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Resumo
A atresia anal é um defeito congênito que se descreve pela deficiência de uma abertura anal normal. 
Caso não seja corrigida, o prognóstico é fatal. Pode acometer caninos e felinos, de ambos os gêneros 
sexuais. Todavia, nas fêmeas o reto pode juntar-se à vagina, formando uma fístula reto-vaginal, permi-
tindo a defecação através da vulva. Relata-se o caso de um cão, sem raça definida, macho, com um mês 
de idade e histórico de aquesia, tenesmo e dor abdominal. Pelo exame radiográfico simples, confirmou-se 
o diagnóstico de atresia anal congênita do tipo II associado à megacólon e fecaloma. Após aproximada-
mente cinco meses do tratamento cirúrgico, em que se promoveu a abertura anal, o cão não apresentava 
sintomatologia clínica, porém radiograficamente ainda se visibilizava a persistência da distensão colôni-
ca, sendo essa, entretanto, inferior ao verificado no exame inicial.

Palavras-chave: ânus, atresia, cirurgia; cães, congênita.

Abstract
Anal atresia is a congenital defect that described by the deficiency of a normal anal opening. If not cor-
rected, the prognosis is fatal. It can affect dogs and cats, of both genders. However, in females the rectum 
can join the vagina forming a rectovaginal fistula, allowing defecation through the vulva. We report the 
case of a dog, mixed breed male one month old and aquesia history, tenesmus and abdominal pain. By 
simple radiographic examination confirmed the diagnosis of congenital anal atresia type II associated 
with megacolon and fecal impaction. After approximately five months of surgical treatment, in which 
was promoted the anal opening, the dog showed no clinical findings, but radiographically still watched 
the persistence of colonic distension. However, lower than in the initial examination.
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Atresia anal em um cão macho 

Introdução
As anormalidades anoretais congênitas são 

enfermidades incomuns em cães e gatos (1,2) e in-
cluem estenose anal, ânus imperfurado, fístula reto-
vaginal ou retouretral (1). Dentre estas anomalias, a 
mais comumente encontrada é a atresia anal, a qual 
consiste numa deformidade da abertura anal e do 
reto terminal, ou seja, devido a uma má formação 
durante o desenvolvimento fetal, há um fechamen-
to do ânus. Em alguns casos, encontra-se uma via 
anormal (fistula) para a saída das fezes, por meio da 
vagina ou da uretra (3).

A atresia anal é classificada em quatro tipos ana-
tômicos básicos: tipo I - estenose congênita do ânus; 
tipo II - persistência da membrana anal com termi-
nação do reto em um local imediatamente cranial 
ao ânus imperfurado, como uma bolsa cega; tipo III 
- o ânus também está fechado, entretanto, a bolsa 
cega do reto está situada mais cranialmente; tipo 
IV - o ânus e o reto terminal podem desenvolver-se 
normalmente, contudo o reto cranial termina como 
bolsa cega no interior do canal pélvico (1,4). 

A severidade dos sinais clínicos está diretamen-
te relacionada com a duração da retenção das fezes, 
e não necessariamente com a extensão da anomalia 
anorretal (2). O prognóstico é dependente do grau 
e tempo de distensão colônica, sendo assim a cor-
reção cirúrgica deve ser realizada o quanto antes, 
visando prevenir danos irreversíveis ao cólon (5). 

Visto que a maioria das descrições na literatura 
refere-se às fêmeas, o trabalho tem por objetivo re-
portar um caso de atresia anal em um cão macho 
e, assim, promover e descrever a evolução clínica e 
radiográfica do mesmo, durante o período de ava-
liação.

Relato de caso
Um canino, sem raça definida, macho, com um 

mês de idade, foi trazido ao Hospital Veterinário 
da FMVZ UNESP Botucatu, em virtude de aquesia, 
tenesmo e dor abdominal. Segundo o proprietário, 
o animal apresentava baixo desenvolvimento cor-
poral, quando comparado aos outros filhotes da 
ninhada. 

