêmicas (como a 

cinomose, a toxoplasmose, a erliquiose e o diabetes), infecções oculares, 

traumatismo do ducto nasolacrimal, das glândulas lacrimais ou de inervações perto 

da base da orelha, intoxicações medicações como fenazopiridina, radiações 

neoplasias dentre outras, contudo estima-se que 80% da ceratoconjuntivite seca em 

cães tem causa não iatrogênica, sendo de origem auto-imune. 
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Na figura abaixo pode-se observar os sinais clínicos da CCS. 

 

Figura 17: SINAIS CLÍNICOS DA CERATOCONJUNTIVITE 

 

Os números indicam: 1-Narina Ipsilateral seca, 2-Secreção dessecada, pegajosa e mucopurulenta, 3-

Córnea opacificada, 4-Vascularização corneana, 5- Pigmentação, 6-ulceração. 

Fonte: (SLATTER. DOUGLAS. Fundamentos de Oftalmologia Veterinária). 

 

Slatter (2005), os sinais clínicos são identificados por blefaroespasmos 

acompanhado por endoftalmia, é comum como primeiro sinal a dor e desconforto 

causados pela deficiência do filme lacrimal pré-corneano. Secreção mucóide e 

purulenta. Em casos graves ou agudos, o epitélio é perdido, especialmente no 

centro da córnea, em casos crônicos, perfuração corneana e endoftalmite podem 

ocorrer. 

Cegueira ou diminuição da acuidade visual é resultante da densa 

opacificação corneana, ou perfuração da córnea, secundária a ulcerações profundas 

da mesma (ASTRAUSKAS & CAMARGOS et al., 2013). Na figura 18, demonstra a 

ulceração que pode ocorrer na CCS. 
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Figura 18: ULCERAÇÃO CORNEANA NA CERATOCONJUNTIVITE SECA 

 

Fonte: (SLATTER. DOUGLAS. Fundamentos de Oftalmologia Veterinária). 

 

Comenta Astrauskas & Camargos et al., (2013), que o diagnóstico é 

baseado nos sinais clínicos e nos resultados obtidos dos exames específicos, tais 

como: tempo de quebra do filme lacrimal, corantes da superfície ocular 

(fluoresceína, rosa bengala, lissamina verde) e teste lacrimal de Schirmer. Se aplica 

o Teste Lacrimal de Schirmer (TLS) para a aferição da quantidade de lágrimas 

produzidas, com isso torna-se importante para o diagnóstico diferencial e definitivo 

da ceratoconjuntivite seca, assim como de outras afecções oculares. 

 

4.1.9.DESCEMETOCELE 

 

Slatter (2005), Descemetocele é uma emergência cirúrgica. a protusão da 

membrana de Descemet ocorre através de um defeito no epitélio e estroma 

corneanos. Requer reparação urgente em decorrência do risco da ruptura corneana.  

De acordo com Junior et al., (2014), a úlcera de córnea profunda é uma das 

doenças mais comuns em cães. Ocorre na membrana de Descemet, uma perda do 

epitélio em espessura completa ou com pelo menos uma perda estroma. Úlceras 

profundas complicadas, estromais ou descemetoceles, podem prejudicar a visão por 

causa da cicatrização corneana ou, quando ocorre perfuração corneana, em razão 

da formação de sinéquias anteriores. 

Segundo Jacinto et al., (2013), desmetoceles são úlceras profundas em que 

uma protusão da membrana de Descemet fica exposta, comprometem as camadas 

da córnea, membrana basal e estroma, sendo necessária a intervenção cirúrgica 

como tentativa de manter o bulbo ocular, necessário recobrir a lesão e fornecer 
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proteção mecânica e elementos para a defesa da córnea e subsídio para sua 

recuperação. 

 

4.1.10.TRATAMENTO DA LESÃO CORNEANA, TERAPIA MEDICAMENTOSA E 

CIRÚRGICA 

 

A causa da lesão corneana é tratada e à córnea é fornecido suporte 

estrutural para prevenir ruptura (SLATTER, 2005). 

Afirma Merlini et al., (2014), referente ao tratamento para as úlceras de 

córnea terapia antimicrobiana, à cicloplégica, aos analgésicos, aos agentes 

lubrificantes e aos fármacos antiproteases. Isso devido à alta incidência dessa 

afecção na clínica oftálmica. 

Segundo Hedlund (2008), são administrados antibióticos perioperativos nos 

animais em cirurgia periopartiva pela existência de patógenos na microbiota, sendo 

as bactérias mais recuperadas de úlcera de córnea são Staphylococcus e 

Streptococcus e Streptococcus spp, as quais são sensíveis a maioria dos 

antibióticos. 

Segundo Jacinto et al., (2016), em úlceras profundas, a em que o estroma a 

membrana de Descemet se projeta para frente agindo como defesa da córnea para 

preservar o globo ocular, e o estroma está lesionado, em casos como este é 

possível utilizar flaps conjuntivais, de terceira pálpebra ou membranas biológicas, 

como pericárdio ou membranas amnióticas, no local em que é feito o reparo ocorre a 

perda da transparência. 

De acordo com Ferreira et al., (2013), os enxertos conjuntivais são usados 

com frequência, é um tratamentos cirúrgicos tradicionais. O objetivo é reparar a 

córnea e prevenir a sua progressão, paralelamente a superfície corneal no curso da 

reparação tecidual, retardando a degeneração do estroma. Além disso, o suprimento 

vascular é benéfico, principalmente quando processos infecciosos estão envolvidos.  

Slatter, (2005), os pedículos podem ser usados com menor extravasamento 

de aquoso, na figura de número 19 observa-se os passos no posicionamento e 

fixação do pedículo conjuntival bulbar. 
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Figura 19: RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL PEDICULADO. 

 

As letras indicam: (A) Recobrimento de avanço limbo-baseado para pequenas lesões próximas ao 

limbo. Uma pequena incisão é realizada em posição adjacente à lesão. (B) O recobrimento é 

expandido por dissecção romba, com hemostasia cuidadosa. (C) Incisões paralelas são realizadas 

em direção ao fórnice, com largura recobrimento suficiente para manter o suprimento sanguíneo e 

cobrir a lesão corneana.(D) O recobrimento conjuntival é suturado em posição com sutura simples 

interrompida ou de colchoeiro, utilizando Vicryl 7/0. Uma sutura final é posicionada às 12h de um 

relógio no eixo longitudinal do recobrimento para reduzira obstrução vascular. 

Fonte: (SLATTER. DOUGLAS. Fundamentos de Oftalmologia Veterinária). 

 

Afirma Jacinto et al.,(2016), que a cicatrização é rápida, os retalhos aderem-

se rapidamente os retalhos conjuntivais na córnea que protegem e fornecem 

vascularização e fibroblastos que auxiliam na cicatrização, apresenta um 

remodelamento da cicatriz e apresentam diferentes níveis de opacidade. 

Antibiótico, atropina e antiproteases tópicos são empregados no pós-

operatório.(SLATTER, 2005). 

 

4.1.11. FLUORESCEÍNA 

 

Slatter (2005), de solubilidade na água a fluoresceína é um corante que não 

cora a córnea normal, pois não ultrapassa o epitélio hidrofóbico. Uma vez o epitélio 

incompleto, a fluoresceína penetra no estroma corneano hidrofílico, corando-o em 

verde brilhante. A fluoresceína é utilizada no diagnóstico oftálmico de defeitos 
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epiteliais corneanos. Na figura 20, pode-se observar a embagem que possui tiras de 

fluoresceína. 

A fluoresceína pode ser utilizada como solução de um frasco de colírio ou 

tira de papel impregnada. A tira é removida da embalagem umedecida com uma 

gota de solução salina e posicionada no saco conjuntival. Após 60s, o excesso do 

corante é removido com solução salina e o olho é examinado (SLATTER, 2005). 

