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Prostatectomia radical com sutura de Van Velthoven 

na herniorrafi a perineal de canino

Radical Prostatectomy with Van Velthoven Suture to Canine Perineal Herniorrhaphy

Fabíola Dalmolin1, Paulo Bordin2, Camila Feltrin Giglio3, Saulo Tadeu Lemos Pinto Filho1, Ana Paula da Silva1, 

Hellen Hartmann3, Marília Teresa Oliveira1, João Eduardo Wallau Schossler4 & Maurício Veloso Brun4

ABSTRACT

Background: Prostatectomy excision is indicated for patients with neoplasm, trauma or recurrent prostatic abscess; Van 
Velthoven suture have been used in urethrovesical laparoscopic anastomosis in humans. This report aimed to describe the 
use of Van Velthoven suture after excisional prostatectomy in a canine, which suffered partial loss and deformation of the 
urinary bladder after complications of perineal hernia.
Case: A thirteen-year-old male dog presented dyschezia, hypophagia and had increased water ingestion; furthermore, owner 
verifi ed a swelling lateral to the anus. On clinical examination it was observed left perineal hernia with incarcerated content, 
and peritonitis was diagnosed by ultrasonography exam. Antimicrobial and fl uid therapy were initiated, and one day after 
the patient was referred to surgery. Through perineal access was observed retrofl exed urinary bladder partially necrotic 
and multiple prostatic cysts; due to great extent of the necrotic urinary bladder, associated with impossibility of complete 
necrotic bladder tissue removal, prostate and urinary vesicle were placed in the peritoneal cavity. It was proceeded hernia 
reconstruction using polypropylene mesh and monofi lament nylon suture. Through median celiotomy, the bladder necrotic 
tissue was removed; due to hemodynamic patient instability, the total prostatectomy that was initiated was postponed, 
performing cystopexy and cystostomy with Foley catheter. The prostatectomy was performed at the 21st day. In that time, 
prostatic urethra stenosis was observed. After probing urethral repair points in the pelvic urethra and urinary bladder, the 
prostate was resected and was applied a Van Velthoven suture. Omentalization of the anastomotic site was done before 
cavity washing with NaCl 0,9%. The abdominal access was closed in three layers. The patient remained probed for six 
days, and after this bladder compression was initiated. After 21 days of the second operative intervention, it was necessary 
to correct a perineal hernia in the opposite side; reconstruction was performed by mobilizing obturator internus muscle.
Discussion: In many cases of perineal herniation it was observed prostatic hypertrophy and cysts, as observed in our 
clinical case. After castration, prostate involutes in two or three weeks, and occur clinical signs reliefs. But the patient 
related shows presence of urethral stricture, helding an excisional prostatectomy. After excision of the prostate, special 
attention should be given to the anastomosis between urinary bladder and urethra. With the circular Van Velthoven suture 
was observed low incidence of bladder contraction in humans, condition which could lead to, among other things, urinary 
incontinence. It was observed easy and speed of execution of the technique as well as obtaining an anastomosis without 
tension and adequate to anastomosis healing, as well appropriated patient recovery. We concluded that Van Velthoven 
suture is effective to prostatectomy in dogs and that the perineal hernia may be associated with several complications that 
could be adequately treated by surgery.

Keywords: urethrovesical anastomosis, necrosis, urinary bladder, prostatectomy, cysts.
Descritores: anastomose vesicouretral, necrose, vesícula urinária, prostatectomia, cistos.
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INTRODUÇÃO 

Hérnia perineal é falha associada às estruturas 
de suporte do períneo, resultando na incapacidade do 
diafragma pélvico em conter órgãos da pelve [4]. A 
afecção é comum em cães machos, especialmente in-
tactos [2], a qual pode ser uni ou bilateral e apresentar 
aumento de volume prostático como causa [5]. Com 
o avanço da idade a glândula prostática continua a 
aumentar de volume por hiperplasia, causando sinais 
clínicos. Adicionalmente, cistos podem se desenvolver 
em torno da próstata ou no seu interior, secundários 
à hiperplasia. A prostatectomia excisional é indicada 
para animais com neoplasia, traumatismo ou abcesso 
recidivante [1]. Para prostatectomia radical laparoscó-
pica em humanos, considera-se que a sutura circular de 
Van Velthoven facilita a anastomose uretrovesical na 
prostatectomia, pois além da rapidez de sua aplicação, 
minimiza a tensão nas bordas suturadas, diminuindo o 
risco de contratura vesical [7]. O objetivo do relato é 
descrever o uso da sutura de Van Velthoven na prosta-
tectomia total em um canino que sofreu perda parcial e 
deformação da vesícula urinária devido a complicações 
de uma hérnia perineal.