Ao exame físico observou-se severa distensão 
abdominal e ausência de perfuração anal com dis-
creta saliência perianal. A urina manifestava-se 
com aspecto sui generis. Procedeu-se ao exame 
radiográfico simples em posições latero-lateral e 

ventro-dorsal das regiões abdominal e pélvica, no 
qual foi visibilizado distensão do cólon por conte-
údo fecal e gasoso, sugerindo presença de megacó-
lon e fecaloma. O diâmetro do cólon foi de 3,7cm 
e o comprimento longitudinal da sétima vértebra 
lombar (L7) de 0,7cm; portanto, o cólon estava apro-
ximadamente 5,29 vezes maior que a última vérte-
bra lombar. Além disso, foi detectada a interrupção 
anatômica do reto próximo à região anal, confir-
mando o diagnóstico de atresia anal congênita do 
tipo II (Figura 1). 

Para proceder o tratamento cirúrgico, o cão foi 

Figura 1: Interrupção anatômica do reto próxima à região anal 
(seta branca) associado à megacólon e fecaloma (setas bran-
cas e tracejadas). Diâmetro do colón de 3,7cm (A) e compri-
mento longitudinal da sétima vértebra lombar de 0,7cm Exame 
radiográfico simples lateral.

pré-medicado com metadona na dose 0,2mg/kg 
por via intramuscular, induzido com propofol na 
dose de 3ml/kg por via intravenosa, e mantido em 
anestesia inalatória sob vaporização de isofluorano. 
Após tricotomia na região perineal, o animal foi po-
sicionado em decúbito ventral, com a pélvis elevada 
e a cauda fixada sobre a região dorsal. A anti-sepsia 
da área cirúrgica foi efetuada com diglocunato de 
clorexidine a 2% e, em seguida, foram posicionados 
os campos operatórios. Realizou-se uma incisão de 
pele em formato de cruz sobre a região anal e os 
retalhos cutâneos seccionados de forma a manter 
uma área em formato circular. A porção terminal 
do reto foi isolada com o cuidado, para não lesionar 
as estruturas adjacentes, tracionando-a em direção 
ao orifício anal e fixada aos tecidos circundantes 
por meio de quatro pontos simples isolados (car-
diais), com emprego de fio mononáilon 4-0. Assim, 
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procedeu-se a abertura do fundo cego do reto, cujas 
bordas foram fixadas à pele periférica, por meio de 
sutura interrompida simples com o mesmo fio (Fi-
gura 2). Na seqüência, o conteúdo fecal foi remo-
vido. Foram prescritos metronidazol (30mg/kg, a 
cada 24 horas, durante 5 dias), cefalexina (30 mg/
kg, a cada 12 horas, durante 5 dias), meloxicam (0,1 

mg/kg, a cada 24 horas, durante 3 dias), cloridrato 
de metoclopramida (0,5 mg/kg, a cada 8 horas, du-
rante 14 dias) e lactulose (0,5 ml/kg, a cada 8 horas, 
durante 7 dias). A alimentação úmida e pastosa fora 
recomendada ao paciente. 

Após sete dias da intervenção cirúrgica, o cão 
ainda exibia constipação, tenesmo e desconforto 

abdominal. Ao exame radiográfico simples fora evi-
denciado a persistência do megacólon, bem como, a 
retenção fecal. O diâmetro do cólon correspondeu 
a 3,3cm e o comprimento longitudinal de L7 foi de 
0,8cm. Sendo assim, o cólon permanecia 4,12 vezes 
maior que a última vértebra lombar. Diante disso, 
realizou-se enema com solução fisiológica aquecida 
para remoção das fezes acumuladas e prescreveu-
-se domperidona na dose de 0,1mg/kg, a cada 8 ho-