Slatter (2005), que em lesões profundas, a membrana de Descemet não 

cora com fluoresceína. Se a área não-corada for grande, a descemetocele é extensa 

e intervenção cirúrgica imediata é necessária. 

A córnea deve ser rotineiramente corada com fluoresceína antes de 

corticoides tópicos ou subconjuntivais serem utilizados. Todo olho ¨vermelho¨deve 

ser corado com fluoresceína e a pressão intra-ocular deve ser aferida (SLATTER, 

2005). 

 

Figura 20: EMBALAGEM CONTENDO TIRAS DE FLUORESCEÍNA 

 

Fonte: Google imagens 

 

4.1.12.FARMACOLOGIA OCULAR E TERAPÊUTICA 

 

Slatter (2005), colírios são método de tratamento tópico mais comum 

empregados. Tópicos (solução ou suspensão) e pomadas também são comumente 

utilizados. Colírios são formulados com tonicidade similar àquela de lágrimas de 

humanos (cloreto de sódio a 1,4% (NaCL). As pomadas mantem contato com os 

tecidos oculares por mais tempo do que as soluções. 
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A atropina, é um agente parassimpatolítico utilizado como midríaco para 

exame e tratamento pré-operatório, e como cicloplégico no tratamento de uveíte 

anterior, irites e ciclites (SLATTER, 2005). 

 

4.1.13.CORTICOSTERÓIDES 

 

Slatter (2005), os corticóides são empregados incorretamente pelos clínicos 

e frequentemente, isto resulta em maus resultados. Com propriedades espcíficas as, 

indicações e contra- indicações devem ser seguidas. Muito importante não utilizá-los 

topicamente ou por via subconjuntival quando o corante de fluoresceína indica 

defeito epitelial da córnea. Corticosteróides não devem ser usados até que um 

diagnóstico tenha sido feita e se queira inibir uma resposta imune ou inflamatória 

específica. 

Slatter (2005), A regeneração epitelial é prejudicada com o uso dos 

corticosteróides sobre a córnea, Também diminui a resistência da ferida cicatrizada, 

colagenases são potencializadas em até 15 vezes e o risco de infecção é 

amplamente aumentado. 

 

4.2.RELATO DE CASO CLÍNICO  

 

Um cão, fêmea, da raça Lhasa Apso, 9 anos de idade, foi admitida no 

Hospital Veterinário Clinivet, no dia 09/02/2017, relatado pela tutora a queixa 

principal de secreção ocular que iniciou-se em ambos os olhos no mês de janeiro, 

relatou ainda que, após um período o olho esquerdo apresentou desconforto e 

prurido intenso. Foi avaliada por um colega veterinário o qual foi prescrito: Tobrex 

(colírio e pomada), EDTA e Liposic (gel), obteve melhora, porém o animal voltou a 

fechar o olho e colega veterinário prescreveu Vigamox (solução). 

Na anamnese o exame oftálmico do olho direito encontrou-se: Hiperemia 

conjuntival discreta, secreção seromucoide discreta, ceratite discreta, reflexo motor e 

ofuscamento presentes, ameaça presente. No olho esquerdo: úlcera profunda 

central, diagnosticado após teste com fluoresceína, granuloma e vascularização 

sobre a lesão tamponando a perfuração, teste de Siedel negativo, ausência de cílios 
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ectópicos ou distiquíases, miose, câmara anterior íntegra, lacrimejamento e 

hiperimia conjuntival discreta, blefarite úmida na pálpebra inferior. Observa-se a 

úlcera de córnea no olho esquerdo na figura 21 

 

Figura 21: EXAME CLÍNICO 

 
  

Cão no primeiro dia de consulta, em 09/02/2017. A seta indica úlcera de córnea positiva após 

coloração com fluoresceína. 

 

A úlcera foi classificada como úlcera profunda em olho esquerdo, 

provavelmente secundária a CCS inicial. Tratamento, Foram prescritos, Vigamox 

(solução) e Tobrex (colírio), soro sanguíneo, atropina 1% colírio, Cetrolac (colírio), 

como prevenção a automutilação utilização do colar “Elisabetano”. 

Revisão quatro dias após anamnese, olho esquerdo com granulação na 

lesão de córnea, boa dilatação da pupila, discreto blefaroespasmo, sem sinais de 

infecção ou uveíte, sem sinais de extravasamento do humor aquoso. 
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Tutora retorna com o animal sete dias após anamnese, relata que o olho 

apresentou vazamento (extravasamento de humor aquoso), recomendada instilar 

atropina 1% (colírio) e manter animal afastada de outros animais. 

Exame laboratorial, hematológico e bioquímicos realizados no dia 

17/02/2017, nenhuma alteração. 

 

4.2.1.RELATO CIRÚRGICO 

 

Cirurgia realizada em 17/02/2017. Flap Conjuntival Pediculado.  

Flap Conjuntival Pediculado, (Pode-se observar na figura 22, indicado pela 

seta), no olho esquerdo, pedículo suturado na córnea em 6 pontos simples 

interrompidos com fio nylon 9-0, flap de terceira pálpebra com ponto ancorado em 

botão com fio nylon 3-0 (botão representado na figura 23). 

 

Figura 22: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

Na figura de número 22, foi realizado enxerto conjuntival pediculado, suturado na córnea do cão. 
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Figura 23: SUTURA DE TERCEIRA PÁLPEBRA 

 

Pode-se observar na figura 23, que foi feita a sutura de terceira pálpebra ,conduta de proteção da 

córnea, pós cirurgia. 

 

4.2.2. ANESTESIA 

 

Protocolo, seguindo os critérios da rotina do serviço de Anestisiologia do 

hospital. Foram administrados Midazolam(1-5mg/mL), Cetamina, 

Propofol(10mg/mL), mantido sob anestesia geral inalatória com Isofluorano . 

CRI: Sufentanil. 

BLQ extraconal Lidocaína 2%. Alta Médica: Carprofeno(50mg/mL) , 

Dipirona(500mg/mL), Vigamox(colírio) olho direito, Cetrolac(colírio) olho direito, 

atropina 1%. 

No pós operatório o animal foi mantido hospitalizado com a administração 

de. analgésicos e ao final do dia o médico responsável pelo internamento pós 

operatório do cão, forneceu alta médica. 

Recomendações: Colar elisabetano 24h/dia, não dar banho, não passear de 

enforcador, manter o animal em ambiente calmo e limpo, longe de outros animais, 

realizar a limpeza ao redor dos olhos com gaze e solução fisiológica. 

Não houve complicações pós-operatória, como por exemplo deiscência de 

sutura, a não aderência do enxerto, ou descobrimento do enxerto. 
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Algumas horas depois, o animal estava lúcido e pronto para ir embora. 

Observa-se o cão com o olho esquerdo após cirugia de flap conjuntival pediculado. 

 

Figura 24 RECUPERAÇÃO DA CIRURGIA 

 

Cão com o olho esquerdo após cirugia de flap conjuntival pediculado. 

 

O retorno para avaliação se deu após treze dias, procedeu-se com a retirada 

do flap de terceira pálpebra (o botão). Na figura 25, observa-se o cão com o olho 

aberto e o aspecto do flap conjuntival pediculado, indicado pela seta. 
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Figura 25: ASPECTO DO ENXERTO 13 DIAS APÓS A CIRURGIA 

 

Retirada do flap de terceira pálpebra. Após duas semanas de cirurgia, enxerto íntegro, bem 

vascularizado região inferior bem aderida e já em fase de retração, região superior ainda sem 

apresentar aderência. Teste de Siedel positivo na região superior mais nasal do enxerto, quando o 

bulbo é levemente pressionado. Córnea apresentando pouca neovasculização (o que justifica a 

demora na aderência do enxerto). Paciente ainda apresenta desconforto ocular, com miose, 

blefaroespasmo e lacrimejamento. Presença discreta de secreção seromucóide. 

