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RESUMO 
 
A estrutura dessa dissertação é composta por dois capítulos sobre o uso de stent  

metálico nas vias urinárias em gatos e coelhos. Os capítulos são artigos científicos 

distintos compostos por estudos sobre a técnica cirúrgica, análise histopatológica e 

complicações relacionadas ao uso de stent metálico em ureter e uretra peniana.  O 

primeiro artigo refere-se a um estudo cadavérico realizado em parceria com a 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná tendo como objetivo avaliar a 

padronização da técnica cirúrgica para inserção do stent metálico na uretra peniana 

de gatos. A avaliação do diâmetro uretral com radiografia digital mostrou que a 

uretra distal varia de 1 a 3mm e o método de implantação do stent de forma 

retrograda com auxílio do fio guia hidrofílico foi possível em todos os animais. 

Concluímos que a sondagem retrógrada para implantação do stent foi um método 

rápido, pouco invasivo e viável em todos os animais deste estudo. O segundo artigo 

um estudo in vivo realizado com coelhos onde foi inserido o stent metálico em um 

dos ureteres, divididos em dois grupos e acompanhado por 15 e 30 dias, sendo 

realizada a eutanásia após esse período. Macroscopicamente foi observado de 

moderada a intensa reação inflamatória, acúmulo de sedimento e cálculo no interior 

e ao redor do stent, sinais de dilatação ureteral anterior ao stent e formação de 

mega ureter em dois animais.  Conforme os achados encontrados nesse estudo a 

utilização de stents metálicos BEMS no ureter de coelhos não é indicada, pois as 

características da urina destes animais, não os tornam um bom modelo 

experimental. 

 

Palavras chave: estenose ureteral, obstrução uretral, stent metálico expansível por 

balão. 

 

 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

The structure of this thesis is composed by two chapters about the use of metallic 

stent in the urinary tract in cat and rabbit. The chapters are distinct scientific articles 

composed by studies about the surgical technique, histopathological analysis and 

complications related by the use of the metallic stent at the ureter and urethra penile. 

The first article was a cadaveric study realized in partnership between the Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, with the aim to evaluate the standardization of the 

surgical technique for the insertion of the metallic stent at the penile urethra. The 

evaluation of the urethral diameter with digital radiography showed that the distal 

urethra varied from 1 to 3mm, and the retrograde access stent implantation method 

by using hydrophilic guide wire was possible in all animals. Conclusion the retrograde 

access for implantation of stent was a fast method, little invasive and effective in all 

animals of this study. The second article was an in vivo study, realized with rabbits, 

were it was inserted a metallic stent in one ureter, divided in two groups and followed 

for 15 and 30 days, with the euthanasia realized after this period. Macroscopically it 

was observed in the animals quite an with mild to moderate inflammatory reaction, 

sediment accumulation and calculus in the interior and around to the stent, sings of 

urethral dilatation anterior to the stent and generation of mega ureter in  two animals. 

According to the findings in this study, the use of metal stents BEMS in the ureter 

rabbits is not indicated, due the characteristics of the urine from this animals don’t 

turning then a good experimental model. 

 

Key-words: urethral stenosis, obstruction urethral, balloon expandable metallic stent. 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTA DE FIGURAS 
 
 

1- (Capítulo 1) Figura 1: técnica de implantação do stent uretral de forma 

retrógrada. (A) fio guia hidrofilico que foi inserido no diâmetro uretral e 

avançado até a bexiga para guiar a passagem do stent. (B) endoprótese 

coronariana (stent) expansível por balão produzida em aço cirúrgico sendo 

inserida na uretra distal...................................................................................20 

2- (Capítulo 1) Figura 2: Stent expansível por balão. (A) sistema de entrega do 

BEMS desinflado. (B) após insuflação do 

balão................................................................................................................21 

3- (Capítulo 1) Figura 3: mensuração da uretra com uretrocistografia retrógrada 

utilizando contraste diluído solução isotônica para distender a bexiga e uretra. 

