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Resumo: A atresia anal é uma malformação anorretal congênita, de ocorrência rara na clínica de 

pequenos animais, cujo diagnóstico baseia-se em achados clínicos e o tratamento é cirúrgico. Desta 

forma, relata-se um caso clínico de atresia anal tipo II com fístula retovaginal em uma cadela com 30 dias 

de vida. A malformação foi diagnostica clinicamente e confirmada e classificada por radiografia 

abdominal contrastada. O animal foi operado com acessopor laparotomia mediana infraumbilical seguida 

por sinfisiotomia púbica. Após obliterados os tratos fistulosos, o animal foi submetido à 

ovariosalpingohisterectomia por apresentar o corpo do útero e um dos cornos uterinos repletos por fezes. 

Com 15 dias de pós-operatório, o animal retornou para nova avaliação, apresentando normoquesia e 

remissão do quadro clínico. 
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ATRESIA ANAL AND RETOVAGINAL FISTULA IN CANINE: CASE REPORT 

 

Abstract:Anal atresia is a congenital anorectal malformation of rare occurrence in the small animal 

clinic, whose diagnosis is based on clinical findings and the treatment is surgical. In this way, a clinical 

case of type II anal atresia with rectovaginal fistula is reported in a dog with 30 days of life. The 

malformation was diagnosed clinically and confirmed and classified by contrast abdominal radiography. 

The animal was operated with access by infraumbilical median laparotomy followed by pubic 

symphysiotomy. After the fistulous tracings had been obliterated, the animal underwent ovarian 

alveolysis due to the presence of the body of the uterus and one of the uterine horns filled with feces. 

With 15 postoperative days, the animal returned to a new evaluation, presenting normochia and remission 

of the clinical picture. 
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Introdução 

A atresia anal é descrita como a não comunicação entre o reto e o ânus, sendo a malformação retal 

mais comum de se encontrar em cães e gatos, apresentando prevalência maior entre os cães(García-

González et al., 2012).Existem quatro tipos de classificação para esta anomalia. Tipo I, ocorre a estone 

congênita do ânus, esses animais apresentam uma membrana sobre a abertura anal. No tipo II, o ânus 

encontra-se fechado, e o reto forma uma espécie de bolsa cega, localizado imediatamente cranial ao ânus. 

Quando o reto termina dentro do canal pélvico, ainda como uma bolsa cega, e o ânus encontra-se 

imperfurado, ela é denominada atresia anal do tipo III. Já no tipo IV, o reto cranial termina como bolsa 

cega no interior do canal pélvico, contudo o ânus e o reto terminal podem desenvolver-se normalmente 

(Vianna & Tobias, 2005). 

A comunicação entre a parede ventral do reto e a parede dorsal da vagina, pode ocorrer nestas 

condições, e é denominada fístula retovaginal, descrita em fêmeas(Vianna & Tobias, 2005).Cães que 

desenvolvem fístula retovaginal defecam pela vulva provocando dermatite vulvar, tenesmo e aumento do 

volume abdominal (Valente et al., 2014). 

O diagnóstico é baseado em exame clínicoe a radiografia abdominal o confirma e auxilia na 

classificação da atresia(García-González et al., 2012; Vianna & Tobias, 2005; Valente et al., 2014) uma 
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vez que evidencia a presença de conteúdo fecal em comunicação com a vagina, achado característico de 

fístula retovaginal (Valente et al., 2014). 

Os cães portadores com atresia anal associada à fistula retovaginal devem receber tratamento 

cirúrgico. A rapidez para a correção dessa anomalia previne a ocorrência de danos irreversíveis como 

megacólon e infecção urinária (Prassinos et al., 2003). O procedimento cirúrgico depende de qual tipo de 

atresia foi diagnosticada (García-González et al., 2012), mas consiste, basicamente, na síntese da fístula, 

reconstrução do reto e abertura do ânus (Valente et al., 2014). 

 

Material e Métodos 

Foi atendido no hospital veterinário da FAMEZ/UFMS um cão, SRD (sem raça definida), fêmea, 

inteira, com um mês de idade e massa corporal de 1,8 kg, procedente de Campo Grande/MS.O 

proprietário tinha como queixa principal, “fezes saindo pela vagina”.O exame físico dos sinais vitais não 

encontrou alterações. À inspeção, notou-se a ausência do ânus e acúmulo de fezes na vulva. Havia 

redução do reflexo pudendo evidenciada pelo teste de compressão vulvar. 

Foi solicitada radiografia contrastada de trânsito intestinal e foram executadas colheitas de sangue 

(hemograma, dosagem de creatinina, alaninaaminotransferase e albumina séricas). Exames sanguíneos 

não apresentaram alterações. 

