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Resumo: Ureter ectópico é uma anomalia congênita a qual um ou dois ureteres desembocam fora da 

vesícula urinária, com localização intra ou extraluminal, o que pode causar no animal incontinência 

urinária contínua ou intermitente. Objetiva-se neste trabalho o relato do caso cirúrgico de correção de 

ureter ectópico. Um cadela não castrada, da raça Golden Retriever e 11 meses de idade foi atendida no 

Centro de Especialidades Médico Veterinário com queixa principal de incontinência urinária desde o 

desmame. Ao exame físico, foram observados umidade por urina nos pelos da região perineal e dermatite 

vulvar. Ao exame ultrassonográfico abdominal e urinálise, foram diagnosticados ectopia intramural do 

ureter esquerdo e infecção urinária de origem bacteriana, respectivamente. Indicou-se correção cirúrgica 

do ureter ectópico por neoureterostomia e realização de antibioticoterapia para resolução da infecção. 

Após 15 dias da cirurgia, o tutor relatou que o animal começou a manifestar o sinal clínico de 

gotejamento urinário quando dormia. Foram solicitados novos exames que constataram correto 

posicionamento do novo ureter e nenhum sinal de bactérias na urina. Cerca de 30% a 71% dos animais 

continuam a apresentar algum grau de incontinência urinária após a cirurgia. A ultrassonografia a cirúrgia 

descartou outras anormalidades do trato urinário e a viabilidade do ureter corrigido, mostrando-se eficaz a 

técnica operatória de neoureterostomia para correção do ureter ectópico intraluminal. 
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NEOURETEROSTOMY FOR CORRECTION OF ECHOPETIC URETER  

INTRALUMINAL IN A FEMALE DOG OF THE GOLDEN RETRIEVER BREED - 

REPORT OF CASE 

 

Abstract: Ectopic ureter is a congenital anomaly in which one or two ureters flow out of the urinary 

bladder, with intra or extraluminal location, which can cause continuous or intermittent urinary 

incontinence in the animal. This paper aims to report the surgical case of ectopic ureter repair. An 11-

month-old Golden Retriever unprepared bitch was seen at the Veterinary Specialist Center with a major 

complaint of urinary incontinence since weaning. Physical examination revealed urine moisture in the 

hairs of the perineal region and vulvar dermatitis. Upon abdominal ultrasound examination and 

urinalysis, intramural ectopy of the left ureter and bacterial urinary tract infection were diagnosed, 

respectively. Surgical correction of the ectopic ureter was indicated by neoureterostomy and antibiotic 

therapy to resolve the infection. After 15 days of surgery, the tutor reported that the animal began to 

manifest the clinical sign of urinary drip when sleeping. New tests were requested that found correct 

positioning of the new ureter and no sign of bacteria in the urine. About 30% to 71% of the animals 

continue to present some degree of urinary incontinence after surgery. Surgical ultrasonography ruled 

out other abnormalities of the urinary tract and the viability of the corrected ureter, and the operative 

technique of neoureterostomy for correction of the intraluminal ectopic ureter was shown to be 

effective. 
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Introdução 

Ureter ectópico é uma anomalia congênita causada por uma alteração na embriogênese onde um 

ou dois ureteres desembocam fora da vesícula urinária, podem estar em posição intraluminal ou 

extraluminal (Macphail, 2014; Rawlings, 2005; Smith, 2004).  

O tratamento cirúrgico de escolha depende se a alteração é unilateral ou bilateral, além do tipo de 

ectopia, do local em que o ureter desemboca e da presença de outras alterações concomitantes (Getman et 

al., 2005; Mcloughlin & Bjorling, 2007). Os procedimentos cirúrgicos mais realizados são 

ureteroneocistostomia para ureteres ectópicos extraluminais e neoureterostomia para ureteres ectópicos 

intraluminais (Macphail, 2014; Smith, 2004). 

O prognóstico está relacionado ao local em que o ureter ectópico se encontra, sendo alta a 

prevalência de persistência da incontinência urinária pela incompetência do esfíncter da uretra ou por 

outras alterações associadas (Macphail, 2014; Osborne & Finco, 1995). 

Objetiva-se relatar um caso clínico-cirúrgico de correção de ureter ectópico intramural em uma 

cadela da raça Golden Retriever. 

 

Material e Métodos 

O presente relato de caso foi submetido ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

criado pela Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA) da Universidade Católica Dom Bosco e 

está devidamente dentro das normas de participação de animais em pesquisa. Em agosto de 2017, foi 

atendido no Centro de Especialidades Médico Veterinário (CEMEV), uma cadela, da raça Golden 

Retriever, não castrada, com 11 meses de idade e pesando 23,2 kg. Como queixa principal, a tutora 

referia incontinência urinária contínua desde a aquisição do animal. 