(A) imagem radiografica lateral. (B) imagem radiografica ventro dorsal.........22 

4- (Capítulo 1) Figura 4: (A, B e C) imagem radiográfica lateral avaliando o stent 

já posicionado em uretra distal........................................................................23 

5- (Capítulo 2) Figura 1: Imagem radiografica contrastada ventro dorsal. (A) e (B) 

mensuração do ureter com uretrocistografia retrógrada utilizando contraste 

diluído solução isotônica para distender o ureter, realizada em 

cadaver............................................................................................................34 
6- (Capítulo 2) Figura 2: técnica de implantação do stent ureteral de forma 

retrógrada durante o procedimento cirúrgico. (A) localização do óstio urtral 

canulado com cateter 24 F (B) fio guia hidrofilico que foi inserido no diâmetro 

ureteral e avançado até a pelve renal para guiar a passagem do 

stent................................................................................................................35 

7- (Capítulo 2) Figura 3: Imagem radiografica lateral avaliando o stent já 

posicionado em ureter. (A) stent bem posicionado. (B) stent que não inflou por 

completo tendo uma abertura parcial..............................................................36 

8- (Capítulo 2) Figura 4: Imagem de rins e ureter. (A) Rim direito que havia 

recebido o stent com dilatação acentuada de todo percurso ureteral e rim 

contra lateral sem o stent. (B) Ureter com o stent metálico com formação de 

cálculo no seu interior.....................................................................................37 

9- (Capítulo 2) Figura 5: Imagem de ureter com stent metálico (A) Região interna 

com o stent elevado, região onde foi realizada a análise histopatológica, 



macroscopicamente parede ureteral hiperplásica. (B) Região interna com o 

stent sem sinais de obstrução, nota-se também macroscopicamente parede 

ureteral hiperplásica.......................................................................................38 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 

1- (Capítulo 1) Tabela 1: Descrição dos valores de Peso (kg), Diâmetro (mm) 

uretral avaliado com uretrocistrografia e tamanhos dos Stents que foram 

implantados nos 12 felinos estudados.............................................................22 

2- (Capítulo 2) Tabela 1: Descrição dos valores de Peso (kg), diâmetro ureteral 

avaliado (mm) em 3 cadáveres e valores de média e desvio 

padrão..............................................................................................................34 

3- (Capítulo 2) Tabela 2: Descrição dos valores de Peso (kg) e tamanho do stent 

utilizado (mm)..................................................................................................35 

4- (Capítulo 2) Tabela 3: Descrição das complicações pós operatórias 

observadas macroscopicamente post mortem................................................37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LISTA DE ABREVIAÇÕES 
 
Stent   – Endoprótese expansível  

SEMS  – Stent metálico auto expansível  

BEMS  – Stent metálico expansível por balão  

CIF   - Cistite idiopática felina 

kg   – Quilograma 

atm   - Atmosférica  

ml   – Mililitro  

mm   – Milímetro 

UFPR  – Universidade Federal do Paraná 

cm  - Centímetro 

mg   – Miligramas 

L  - Litro 

Min   – Minutos 

IM   – Intra muscular 

SC   – Subcutâneo  

CONSEA  – Conselho Nacional de Experimentação Animal 

SUB    -  ByPass Urinário Subcutâneo 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO GERAL...................................................................................14 
1.1. Stent uretral.............................................................................................14 

1.2. Stent ureteral...........................................................................................14 

2. AVALIAÇÃO DO STENT METÁLICO EXPANSIVEL POR BALÃO NA 
URETRA DE GATOS: ESTUDO CADAVÉRICO............................................17  

2.1. Resumo...................................................................................................17 

2.2. Introdução ...............................................................................................18  

2.3. Materiais e métodos................................................................................19 

2.3.1. Avaliação do diâmetro uretral...............................................................19 

2.3.2. Posicionamento do stent ......................................................................20 

2.4. Resultados...............................................................................................21 

2.5. Discussão ...............................................................................................23 

2.6. Conclusão ...............................................................................................26 

2.7. Referências.............................................................................................26  
3. ANÁLISE DA REATIVIDADE DE STENTS METÁLICOS NO URETER DE 

COELHOS.......................................................................................................28 
3.1. Resumo...................................................................................................28 

