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RESUMO 

Sabe-se que a incontinência urinária atinge cerca de 20% das cadelas 

castradas. Atualmente, o uso de implantes de acetato de desrolenina como alternativa 

ao tratamento com estrógeno, que muitas vezes é insuficiente, tem sido usado para o 

tratamento de fêmeas com essa condição. No presente trabalho, foram avaliadas 

fêmeas admitidas no hospital veterinário da Universidade Anhembi Morumbi com 

quadro de incontinência urinária. Dentre elas, foram selecionados 15 que, após serem 

submetidos à exame físico, exames laboratoriais e de imagem para exclusão de 

outras causas, apresentavam incontinência exclusivamente por consequência da 

ovário-histerectomia. O tratamento foi realizado com implante de acetato de 

deslorelina (Suprelorin®, Virbac) e a eficácia do tratamento foi avaliada. 

INTRODUÇÃO 

A ovário-histerectomia (OHE) interfere no eixo hipotálamo-hipófise-gonadal 

levando ao aumento dos níveis de LH e FSH pela falta de liberação dos hormônios 

ovarianos. Estudos apontam uma possível relação entre o aumento sérico dos níveis 

de GnRH, LH e FSH causado pela OHE com o consequente desenvolvimento da 

incontinência urinária por incompetência do mecanismo do esfíncter uretral (IMEU) 

(Reichler et. al 2003; Noël et al. 2010), pois demonstram que o funcionamento da 

uretra sofre influência dos hormônios sexuais femininos (Reichler et. al, 2006; Reichler 

et. al 2007). Ainda, em um de seus estudos, Reichler, et. al (2003) apontaram que é 

possível que a incontinência urinária consequente da castração, não esteja associada 

aos níveis de LH e FSH como era sugerido, pois tanto as cadelas que responderam 

ao tratamento com análogos de GnRH, quanto as que não responderam, tinham níveis 

séricos de LH e FSH semelhantes, sugerindo uma maior influência da alteração dos 

níveis de GnRH neste problema. Outro fator que demonstra a influência desses 

hormônios no aparelho urinário inferior das cadelas foi a identificação da expressão 

de receptores de GnRH, LH e FSH na uretra (Coit, Dowell e Evans, 2009; 

Ponglowhapan et. al 2007; Reichler et. al 2007).     

Como opções de tratamento, tem-se os estrógenos, os agentes antidepressivos 

tricíclicos e os análogos de GnRH. Os análogos de GnRH, como o deslorelin, são 

usados para causar down-regulation dos receptores pituitários de GnRH e, assim, 

diminuir a liberação de gonadotrofinas (Voorwald et. al, 2010).  



OBJETIVOS 

Contribuir com o conhecimento sobre a IMEU em cadelas esterilizadas, instituir um 

tratamento alternativo ao uso de estrógeno em cadelas com incontinência urinária 

consequente da castração, com o uso de implante subcutâneo de GnRH 

(Suprelorin®F, Virbac) e avaliar a significância da melhora do quadro e da qualidade 

de vida dos animais após esse tratamento. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Um levantamento preliminar sobre os casos de incontinência urinária em cadelas 

será realizado no hospital veterinário da Universidade Anhembi Morumbi. Dos casos 

encontrados, serão utilizados para o trabalho 15 que foram consequentes 

exclusivamente da ovário-histerectomia. Para tal, as fêmeas serão submetidas à 

avaliação física de períneo e vestíbulo vaginal, contagem sanguínea e avaliação da 

função renal (bioquímica sérica para dosagem de ureia e creatinina), urinálise e 

urocultura, ultrassonografia abdominal para avaliação do aparelho urinário e se 

necessário, vaginouretrocistografia de contraste positivo.  

As fêmeas selecionadas poderão: ter passado por tratamento com estrógeno por 

um período mínimo de 30 dias, porém sem ter obtido uma resposta satisfatória 

permanente; ou, caso não tenham sido tratadas, será usado estrógeno (Incurin®) na 

dose 1mg por animal, pela via oral, uma vez ao dia e reduzido para 0,5 a 0,2mg por 

30 dias antes de obterem o implante de GnRH. Aplicação do implante de GnRH 

(Suprelorin®F, Virbac). 

O implante de GnRH (Suprelorin®F, Virbac) será inserido em região interescapular 

conforme especificação do fabricante. As fêmeas serão acompanhadas 

semanalmente por contato telefônico e mensalmente por avaliação clínica presencial.  

A análise do tratamento será realizada com base na frequência de episódios 

de incontinência de cada animal após um mês desde a colocação do implante. 

Os dados obtidos serão tabelados e analisados através do programa SAS 

System for Windows 9.3 (SAS, 2000). Através do aplicativo Guided Data Analisys, os 

dados serão testados quanto à normalidade dos resíduos (distribuição normal) e 

homogeneidade das variâncias. As correlações de Pearson e Spearman serão 

utilizadas para verificar a relação entre as variáveis resposta de dados paramétricos 



e não paramétricos, respectivamente. O nível de significância utilizado para rejeitar 

H0 (hipótese de nulidade) será de 5%.  

 

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Espera-se que o implante de GnRH (Suprelorin®F, Virbac) seja eficiente como 

tratamento da incontinência urinária das cadelas em questão e, portanto, que ofereça 

uma melhor qualidade de vida a esses animais. 
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