Figura 2: (A) Aspecto inicial da saculação terminal do ânus. (B) Incisão em “cruz” sobre a saculação, com preservação do esfíncter 
anal externo, os sacos anais e suas aberturas. O reto é então identificado, mobilizado e separado por meio de divulsão do tecido 
adjacente. (C-D). A saculação deve ser exteriorizada através do músculo esfíncter anal externo, aberta e suturada aos tecidos do 
subcutâneo e à pele, com fio monofilamentar de espessura pequena, em padrão de sutura simples separado.

ras. No trigésimo dia de pós-operatório, o animal 
foi novamente levado ao hospital, onde constatou-
-se episódios de tenesmo e disquesia. O exame ra-
diográfico confirmou persistência da distensão do 
cólon descendente devido à retenção fecal. O diâ-
metro do cólon foi de 2,0cm e o comprimento longi-
tudinal de L7 igual a 0,9cm. Portanto, o cólon estava 
proporcionalmente 2,22 vezes maior que a última 
vértebra lombar. Manteve-se a domperidona na po-
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sologia e intervalo prescritos anteriormente. Após, 
aproximadamente quatro meses da última avalia-
ção, o animal apresentava-se em bom estado geral, 
sem uso de nenhuma medicação e, segundo o pro-
prietário, sem sintomatologia clínica. No exame ra-
diográfico, visibilizou-se a distensão de cólon des-
cendente que se apresentava repleto de fezes e com 
diâmetro de 2,2cm. O comprimento longitudinal da 
vértebra de L7 foi de 1,9cm. Desta forma, o cólon es-
tava 1,16 vezes maior que a última vértebra lombar. 
A análise do diâmetro do cólon em relação à L7 ao 

longo do período de avaliação pode ser verificada 
na (Figura 3).

Salienta-se que o cliente, ou seja, o proprietário 
e responsável pelo paciente, manifestou a devida 
autorização para a divulgação do caso que aqui se 
relata.

Discussão
Em estudo retrospectivo com 119 cães diagnos-

Figura 3: Diâmetro do cólon descendente em relação ao comprimento longitudinal da vértebra L7, ao longo do período de avaliação.

ticados com atresia anal durante um período de 39 
anos, observou-se que a grande maioria do grupo 
populacional era constituída por fêmeas, especial-
mente das raças Poodle e Boston Terrier, com ida-
de média entre oito e 24 semanas no momento da 
apresentação, o que reforça as peculiaridades do 
presente caso (6).

Quando uma anormalidade congênita é obser-
vada, devem-se pesquisar também lesões conco-
mitantes à morbidade primária (7). No presente 
caso, não foi identificada outra lesão concomitante, 
diferindo do estudo em que dois dentre seis cães 
com anormalidades anoretais congênitas possuí-
am alterações adicionais, como ausência de cauda e 
hérnia umbilical (5). Embora a hereditariedade das 

anormalidades anorretais não esteja comprovada, 
é prudente recomendar a esterilização cirúrgica 
reprodutiva dos animais acometidos (7). O proce-
dimento foi indicado ao proprietário do cão deste 
relato, porém esse se recusou a autorizar tal inter-
venção. 

O exame radiográfico é um dos métodos de 
imagem mais utilizados para caracterizar o tipo da 
atresia anal (1,8). Recomenda-se que o exame seja 
efetuado com o animal suspenso pelos membros 
pélvicos e de cabeça para baixo, para que o gás mi-
gre para o cólon distal e reto (9). A pressão ao redor 
do abdômen pode também auxiliar no deslocamen-
to do gás para a região abdominal distal (9). Desta 
forma, projeções laterais do abdômen e da pelve 
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permitem identificar com exatidão o local e a inter-
rupção anatômica do reto (5), que no caso relatado 
mostrava-se bem próxima à região anal, caracteri-
zando-a como tipo II. Radiografias contrastadas são 
necessárias apenas em casos de fístula retovaginal 
para determinação de sua localização (5). O mate-
rial de contraste é infundido através da abertura da 
fístula (8), ou da vagina caso a fístula esteja difícil 
de ser identificada (10). Um outro aspecto impor-
tante do exame radiográfico é sua utilidade na iden-
tificação da distensão do cólon, visto sua importân-
cia no prognóstico (5). O diâmetro normal do cólon 
varia de acordo com a quantidade de fezes presente 
no seu interior e com os hábitos individuais de de-
fecação. No entanto, em cães hígidos o diâmetro do 
cólon deve ser menor que o comprimento longitu-
dinal da vértebra L7 (11).

