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Ectopia ureteral bilateral em cadelas: 

diagnóstico, tratamento cirúrgico e evolução clínica 

Bilateral Ureteral Ectopia in Female Dogs: Diagnosis, Surgical Treatment, and Clinical Outcomes 

Débora Maria Marques Callado de Oliveira, Mhayara Samile de Oliveira Reusing, Daniella Matos da Silva, 

Bárbara Cristina Sanson, Diego Roscamp de Oliveira, Tilde Rodrigues Froes & Simone Domit Guérios

ABSTRACT

Background: Ectopic ureter is the most common cause of congenital urinary incontinence in dogs. Intramural ectopic 
ureter occurs when the ureter runs within the urinary bladder wall, while extramural ectopic ureter occurs when the distal 
ureter is not associated with the bladder wall. Ectopic ureters are diagnosed using different techniques and/or combinations 
of various imaging studies. Surgical correction is the standard treatment for dogs with an ectopic ureter, and these surgical 
techniques include neoureterostomy, ureteroneocystostomy, and nephroureterectomy. The aim of this report is to describe 
two cases of ectopic ureter successfully treated with surgery.
Cases: In case 1, a 2-month-old female poodle, weighing 1.3 kg, with urinary incontinence since birth was presented to 
our veterinary service. Excretory urography revealed an ectopic ureter, and ureteroneocystostomy was performed. Ab-
dominal ultrasonography performed 30 days after surgery revealed left renal pyelectasis and ureteral dilatation. Based on 
these fi ndings, nephrectomy was performed. In case 2, a 3-month-old Golden Retriever, weighing 13.5 kg, with urinary 
incontinence since birth was brought to our veterinary service. Abdominal ultrasonography revealed a small left kidney 
and left ureteral dilation. Laparotomy was performed and revealed bilateral intramural ectopic ureters. Based on these 
fi ndings, bilateral neoureterostomy was performed. Thirty days after surgery, patient presented with urinary infection that 
was controlled with antibiotics. Both dogs were continent one year after treatment.
Discussion: Imaging results of the urinary tract can be useful in diagnosing ectopic ureter. Image modalities used for 
detecting ectopic ureter include excretory urography, pneumocystography, vaginography, retrograde urethrography, 
ultrasonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging. The difference between extra and intramural 
ureteral ectopia, in some cases, can only be determined during exploratory laparotomy. Surgical complications vary due to 
several factors, such as whether the ureteral ectopia is uni- or bilateral, intra or extramural, and also the surgical treatment 
used. Ureteroneocystostomy complications include hydroureter, hydronephrosis, cystitis, transient stenosis, anastomotic 
dehiscence, persistent dysuria, and loss of normal ureteric peristalsis. Complications of neoureterostomy include persistent 
dysuria, cystitis, and refl ex dyssynergia. Recanalization is a possible cause of postoperative incontinence if the distal ureter 
is not completely resected. Unilateral hydronephrosis was observed in the fi rst reported case, and nephroureterectomy was 
performed. A nephroureterectomy is indicated when severe pathologic fi ndings are present, such as severe hydronephro-
sis, hydroureter, or renal dysplasia and when the contralateral kidney and ureter are functioning normally. In the second 
case, bacterial cystitis was diagnosed during the post-operative period and was controlled with antibiotic therapy. After 
surgery, 44–67% of dogs had persistent urinary incontinence. Although residual incontinence can occur after incomplete 
intramural ureteral remnant or ureteral trough resection, incontinence has also been reported after ureteral reimplantation 
and nephroureterectomy. Bilateral disease and concurrent urogenital abnormalities often contribute to treatment failure. 
Therapeutic success was reported in both cases without signs of urinary incontinence one year after surgery.

Keywords: anomaly, dog, bilateral ectopic ureter, urogenital abnormality.
Descritores: anomalia, cão, ureter ectópico bilateral, anormalidade urogenital.
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INTRODUÇÃO

Os ureteres ectópicos são a causa mais comum 
de incontinência urinária desde o nascimento ou des-
mame em cães [4,7]. São anomalias congênitas nas 
quais um ou ambos os ureteres drenam externamente 
à vesícula urinária, sendo classifi cados em intramurais 
ou extramurais conforme o curso do ureter até seu ori-
fício terminal [1,8]. O diagnóstico da ectopia ureteral 
é baseado na apresentação clínica, achados de exame 
físico e de imagem do paciente [3]. O tratamento de 
eleição para essa condição é a correção cirúrgica, 
não obstante, a incontinência urinária persistente é 
uma complicação comum após o reparo cirúrgico de 
ureteres ectópicos e a doença bilateral é referida como 
agravante no fracasso do tratamento [3,8]. O objetivo 
deste relato é descrever o tratamento bem sucedido de 
duas cadelas com ureter ectópico bilateral.

