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Um gato de 16 anos de idade, raça
doméstico de pelo curto apresentando
quadro de cistite hemorrágica, foi
avaliado com um fragmento irregular
na porção da bexiga.

Introdução

Foram realizados exames pré
cirúrgicos: hemograma, bioquímico,
eletrocardiograma, ultrassom e
urinálise. Ao ultrassom, a bexiga estava
distendida, com presença de
neoformação heterogênea em região
ventral e lateral direita da transição
entre o corpo e ápice. Medindo aprox.
3,19 cm x 2,78 cm, limites parcialmente
definidos e adentrando o lúmen vesical
e estruturas ecogênicas irregulares em
suspensão (coágulos). Foi realizada
uma cistotomia, colocando campos de
laparotomia umedecidos abaixo dela.
Colocadas suturas permanentes no
ápice da bexiga e trígono para facilitar a
manipulação. Foi realizada uma incisão
longitudinal na superfície dorsal do
corpo da bexiga, afastada da uretra,
pela facilidade de acesso ao tumor. Foi
executada a identificação da abertura
ureteral por meio de sondagem com
sonda ton cat para verificar se havia
obstrução, pois o tumor se localizava
muito próximo ao trígono vesical. Feita
a retirada do tumor com pequena
margem, utilizadas padrões de suturas
invertidas, e fio absorvível. O
fragmento retirado era de aspecto firme,
de cor esbranquiçada medindo
5,0x4,0x2,0 cm. Armazenado em
Formol a 10% e enviado ao laboratório
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No histopatológico, revelou-se uma
proliferação neoplásica de células
epiteliais em arranjo papilífero,
invadindo as camadas submucosa e
muscular, os vasos linfáticos e lúmen
uretral, apoiadas em um fino estroma
fibrocolagenoso. Anisocariose e
anisocitose acentuadas, seis figuras de
mitose em 10 campos de aumento (40x).

Notou-se ao histopatológico,
proliferação vascular multifocal
associada a congestão dos vasos e
edema da lâmina própria, assim, sendo
compatíveis com Carcinoma urotelial
papilífero infiltrativo. Os tutores
optaram por não realizar o tratamento
quimioterápico optando pelo tratamento
paliativo, e sobrevida de um ano.
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Figura 1. Presença de
neoformação heterogênea
em região ventral e lateral
direita da transição entre o
corpo e ápice. Medindo
aprox. 3,19 cm x 2,78 cm