A cirurgia é o tratamento de eleição para casos 
de atresia anal tipo II, havendo poucas diferenças 
com relação ao procedimento técnico (5). A prin-
cipal refere-se ao formato da incisão na região do 
ânus imperfurado, podendo ser efetuada de forma 
vertical (4) ou em formato de cruz (5,6,12). Essa úl-
tima foi implementada no presente caso, visto pos-
sibilitar uma melhor preservação das fibras mus-
culares do esfíncter anal externo (12). Vale também 
referir que a distância entre a porção final do reto e 
o ânus é importante para o estabelecimento do tra-
tamento e do prognóstico (2). Em animais com ânus 
imperfurado (tipo II e tipo III), em geral a aborda-
gem perineal é suficiente para permitir que a bol-
sa retal seja exteriorizada, aberta e suturada à pele 
circunjacente (4). O cuidado efetuado no cão deste 
relato foi a fixação da porção terminal do reto aos 
tecidos circundantes antes da abertura. Com esta 
manobra evitou-se a retração do órgão para uma 
posição mais cranial, e protegeu-se a área cirúrgica 
de contaminação no momento da incisão da bolsa 
retal. 

As complicações mais comuns da reparação ci-
rúrgica incluem deiscência de pontos, incontinência 
fecal por função inadequada do esfíncter causada 
por danos à inervação ou ao músculo esfíncter anal 
externo, além de atonia de cólon secundária à pro-
longada distensão pré-operatória e megacólon (5). 
Em estudo avaliando cinco cães com atresia anal e 
fístula retovaginal, a complicação mais significante 
foi a incontinência fecal (12). Em outro estudo, es-
tenose retal foi relatada após correção cirúrgica de 
dois cães com atresia anal tipo II (13). No animal do 

presente relato a complicação mais importante foi a 
perda parcial e temporária da motilidade do cólon, 
sendo as outras aqui relatadas não observadas.

O uso do cloridrato de metoclopramida no pós-
-cirúrgico imediato teve por objetivo o estímulo 
do peristaltismo devido a sua ação pró-cinética, 
além de ser um antagonista dopaminérgico (14). 
Já a lactulose foi recomendada com a finalidade de 
amolecer o bolo fecal e facilitar sua evacuação (15). 
Apesar desses cuidados, o cão após uma semana 
de intervenção apresentava constipação, tenesmo e 
desconforto abdominal. Desta forma, foi prescrita 
a domperidona, a fim de garantir a motilidade e o 
esvaziamento gastrintestinal (15). A Domperidona 
é um fármaco antidopaminérgico modificadores 
da motilidade gastrointestinal, seus efeitos estão 
relacionados à combinação de um efeito periférico 
(gastrocinético) com o antagonismo dos receptores 
dopaminérgicos na zona quimiorreceptora do sis-
tema nervoso central (14,15). 

Mesmo sem apresentar qualquer sintomatolo-
gia clínica e sem fazer uso de qualquer medicação 
após aproximadamente cinco meses da intervenção 
cirúrgica, o exame radiográfico do cão relatado de-
nota uma persistência da distensão colônica. Isso 
indica que ou o tempo da intervenção foi inade-
quado para evitar uma lesão da motilidade intes-
tinal ou o cão, além do ânus imperfurado, possui 
também uma alteração congênita intestinal, que 
embora não intensa, requer observação constante 
de forma a evitar o desenvolvimento de um proces-
so irreversível. Entretanto, comparado à primeira 
avaliação radiográfica, o animal apresentou grande 
melhora da relação entre o diâmetro do cólon e o 
comprimento longitudinal da vértebra L7, estando 
próximo à normalidade. Tal fato corrobora com a 
indicação de correção cirúrgica assim que detecta-
da a afecção anorretal, evitando a distensão colô-
nica irreversível e, por conseguinte, a melhora do 
prognóstico (Figura 4).