CASO 1

Uma cadela da raça poodle de 2 meses de 
idade, com peso de 1,3 kg, foi atendida com histórico 
de disúria e noctúria referidas desde o nascimento. 
Ao exame físico, observou-se sensibilidade dolorosa à 
palpação abdominal, odor amoniacal e umedecimento 
dos pelos da região perivulvar, perineal e abdominal, 
sem outras alterações clínicas. Ao exame ultrassono-
gráfi co de abdome, observou-se pielectasia bilateral, 
megaureter e hidronefrose esquerda e vesícula uriná-
ria vazia. A urografi a excretora demonstrou dilatação 
bilateral de pelve renal e ureteres, e ausência de pre-
enchimento vesical aos 5 e 10 min após a aplicação de 
contraste, confi rmando a suspeita de ectopia ureteral 
bilateral (Figura 1). A paciente foi encaminhada para 
o procedimento cirúrgico de ureteroneocistostomia 

bilateral. Como antibioticoterapia perioperatória foi 
administrada dose única de cefovecina sódica1 (8 
mg/kg) por via subcutânea. Após posicionamento 
em decúbito dorsal, realizou-se antissepsia da pele e 
incisão na linha média ventral, acessando a cavidade 
abdominal. Em seguida, foram localizados a vesícula 
urinária hipoplásica e os ureteres dilatados que se 
apresentavam extramural com implantação em uretra 
proximal. O ureter esquerdo foi ligado duplamente 
com fi o polipropileno2 4-0, o mesmo foi incisado entre 
as ligaduras de forma obliqua para aumentar a luz do 
ureter. Uma sutura de reparo, com o mesmo fi o, foi 
colocada na extremidade proximal do ureter transec-
cionado. A vesícula urinária foi incisada em região 
craniolateral para criação de um túnel submucoso. 
O ureter foi posicionado na luz da vesícula urinária 
através deste túnel. A sutura da mucosa foi realizada 
em padrão interrompido simples com ácido poliglicó-
lico3 5-0. As mesmas manobras foram realizadas no 
ureter contralateral e a vesícula urinária foi suturada 
com polipropileno2 4-0 em dupla camada de sutura 
invaginante padrão cushing (Figura 2). 

No período pós-operatório foram prescritos 2 
mg/kg de cloridrato de ranitidina4 a cada 12 h, 2 mg/
kg de cloridrato de tramadol5 a cada 8 h e 2,2 mg/kg 
de carprofeno6 a cada 12 h, durante 5 dias. O paciente 
manteve o quadro de incontinência urinária durante 
20 dias, período em que o proprietário referiu redução 
gradual do sinal clínico. Aos 30 dias de pós-operatório 
a ultrassonografi a abdominal demonstrou dilatação da 
pelve renal esquerda e do ureter correspondente, sendo 
realizada a nefroureterectomia esquerda. Aos 60, 90, 
120 e 365 dias após a ureteroneocistostomia o paciente 
não apresentou incontinência urinária. 

Figura 1. Urografi a excretora. Projeção oblíqua esquerda após 5 min da aplicação do contraste. Nota-se pielectasia bilateralmente (setas brancas), 
megaureter (setas pretas) e ausência de repleção vesical (A). Projeção ventrodorsal após 10 min da aplicação do contraste. Observa-se dilatação da pelve 
renal bilateralmente (setas brancas), megaureter (setas pretas) e ausência de repleção vesical (B).
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Figura 2. Implantação anômala extramural dos ureteres, bilateralmente (setas) (A). Dupla ligadura no ureter esquerdo em sua porção 
distal (seta) (B). Aspecto dos ureteres (setas brancas), ligaduras distais dos ureteres (setas pretas), e posição da uretra após ureteroneo-
cistostomia (seta azul) (C).

CASO 2

Uma cadela da raça Golden Retriever, de 3 
meses de idade, com peso de 13,5 kg, apresentou si-
nais clínicos compatíveis com incontinência urinária 
desde o nascimento e histórico de cistite prévia. Foi 
observado durante o exame físico umedecimento pe-
rivulvar com odor de urina, sem demais alterações. O 
exame ultrassonográfi co demonstrou dilatação ureteral 
dorsal à bexiga, não sendo possível determinar o lado 
envolvido (Figura 3). No rim esquerdo foi observado 
perda de defi nição corticomedular, dilatação pélvica 
e redução em tamanho. Ainda ao exame, constatou-se 
vesícula urinária parcialmente distendida por con-
teúdo anecóico e pontos hipercóicos depositados ao 
fundo. A paciente foi encaminhada para laparotomia 
exploratória. O preparo da paciente para a cirurgia e 
o acesso à vesícula urinária foram realizados como 
descrito no primeiro caso. Durante o procedimento 
cirúrgico não foram identifi cadas as aberturas ureterais 
na região de trígono, diagnosticando a ectopia ureteral 
intraluminal bilateral. A correção cirúrgica realizada 
foi a neo-ureterostomia bilateral. Com auxílio de uma 
lâmina de bisturi nº 15, foi realizada uma incisão na 
mucosa da bexiga até acessar a luz ureteral. A mucosa 
ureteral foi suturada na vesícula urinária com fi o poli-
dioxanona8 4-0 em padrão interrompido simples. Para 
verifi car a patência dos ureteres, foram introduzidas 
duas sondas uretrais nº 4 no interior do novo estoma: 
uma em direção ao ureter proximal e outra em direção 
ao ureter distal (porção ectópica) [Figura 4]. Dois fi os 
de polipropileno2 3-0 foram colocados ao redor das 

sondas, sem penetrar na luz vesical. Após a remoção 
das sondas, os ureteres distais foram ligados. A síntese 
da vesícula urinária foi realizada com padrão cushing 
e polidioxanona8 4-0. 