 

O paciente retornou para segunda avaliação pós-cirurgia em vinte dias, uma 

semana da retirada do flap de terceira pálpebra. O aspecto do flap conjuntival 

pediculado está representado na figura abaixo, indicado pela seta. 
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Figura 26: ASPECTO DO ENXERTO 20 APÓS A CIRURGIA 

 

Enxerto íntegro, bem aderido, mas retraído em sua região inferior. Teste de Siedel negativo, mesmo 

pressionando o bulbo, olho normotônico, midíase, tutora relata que paciente tem mantido o olho bem 

aberto, sem sinais de dor. Ausência de hiperimia conjuntival. Pedículo bem vascularizado. Córnea 

ainda apresentando pouca neovascularização. Paciente ainda apresenta lacrimejamento e presença 

de secreção seromucóide aderida aos pelos. 

 

Terceira avaliação observa-se na figura abaixo flap conjuntival pediculado, 

indicado pela seta, vinte e sete dias pós-cirurgia 

 



    44 
    

Figura 27: ASPECTO DO ENXERTO 27 DIAS APÓS A CIRURGIA 

 

Quadro estável, enxerto bem aderido e vascularizado, retraído na porção inferior nasal da úlcera. 

Ausência de vazamento de humor aquoso, porém o olho ainda se apresente discretamente 

hipotônico. Redução significativa da secreção. Ausência de dor, olho bem aberto. 

 

A quarta avaliação procedeu-se trinta dias pós-cirurgia, está representado na 

figura 28, a seta está indicando o aspecto do enxerto. 
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Figura 28: ASPECTO DO ENXERTO 30 DIAS APÓS A CIRURGIA 

 

Evolução. Enxerto bem vascularizado, aderido e retraído, úlcera corando apenas em sua porção 

inferior, mais nasal, olho normotônico. Tutora relata que paciente tem apresentação mais secreção no 

OE há uma semana, provável agravamento de CCS, prescrito Ciclosporina(100mg/mL). 

 

Na quinta avaliação do paciente pós-cirugia, resultou normalidade para a 

retirada do pedículo, observa-se na figura à seguir, que o pedículo está bem retraído 

do local da úlcera, indicado pela seta. 
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Figura 29: ASPECTO DO ENXERTO 44 DIAS APÓS A CIRURGIA 

 

Tutora refere diminuição total da secreção ocular após o início da Ciclosporina(100mg/mL). Úlcera 

completamente cicatrizada, olho normotônico e bem aberto, ausência de sinais de dor. Realizada a 

retirada dos pontos de ancoramento (mais superiores), e o corte do pedículo após instilação do colírio 

anestésico. 

 

O flap conjuntival, foi retirado após dois meses da cirurgia, procedimento 

tardio devido a doença adquirida deste animal (Diabetes Melitos), neste caso ocorre 

retardo da ação cicatricial. 

O último retorno antes da alta médica do cão, se deu em dois meses do 

tratamento da úlcera de córnea, na figura abaixo a seta mostra a cicatrização no 

local que projetou-se a úlcera. 
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Figura 30: ASPECTO DA CÓRNEA APÓS RETIRADA DO PEDÍCULO 

 

Após 15 dias do corte do pedículo, tutora relata boa evolução, olho bem aberto, nega secreção ou 

hiperemia conjuntival, nega prurido. Enxerto retraído na região central da córnea, pouco 

vascularizado e discretamente pigmentado, melanose corneana partindo do canto nasal e 

circundando a região do enxerto.  
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Figura 31: ALTA MÉDICA APÓS DOIS MESES DO TRATAMENTO DA ÚLCERA 
DE CÓRNEA 

 

Cão recebeu alta médica do tratamento da úlcera de córnea dois meses após cirurgia. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho descreveu os procedimentos realizados, em um cão 

fêmea com úlcera de córnea profunda. Através do histórico do animal e da avaliação 

física, foi possível observar as estruturas danificadas da córnea, resultando no 

diagnóstico de úlcera de córnea profunda em olho esquerdo, provavelmente 

secundária a ceratoconjuntivite inicial, optou-se pelo procedimento cirúrgico pois 

progrediu para descemetocele, decidiu-se, pelo tratamento do Flap Conjuntival 

Pediculado. 

Segundo Hunning e colaboradores (2009), as lesões de córnea é uma das 

doenças mais comuns em cães. São várias as técnicas cirúrgicas propostas para 

reparar perfuração de córnea, incluindo flapes conjuntivais, ceratoplastias, enxertos 

corneanos e implantes biológicos. 

De acordo com Junior et al., (2016),as úlceras de córnea muitas vezes leva 

à perda da visão. Úlceras profundas ferem o estroma, as descemetoceles são 

úlceras profundas que expõem camada de Descemet. 
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Expressa Junior et al., (2016), que as úlceras são acompanhadas de uma 

inflamação prolongada, prejudicando as células tronco da córnea e da membrana 

epitelial basal, consequentemente inicia-se neovascularização, cicatrizes corneanas 

e comprometimento da visão, e risco de perfuração. A úlcera de córnea tem etiologia 

variada, precisa de diagnóstico preciso, e tratamento específico realizado com 

terapêutica clínica ou cirúrgica. 

Sugere Hunning et al., (2009), para o tratamento das perfurações corneanas 

é cirúrgico objetivando reparar, restaurar a estrutura anatômica e a função do bulbo, 

substituir a córnea lesada. São utilizados vários tipos de materiais e tecidos 

manejados na superfície ocular, incluindo enxertos conjuntivais, membrana 

biológicas, transposição córneo-escleral, transplante de córnea, entre outros  

Slatter (2005), descreve a técnica de reposição conjuntival para lesões de 

úlcera profunda.  

Hunnig et al., (2009), sugere o enxerto de membranas biológicas, já que, 

úlcera de córnea profunda é uma situação emergencial, é necessário preservar a 

integridade e a funcionalidade ocular. Vários métodos podem ser utilizados para a 

conservação de membranas biológicas, incluindo refrigeração, congelamento, 

liofilização e glicerina. Um exemplo de membrana biológica é o pericárdio 

conservado em glicerina.  

Afirma Tognoli et al., (2009), que, as úlceras estromais profundas requerem 

terapia agressiva, diversas são as técnicas descritas como tratamentos, cita os 

exemplos: recobrimento de terceira pálpebra com pálpebra superior; sutura da 

terceira pálpebra na conjuntiva dorsolateral; tarsorrafia; recobrimento com tecido 

conjuntival pediculado ou não; recobrimento com faixa conjuntival; com conjuntiva 

bulbar; técnicas de sutura corneana; transplante conjuntival livre; recobrimento com 

enxerto corneano lamelar; transplante livre de córnea a fresco ou preservada e a 

ceratoplastia com fixação do enxerto por cola de cianoacrilato. No entanto, o autor 

afirma que estas técnicas citadas apresentam complicações pós-operatórias. 

Então, Tognoli et al., (2009), sugere outra alternativa como terapia de úlcera 

de córnea profunda, as células mononucleares (CM) da medula óssea (MO), como 

regeneração tecidual, despertam grande interesse nas pesquisas. No entanto, em 

seus estudos, após conclusão dos seus experimentos descritos no artigo 

Transplante autógeno de células mononucleares da medula óssea em úlcera de 

córnea experimental em cães, o mesmo descreve que, foi possível notar que as CM 
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fixaram-se na região lesionada, e não sofreram quimiotaxia e, apesar de diminuírem 

a inflamação, não auxiliaram o processo de cicatrização corneana a curto prazo 

(avaliação no sexto dia). Porém, sugerem-se estudos adicionais no transplante de 

CM da MO na cicatrização da córnea. 