Os sinais clínicos, como os quais aqui foram 
descritos, em cães com atresia anal do tipo II até 
IV, tendem a surgir em derredor da segunda até a 
quarta semana de vida (16), assim como observado 
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Figura 4: (A-D) Aspecto inicial do paciente, magro, subdesenvolvido, ao ser submetido ao atendimento até o quinto mês de pós-ope-
ratório. Observe o progresso, ou seja, o ganho de peso, o crescimento e o desenvolvimento normal do animal, bem como o aspecto 
final da reconstrução cirúrgica do ânus.

na presente resenha. Em contrapartida, existem al-
guns casos, como os expostos por Vianna e Tobias 
(6), que avaliaram 11 animais com a mesma sinto-
matologia descrita acima e que foram diagnosti-
cados detentores de atresia anal, obtiveram idade 
média, do início dos sintomas, correspondente a 
cinco semanas. Indaga-se hipoteticamente, que tais 
observações possam ser em detrimento às variá-
veis pertinentes, como por exemplo, a negligência 
do proprietário ao notar o início dos sinais ou o 
diagnóstico tardio. Ressalta-se que, quanto menor 
o tempo de exposição do paciente à doença, melhor 
será o prognóstico, maior o tempo de vida e menor 
número de complicações secundárias associadas 
(16).

Descreve-se o relato de um cão macho, o que 

torna este caso peculiar, já que a maioria dos pa-
cientes acometidos são fêmeas. Estas possuem, na 
maioria das vezes, fístula retovaginal concomitan-
te à atresia anal, dessa forma podem exibir-se nor-
mais por longos períodos, dependendo do tamanho 
da fístula e da severidade do megacólon (1). Devido 
à passagem do material fecal através de uma fen-
da em comunicação com a vagina, estas fêmeas 
podem sobreviver, com certa qualidade de vida, 
tempo suficiente até a reparação cirúrgica (2). Sou-
za et. al. (17), expôs um caso clínico de um felino, 
fêmea, com atresia anal tipo IV associada à fístula 
retovaginal, que aguardou melhora de seu estado 
geral por quatro meses para que então fosse sub-
metida à intervenção cirúrgica. No presente relato, 
entretanto, como o animal manifestava a ausência 
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de qualquer comunicação entre o trato digestório 
e urogenital, optou-se pela realização de cirurgia 
de urgência para correção da anormalidade e não 
evolução das morbidades secundárias.

Algumas descrições são de epiteto comum à 
pluralidade dos autores, bem como aos que descre-
vem este texto, no que dizem respeito à urgência na 
intervenção cirúrgica de modo a tentar prevenir ao 
máximo complicações relacionadas à dilatação crô-
nica do cólon, como megacólon e hipomotilidade 
colônica e aos cuidados extremos durante a divul-
são do tecido subcutâneo na região perianal, a fim 
de prevenir danos diretos à inervação ou à própria 
musculatura do esfíncter anal externo (4,5;6). 

Conclusão
A técnica cirúrgica de reconstrução do ânus é o 

único tratamento passível de ser realizado em pa-
cientes portadores de atresia anal, principalmente 
quando animais recém-nascidos são submetidos ao 
atendimento, e assim, diagnosticados precocemen-
te, principalmente em cães machos não detentores 
de fístula, pois, quanto mais precoce for o diagnós-
tico e o tratamento, melhor o prognóstico e o ganho 
de peso corporal, bem como, menor será a mortali-
dade e a morbidade das complicações secundárias 
à doença de causa base.
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