 Ao exame físico foram observados umidade por urina nos pelos da região perineal e dermatite 

vulvar. A urinálise revelou a presença de infecção bacteriana e o exame ultrassonográfico revelou uma 

ectopia do ureter esquerdo. Indicou-se o tratamento cirúrgico para correção do ureter ectópico e a 

técnica eleita foi a neoureterostomia. 

  Realizou-se incisão retro umbilical da linha média em região abdominal caudal (hipogástrica). 

Foram colocadas suturas de apoio e posterior incisão ventral da vesícula urinária. O ureter ectópico 

apresentava-se intramural e inserido na uretra proximal.  

Proximal ao antigo óstio, foi realizado incisão longitudinal de quatro milimetros através da 

mucosa para o lúmen do ureter e realizou-se sutura ao redor do novo óstio à mucosa da bexiga. Uma 

porção distal do ureter foi ressecado dos tecidos da uretra e o antigo óstio e o defeito da mucosa foram 

então suturados. A bexiga foi suturada e realizou-se omentopexia. Foi feito sutura da musculatura, 

subcutâneo e pele.  

Após 15 dias de cirurgia, o animal retornou ao CEMEV para reavaliação cirúrgica e retirada dos 

pontos da pele. O tutor relatou que o animal não apresentava sinais de incontinência urinária na primeira 

semana após a cirurgia e que após esse período, começou a manifestar gotejamento urinário quando 

dormia. Indicou-se a realização de uma nova ultrassonografia abdominal e urinálise que não revelaram 

outra alteração anatômica do trato urinário e nenhum sinal de bactérias na urina, respectivamente. O 

animal foi encaminhado para o tratamento com acupuntura devido a possíveis causas comportamentais 

de gotejamento urinário. 

 

Resultados e Discussão 

A raça Golden Retriever está entre as mais predispostas à ocorrência de ureter ectópico (Macphail, 

2014). A maior incidência ocorre nas fêmeas (Rawlings, 2005) e o diagnóstico em fêmeas é feito em 

média com dez meses de idade (Macphail, 2014), corroborando com o relato.  

Segundo Rawlings (2005), Macphail (2014) e Pollaci et al. (2004), alterações clínicas como 

incontinência urinária contínua e dermatite vulvar, assim como infecção do trato urinário inferior 

condizem com manifestações clínicas de ectopia ureteral.  

A técnica cirúrgica de eleição dependerá se o ureter ectópico encontra-se unilateral ou bilateral, o 
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local em que é inserido, o seu funcionamento e se há outras alterações concomitantes (Getman et al., 

2005; Mcloughlin & Bjorling, 2007).  

A neoureterostomia foi a técnica cirúrgica de escolha e é utilizada principalmente para correção de 

ureteres ectópicos intraluminais (Smith, 2004; Macphail 2014).  

Macphail (2014) e Smith (2004) indicam a realização de uma incisão longitudinal de 

aproximadamente três a cinco milimetros para formar o novo óstio ureteral (Rawlings, 2005).  

Uma pequena porção distal ao antigo óstio ureteral foi ressecado como técnica alternativa, o óstio 

e o defeito da mucosa foram suturados. Macphail (2014) e Smith (2004) citam que o ureter distal deve ser 

cateterizado e ligado com uma ou duas suturas de fio não absorvível a partir da camada serosa, sendo 

fixada abaixo da mucosa após a remoção do cateter.  

McLoughlin e Bjorling (2007) citaram que pode-se ressecar o segmento submucoso do ureter para 

restaurar a anatomia funcional do esfíncter uretral interno e melhorar a continência depois da cirurgia, 

porém isso não demonstrou eficácia na diminuição da incidência da incontinência urinária no pós-

operatório (Mayhew et al., 2006). No relato em questão, a técnica executada consistiu em uma 

modificação das técnicas descritas por McLoughlin e Bjorling (2007) e Macphail (2014).  

Cerca de 30% a 71% dos animais que passaram por tratamento cirúrgico para correção do ureter 

ectópico continuam a apresentar algum grau de incontinência urinária (Macphail, 2014). Frente ao quadro 

de incontinência urinária enquanto o animal dormia, investigou-se a possível causa comportamental e 

indicou-se a realização de Acupuntura. Geirsson et al. (1993) descreve que a acupuntura já mostrou-se 

eficaz na redução da frequência de micção e dos episódios de incontinência, no aumento da capacidade da 

bexiga urinária e também no controle da instabilidade detrusora idiopática.  

 

Conclusões 

A ectopia ureteral é uma anormalidade anatômica urogenital que deve ser corrigida 

cirurgicamente. A técnica cirúrgica escolhida e executada seguiu o que é recomendado para esse tipo de 

ectopia. A persistência da incontinência urinária era esperada, visto a alta prevalência descrita na 

literatura. A ultrassonografia realizada após o procedimento cirúrgico descartou outras anormalidades do 

trato urinário e a viabilidade do ureter corrigido, mostrando-se eficaz a técnica operatória de 

neoureterostomia para correção do ureter ectópico intraluminal. 
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