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Resumo
Com o avanço da medicina a suplementação de glicosaminoglicanos (GAGs), vai além da utilização deste 
composto no tratamento de distúrbios articulares. Sabe-se que um dos componentes da vesícula urinária 
são os glicosaminoglicanos e glicoproteínas, os quais constituem um gel protetor com múltiplas funções 
de proteção, incluindo antiaderência de bactérias e cristaloides, bem como a regulação de íons transepite-
lial. Partindo do princípio de que os urólitos ocasionam uma inflamação na vesícula urinária, deixando-a 
mais propensa ao aumento da permeabilidade da membrana, devido à diminuição dos GAGs, objetivou-
-se neste trabalho a suplementação de glicosaminoglicanos em pós-operatório de pacientes com urólitos. 
Os três casos estudados foram acompanhados através de exames ultrassonográficos e urinálise, dos quais 
se pode observar a diminuição da inflamação vesical após suplementação por 30 dias.
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Abstract
With the advancement of medicine the supplementation of glycosaminoglycans (GAGs), it goes beyond 
the use of this compound in the treatment of joint disorders. It is known  that one of the components of 
the urinary bladder are glycosaminoglycans and glycoproteins, which form a protective gel with multi-
ple protection functions, including the nonstick  of bacteria and crystalloids, as well as the regulation of 
transepithelial ion. Assuming that uroliths cause inflammation of the urinary bladder, making it more 
prone to increase permeability of the membrane, due to the decrease in GAGs, it aimed this job to work 
with supplementation glycosaminoglycans in postoperative patients with uroliths. The Three studied 
cases were followed by ultrasonography and urinalysis exams, in which it is possible to observe a decre-
ase in bladder inflammation after supplementation for 30 days.
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Introdução
A urolitíase é uma alteração do trato urinário 

comum em cães e gatos. Os sinais clínicos são vari-
áveis, dependendo da localização, dentre alguns se 
cita polaciúria, estrangúria, disúria e hematúria. O 
diagnóstico da urolitíase é baseado no histórico do 
paciente, sinais clínicos, exame físico, exames com-
plementares de diagnóstico por imagem, exames 
laboratoriais ou até pela eliminação dos urólitos 
espontaneamente durante a micção. O tratamento 
da urolitíase pode ser clínico e/ou cirúrgico, entre-
tanto considera-se a cirurgia como o tratamento de 
escolha para a remoção dos cálculos (1). 

O urotélio vesical é revestido de glicosaminogli-
canos (GAGs) e glicoproteínas que apresentam múlti-
plas funções de proteção, devido a formação de filme 
de gel protetor que associada a camada lipídica evita 
aderência de bactérias e microcristais. Desta maneira 
reduzindo o processo inflamatório vesical (2). 

O presente trabalho objetiva-se relatar três ca-
sos de cães com histórico em comum de litíase ve-
sical que foram submetidos à cistotomia. No pós-
-operatório imediato, incluiu-se na prescrição a 
suplementação de GAGs, com o objetivo de reduzir 
a inflamação da parede vesical. Foram realizados 
acompanhamentos ultrassonográficos dos animais 

do estudo no pós-operatório, onde visibilizou di-
minuição dos valores da parede vesical. Portanto, 
conclui-se que a suplementação de GAGs no pós-
-operatório de cistotomia em animais com cistite 
secundárias por urólitos, contribui para a diminui-
ção do espessamento vesical, sugerindo desta ma-
neira a diminuição da inflamação vesical.

Relato de caso
Foram atendidos na Unidade Hospitalar para Ani-

mais de Companhia (UHAC) da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná (PUC-PR), três animais da 
espécie canina, fêmeas, com histórico em comum de 
disúria, hematúria, apatia, hiporexia e dor abdominal. 

O animal 01 era uma Yorkshire, íntegra, 10 anos 
de idade, pesando 3,5 kg. Ao exame ultrassonográfi-
co evidenciou-se múltiplos urólitos em vesícula uri-
nária (Figura 1A e B). O animal 02 era uma mestiça 
(SRD), íntegra, 12 anos de idade, pesando 19 kg, já 
apresentando histórico de cistotomia anterior por 
urólitos. Ao exame ultrassonográfico, constatou-se 
pielectasia em rim esquerdo e grande quantidade de 
urólitos na vesícula urinária. O animal 03 era uma 
Shih tzu, íntegra, 2 anos de idade, pesando 6,3 kg. Ao 
exame ultrassonográfico evidenciou-se aproximada-
mente quatro urólitos em vesícula urinária.
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Figura 1 – Animal 01. (A) – Radiografia abdominal latero-lateral evidenciando múltiplos cálculos em vesícula urinária. (B) – Radiografia 
abdominal ventro-dorsal evidenciando múltiplos cálculos em vesícula urinária.