 

RELATO DE CASO 2 

 

7. PENECTOMIA TOTAL EM CÃO 

 

7.1. REVISÃO DE LITERATURA 
 

8. ANATOMIA DO TRATO GENITAL MASCULINO 

 

O sistema genital masculino é constituído pelo pênis, bolsa escrotal, 

testículos, túbulos retos, túbulos eferentes, epidídimo, vasos deferentes, glândulas 

acessórias incluindo ampolas, próstata, glândulas vesiculares e bulbouretrais 

(VOLPATO et al., 2010). 

A parte final distal do pênis ou glande do pênis, é coberta pelo prepúcio. A 

parte terminal do pênis do cão esta direcionada cranialmente e localizada 

ventralmente à parede abdominal (HEDLUND, 2008).  
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Está representado na figura 32, a anatomia genital do cão. 

 

Figura 32: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA ANATOMIA GENITAL DO CÃO 
MACHO 

 

Os números indicam a localização dos órgãos. 1.Glândula bulbar, 2.Testículos, 3.Epidídimo, 4.Pênis, 

5.Ducto Deferente, 6.Pênis, 7.Uretra, 8.Músculo refrator, 9.Próstata. 

Fonte: Male dog’s genilátia (reproduced from Miller’s, Anatomy of the dog, by Evans, H.E. and 

Christensen G.C). 

 

Segundo Hedlund (2008) o pênis é divido em três regiões: raiz, corpo e 

glande. Cada um é composto pelo corpo cavernoso do pênis envolvido pela túnica 

albugínea. Os dois pilares se originam da tuberosidade isquiática, o músculo 

isquiocavernoso também. Os pilares se estendem lado a lado, separados pelo septo 

mediano, ao longo de todo o comprimento do corpo peniano, até o osso peniano na 

glande do pênis. O osso peniano do cão é longo, sulcado e rugoso. 
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 Na figura abaixo está representado o pênis canino em corte traversal. 

 

Figura 33: CORTE TRANSVERSAL DO PÊNIS CANINO 

 

Os números indicam os tecidos. 1 Glande do pênis com corpo esponjoso. 2.Osso peniano. 3. Uretra. 

4.Corpo esponjoso. 

Fonte: (KONING & LIEBICH, Anatomia dos animais domésticos 2009). 

 

A uretra é o canal que conduz a urina da bexiga urinária até o meio externo. 

Também transporta secreções seminais, nos machos. Passando através da a 

porção proximal da uretra do macho, antes de se curvar ao redor do ísquio. 

Distalmente, esta situada ao longo do aspecto ventral do osso peniano (KEALY et 

al., 2012). 

A uretra está dividida em segmento prostático, membranoso e peniano, nos 

cães machos. (ilustrada na figura à seguir de número 34). A uretra segue através do 

canal ventral do osso peniano e no pênis. O corpo esponjoso envolve a uretra 

(FOSSUM, 2008). Conforme sua localização ela pode ser dividida em uma parte 

pélvica, subdividida em pré-prostática, a qual conduz urina, e uma parte prostática, a 

qual recebe companhia do ducto deferente e do ducto vesicular ou ejaculatório, e 

outra parte peniana (KONIG & LIEBICH, 2009).  
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Figura 34: URETRA DO CÃO MACHO 

 

Composta: 1 e 1 A: Segmento peniano. 2. Segmento membranoso. 3. Segmento prostático. 

Fonte: Cirurgia de pequenos animais Theresa Welch Fossum (Hedlund, 2008). 

 

O músculo refrator do pênis se origina da superfície ventral do sacro ou das 

primeiras duas vértebras caudais e se estende distalmente na superfície ventral do 

pênis para se inserir na glande. O músculo refrator e o esfíncter anal externo 

compartilham fibras musculares. O músculo bulboesponjoso se projeta entre os 

músculos isquiocavernosos ventral ao esfíncter anal externo (HEDLUND, 2008). 

O escroto se situa na região inguinal. Os testículos se orientam com o eixo 

longo na horizontal, o escroto faz parte dos envoltórios do testículo assim como o 

processo vaginal (KONIG & LIEBICH, 2009). Em cães, a pele do escroto é fina e 

com cobertura pilosa esparsa. O escroto é uma bolsa membranosa com um septo 

medial que aloja os testículos, os epidídimos e a parte distal do cordão espermático 

(HEDLUND, 2008).  

Afirma Hedlund (2008), os testículos, epidídimos, ductos deferentes e vasos 

e nervos associados são cobertos pela túnica vaginal parietal e visceral e fáscia 

espermática. Os testículos são relativamente pequenos e ovóides. 

Nos estudos de Konig & Liebich (2009). o epidídimo esta firmemente 

anexado ao testículo e consiste em rolos de túbulos contorcidos alongados, cuja 

união é mantido por tecido conjuntivo. Ele pode ser dividido em três seguimentos: 

Cabeça, Corpo e Cauda. 

Afirma Hedlund (2008) que os ductos deferentes dão voltas na uretra à 

medida que seguem a partir do anel inguinal, entram na próstata dorsal e terminam 
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na uretra prostática. O ureter localiza-se dorsalmente aos ductos deferentes. O 

cordão espermático se inicia no anel inguinal, onde a artéria testicular, veia testicular 

(plexo pampiniforme), vasos linfáticos, plexo nervoso testicular autonômico, ductos 

deferentes e suas artérias e veias, músculo liso e a camada visceral da túnica 

vaginal se encontram juntos. 

As glândulas genitais acessórias situam-se na extensão da parte pélvica da 

uretra, são elas: Glandula ampular, vesicular próstata e glândula bulbouretral 

(KONIG & LIEBICH, 2009). 

 

8.1. DOENÇA DO TRATO GENITAL DO CÃO MACHO  

 

As doenças do pênis e prepúcio podem ser dividas em congênitas como 

hipospadia, frênulo peniano persistente, fimose e parafimose, ou adquiridas como 

por exemplo, traumatismos, priapismo, balanopostites e tumores (VOLPATO et al., 

2010). 

Segundo Hedlund (2008), O tumor venéreo transmissível (TVT), é uma 

neoplasia do pênis e da mucosa prepucial, dissemina-se através do contato sexual 

ou lambeduras, é um tumor verrucoso contagioso e friável, sangra fácil. 

Afirma FOSSUM (2008), que neoplasias comumente encontradas na pele 

ocorrem no prepúcio. As neoplasias do pênis e da mucosa prepucial incluem o tumor 

venéreo (TVT), carcinoma de células escamosas, hemangiossarcoma e papilomas.  

Também afirma Volpato (2010), que neoplasias penianas e de mucosa 

prepucial incluem carcinoma de células escamosas, hemangiossarcomas, 

papilomas, e mais comumente, os tumores venéreos transmissíveis. 

As afecções do pênis em cães são frequentes na rotina de trabalho do 

médico veterinário, principalmente as adquiridas. Em muitos casos a penectomia é 

indicada, como por exemplo, em neoplasias difusas no pênis e prepúcio, lesões 

devido a traumatismos, lesões de coluna com perturbação da inervação do pênis e 

pseudo-hermafroditismo (OLIVEIRA et al., 2015). 
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8.2 ETIOLOGIA (CARCINOMA DE CÉLULAS DE TRANSIÇÃO) 

 

A etiologia dos carcinomas de células de transição em cães é considerada 

multifatorial. Os fatores de risco identificados incluem obesidade e exposição a 

produtos tóxicos, pulicidas e carrapaticidas (FROES et al., 2007).  