3.2. Introdução ...............................................................................................29 

3.3. Materiais e métodos ...............................................................................30 

3.3.1. Avaliação do diâmetro ureteral.............................................................30 

3.3.2. Procedimento cirúrgico ........................................................................31 

3.3.3. Urocultura.............................................................................................33 

3.3.4. Análise macroscópica post mortem......................................................33 

3.4. Resultados ..............................................................................................33 

3.4.1. Diâmetro ureteral..................................................................................33 

3.4.2. Procedimento cirúrgico ........................................................................34 

3.4.3. Urocultura.............................................................................................36 

3.4.4. Análise macroscópica post mortem......................................................36 

3.5. Discussão ...............................................................................................38 

3.6. Conclusão  ..............................................................................................43 

3.7. Referências ............................................................................................44 

     REFERÊNCIAS GERAIS......................................................................................46 



ANEXOS ............................................................................................................50



14 
 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
1.1 Stent Uretral 

 
O primeiro relato do uso de stent vascular para tratamento de estenose 

uretral em cães foi feito por Milroy et al. (1988), que o implantaram na uretra de 

quatro cães e demostraram tratar-se de um tratamento viável para estenose 

uretral. O stent pode ser implantado de forma temporária ou permanente 

(LATAL et al., 1994; LIATSIKOS et al., 2007), sendo considerado o tratamento 

de escolha para estenose uretral (CHOI et al., 2007).  

O stent uretral é implantado por uma técnica inicialmente descrita sob a 

orientação fluoroscópica, porém a radiografia digital é uma opção facilmente 

disponível na prática de pequenos animais e pode ser utilizada como 

alternativa à fluoroscopia, permitindo maior disponibilidade para esse 

procedimento (CHOI, LEE & HYUNG, 2009; RADHAKRSHNAN, 2017).  

Em estudo realizado por Hill, Berent & Weisse (2014), os autores 

demonstram as complicações que podem ocorrer após a implantação do stent 

uretral, sendo a principal e mais comum a incontinência urinária, que é relatada 

em diversos estudos. Outras complicações seriam as obstruções recorrentes 

em caso de estenose por neoplasia ou por formação de tecido de granulação 

exuberante no lúmen do stent, migração do stent para a bexiga urinária ou  

fratura do stent (KO et al., 2002; HILL, BERENT & WEISSE, 2014). Também 

podem estar relacionados, após a colocação do stent uretral, quadros de 

hematúria persistente, polaquiúria, estrangúria e disúria (RADHAKRISHNAN, 

2017).  

 

1.2 Stent Ureteral 
 

Na medicina a obstrução ureteral é algo extremamente desafiador na 

rotina urológica, tendo como opções de tratamento a nefrostomia percutânea 

ou implantação de stents no lúmen ureteral para descompressão da passagem 

e restabelecimento do fluxo urinário (KALLIDONIS et al., 2011). A colocação de 

stent ureteral tem um alto índice de complicações, devido a isso se enfatiza o 
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desenvolvimento de estudos com materiais diferenciados para minimizar os 

efeitos adversos observados nos stents comumente utilizados (JOSHI et al., 

2003). Embora complicações possam ocorrer em cães e gatos com stents 

ureterais, a tolerância a estes procedimentos tende a ser melhor do que no 

homem (PALM & CULP, 2016).  

Para Soria et al. (2013) o uso de stent tem baixo nível de aceitação na 

comunidade urológica devido aos estudos que indicam complicações como 

migração, formação de cálculos, encrustação e obstrução devido à hiperplasia 

urotelial. Estes autores acreditam que um dos erros mais comuns é a utilização 

de stents vasculares cujo desenho não é apropriado para o trato urinário, uma 

vez que a função do ureter difere completamente dos vasos sanguíneos, 

porque leva urina através de um peristaltismo específico.  

