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INTRODUÇÃO

O presente estudo correlacionou as alterações em bexiga

urinária de 29 cães ao ultrassom com achados clínicos,

cirúrgicos e laboratoriais. As alterações observadas ao

ultrassom, geralmente estão correlacionadas com afecções

clínicas da bexiga, tais como a cistite aguda, cistite crônica,

urolitíases, infecção do trato urinário inferior (ITUI)

(CRIVELLENTI, 2015; DEHMIWAL et al., 2015).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram submetidos à pesquisa 29 cães previamente

consultados pelos veterinários clínicos do Hospital Veterinário

Universitário (HVU, São Carlos – SP), que necessitaram de

exame ultrassonográfico em região abdominal. Os animais

selecionados, sem distinção de idade, sexo ou raça,

apresentaram alterações ao exame ultrassonográfico em

bexiga urinária. O projeto experimental foi aprovado pela

Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNICEP.

Os exames ultrassonográficos foram realizados,

primeiramente, via aparelho de ultrassonografia da marca

Mindray - modelo Z5, equipados com transdutores

microconvexo, de 5,0 - 7,0 MHz, e linear de 7,5 MHz, no

modo-B; após os exames foram realizados com aparelho de

ultrassonografia da marca GE Healtcare – modelo LOGIQe

Vet, equipado com transdutores microconvexo, de 5,0 - 7,0

MHz, e linear de 7,5 MHz, no modo-B.

Para a análise experimental, os dados dos exames

clínicos utilizados foram os sinais clínicos apresentados por

(CRIVELLENTI, 2015; RIBEIRO et al., 2013). Estudos

relacionaram a existência de DRC com aumento significativo

de creatinina sérica (RIBEIRO et al., 2013).

CONCLUSÃO

Através do presente estudo foi possível concluir, pela

correlação dos achados em exames ultrassonográficos com

achados clínicos, laboratoriais e cirúrgicos, que o exame de

ultrassom é um método de diagnóstico imprescindível para

diagnosticar precocemente alterações em bexiga urinária de

cães.
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um ou mais animais (hematúria, disúria, oligúria, poliúria,

oligodipsia e polidipsia) e os dados dos exames laboratoriais

utilizados foram de mensuração de creatinina e exames de

urinálise.

Para ambos dados ultrassonográficos, clínicos e

laboratoriais, realizamos inicialmente uma análise de

componentes principais (PCA). Utilizando os PC1 foram

realizadas correlações de Spearman entre dados

ultrassonográficos e clínicos; dados ultrassonográficos e

laboratoriais; dados ultrassonográficos e bioquímicos

(esses utilizando apenas os dados de creatina). O

software utilizado foi o R® e o nível de significância foi

de 95%, utilizado para todos os testes (p≤0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sinais clínicos apresentados, por um ou mais

animais, foram: hematúria, disúria, oligúria, poliúria,

oligodipsia e polidipsia. Esses sinais corroboram com os

sinais descritos em literaturas e estudos, para as patologias

clínicas de bexiga urinária de cães (CRIVELLENTI, 2015;

MACPHAIL, 2014).

Porém, essas mesmas literaturas e estudos, apontam

outros sinais clínicos referentes à patologias em trato

urinário, que não foram apresentados nos casos do presente

estudo (e.g. polaquiúria, estrangúria).

Durante a fase de coleta de dados, foi possível

observar que a minoria dos animais apresentaram sinais

clínicos referentes à alterações em bexiga urinária,

confirmando então, que o ultrassom se mostra um exame

diagnóstico importante para avaliar as patologias em bexiga

urinária, como foi concluído por outros estudos e literaturas

(LALMUANPUII et al., 2019; SUTHERLAND-SMITH;

PENNINCK, 2015).

O aumento dos valores de creatinina tiveram

correlação com os achados: espessamento de parede,

irregularidade de mucosa e sedimentos. Porém, é importante

relatar que dois dos três animais que apresentaram valores de

creatinina aumentados, eram animais idosos (a idade do

outro animal não foi informada).

Portanto, possivelmente este é um achado

correlacionado, principalmente, com a idade dos animais,

pela maior casuística dos cães idosos com doenças renais,

principalmente a Doença Renal Crônica (DRC)

Figura 1. Imagem ultrassonográfica de bexiga urinária com presença de

cristais em suspensão após técnica de balotamento. Os cristais são

identificados como pontos hiperecóicos no lúmen da bexiga (A). Imagem

ultrassonográfica onde é possível observar espessamento de parede em região

ventral de bexiga urinária (B). Imagem de ultrassom de bexiga urinária com

presença de cálculos e cristais em suspensão. Abaixo ao cálculo, podemos

observar o artefato de sombra acústica (C). Irregularidade de mucosa em

região ventral (setas) e espessamento de parede (D). Imagens fornecidas pela

Dra. Michelle Lopes Avante.


