
   Foi atendida uma cadela de dez anos de idade, da raça
poodle, castrada, pesando 5.95 kg. Na anamnese foram
relatados disúria, hematúria e polaquiúria, há um mês da data
do atendimento, além de dor ao levantar ou deitar, hiporexia,
apatia e anúria há três dias. 

 
 

RUPTURA DE BEXIGA
SECUNDÁRIA A UROLITÍASE EM

CÃO: RELATO DE CASO

    O clínico optou por confirmar o diagnóstico com cistograma
positivo, conforme imagens a seguir.
  Após estabilização inicial da paciente e instituição da
correção hidroeletrolítica, a mesma foi encaminhada para
cirurgia, na qual foram realizadas a retirada do urólito, a rafia
da parede da vesícula e lavagem abundante da cavidade com
solução de ringer lactato estéril. No pós-operatório o animal
permaneceu internado, por dois dias, mediante administração
de antibioticoterapia de amplo espectro (ceftriaxona 30
mg/kg/IV/BID e metronidazol 15 mg/kg/IV/BID), analgésico
(metadona 0,3 mg/kg/SC/TID), bloqueador de H2 (ranitidina 2
mg/kg/SC/BID) e fluidoterapia.
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  Esse trabalho reforça a necessidade de incluir nos
diagnósticos diferencias a ruptura de vesícula urinária em
pacientes sem histórico de trauma, sendo que o diagnóstico
rápido permite a recuperação do animal. 

Figura 1. Radiografias laterolaterais de abdômen de cadela poodle, de 11 anos
indicando em (A) a presença de estrutura radiopaca, de formato oval medindo
aproximadamente 3 x 2 cm, livre em cavidade abdominal e compatível com urólito;  em
(B) o extravasamento do meio de contraste para a cavidade abdominal, após
sondagem uretral, indicando ruptura de vesícula urinária.

  As rupturas vesicais, apesar de comumente associadas a
processos traumáticos contusos e penetrantes, também
podem decorrer secundariamente às urolitíases, o que
demanda rápido diagnóstico e intervenção clínico-cirúrgica
devido à possibilidade de ocorrência de uroperitonite e morte.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é relatar um caso de
ruptura de vesícula urinária secundária a urólito em cadela.

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

Prostração e desidratação (-7%)
Pulso femoral fraco e arrítmico
Hipotermia (37.2°C)
Frequências cardíaca (88 bpm) e respiratória (40 mrpm)
dentro da normalidade, sopro em foco mitral grau III
Normotensão (130 mmHg)
Normoglicemia (99 mg/dL)
Algia e baloteamento positivo à palpação abdominal

Anemia normocítica normocrômica
Leucocitose por neutrofilia com desvio à direita e linfope-
nia
Elevação da creatinina sérica (6.94 mg/dL)
Hipoalbuminemia (1.87 g/dL)

Presença de líquido livre anecogênico com intensa
celularidade, em quantidade acentuada, distribuído por
toda cavidade peritoneal
Vesícula urinária sem contornos definidos
Uma estrutura hiperecogênica, medindo
aproximadamente 3,06 x 1,88 cm, com formação de
sombra acústica posterior, alterando seu
posicionamento em relação ao decúbito do animal
Cortical renal espessa e hiperecogênica, relação
corticomedular sem definição e divertículos ausentes em
ambos os rins

    Dez dias após a cirurgia, o animal retornou para reavaliação
apresentando quadro estável e todos os parâmetros
semiológicos sem alterações, além de normalização da
creatinina sérica (0,80 mg/dL), data em que recebeu alta. 
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