O ureter realiza uma função de canal impulsionando a contrações 

coordenadas e rítmicas chamadas de peristaltismo de urina da pelve renal até 

a bexiga (SOKOLIS, 2013). É relatado que a presença de um material 

alogênico em um órgão peristáltico pode elevar a permeabilidade luminal, 

aumentando o peristaltismo, sendo esta possibilidade de alteração do 

peristaltismo devido à interferência do corpo estranho (REINBERG et al., 

1994). A capacidade dos stents interferirem com este peristaltismo são 

controversos na literatura de acordo com Barbalias et al (1997).  Porém, Kinn & 

Lykkeskov-Andersen (2002) afirmam em seu estudo que a presença do stent 

enfraquece o peristaltismo ureteral, uma vez que a combinação de dilatação e 

presença de corpo estranho no ureter tem grande efeito sobre a contratilidade 

da musculatura lisa, levando a contrações incompletas, espasmo muscular e  

edema. 

Uma obstrução prolongada no ureter pode levar a dilatação cranial a 

esta obstrução, alterando a coordenação entre peristaltismo pélvico e ureteral. 

Devido ao efeito dos stents no peristaltismo ureteral e no fluxo urinário há 

mudanças na amplitude e frequência das contrações peristálticas durante a 

obstrução ureteral, e há um aumento inicial na pressão intrapélvica 

aumentando assim a frequência de contração (RAMSAY et al.,1985; KINN & 

LYKKESKOV-ANDERSEN, 2002) 
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O exame ultrassonográfico pode ser utilizado tanto no diagnóstico como 

na resposta ao tratamento instituído indicando uma descompressão ou 

dilatação progressiva, bem como o diâmetro da pelve renal e do ureter (KYLES 

et al., 2005). 

Em alguns casos, são necessárias novas intervenções, com substituição 

ou remoção do stent e ressecção do tecido de granulação, quando houver (KO 

et al., 2002). Quando ocorrem essas complicações, o stent deve ser 

rapidamente removido, caso haja necessidade de uso permanente, eles devem 

ser trocados. Os fatores de risco para complicações podem ser minimizados 

com manejo clínico adequado, como aumento da ingestão hídrica, avaliação 

imediata mediante as queixas clínicas e tratamento correto quando identificada 

infecção do trato urinário (DYER et al., 2002). 
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2. AVALIAÇÃO DE STENT METÁLICO EXPANSÍVEL POR BALÃO 
NA URETRA DE GATOS: ESTUDO CADAVÉRICO 

(Evaluation of a balloon-expanding metallic stent in the feline urethra: a 

cadaveric study) 

 

2.1 RESUMO 

Este estudo visa padronizar uma técnica para implantação de stent uretral, 
como nova possibilidade de tratamento para gatos com CIF obstrutiva e 
estenose em uretra distal. Foram utilizados doze cadáveres felinos, machos, de 
tamanhos variados. A avaliação da estimativa do diâmetro uretral foi realizada 
por uretrocistografia retrógrada, foi efetuado na sequencia uma sondagem 
uretral retrógrada com auxilio de fio guia hidrofílico e em seguida utilizado um 
stent metálico expansível por balão (BEMS) com diâmetros variando de 2 a 3,5 
mm. Os stents foram expandidos em uretra distal e ao término foi realizada 
radiografia de controle para avaliar a sua localização. A avaliação do diâmetro 
uretral com radiografia digital mostrou que a uretra distal varia de 1 a 3mm e o 
método de implantação do stent de forma retrograda com auxílio do fio guia 
hidrofílico foi possível em todos os animais. Concluímos que a sondagem 
retrógrada para implantação do stent foi um método rápido, pouco invasivo e 
viável em todos os animais deste estudo. 

Palavras chave: estenose uretral, stent metálico expansível por balão, 
obstrução uretral. 

ABSTRACT 

This study aims to establish a technique for implantation of the urethral stent, as 
a new possibility of treatment for cats with obstructive CIF and stenosis in the 
distal urethra. It was carried out a study made with twelve male varied sizes 
cats corpses. It was also carried out an estimate of the urethral diameter with 
retrograde urethrocystography. It was made out the retrograde access by using 
a hydrophilic guide wire and after that it was used a Balloon-expandable 
metallic stent (BEMS). The diameters varying from: 2mm to 3,5 mm and the 
length was from 8 to 40 mm. The stents were expanded in the distal urethra and 
at the end of this process a radiography was used to evaluate your location. 
The evaluation of the urethral diameter with digital radiography showed that the 
distal urethra varied from 1 to 3mm, and the retrograde access stent 
implantation method by using hydrophilic guide wire was possible in all animals. 
Conclusion the retrograde access for implantation of stent was a fast method, 
little invasive and effective in all animals of this study. 