No pós-operatório, foram prescritos 25 mg/kg 
a cada 12 h de amoxicilina com clavulanato7 durante 7 
dias, 2,2 mg/kg de carprofeno6 a cada 12 h e 2 mg/kg 
a cada 8 h de cloridrato de tramadol5, ambos durante 5 
dias. Aos 30 dias de pós-operatório, a paciente apresen-
tava sinais de incontinência urinária, sendo constatada 
infecção urinária pela urocultura. Foi instituída a anti-
bioticoterapia baseada na cultura e antibiograma. Aos 
60, 90, 120 e 365 dias de pós-operatório a paciente não 
apresentou incontinência urinária, persistindo ao exa-
me ultrassonográfi co somente os sinais de hipoplasia 
renal esquerda, sem hidronefrose.

Figura 3. Ultrassonografi a abdominal. Imagem do ureter dilatado dorsal 
à vesícula urinária (seta).
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Figura 4. Novos estomas na mucosa vesical (setas) (A). Introdução de sondas uretrais no novo ósteo para a verifi cação da patência 
do ureter proximal e ectópico (B).

DISCUSSÃO

A incontinência urinária é o sinal clínico mais 
frequente observado em cães fi lhotes com ectopia ure-
teral [1] como verifi cado nos casos relatados. Para o 
diagnóstico por imagem das ectopias ureterais podem 
ser utilizadas urografi a excretora, pneumocistografi a, 
vaginografi a retrógada, uretrografi a, ultrassonografi a, 
tomografi a computadorizada e ressonância magnética 
[12]. A urografi a excretora é considerada por alguns 
autores o método diagnóstico de escolha, a qual fre-
quentemente fornece informações sobre uni ou bilate-
ralismo, localização, tamanho, morfologia e locais de 
implantações dos ureteres [9,10]. O auxílio diagnóstico 
dos exames de imagem de ultrassonografi a abdominal e 
urografi a excretora se mostraram importantes na iden-
tifi cação da ectopia ureteral, entretanto, o diagnóstico 
defi nitivo e a diferenciação entre ectopia ureteral extra 
ou intramural ocorreram somente no transoperatório, 
conforme relatado na literatura [2,3,6]. Pela ultrasso-
nografi a pode haver difi culdade de determinação se 
a ectopia é uni ou bilateral, fato ocorrido no segundo 
relato de caso. Maior detalhamento da entrada distal 
ectópica poderia ser obtido pela urotomografi a [11]. 
A exploração cirúrgica é necessária para determinar 
o tipo de ureter presente quando o diagnóstico pré-
-operatório é inconclusivo [2] conforme realizado em 
ambos os casos.

O hidroureter, diagnosticado nos casos relata-
dos, constitui a anormalidade urogenital mais frequente 
em cães com ectopia ureteral devido à obstrução 
urinária parcial ou infecção crônica [1]. A nefrourete-
rectomia está descrita na literatura como procedimento 
de escolha quando o funcionamento de um dos rins 

está comprometido [8], julgada necessária no primeiro 
caso relatado depois de observada a persistência da 
hidronefrose pelo controle ultrassonográfi co 30 dias 
após a ureteroneocistostomia.

As complicações da cirurgia variam de acordo 
com a técnica cirúrgica. As complicações da urete-
roneocistostomia incluem hidroureter, hidronefrose, 
cistite, estenose transitória, deiscência de anasto-
mose, disúria persistente e perda de peristaltismo 
ureteral normal [3], sendo a hidronefrose unilateral 
observada no primeiro caso relatado. Complicações 
associadas ao procedimento de neo-ureterostomia 
incluem disúria persistente, cistite, recanalização 
do segmento de ureter distal e potencial refl exo de 
dissinergia, concordando com o diagnóstico de cistite 
bacteriana realizado no período pós-operatório no 
segundo caso relatado [3,12]. A incontinência uriná-
ria persistente é a complicação mais comum após o 
reparo cirúrgico de ureteres ectópicos, ocorrendo em 
44 a 67% dos pacientes após o procedimento cirúrgico 
[3,8]. Em estudo que avaliou a evolução clínica de 
33 fêmeas com ureter ectópico durante 6 meses após 
a correção cirúrgica, foi observado maior incidência 
de incontinência urinária pós-operatória em cadelas 
com ectopia ureteral bilateral (69%) comparada às 
fêmeas com ectopia ureteral unilateral (50%) [3]. 
Apesar da incontinência urinária ser observada como 
frequente complicação pós-operatória nos tratamen-
tos de ectopia ureteral e a doença bilateral referida 
como agravante no fracasso do tratamento, ambos 
os casos relatados tiveram sucesso terapêutico, sem 
a ocorrência de incontinência urinária até um ano de 
pós-cirúrgico.
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