Segundo Freitas & Leal (2016) a alta prevalência das doenças malignas na 

espécie canina esta relacionada com a longevidade desses animais. O câncer é a 

principal causa de óbito desses animais. Isso se dá devido à prevenção de doenças 

infectocontagiosas realizada através dos esquemas vacinais, aos avanços 

tecnológicos, permitindo maior precisão diagnóstica e terapêutica, o ao fornecimento 

de dietas e rações balanceadas, que contribuem com o aumento no tempo de vida 

desses animais.  

Afirma Fossum (2008) que a predisposição dos carcinomas renais ocorre 

mais comumente em machos do que fêmeas e podem ser induzidos pelos 

hormônios. O tumor deve ocorre na meia idade ou em cães mais velhos. Carcinoma 

de células transicionais são tumores malignos, que normalmente acometem a 

bexiga, surgem de um tipo de célula transicional do epitélio estratificado. 

Comenta Freitas & Leal (2016), herbicidas utilizados em jardinagem á base 

de ciclofosfamida aumenta o risco de carcinoma de células de transição, com a 

exposição prévia destes produtos A provável causa da neoplasia é o tempo de 

contato prolongado entre os químicos carcinogênicos na urina armazenada na 

vesícula urinária e nas células uroepiteliais. 

 

8.3. FISIOPATOLOGIA 
 

Afirma Fossum (2008), que neoplasia da bexiga e da uretra em cães, ocorre 

mais frequentemente do que as neoplasias do restante do sistema urináro. Muitos 

tumores da bexiga são malignos, as metástases seguem para pulmões são comuns 

e também para linfonodos sublombares. 

Segundo Fossum (2008), os tumores de carcinoma de células transicionais 

são neoplasias uretrais caninas mais comum, podem ser massas uretrais primárias 

ou extensões de neoplasia protástica ou vesical. 
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8.4. EPIDEMIOLOGIA 

 
De acordo com Romanelli (2013). O carcinoma de células de transição 

geralmente é invasivo localmente e, infiltrando-se através da parede da bexiga, pode 

se estender para tecidos adjacentes e órgãos regionais como a gordura pélvica, 

próstata ou útero, vagina ou reto. semeadura peritoneal também pode ocorrer, bem 

como a disseminação metastática para o interno nódulos linfáticos ilíacos e 

lombares, pulmões, fígado, baço e pélvica ossos. 

Os traumatismos penianos frequentemente ocorrem após atropelamentos, 

saltos e traumatismos durante o coito, podendo haver comprometimento simultâneo 

do prepúcio (GAVIOLI et al., 2014). 

Segundo Romanelli (2013), a maioria dos tumores nos cães (97% dos 

casos) E nos gatos (80% dos casos) são epiteliais, os mais comuns são carcinoma 

de células de transição e podem ser solitárias ou múltiplas e podem aparecer como 

papilares ou não papilares, em massa, com crescimento infiltrado ou não infiltrante. 

 

8.5. ASPECTOS CLÍNICOS 

 
Kealy et al., (2012), afirma que é rara a neoplasia de uretra em cães 

machos. Os tumores podem apresentar-se como irregularidades difusas das 

mucosas, sejam locais ou múltiplas, ou falha no preenchimento. 

Contudo Kealy et al., (2012), expressa que tumores na extensão cranial da 

uretra pode envolver o colo da.bexiga. O envolvimento de tecidos periuretrais pode, 

ocasionalmente formar uma massa intrapélvica que eleva o reto. O autor comenta 

que a neoplasia de uretra pode ser confundida com uretrite, então, citologias ou 

biópsias são necessárias para diagnóstico definitivo. 

Segundo Hedlund (2008), no exame físico pode ser encontrada uma injúria 

ou uma massa anormal. O prepúcio pode apresentar-se edemaciado, inflamado, 

nodular, lacerado, isquêmico e/ou necrótico. São aparentes as anormalidades que 

envolvem a pele do prepúcio, e as lesões na mucosa prepucial podem ser 

detectadas somente por palpação. A presença de massa no prepúcio ou sobre o 

pênis pode impossibilitar a exteriorização do pênis para exame. 
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Expressa Gallatti & Iwasaki (2004) que, os sinais clínicos que acometem as 

afecções do trato urinário inferior com frequência, são as enfermidades da vesícula 

urinária, como disúria, hematúria, estrangúria, polaquiúria e incontinência urinária.  

Afirma Hedlund (2008) sinais da doença peniana ou prepucial a uretra pode 

estar obstruída ou lacerada, causando disúria, anúria ou extravasamento de urina, 

secreção sero-sanguinolenta, hemorrágica ou purulenta, incapacidade ou 

desinteresse em copular e/ou dor. Alguns animais apresentam fimose ou 

parafimose. Muitos cães podem ser assintomáticos. 

 

8.6. DIAGNÓSTICO 

 
O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos, exames de imagem, citológico 

ou histológico (FREITAS & LEAL, 2016) 

Com relação ao diagnóstico Oliveira (2015) baseia-se no exame físico e 

radiográfico da uretra e do osso peniano. Como diagnósticos diferenciais, 

abscessos, granulomas e infecções fúngicas são importantes observações. 

Confirma Hedlund (2008), com relação aos diagnósticos diferenciais, os 

hematomas, abscessos, granulomas e infecções por fungos podem causar lesões 

semelhantes. 

Fossum (2008) relata que a hematúria microscópica é mais comum em 

tumores de células de transição. 

Segundo Hedlund (2008), a citologia das massas penianas ou prepuciais 

pode auxiliar na identificação do tipo de tumor, assim como as radiografias 

abdominais e torácicas. Em tumores penianos ou traumatismos. Os resultados 

laboratoriais não são específicos. A citologia da secreção prepucial pode revelar 

presença de neutrófilos tóxicos, excesso de bactérias, fungos ou materiais 

estranhos, mas esse achado pode acontecer em animais normais. 

Imagens diagnósticas e citologia do tumor primário e das regiões 

metastáticas regionais ou distantes devem preceder o planejamento terapêutico 

(GAVIOLI et al., 2014). 

A pesquisa radiográfica pode revelar fraturas no osso peniano. Um 

uretrograma pode auxiliar na avaliação do envolvimento da uretra em traumas e 

tumores penianos. A ultra-sonografia pode ser útil para fornecer informações se o 

pênis não puder ser exteriorizado (HEDLUND, 2008). 
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Em radiografias simples a uretra normal não pode ser visualizada. A 

uretrografia é um procedimento eletivo, necessário sedar o animal, e se 

percepecção da dor, passar para anestesia geral. Quando realizada a introdução do 

meio de contraste e iodado solúvel em água através do cateter, se torna possível a 

visualização da uretra (KEALY et al, 2012). 

Conforme Kealy et al., (2012), a avaliação se dá pela introdução de uma 

sonda uretral contendo o agente de positivo, não contendo bolhas de ar, é inserida 

através do orifício uretral e introduzida alguns centímetros ao longo da uretra. 

Delinear a uretra satisfatoriamente, com a dose administrada em meio de contraste 

solúvel em água. 

Com relação à avaliação radiográfica peniana, Gallatti & Iwasaki (2004), 

sugerem que é possível utilizar o exame simples, porém muitas vezes necessita-se 

do uso de meios de contraste, sendo esta técnica denominada de cistografia. Em 

ambos os exames avaliam-se as alterações de formato, tamanho e localização, além 

de alterações de opacidade. As técnicas de cistografia retrógrada diferem de acordo 

com o tipo de contraste adotado, sendo que a cistografia positiva, para a qual 

administram-se compostos radiopacos à base de iodo, é uma das técnicas mais 

empregada. 

 

8.7. TRATAMENTO 

 
Afirma Fossum (2008) que, deve-se fazer tratamento perioperatório com 

antibióticos em animais com extravasamento de urina ou obstruções urinária, devido 

a infecção que retarda a cicatrização e promove formação de estenose. 

