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1. RESUMO  

Diversas situações podem levar à perda de um segmento ureteral, como, 

neoplasias, ureterólitos, traumas, entre outros. Quando isso ocorre certamente é 

necessária intervenção cirúrgica, porém, a cirurgia para reconstrução ureteral tem 

diversas complicações como: impossibilidade de realização de anastomose devido à 

perda significativa de tecido, estenose ureteral, rompimento do ureter e alto custo 

para colocação de stents e/ou bypass. Dessa forma, são necessários estudos que 

utilizem biomateriais com custo acessível e que possam ser utilizados na 

emergência. A seguinte pesquisa tem como finalidade avaliar a viabilidade do uso da 

veia safena lateral como prótese para reconstrução do segmento ureteral em cães. 

Serão utilizados 6 cadáveres de cães, nesses animais a veia safena lateral será 

reimplantada através de sutura contínua para coaptação dos bordos ureterais. Após 

será realizado raio-x contrastado para avaliação mecânica e extravasamento, bem 

como a qualidade e tempo cirúrgico. 

Palavras-chave: Reconstrução ureteral ; vasos sanguíneos ; nefrologia e urologia 

veterinária ; cirurgia. 

2. INTRODUÇÃO 

Lesões ureterais podem ter diferentes etiologias. Quando não é possível a 

realização de uma anastomose ureteral, devido à perda significativa de tecido, 

diferentes tipos de técnicas cirúrgicas têm sido aplicadas, como, fixação da bexiga à 

musculatura iliopsoas (psoas bladder hitch), ureteroneocistotomia, Boari flap, 

substituição do ureter, auto transplante renal e até nefrectomia (ZOU et al., 2016), 

porém, nenhuma dessas técnicas tem sido apontada como ideal para cães. 

O material ideal para criação de um conduto para reconstrução ureteral deve ser 

facilmente acessível, impermeável à urina, não imunogênico, garantir futuras 

remodelações e permitir condições adequadas para o crescimento e migração 

celular (KLOSKOWSKI et al., 2014). 

A veia safena é facilmente acessível, tem um calibre similar ao da uretra/ureter, e 

tem formato cilíndrico, o que elimina a necessidade de sutura longitudinal para 

tubularização, fornece um enxerto resistente, o que teoricamente deve diminuir a 

incidência de fístulas (SHAEER 2006), é um enxerto autólogo não havendo risco de 



rejeição, financeiramente acessível, e pode ser usado em situações emergenciais, 

visto que já tem naturalmente as características de uma prótese. 

3. OBJETIVOS 

Avaliar mecanicamente, através do uso de contraste, se a veia safena pode ser 

utilizada como substituta do segmento ureteral em cães. 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O trabalho está sendo realizado no Hospital Veterinário da Universidade de Franca 

(UNIFRAN). A pesquisa será feita com 6 cadáveres de cães com peso entre 20 e 30 

quilos. 

Será realizada ampla tricotomia e antissepsia na região lateral da tíbia com 

clorexidine a 3%. Serão colocados panos de campo para isolar a área, e então feita 

uma incisão de pele longitudinal paralela à tíbia, divulsiona-se o subcutâneo até 

exposição da veia safena lateral, que será ligada, próximo ao bordo de origem e no 

ponto máximo distal. Será realizada a exérese da veia safena, e a prótese será 

mantida em solução de ringer com lactato até o momento de seu uso. 

Será realizada ampla tricotomia e antissepsia da região xifo-púbica. Após celiotomia 

e localização dos ureteres, serão seccionados 5 centímetros dos mesmos afim de 

mimetizar a situação de trauma ureteral, então será localizada a vesícula urinária 

para realização de cistotomia. O ureter será cateterizado através de uma sonda n. 8 

e a prótese será coaptada ao ureter, tanto no bordo cranial quanto caudal através de 

sutura contínua utilizando prolene 6-0 afim de impedir o extravasamento da 

urina/contraste. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram realizados dois animais. O tempo médio de procedimento foi 

de 112,5 minutos e os animais pesavam 18 e 35 quilos. 

Percebeu-se que as ramificações do vaso podem ocasionar extravasamento e 

devem ser ocluídas, o que foi constatado através de teste flush utilizando corante no 

primeiro animal. 



A inserção do cateter urinário de forma normógrada foi uma dificuldade percebida 

bem como a retirada do mesmo através da vesícula urinária após a coaptação da 

prótese. A técnica cirúrgica foi descrita como de dificuldade moderada pelo cirurgião. 

 

  

Figura 1. Fotos durante o procedimento cirúrgico. (A) veia safena lateral dissecada, 

ligadura no bordo cranial e caudal. (B) prótese coaptada (setas) com o ureter.  

Até o momento o procedimento mostrou-se promissor e espera-se que possa ser 

utilizado em procedimentos emergências em cães e outras espécies. 
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