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Introdução

A ruptura da vesícula urinária na clínica veterinária é 
considerada uma emergência e pode se dar de forma 
traumática ou espontânea [1,2]. A lesão traumática 
pode ser causada por atropelamentos, quedas, golpes 
abdominais violentos, objetos perfuro-cortantes, ou 
fratura dos ossos da pelve [1,7]. Além destas 
perfurações traumáticas, a vesícula urinária pode 
eventualmente ser rompida de forma iatrogênica, 
durante a passagem de sonda uretral [2]. A ruptura 
espontânea ocorre normalmente em quadros de 
obstrução uretral prolongado ou necrose da parede, 
durante uma torção ou retroflexão vesical.
     Os sinais clínicos se manifestam principalmente na 
forma de dor a palpação abdominal, ligeira hematúria, 
e acúmulo de líquido na cavidade abdominal [7].
    Após a anamnese e o exame físico do animal o
diagnóstico pode ser confirmado de várias formas, 
através da análise do fluido abdominal, ultra-som e /ou 
cistoscopia, a cistografia por contraste negativo pouco 
acrescenta a avaliação do trato urinário em pacientes 
lesados, e pode ser técnica perigosa se for realizada 
com ar ambiente [4], sendo a uretrocistografia 
retrógrada de contraste positivo, o método mais 
indicado [6,7].
    O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de 
ruptura vesical em cadela, onde o exame de 
uretrocistografia retrógrada positiva foi imprescindível 
para elucidação diagnóstica.

Material e métodos

Deu entrada no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
no dia 23 de março de 2009, um animal da espécie 
canina, fêmea, sem raça definida, com quatro anos de 
idade, e pesando 10kg, com histórico de acidente 
automobilístico.
     Na anamnese o proprietário relatou que a paciente 
urinou após o acidente e com um pouco de sangue. 
Durante o exame clínico a paciente apresentou mucosas 

normocoradas, temperatura 38,5oc, abdômen distendido, 
sensibilidade abdominal, escoriações na face medial da 
coxa esquerda, instabilidade e crepitação na pelve, com dor 
a palpação.  Foi realizado paracentese para analisar o fluido 
abdominal, constatando-se níveis elevados de creatinina
(9,1 mg/dl), sugerindo ruptura vesical.
       A paciente foi encaminhada para o Setor de 
Radiodiagnóstico da UFRPE, sendo submetida à
radiografia simples, em decúbito dorsal, na projeção 
ventro-dorsal, e em decúbito lateral, na projeção látero-
lateral. Foi diagnosticada fratura em ílio esquerdo, mas não 
foi possível avaliar vesícula urinária. Solicitou-se
uretrocistografia retrógrada de contraste positivo, na qual a 
paciente antes da realização do exame teve que ser 
submetida à passagem de sonda uretral. Para a realização 
do exame, utilizou-se composto radiopaco á base de iodo,
na quantidade de 4ml/kg, sendo diluído em solução salina 
na proporção de 1:1. A paciente foi colocada em decúbito 
lateral, e através do cateter urinário foi injetado o meio de 
contraste, e em seguida realizado o exame radiográfico em 
projeção látero-lateral. Após a revelação manual, foi 
realizada a interpretação da imagem radiográfica,
visibilizou-se vazamento do material de contraste para o 
interior da cavidade abdominal, confirmando-se a ruptura 
da vesícula urinária.
      A cadela foi encaminhada ao Setor de Cirurgia do 
Hospital Veterinário da UFRPE, após a confirmação da 
ruptura vesical, para a realização da laparotomia 
exploratória. Durante o procedimento cirúrgico, observou-
se parte da sonda uretral dentro da cavidade abdominal
devido à ruptura, vesícula urinária de coloração escura, de 
parede espessada e com necrose nas bordas do local da 
ruptura. Realizou-se teste para avaliar a viabilidade do 
órgão, além de retirar a parte do tecido que encontrava-se  
necrosada, em seguida realizou-se a cistorrafia. A cavidade 
abdominal foi lavada com solução fisiológica morna, e em 
seguida realizou-se a sutura. 
      Após a cirurgia, a paciente continuou com sonda uretral 
por 24 horas, e medicada com antibioticoterapia ( 
enrofloxacina, 5mg/kg, BID, 10 dias) e antiinflamatório ( 
meloxicam, 0,1mg/kg, SID, 5 dias), retornando após 10 



dias para a retirada dos pontos, apresentando-se em 
bom estado geral.
       
Resultados e Discussão

Para ETTINGER [2], a ruptura vesical em cães e 
gatos é considera uma emergência, sendo importante 
detectar o mais rápido possível esta enfermidade.

Após a retirada de líquido na cavidade abdominal
evidenciou-se nível elevado de creatinina, sugerindo
diagnóstico de ruptura vesical. De acordo com 
GALLATTI & IWASAKI [3], KEALY & 
McALLISTER[4] e WALDRON [7] o diagnóstico 
conclusivo deste tipo de lesão se dá através da 
uretrocistografia retrógrada de contraste positivo, que 
corrobora com o exame realizado neste presente 
trabalho.

A lesão traumática por atropelamento é uma 
intercorrência comum para BUSNARDO [1] e
ETTINGER [2], e provavelmente foi a causa da ruptura 
vesical, mesmo a paciente apresentando fratura em ílio 
esquerdo, pois durante a realização da laparotomia 
exploratória, observou-se que a lesão da parede da 
vesícula urinária encontrava-se em sua porção mais 
cranial, discordando de SAKAMOTO et al [4] que 
afirma que normalmente este tipo de lesão é decorrente 
de fraturas pélvicas.

Através do presente relato, podemos concluir que a 
ruptura da vesícula urinária é uma emergência 
veterinária, e seu diagnóstico se faz através da 
uretrocistografia retrógrada de contraste positivo.
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