Nos estudos de Gavioli et al., (2014), é indicado a penectomia total com a 

uretrostomia nos traumas, em necrose secundária à parafimose, priapismo e 

protusão peniana crônica, além das neoplasias do pênis e do prepúcio. Devido o 

auto grau de comprometimento frente às enfermidades penianas, o autor sugere 

que, é necessário o conhecimento amplo da anatomia do paciente aliado à 

experiência das técnicas cirúrgicas reconstrutivas e urológicas. 
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Cruz et al (2015), também dá ênfase ao conhecimento , quando diz, o 

sucesso no tratamento está ligado ao conhecimento anatômico das estruturas em 

questão e a experiência com as respectivas técnicas cirúrgicas. 

Ainda comenta Gavioli et al., (2014), que, as neoplasias penianas e 

prepuciais são tecnicamente desafiadoras, sobretudo em casos graves onde há 

grande comprometimento regional, afetando a reconstrução cirúrgica. Fazendo-se 

necessário na maioria dos casos, a penectomia e uretrostomia.  

A amputação peniana completa ou parcial é necessária em casos de lesões 

severamente traumatizadas, necróticas ou neoplásicas (HEDLUND, 2008). 

O tratamento de traumas penianos consiste na limpeza da ferida e 

debridamento em casos simples, as lacerações podem ser suturadas com fio 

absorvível e se o trauma for grave a penectomia é mais indicada (OLIVEIRA et al., 

2015). 

 

8.8. TÉCNICA CIRÚRGICA 

 
Segundo Martins et al., (2015), uma opção para evitar as complicações e 

ainda permitir a retirada da neoplasia com ampla margem, são as técnicas de 

cirurgia plástica reconstrutiva. Diversos trabalhos citam as vantagens do uso dessas 

técnicas. As ressecções apropriadas e as opções reconstrutivas serão ditadas, 

através de fatores como o tipo e grau do tumor, localização anatômica e extensão da 

invasão local. Procedimentos como retalho cutâneo por avanço, transposição e 

padrão axial, ou através de enxertos cutâneos. 

Na figura à seguir pode-se observar a conduta no procedimento cirúrgico. 

Neoplasia, trauma ou anomalias congênitas penianas podem ser tratadas por 

amputação peniana parcial e uretrostomia escrotal. 
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Figura 35: CONDUTA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

(A) Fazer uma incisão elíptica ao redor da base do escroto e do prepúcio e remover os testículos. (B), 

Separar o pênis da parede abdominal externa até o ponto caudal mais próximo ao osso peniano. (C) 

Amputar o pênis distal e aproximar a túnica albugínia sobre o tecido cavernoso. (D e E) Fazer uma 

incisão na uretra, na região escrotal, e suturar a mucosa uretral na pele. 

Fonte: Cirurgia de Pequenos Animais, Theresa Welch Fossum (HEDLUND, 2008) 

 

Hedlund (2008), descreve as condutas pré-operátorias do prepúcio e do 

pênis, que devem ser lavados com solução anti-séptica diluídas. E que antibióticos 

devem ser administrados caso o tecido peniano ou prepucial esteja muito 

traumatizado ou necrótico. Sobre o posicionamento do paciente, é em decúbito 

dorsal, o abdome ventral, o períneo ventral e os membros devem ser raspados e 

preparados assepticamente para a cirurgia. 

No Brasil, apenas o relato de quatro casos de penectomia seguida de 

uretrostomia escrotal foi reportado na literatura, porém não se reportou a ocorrência 

de infecção urinária nestes pacientes (CRUZ et al., 2015). 

 

8.9. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIA 

 
Complicações pós-operatórias, como hemorragia difusa e deiscência de 

sutura, e as infecções urinárias ascendentes podem ocorrer devido à tensão na pele, 

decorrente de extensa excisão de tecido acometido (MARTINS et al., 2015). 
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Segundo Cruz (2015), como principal complicação pós-operatória observa-

se hemorragia local por 4, 2 dias após uretrostomias. Complicações tardias, 

incontinência urinária e infecções do trato urinário (ITU) também são frequentes. A 

ITU ocorre através da migração de bactérias da flora natural do trato urinário para 

regiões estéreis. A principal bactéria envolvida é Escherichia coli, seguida por 

Staphylococcus sp. Amoxicilina/ ácido clavulônico, fluoroquinolonas e cefalosporinas 

de 1ª ou 2ª geração são os antimicrobianos mais efetivos no tratamento da ITU. O 

acompanhamento pós-operatório se faz necessário, através de exames de cultura 

bacteriana, porque certa de 15% dos cães que são submetidos a uretrostomia 

escrotal desenvolvem ITU. 

Relata Hedlund (2008), relata que, nas avaliações e nos cuidados pós-

operatórias devem ser administrados antibióticos e analgésicos, quando necessário, 

e o animal monitorado para hemorragias e extravasamento de urina, colar 

elisabetano, e atenção as reavaliações quanto à recidiva do tumor que devem ser 

realizadas a cada três a quatro meses, durante um ano.  

Afirma Hedlund (2008), quanto as complicações pós cirúrgicas, em potencial 

são hemorragias, seroma, infecção, extravasamento de urina, deiscência, estenose, 

recorrência e metástases. Prognóstico favorável para a maioria das injúrias, após 

um tratamento cirúrgico adequado. O prognóstico após a excisão de um tumor 

depende do comportamento biológico e do estágio do tumor  

 

9. RELATO DE CASO 

 

Um cão, macho, da raça Pastor Suiço, 6 anos de idade, castrado, 41 kg, foi 

admitido no Hospital Veterinário Clinivet, com queixa principal de sangramento 

uretral. Na anamnese no dia 22/02/2017 tutor relata que, seis meses antes desta 

data, animal fez tentativa de cópula, no qual foi incapaz. Colega Veterinário fez a 

castração na tentativa de solucionar o caso, no qual não obteve solução. Animal 

chega com hematúria episódica e faz obstrução uretral com reflexos vesicais de 

distensão pielectasia (verificados no último ultrasson). Realizada sondagem 

traumática da área de obstrução revela células atípicas com características de 
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carcinoma uretral, feita punção de lesão no bulbo da glande revelou mesmas 

características. No exame físico geral, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, 

normais, mucosas normocoradas, foi considerado excelente estado. No exame 

clínico oncológico revelou tumores primários. Em exames complementares conforme 

inspeção do pênis sob sedação, realizou-se uretrografia retrógrada, e ecografia do 

pênis. Explicado a necessidade de cirurgia de penectomia total e uretrostomia pré-

obstrutiva, quimioterapia no caso de carcinoma. Receitou-se Cloridrato de Tramadol. 

 

9.1.Exames 

 
O cão fez exames radiológicos, simples e contrastado. No relatório de 

radiografia peniana, as projeções foram laterais direita, exame realizado com 

paciente sob sedação/anestesia. Protocolo anestésico, Cetamina, 

Propofol(10mg/mL), máscara O2 100%. 

Fase simples radiográfica: Foram individualizadas estruturas lineares e regulares 

de opacidade mineral, alongadas, separadas, localizadas em região topográfica de 

osso peniano, mais próximo à base. Não observado presença de estruturas 

anômalas em região topográfica de trajeto uretral. Aumento de volume e opacidade 

de tecidos moles em pênis. 

Fase contrastada: Foi utilizado contraste iodado não-iônico (Omnipaque® -

300mg/mL). No primeiro momento, a sonda foi posicionada na entrada do pênis para 

varredura completa e preenchimento difuso do contraste em todo o trajeto uretral. 

Foi observado preenchimento irregular do contraste de forma heterogênea, com 

acúmulo em terço médio e ventral, e discreto em porção dorsal, sem sinal de 

progresso para os segmentos proximais. Foram realizadas três tentativas de uso de 

contraste com este posicionamento da sonda. 