Todos os animais apresentaram-se azotêmicos 
ao exame bioquímico. Foram submetidos ao exame 
de urina, a qual evidenciou hematúria, proteinú-
ria, bacteriúria, leucocitúria e cilindrúria. O exame 

de cultura bacteriana e antibiograma da urina dos 
animais do estudo apresentaram crescimento de 
Staphylococcus aureus com sensibilidade em comum 
à amoxicilina com clavulanato de potássio.
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Portanto os pacientes foram encaminhados ao 
procedimento cirúrgico de cistotomia (Figura 2A 
e 2B) para a retirada dos urólitos (Figura 3), bem 
como a hidropropulsão, através da sondagem ure-
tral pela cistotomia, com o objetivo de desobstruir 
a uretra através da expulsão de pequenos sedi-
mentos de urólitos (Figura 4). A síntese da vesícula 
urinária foi realizada em padrão duplo de sutura 
contínua invaginante com fio absorvível mono-
filamentar nº 3-0 ou 4-0. A prescrição  medica-
mentosa pós-operatória para os três pacientes foi 
cloridrato de tramadol (4mg/kg/TID/5dias), di-
pirona (25mg/kg/TID/5dias), meloxicam (0,1mg/

kg/SID/3dias), amoxicilina com clavunalato de 
potássio (22mg/kg/BID/10dias), cloridrato de ra-
nitidina (2mg/kg/BID/10dias) e glicosaminogli-
cano (60mg/kg/SID/30dias).

Durante o período pós-operatório, os animais 
foram mantidos internados sob monitoração e flui-
doterapia de manutenção. Realizou-se a lavagem 
vesical com solução fisiológica gelada, a cada 4 ho-
ras, bem como acompanhamento ultrassonográfico 
(Figura 5 e Figura 6), onde visibilizou o decresci-
mento das mensurações da parede vesical (Quadro 
1). Após 30 dias de pós-operatório os animais do 
estudo receberam alta cirúrgica.

Figura 2 – (A) – Procedimento cirúrgico de cistotomia para a retirada dos cálculos vesicais do animal 01. (B) – Procedimento cirúrgico 
de cistotomia para a retirada dos cálculos vesicais do animal 03.

Figura 3 – Urólitos retirados através de cistotomia da paciente 01.
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Figura 4 – Procedimento de hidropropulsão, através da sondagem uretral pela incisão de cistotomia, com o objetivo de desobstruir a 
uretra por meio da expulsão de pequenos sedimentos de urólitos

Figura 5 – Ultrassonografia abdominal para acompanhamento pós-operatório do animal 01, evidenciando diminuição na mensuração da 
parede vesical. (A) - Quinto dia pós-operatório de cistotomia. (B) – Sétimo dia pós-operatório de cistotomia.

Quadro 1 – Avaliação ultrassonográfica do espessamento da parede da vesícula urinária dos 3 animais inclusos no estudo. Legendas - 
D0: primeiro dia pré-operatório.  D5: quinto dia pós-operatório de cistotomia. D15: décimo quinto dia pós-operatório de cistotomia. D30: 
trigésimo dia pós-operatório de cistotomia e momento da alta cirúrgica do paciente.

Parede Vesical D0 D5 D15 D30 
Animal 01 0,57 cm 0,49 cm 0,35 cm 0,24 cm

Animal 02 0,67 cm 0,47 cm 0,38 cm 0,21 cm

Animal 03 0,55 cm 0,50 cm 0,36 cm 0,22 cm
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Figura 5 – Ultrassonografia abdominal para acompanhamento pós-operatório do animal 01, evidenciando diminuição na mensuração da parede ve-
sical. (C) – Décimo quinto dia pós-operatório de cistotomia. (D) – Trigésimo dia pós-operatório de cistotomia e momento da alta cirúrgica do paciente.

Figura 6 – Ultrassonografia abdominal pré e pós-operatória do animal 02. (A) – Pré-operatório evidenciando e mensurando três dos quatro 
cálculos.  (B) – Pré-operatório com mensuração da parede vesical. (C) – Quinto dia de pós-operatório de cistotomia. (D) Décimo quinto dia 
pós-operatório de cistotomia.

Discussão
As doenças do trato urinário em animais de 

companhia tem sido um desafio em relação ao 
diagnóstico e terapia; os exames imaginológicos 
são de grande auxílio no diagnóstico presuntivo e 
definitivo de enfermidades do trato urinário (3). A 
parede vesical é dividida em quatro camadas: mu-

cosa, mais interna e hipoecóica; submucosa, a qual 
é hiperecóica; muscular, mais espessa e hipoecóica; 
e camada serosa, mais externa e hiperecogênica. 
Entretanto, nem sempre as camadas são definidas 
pelo exame ultrassonográfico (4).

Lang (2006) sugere que a parede da vesícu-
la urinária, quando moderadamente distendida, 
deve ter no máximo 0,23 cm. Outros autores re-
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ferem que a distensão da parede vesical normal 
de um animal doméstico é de 0,2 cm, independen-
te da distensão vesical (3). Geise et. al. (1997) re-
alizaram um estudo com cães, onde a espessura 
da parede vesical varia entre 0,14 a 0,18 cm com 
a distensão moderada da bexiga independente do 
porte do animal. Nyland et al. (2005) relatam que a 
espessura adequada da parede da bexiga urinária 
está diretamente relacionado com o peso corpó-
reo do animal. Comparando ao presente estudo, 
a espessura média da parede vesical dos cães ava-
liados após 25 dias do procedimento cirúrgico foi 
semelhante às literaturas supracitadas.