Na radiografia foi evidenciado o acúmulo de contraste na porção final do reto, imediatamente 

cranial ao ânus (atresia anal tipo II) e a marcação pelo contraste de fístula retovaginal. O animal então foi 

conduzido para tratamento cirúrgico. 

A cirurgia foi realizada seisdias após a consulta. Foi feita laparotomia mediana infraumbilical 

sobre o canal pélvico, sinfisiotomia púbica e identificação de bexiga uretra e ureteres, esses últimos 

encontravam-se dilatados. A identificação dos cornos uterinos e do corpo uterino, evidenciou a presença 

de material fecal. Os tratos fistulosos ao redor do cólon descendente e reto foram divulsionados e ligados 

em suas origens e terminações (poliglecaprone 25 3-0). 

Foi realizada uma segunda incisão na pele perineal, sobre a linha média no local pretendido para o 

ânus. Após a divulsão do tecido celular subcutâneo e musculatura, o reto foi tracionado da cavidade 

pélvica e incisado no formado de cruz em sua terminação caudal. Fez-se a sutura da parede retal com a 

pele anal (pontos simples isolados, prolene 3-0) produzindo eversão da mucosa sobre a pele. 

Imediatamente houve drenagem do conteúdo fecal. O campo operatório foi lavado (NaCl 0,9% sob 

pressão de manguito e agulha 18G) e, simultaneamente, aspirado. Todo o material cirúrgico e a 

paramentação da equipe foram trocados. 

Procedeu-se a ovariosalpingohisterectomia de modo rotineiro (poliglecaprone 25 3-0) e a sínfise 

púbica foi aproximada (ponto simples isolado, mononáilon 3-0). 

A cavidade abdominal foi lavada (NaCl 0,9 % morna com auxílio de manguito e agulha 18G). 

Fez-se a laparorrafia (padrão em X, mononáilon 3-0), aproximação do tecido celular subcutâneo (padrão 

colchoeiro, poliglecaprone 25 3-0) e aposição de bordas da pele (padrão Wolf contínuo, mononáilon 3-0). 

 

Resultados e Discussão 

O diagnóstico de atresia anal foi baseado na queixa principal, história clínica e exame físico no 

qual a inspeção se destacou (Valente et al., 2014; García-González et al., 2012). 

O animal deste trabalho apresentava material fecal na vulva, tenesmo e ausência do ânus, mesmo 

sinais clínicos encontrados por García-González et al., (2012). 

As radiografias abdominais contrastadas permitiram a determinação da posição do reto, a 

identificação dos trajetos retovaginais fistulosos e a consequente classificação como tipo II(Vianna & 

Tobias, 2005; Valente et al., 2014). 

A técnica cirúrgica utilizada foi planejada com base na classificação da atresia (tipo II). A 

laparotomia seguida por sinfisiotomia púbica foi necessária para a identificação, exposição das estruturas 

e correção cirúrgica tendo sido recomendado por Knecht (1966). O acesso perineal foi utilizado para a 

tração do reto e confecção do orifício anal. 

Durante a cirurgia,a presença de material fecal noscornos e no corpo uterino conduziu à 

ovariosalpingohisterectomia com o objetivo de combater a infecção uterina. A castração de cadelas no 

período pré-puberal traz os mesmos benefícios encontrados em cadelas castradas no período pós-puberal, 

comoa prevenção de infecção uterina e de neoplasias em glândulas mamárias (Voorwald et al., 2013). 

As complicações cirúrgicas mais comuns decorrentes da correção da atrasia anal do tipo II são a 

deiscência de sutura, a incontinência fecal e a atonia do cólon secundária a distensão prolongada 
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(Prassinos et al., 2003). Não evidenciamos nenhuma destas complicações no retorno, 15 dias após a 

cirurgia.Certamente, a troca de todo o material contaminado, inclusive a paramentação, na transição do 

procedimento contaminado para o limpo foi importante para a prevenção da deiscência de sutura por 

causa infecciosa. Nos causou apreensão, durante o planejamento operatório, a resposta falha ao reflexo de 

compressão vulvar o que poderia indicar déficit na inervação pudenda por má formação ou por 

imaturidade. Entretanto, a primeira possibilidade não se confirmou visto que o animal apresentou 

normoquesia no período pós-operatório. Em adição, podemos também auferir que o posicionamento do 

neo orifício anal foi adequado e que a incisão cirúrgica não lesionou a inervação pudenda.Por fim, a 

atonia colônica parece ter sido evitada pela precocidade no tratamento cirúrgico que ocorreu na fase de 

lactância do animal. 

 

Conclusões 

A combinação de técnicas cirúrgicas – sifisiotomia púbica por laparotomiae confecção de neo 

óstio anal por acesso perineal – mostrou-se adequada e livre de complicações para a correção da atresia 

anal tipo II quando executada precocemente. O déficit da inervação pudenda no período pré-operatório, 

necessariamente, não se mantém após a correção cirúrgica. 
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