No segundo momento, foi introduzido mais a sonda para dentro do canal 

uretral, sendo assim individualizado o trajeto do contraste, com discreta 

irregularidade adjacente às estruturas ósseas penianas, e depois homogênea até a 

uretra prostática. Nessa tentativa, foi observado looping no trajeto uretral na altura 

da região com sinais de extravasamento de contraste, fora do trajeto uretral. 
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Impressões diagnósticas 

 

Imagens observadas em fase contrastadas pode indicar: ruptura, 

envolvimento, extravasamento uretral, podendo estar correlacionada a alteração em 

partes moles peniana, vista com aumento de volume neste exame. 

 

Figura 36 e 37: IMAGENS RADIOGRÁFICAS CONTRASTADAS INDICAM 
EXTRAVASAMENTO URETRAL 

  
Fonte: "Clinivet Hospital Veterinário-Setor de Diagnóstico por Imagem". 

Uma das afecções do pênis de importância a destacar é a hipospadia. 

Segundo Volpato (2010), apresenta-se por uma deficiência de testosterona durante 

a fase de morfogênese (diferenciação dos tubérculos e das pregas genitais em 

direção ao aparelho reprodutor masculino, de acordo com a presença ou não do 

hormônio masculino) pode desenvolver-se nos corpos cavernosos, além disso 

também pode ocorrer o desenvolvimento anormal da uretra peniana, pênis, prepúcio 

e escroto  

 

Hemograma realizado no dia 06/03/2017 

 

Eritrograma normal. Leucograma revelou leucocitose, 25,80 mil/mm3 (ref. 

6,0 a 17,0 mil/mm3), Segmentados 78% (ref. 60 a 70%). 

Urinálise, cor-urina amarela, aspecto-moderamente turva, revelou hematúria 

e hemoglobinúria, 4+, nitrito 2+, eritrócitos incontáveis, leucócitos incontáveis bacilos 

1+. Ceratinina, Glicose e ALT normais. Histopatológico 1, em 06/03/2017.  
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10. RELATO CIRÚRGICO 

 

Realizada a cirurgia no dia 06/03/2017, Penectomia Total e Uretrostomia 

escrotal. 

O protocolo anestésico Dexmedetomidina(500µ/mL), propofol(10mg/mL), e 

isoflurano. CRI: Dexmedetomidina(500µ/mL), Morfina (0,5-10mg/mL),Bupivacaína. 

Amputação do pênis devido à lesão peniana grave. 

Nas figuras abaixo estão representadas, o cão antes de ser anestesiado na 

figura 38 e após anestesia tricotomia no prepúcio, observa-se na figura 39. 

 

Figura 38 e 39: PREPARAÇÃO DO CÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

  

Os números indicam: 38. Cão minutos antes da anestesia, 39. Após tricotomia para início do 

procedimento cirúrgico. 

 

Retração do prepúcio para exposição do pênis, pode-se observar a 

neoplasia peniana, nas figuras 40 e 41. 
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Figura 40 e 41: EXTERIORIZAÇÃO DO PÊNIS PARA AMOSTRA DA NEOPLASIA 
PENIANA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Penectomia Total e Uretrostomia Escrotal. Síntese com Monosyn 

e Nylon. Pode-se observar na figura abaixo. ( A Técnica cirúrgica está descrita na 

página 58) 

 

Figura 42 e 43: EXÉRESE DO PÊNIS E HEMOSTASIA DOS VASOS PRINCIPAIS 

 

 

Encaminhado a peça para histopatologia. A peça está ilustrada na figura à 

seguir. 
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Figura 44: EXPOSIÇÃO DA PEÇA SOBRE MESA CIRÚRGICA 

 

 

Colocação de sonda uretral por um período de 24horas. Ilustrada nas figuras 

45 e 46. 

 

Figura 45 e 46: COLOCAÇÃO DA SONDA URETRAL 

 

 

Nas figuras 47 e 48, estão representadas a finalização do procedimento 

cirúrgico. 
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Figura 47 e 48: TÉRMINO DO PROCEDIMENTO CÃO COM SONDA URETRAL E 
SUTURA DE PELE COM NYLON 

  

 

Logo após a cirurgia o cão foi encaminhado para internação por 24 horas. 

Protocolo internamento Meloxicam(10mg/mL), Tramadol(100mg/2mL) e 

Dipirona(500mg/mL) como analgesia, Ranitidina(25mg/mL) e 

Cefalotina(1000mg/mL), colar elisabetano. Prognóstico reservado.  

A alta médica se deu 24 horas após a cirurgia, com o protocolo de 

Amoxicilina/ Clavulanato de Potássio(50-875mg), Dipirona(500mg/mL), 

Ranitina(25mg/mL), Carprodyl(100mg) Piroxicam(10-20mg). Observações para 

repouso, uso de colar elisabetano e retorno em 14 dias ou frente a secreção, dor, 

inchaço de pontos, vômitos diarreia, fezes enegrecidas ou perda do apetite. 

Membro peniano do cão foi encaminhado para a histopatologia. A peça foi 

fixada em formou à 10%. 

Macroscopia: Amostra identificada como ¨pênis com lesão proximal¨. Peça 

cirúrgica medindo 142 x 38 x 32 mm, apresentando um aumento de volume na sua 

porção distal (região anatômica de glande), que mede 35 x 26 x 22 mm. Ao corte 

exibe consistência firme, aspecto multinodular e coloração predominantemente 

esbranquiçada. 

Histopatologia: O epitélio exibe transformação neoplásica endofítica, 

expansiva, infiltrativa, sem limites definidos e não revestida por cápsula fibrosa. As 

células tumorais poliédricas são morfologicamente semelhantes às do epitélio 
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transicional e propagam-se formando proliferações exofíticas papiliformes, blocos 

compactos irregulares coalescentes e algumas estruturas tubulares irregulares que 

infiltram o cório e camadas musculares subjacentes. Existem desmoplasia, 

anisocariose, atipia nuclear e nucléolos evidentes. O índice mitótico é de 1 f.m/ 40x. 

 

11.DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 

Carcinoma de células transicionais infiltrativo papiliforme. 

 

A figura 49 refere-se a revisão após quatro dias da cirurgia, aparecimento de 

dermatite na região de uretrostomia (complicação pós-operatória devido o contato 

com a urina). 

 

Figura 49: DERMATITE NA REGIÃO DE URETROSTOMIA 

 

 

Avaliação 11 dias após a cirurgia, animal com excelente evolução pós-

operatória, resultado da histopatologia pós-cirúrgica confirma carcinoma de células 

transicionais. Indicado quimioterapia frente ao risco de recidiva e alterações da 

uretra compatíveis com carcinoma generalizado. 

Avaliação do cão quinze dias após cirurgia, houve melhora na dermatite. 

Nesta revisão coletou-se urina ecoguiada e encaminhou para análise laboratorial, 

frente aos cuidados para o aparecimento de ITU. Realizado também Hemograma 

completo, eritrograma normal, leucograma, leucócito-19,80 mil/mm3 (ref. 6,0 a 17,0 

mil/mm3), Segmentados-72% (ref. 60% a 70%), diminuídos com relação aos 
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primeiros exames laboratoriais antes da cirurgia. Urinálise, cor-amarelo escura, 

aspecto-discretamente turva, bilirrubina 1+, eritrócitos raros (intactos), leucócitos 2 a 

4/c (ref. 0 a 1/c), diminuídos com relação ao primeiro aos primeiros exames 

laboratoriais antes da cirurgia. Creatinina 1,10 (ref. 0,5 a 1,5 mg/dl), aumentou com 

relação aos primeiros exames laboratoriais antes da cirurgia. Receitou-se Vonau(4-

8mg), manteve Ranitidina(150-300mg) e Piroxicam(10-20mg). 