Key-words: urethral strictures, Balloon-expandable metallic stent, urethral 
obstructive 
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2.2 INTRODUÇÃO  

A cistite idiopática felina obstrutiva é frequentemente observada em 

machos e acontece devido a suas conformidades anatômicas, como o pequeno 

diâmetro da uretra e a sua grande predisposição a formar cálculos, plugs e 

estenoses (BAINES, RENNIE & WHITE, 2001; BRANCE, WEISSE & BERENT, 

2013; HADAR, MORGAN & DE MORGAN, 2011; RADHAKRISHNAN, 2017). É 

comumente observada na rotina hospitalar e os pacientes geralmente 

apresenta sinais como hematúria e disúria, tendo etiologias diversas (BAINES, 

RENNIE & WHITE, 2001; BRACE, WEISSE & BERENT, 2013; CHOI, LEE & 

HYUN, 2009; CORGOZINHO et al., 2007). A obstrução uretral em gatos tem 

como causas principais a estenose uretral devido à uretrite crônica ou trauma 

estando relacionada à sondagem, lesão induzida por urólito ou anomalia 

congênita (BAINES, RENNIE & WHITE, 2001; CORGOZINHO et al., 2007; 

HADAR MORGAN & DE MORGAN, 2011). 

Quando obstruído os gatos necessitam de intervenção para restabelecer 

o fluxo uretral a qual se baseia em sondagem uretral e lavagem vesical 

(BRACE, WEISSE & BERENT, 2013; CHOI et al, 2007; CHOI, LEE & HYUN, 

2009). E quando ocorre estenose uretral o manejo se torna um grande desafio, 

tendo como poucas opções de tratamento a cirurgia de penectomia e 

uretrostomia perineal (BAINES, RENNIE & WHITE, 2001; HADAR, MORGAN & 

DE MORGAN, 2011).   

 A utilização de técnicas menos invasivas para o tratamento de 

obstruções do trato urinário vem ganhando popularidade, como a colocação de 

stent metálico auto expansivo (SEMS) ou stent metálico expandido por balão 

(BEMS), que demonstrou ser um método seguro, rápido e eficaz para 

restabelecer a patência uretral em cães, porém com poucos estudos 

enfatizando prováveis benefícios da técnica em gatos, levando-se em conta 

suas particularidades anatômicas (BRANCE, WEISSE & BERENT, 2013; 

CHRISTENSEN, CULVENOR & LANGOVA, 2010; CHOI et al, 2007; HADAR, 

MORGAN & DE MORGAN, 2011;). É sugerido por HADAR, MORGAN & DE 

MORGAN (2011) a colocação de stent uretral em felinos quando há casos de 

estenose uretral, sendo uma alternativa viável à cirurgia principalmente se o 
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histórico clínico for consistente com trauma uretral e estenose secundária, 

porém necessita de estudos adicionais e acompanhamento a longo prazo para 

avaliar o uso de BEMS ou SEMS em gatos com estenose uretral, visto que há 

poucos relatos na literatura.  

Estudos com stents são precários na medicina veterinária, sendo essa 

técnica usada na medicina, e em alguns casos utilizados em cães com 

resultados positivos. Porém em gatos até o presente momento não consta um 

estudo mais consistente sobre técnica de implatação e complicações de stents 

uretrais. Portanto, este estudo que buscou padronizar uma técnica cirúrgica 

para a implantação de stent torna se relevante para ter uma nova possibilidade 

de tratamento para gatos acometidos por essa doença. O método proposto 

neste estudo permite uma caracterização da técnica cirúrgica para a 

implantação do stent na uretra felina, sendo este realizado primeiramente em 

cadáver felino com o objetivo de definir o método de inserção do implante. 