Os urólitos vesicais possuem uma intensa hipe-
recogenicidade sempre acompanhada de um forte 
sombreamento acústico (8), estes geram um atrito 
na parede, causando irritabilidade e dor. Com a 
permanência dos urólitos vesicais, a parede vesi-
cal visibilizada pela ultrassonografia abdominal 
torna-se espessada, com a ecogenicidade mural 
diminuída e em casos mais graves, com perda da 
estratificação parietal e até mesmo ruptura da pare-
de vesical, causando uroperitônio (9). Corroboran-
do com os autores acima, os pacientes deste estudo 
apresentavam intensa dor abdominal à palpação e 
aumento da espessura vesical ao exame ultrassono-
gráfico, devido à presença dos urólitos intralumi-
nais e consequente reação inflamatória. 

O exame ultrassonográfico auxilia no diagnósti-
co das infecções do trato urinário e de outras afec-
ções, pois fornece informações quanto à topografia, 
dimensão, forma e anatomia interna da bexiga. Le-
sões neoplásicas, urólitos, sedimentos, coágulos e al-
terações inflamatórias podem ser visualizados e, em 
alguns casos, diferenciados com base nas caracterís-
ticas ultrassonográficas e nos sinais clínicos (3,10). 

Os animais citados neste trabalho foram subme-
tidos à cistotomia, devido ao fato de a cirurgia ser o 
tratamento de escolha para a remoção de cálculos em 
cães e gatos (10). As vantagens da cirurgia incluem o 
fato de poder identificar definitivamente o tipo de 
urólito envolvido e corrigir qualquer anormalidade 
anatômica predisponente ou concomitante (11). 

O urotélio vesical é revestido de glicosaminogli-
canos (GAGs) e glicoproteínas que apresentam múl-
tiplas funções de proteção, incluindo antiaderência 
de bactérias e cristalóides, bem como a regulação 
da movimentação de íons transepitelial. O uroté-
lio em condições normais é um dos epitélios mais 
impermeáveis do corpo; alterações nessa superfície 
podem levar a alterações na permeabilidade com a 

penetração de íons, alérgenos, toxinas e bactérias 
para o interstício da parede vesical (2). Portanto, um 
baixo nível urinário de GAGS, normalmente, está 
associado a um aumento na permeabilidade do epi-
télio vesical, o que permite que constituintes da uri-
na cheguem às camadas subepiteliais, induzindo o 
aparecimento de processo inflamatório.

Os glicosaminoglicanos (GAGs), macromolé-
culas extracelulares, estão presentes em todo o or-
ganismo e são excretados normalmente na urina. 
Dentre os principais encontra-se o sulfato de con-
droitina (12). O sulfato de condroitina (glicosami-
noglicano monossulfatado) tem sido investigado 
em estudos bioquímicos graças ao seu papel na 
fisiologia da cartilagem articular. Entre as proprie-
dades condroprotetoras destaca-se a ação inibitória 
de enzimas de degradação da cartilagem e entre as 
propriedades condroestimuladoras, o aumento da 
síntese de proteoglicanos pelos condrócitos (13). 

Teoricamente, a terapia de reposição de glico-
saminoglicanas pode proporcionar efeitos bené-
ficos. Acredita-se que glicosaminaglicanas sinté-
ticas possam aderir a defeitos no epitélio vesical, 
diminuindo a permeabilidade da parede da bexi-
ga, bem como podem ter efeitos analgésicos e anti-
-inflamatórios (14). A suplementação de GAGs tem 
o objetivo de revestir o epitélio vesical, deficiente 
nesse componente, resultando desta forma, em um 
maior aporte de GAGs no epitélio vesical, levando 
à uma ação citoprotetora que bloqueia a passagem 
de urina através do epitélio e a inflamação, com este 
objetivo optou-se portanto pela suplementação de 
GAGs nos pacientes deste relato (14).

Dentre algumas das opções de suplementação 
de GAGs na medicina veterinária, tem-se o Con-
dromax® Pet, o qual é considerado um suplemento 
alimentar para cães e gatos, destinado à suplemen-
tação dos mucopolissacarídeos sulfato de condroi-
tina e glucosamina, bem como dos minerais cobre, 
manganês e zinco. O Condromax® Pet deve ser ad-
ministrado uma vez ao dia, antes das refeições, du-
rante um período mínimo consecutivo de 30 dias, 
período este respeitado neste relato (14).

Considerações finais
A suplementação de glicosaminoglicanos, con-

comitante ao procedimento cirúrgico de cistotomia 
auxiliou na revitalização da parede vesical, fazen-
do com que retornasse à sua estratificação habitual, 
após 30 dias de uso deste suplemento.
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