 RELATO DE CASO

Um canino macho de 13 anos apresentava 
disquesia, hipofagia, aumento da ingestão de água 
e aumento de volume lateral esquerdo ao ânus. Ao 
exame clínico, verifi cou-se 8% de desidratação e dor 
abdominal a palpação. Diagnosticou-se hérnia perineal 
esquerda por ultrassonografi a, com provável conteúdo 
encarcerado e líquido livre no abdômen. Iniciou-se a 
terapia antimicrobiana associada à  fl uidoterapia devido 
a uremia. Após aproximadamente 14 h o paciente foi 
encaminhado à cirurgia, observando-se redução da 
creatinina aos níveis normais (de 8,2 mg/dL para 1,6 
mg/dL).

Por acesso perineal verifi cou-se a vesícula 
urinária retrofl etida, parcialmente necrosada, próstata 
aumentada e com múltiplos cistos; procedeu-se então 
a herniorrafi a com malha de polipropileno e mono-
náilon com sutura interrompida simples ancoradas 
nas fáscias musculares remanescentes e ligamento 
sacrotuberal. Por meio de celiotomia, removeu-se o 
tecido necrótico vesical e procedeu-se a cistorrafi a 
com ácido poliglicólico 3-0. Devido a instabilidade 
hemodinâmica, a prostatectomia que já havia sido 
iniciada pela ligadura de ramos dos vasos prostáticos, 

foi postergada, realizando-se cistopexia e cistostomia 
com sonda Foley; realizou-se ainda a orquiectomia 
pré-escrotal pela técnica aberta. A partir da urografi a 
retrógrada, evidenciou-se estenose da uretra prostática, 
optando-se pela prostatectomia excisional 21 dias após. 
Observou-se então a próstata aumentada, com dilata-
ções císticas e a bexiga rotacionada (Figura 1B), sendo 
esse órgão resseccionado. Após reposicionamento da 
bexiga, que estava parcialmente rotacionada, iniciou-
-se a sutura de Van Velthoven com dois fi os de ácido 
poliglicólico 2-0 unidos por um nó; comparando-se 
a uretra a um relógio, passou-se o primeiro ponto 
entre 4-5 h (região dorsal do colo vesical e da uretra) 
e progrediu-se até 12 h com pontos contínuos simples 
iniciados na serosa, no sentido horário com uma agulha 
e no anti-horário com outra, até a oclusão sob a super-
fície ventral da bexiga (Figura 1B). Após lavagem da 
cavidade com NaCl 0,9%, realizou-se omentalização 
e celiorrafi a; o paciente permaneceu sondado por seis 
dias e após iniciou-se cloridrato de betanecol (10 mg, 
TID) e compressão vesical; aos dez dias recebeu alta 
hospitalar, sendo a medicação mantida durante 30 dias, 
quando o animal passou a urinar espontaneamente. 

Pela histologia, diagnosticou-se prostatite lin-
foplasmocitária crônica, com hiperplasia e dilatação 
cística, além da fi brose no parênquima. Após 21 dias 
da operação, verifi cou-se necessidade da herniorrafi a 
perineal no lado oposto ao tratado, sendo a recons-
trução realizada, com sucesso, mediante mobilização 
do músculo obturador interno. Doze meses após a 
cirurgia, por meio de contato telefônico com o pro-
prietário, foi informado que o canino apresentava-se 
em ótimo estado de saúde e que, uma ou duas vezes ao 
dia, verifi cava-se presença de pingos de urina no chão, 
minutos antes deste ser levado para urinar.

DISCUSSÃO

Os sinais clínicos associados à hérnia peri-
neal são tenesmo, constipação e aumento de volume 
perineal e, se houver retrofl exão da bexiga urinária, 
estrangúria, disúria e anúria [5]. Pode-se ainda ob-
servar necrose parcial e ruptura da vesícula urinária, 
que comprometeram o quadro geral do paciente. 
Pelo acesso perianal, observou-se necrose vesical e, 
através de cistectomia parcial via laparotomia, forma 
removidos os tecidos desvitalizados [3]. A cistopexia 
e a cistostomia com sonda de Foley foram realizadas 
procurando-se reposicionar a vesícula urinária o mais 
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próximo possível da condição anatômica, já que o 
órgão apresentava-se rotacionado, e buscando orientar 
a cicatrização e melhorar o fl uxo urinário. 