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com doze cadáveres, da espécie felina, 

machos, inteiros e castrados, livres de doença do trato urinário, proveniente da 

rotina de dois hospitais veterinários universitários e doados pelos seus tutores 

para participar do estudo. Os mesmos estiveram congelados e armazenados 

em freezer desde que foram recebidos e descongelados em água corrente para 

realização do experimento. Apresentavam-se livres de quaisquer doenças do 

trato urinário que possam interferir com os resultados. 

2.3.1 Avaliação do diâmetro uretral 

Foi realizado avaliação da estimativa do diâmetro uretral através de 

uretrocistografia retrógrada, com os pacientes posicionados em decúbito lateral 

e ventrodorsal, utilizando aparelho de radiografia digital (Radrex-i®, Toshiba 

medical, Japão) e como contraste Iohexol Hovione (Omnipaque®, Farmassa, 

Xangai, China) diluído 50:50 em solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% 

(Fisiológico Linhamax®, Eurofarma, Ribeirão Preto, Brasil) calculado 6 a 8 

ml/kg para distender a bexiga e uretra, após essa avaliação pode se estimar os 

tamanhos de stents a ser implantados. 
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2.3.2 Posicionamento do stent 

Os cadáveres foram posicionados em decúbito lateral e realizados a 

exposiçao peniana para ser realizada sondagem uretral com cateter 24G 

(Insyth®, Bd, Juiz de Fora, Brasil). Pelo orifício do cateter foi passado o fio guia 

hidrofílico 0,36mm (Galeo Hydro®, Biotronik, Berlin, Alemanha) que foi inserido 

na uretra e avançado até a bexiga. Com o guia devidamente posicionado foi 

removido o cateter e com o auxílio deste guia foi introduzida endoprótese 

coronariana (stent) expansível por balão (BEMS) produzida em aço cirúrgico 

316LVM com superfície microporosa e sem polímero (Yukon Choice®, 

Translumina, Hechingen, Alemanha) (Figura 1). O produto utilizado variou em 

diâmetro sendo o menor 2 mm e o maior 3,5 mm com base  no diâmetro uretral 

avaliado previamente na uretrocistografia. Após foi removido o fio guia 

hidrofílico e inflado balão gerado através de uma seringa de 20 ml com uma 

pressão única e consistente por aproximadamente 10 segundos para chegar 

próximo a pressão de 9 atm que é a recomendação do fabricante (Figura 2).  

Posteriormente, com o stent já posicionado, o cateter de dilatação por balão foi 

desinflado e removido. Ao término foi realizada radiografia de controle para 

avaliar se a localização do stent estava adequada. 

 
Figura 1: técnica de implantação do stent uretral de forma retrógrada no cadáver de gato. (A) 
fio guia hidrofilico que foi inserido no diâmetro uretral e avançado até a bexiga para guiar a 
passagem do stent. (B) endoprótese coronariana (stent) expansível por balão produzida em 
aço cirúrgico sendo inserida na uretra distal.  

 

B A
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Figura 2: Stent expansível por balão. (A) sistema de entrega do BEMS desinflado. (B) após 
insuflação do balão.  

2.4 RESULTADOS 

Foram selecionados 12 cadáveres de gatos machos, sem raça definida, 

sendo 8 castrados e 4 inteiros e livres de quaisquer doenças do trato urinário. 

Classificados num grupo único heterogêneo em relação à faixa etária, peso e 

estado reprodutivo. Os animais possuíam porte pequeno, médio e grande, 

sendo a mediana dos pesos 4,050 e peso mínimo de 1,8 kg e máximo de 

6,4kg. 

Em avaliação radiografica se observou que a uretra distal tinha diâmetro 

entre 1 a 3 mm com média de 2,08 mm (Figura 3), porém o sitema de avaliação 

(softwear utilizado para avaliar as imagens) mesurava somente valores inteiros, 

assim foi realizada uma estimativa associando o tamanho mensurado na 

radiografia contrastada para estimar os tamanhos de stents a serem utilizados. 

Em todos os pacientes foi utilizado um stent expansível por balão e realizada a 

sondagem uretral retrógrada com o auxilio do fio guia hidrofílico para passagem 

do sistema de entrega do stent. Não houve resistência para a inserção do stent 

na uretra distal em nenhum dos cadáveres. Foram colocados 12 stents cujas 

características estão descritas na Tabela 1. 