Ao iniciar as sessões quimioterápicas se faz necessário a realização de 

exames laboratoriais, hemograma e creatinina antecedendo cada procedimento de 

quimioterapia. Avaliação do hemograma devido a depressão da medula óssea 

relacionado aos medicamentos quimioterápicos, e avaliação da creatinina aos 

cuidados frente à lesão renal. 

Deu-se início ao primeiro protocolo quimioterápico em no dia seguinte do 

retorno do cão à avaliação, ilustrado na figura 50. Na anamnese animal com boa 

evolução sem sinais de infecção persistente na urinálise, na avaliação clínica, 

granulação discreta em ureter membranoso exposta pela uretrostomia. Exames 

complementares hemograma, creatinina normais. Protocolo quimioterápico com 

Carboplatina(150mg/mL a 450mg/mL)e Piroxicam(10mg a 20mg). 

 

Figura 50: PRIMEIRO PROCEDIMENTO QUIMIOTERÁPICO 
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O uso do Piroxicam, antiinflamatório não esteroidal, no tratamento 

medicamentoso como coadjuvante aos quimioterápicos, tem efeito antineoplásico ou 

preventivo da neoplasia e é usado em alguns protocolos (FREITAS & LEAL, 2016). 

Relatam Freitas & Leal (2016), que o uso do Piroxicam pode alcançar 

remissão completa ou parcial da doença, em aproximadamente 20% dos casos em 

cães, é baseado em relatos de sua atividade para tratar ou suprimir algumas 

neoplasias incluindo o carcinoma de células de transição, o carcinoma espinocelular 

e o adenocarcinoma mamário. A dose recomendada é de 0,3 mg/kg/dia por via oral.  

Afirmam Freitas & Leal (2016), que o mecanismo do Piroxicam não é 

conhecido, mas acredita-se que a inibição da ciclo-oxigenase (COX 2), que, é 

altamente expressada em células do CCT ocorra com ação de fármacos 

antiinflamatórios não esteroidais. 

Segundo procedimento quimioterápico, em 18/04/2017, na anamnese animal 

com boa evolução sem sinais de infecção persistente na urinálise. Houve um 

episódio de sangramento urinário, na avaliação clínica, bom aspecto da granulação 

discreta em ureter membranoso exposta pela uretrostomia. Exames complementares 

hemograma, creatinina e urinálise normais. Protocolo quimioterápico com 

Carboplatina(150-450mg/mL) e Piroxicam(10-20mg/mL). 

Segundo Freitas & Leal (2016), O Piroxicam também pode ser utilizado em 

associação com antineoplásicos como a Mitoxantrona e a Carboplatina. 

Terceiro procedimento quimioterápico, realizado um mês após a primeira 

sessão, animal com carcinoma de uretra, múltiplas vegetações crescendo na região 

de uretrostomia, recidiva local, tumores de tamanho menor e maior que 1cm, podem 

ser observadas nas figuras 51, 52, 53 e 54. Exames complementares hemograma e 

creatitina normais. O protocolo foi alterado para Vimblastina(1mg/mL) a cada 2 

semana e Piroxicam(10-20mg) em dias alternados. 

Descrevem Freitas & Leal (2016), que o carcinoma de células de transição 

não responde bem à maioria dos quimioterápicos. 
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Figura: 51,52,53,54 CÃO COM RECIDIVA DE CARCINOMA TRANSICIONAL DE 
URETRA 

 

 

Na avaliação clínica, doença estável, protocolo quimioterápico alterado para Vimblastina e Piroxicam. 

 

12. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho descreveu os procedimentos realizados, em um cão 

macho com carcinoma de células de transição na uretra. Decidiu-se pelos 

tratamentos da penectomia e uretrostomia total, e após cirurgia, tratamento com a 

quimioterapia. Com o histórico e os exames do animal fica evidente a necessidade 

de cirurgia e protocolo quimioterápico, como relatam alguns autores. Foram 

realizadas todas as possibilidades de tratamentos cabíveis à situação deste animal. 
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Afirma Gavioli et al., (2014) que as principais indicações da penectomia total são 

tumores penianos e prepuciais e traumatismos. De acordo com Martins et al., (2015), 

a exérese cirúrgica ainda é a primeira opção de tratamento. 

Apesar da autora FOSSUM (2008) relatar que os resultados laboratoriais 

não são específicos nos traumatismos ou neoplasias penianas, o procedimento 

citológico foi realizado com sondagem traumática da área de obstrução e revelou 

células atípicas com características de carcinoma uretral, feita punção da lesão no 

bulbo da glande revelou mesmas características. Além da radiografia contrastada, 

que mostrou ruptura uretral. Optou-se pela realização da penectomia neste cão por 

três razões, como tratamento, e um adequado protocolo quimioterápico relacionado 

ao tipo de carcinoma, para diagnóstico através da histopatologia, que no caso 

confirmou carcinoma de células transicionais, e para o alívio da dor deste paciente. 

Gavioli et al., (2014) as principais complicações cirúrgicas da penectomia 

associada à uretrostomia escrotal são hemorragia, deiscência de sutura, estenose 

uretral, além de recidivas tumorais locais. Neste cão houve recidiva do tumor, no 

espaço de dois meses. Comenta Hudlend, (2008), quanto à recidiva do tumor 

avaliações devem ser realizadas a cada três a quatro meses, durante um ano. Fez-

se necessário a avaliação em período de tempo menor do que descrito pelo autor. 

A possibilidade de intervir novamente nas lesões ficou a critério do tutor, 

este por sua vez, preferiu não submeter o cão a uma nova intervenção cirúrgica, 

seguindo somente com os protocolos quimioterápicos. Iniciou-se com 

Carboplatina(150-450mg/mL). Diagnosticado a recidiva manteve a medicação, 

observado o crescimento do tumor, decidiu-se por  um novo protocolo 

quimioterápico, Vimblastina(1mg/mL) e continuação do Piroxicam(10-20mg) este em 

dias alternados. O novo protocolo apresentou tumor estacionário, isto é não 

regrediu. O prognóstico é reservado devido a possibilidade de alterações frente a 

quimioterapia, a sobrevida do cão é de 6 a 1 ano de vida. 

Segundo Freitas & Leal (2016), carcinoma de células de transição, é 

maligna, acomete o epitélio de revestimento do aparelho urinário dos cães e a 

frequência dos casos se dá em animais idosos em fêmeas, sendo baixa incidência, 

tem grande importância na clínica de pequenos animais devido às dificuldades no 

sucesso de tratamento, No entanto o prognóstico é reservado e a média de 
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sobrevida relatada não ultrapassa um ano, independente da modalidade de 

tratamento. 

Penectomia seguida de uretrostomia constitui uma alternativa viável de 

tratamento de casos de lesão extensa e tumores prepucias, especialmente quando 

realizada ressecção com margens amplas (GAVIOLI et al., 2014). 

Afirma Volpato (2010), os melhores prognósticos e as menores 

complicações provém do diagnóstico precoce. 
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13. CONCLUSÃO 

 

Nas atividades desenvolvidas durante o estágio, teve como objetivo observar 

a relação Médico Veterinário-Tutor, Médico Veterinário-Paciente, condutas da rotina 

de trabalho dentro do hospital Veterinário, relacionamento profissional entre colegas, 

houve a possibilidade de trocas de ideias entre os estagiários, Médicos Veterinários 

e residentes. O Estágio Curricular contribui ao formando uma importante visão do 

conhecimento, estudos e atualizações, para uma conduta correta de tudo que 

envolve para um correto diagnóstico e tratamento aos nossos pacientes. Determina 

também o encaminhamento do acadêmico à vida profissional e ao aprimoramento 

de conhecimentos e uma visão crítica das casuísticas dentro do Hospital Veterinário 

juntamente com as condutas estabelecidas aos pacientes. 
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