É comum hérnias perineais ocorrerem simulta-
neamente com hipertrofi a e cistos prostáticos [4], como 
observado no presente caso. Os cistos, quando grandes, 
comprometem vísceras adjacentes e são manejados 
pela castração, drenagem, remoção ou marsupialização 
[2]. Realizou-se remoção de alguns cistos durante a 
primeira laparotomia e outros restantes na cirurgia de 
prostatectomia. Com a castração, a próstata tende a 
involuir após três a 12 semanas, ocorrendo alívio dos 
sinais clínicos associados [2]. No presente caso, devido 
a presença de estenose uretral, optou-se por retomar 
a execução da prostatectomia excisional, a qual pode 
ser contraindicada devido aos altos índices de com-
plicações, como a incontinência urinária [1]. Atenção 
especial deve ser dada a anastomose entre bexiga e 
uretra, preferindo-se material de sutura monofi lamen-
toso, absorvível e colocando-se mínima quantidade 
de sutura no lúmen [1]. A sutura de Van Velthoven 
é de fácil realização e com seu uso observa-se baixo 
índice de contratura vesical em humanos, que dentre 
outras causas, esta associada à incontinência urinária 
[7]. Constatou-se relativa facilidade de execução e 
rapidez na realização da técnica, assim como anas-

tomose sem tensão, necessária à cicatrização. Num 
estudo retrospectivo de 2115 pacientes humanos, 
verifi cou-se que apenas 1,4% destes desenvolveram 
contratura vesical após utilização da sutura [6]. No 
presente relato não foi possível defi nir precisamente 
a causa de estenose, contudo acredita-se que a isque-
mia pré-operatória associada a torção vesical pode ter 
infl uenciado quanto a esse aspecto. Também não se 
descartam as possibilidades de alteração anatômica do 
órgão pelas ligaduras vasculares procedidas durante o 
início da prostatectomia realizada durante a primeira 
herniorrafi a ou pela formação de fi brose associada ao 
primeiro procedimento. Sondas uretrais são utilizadas 
visando a descompressão vesical e limitação da tensão 
sobre a uretra [1], e neste caso parecem ter auxiliado 
na recuperação do paciente já que não se verifi cou 
estenose vesico-uretral ou extravasamento de urina 
pela anastomose com signifi cado clínico. 

Conclui-se que a sutura de Van Velthoven é 
efi caz para prostatectomia em cães e que a hérnia pe-
rineal pode estar associada a múltiplas e importantes 
alterações de cunho cirúrgico. 

Declaration of interest. The authors report no confl icts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.

Figura 1. (A) Vesícula urinária após primeira cirurgia (VU) e próstata aumentada (P) com dilatações císticas (CP). (B) Aspecto fi nal da sutura de Van 
Velthoven em anastomose vesical (VU) e uretra (U).



4

                                                                                                           F. Dalmolin, P. Bordin, C.F. Giglio, et al. 2013. Prostatectomia radical com sutura de Van Velthoven na herniorrafi a perineal de canino.   
                                                                                                               Acta Scientiae Veterinariae. 41(Suppl 1): 8.

www.ufrgs.br/actavet
CR 8

REFERENCES

1  Basinger R.R., Robinette C.L. & Spaulding K.A. 2007. Próstata. In: Slatter D. (Ed). Manual de Cirurgia de Pequenos 
Animais. 3.ed. Barueri: Manole, pp.1542-1557.

2  Hedlund C.S. 2007. Surgery of the reproductive and genital systems. In: Fossum T.W. (Ed). Small Animal Surgery. 
3rd edn. St. Louis: Mosby Elsevier, pp.339-530.

3  McLoughlin M.A. 2011. Complications of lower urinary tract surgery in small animals. Veterinary Clinics of North 
America. 41(5): 889-913.

4  Merchav R., Feuermann Y., Shamay A., Ranen E., Stein U., Johnston D.E. & Shahar R. 2005. Expression of relaxin 
receptor lrg7, canine relaxin, and relaxin-like factor in the pelvic diaphragm musculature of dogs with and without 
perineal hernia. Veterinary Surgery. 34(5): 476-481.

5  Mortari A.C. & Rahal S.C. 2005. Hérnia perineal em cães. Ciência Rural. 35(5): 1220-1228.
6  Ouzaid I., Xylinas E., Ploussard  G., Hoznek  A., Vordos D., Abbou C.C., De la Taille A. & Salomon L. 2012. 

Anastomotic stricture after minimally invasive radical prostatectomy: what should be expected from the Van Velthoven 
single-knot running suture? Journal of Endourology. 26(8): 1020-1025.

7  Van Velthoven R., Ahlering,T.E., Peltier A., Skarecky D.W. & Clayman R.V. 2003. Technique for laparoscopic 
running urethrovesical anastomosis: the single knot method. Urology. 61(4): 699-702. 