B A 
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Figura 3: mensuração da uretra de gato com uretrocistografia retrógrada utilizando contraste 
diluído solução isotônica para distender a bexiga e uretra. (A) imagem radiografica lateral. (B) 
imagem radiografica ventro dorsal. 

 

Tabela 1: Descrição dos valores de peso (kg), diâmetro (mm) uretral avaliado com 
uretrocistrografia e tamanhos dos stents que foram implantados nos 12 felinos estudados. 

Paciente Peso (kg) Diâmetro Uretral 
(mm) 

Diâmetro do Stent 
(mm) 

1 4,1 2 3,0 x 28 

2 3,4 2 2,5 x 18 

3 2,6 2 2,5 x 28 

4 5,6 2 3,0 x 26 

5 6 3 3,5 x 32 

6 4 3 3,5 x 40 

7 2,4 2 2,0 x 32 

8 1,8 1 2,0 x 24 

9 3,8 2 3,0 x 24 

10 5,5 2 3,0 x 18 

11 4,1 2 3,0 x 28 

12 6,4 2 3,0 x 28 

 

As radiografias realizadas ao término dos procedimentos (Figura 4) 

evidenciaram posicionamento em uretra distal conforme o preconizado, com 

B A 

B A
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localização a partir da uretra intrapélvica, no assoalho do púbis em sentido 

distal. 

 
Figura 4: (A e B) imagem radiográfica lateral avaliando o stent já posicionado em uretra distal.  

 

2.5 DISCUSSÃO 

Não há uma técnica padronizada para implantação do stent uretral em 

gatos, Brace, Weisse & Berent (2013) relatou o uso em 8 gatos, sendo esse o 

estudo com um maior número de pacientes que consta na literatura, porém por 

se tratar de um estudo retrospectivo foram utilizadas técnicas variadas de 

implantação como: acesso uretral retrógrado, acesso uretral percutâneo 

anterógrado, acesso uretral percutâneo para cistolitotomia e acesso uretral 

lateral abdominal. Nosso estudo utilizou somente uma abordagem por 

sondagem retrógrada em gatos de diferentes tamanhos, esta abordagem de 

acordo com Brace, Weisse & Berent (2013) seria a forma mais simples para 

colocação de um stent, porém com dificuldades em passar pela uretra peniana 

de alguns gatos. A utilização do fio guia hidrofílico para sondagem e passagem 

do stent foi de extrema importância em nosso estudo, acreditamos que esse 

seja um ponto chave para realizar o acesso retrógrado com sucesso em gatos 

obstruídos.  

Hadar, Morgan & Morgan (2011) descreveram um caso onde foi utilizado 

o fio guia hidrofílico retrógrado, porém o acesso foi com cistouretroscopia 

anterógrada, e denotam que em gatos machos a colocação de um stent com o 

A B 
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método de SEMS requer uma abordagem anterógrada, isto porque o pequeno 

diâmetro da uretra peniana não pode acomodar o diâmetro de pré-implantação 

que se apresenta de forma relativamente grande (2mm) do sistema de entrega 

dos SEMS. Em uma gata fêmea não houve dificuldade de ser implantado um 

stent com sistema SEMS como relatado por Christensen, Culvenorb & 

Langovaa (2010), porém o diâmetro uretral seja diferente conforme o gênero. 

Em outro relato Newman et al (2009) escolhe a implantação de um BEMS 

justificando da mesma forma que a uretra peniana é pequena demais para 

acomodar o sistema de entrega necessário para implantação de um SEMS. Em 

nosso trabalho utilizamos somente o sistema de implantação BEMS, 

justamente devido a sua espessura ser menor (1,67 mm), sendo possível 

passar o stent até em pacientes com menores diâmetros uretrais.  

Em nosso estudo os pacientes não apresentam morbidades em trato 

urinário, sendo assim à localização dos stents foi variada, porém se mantendo 

na uretra distal (peniana) tendo como objetivo a implantação nesta área onde o 

diâmetro uretral é menor e com maior predisposição e ter estenose devido a 

sondagens em pacientes com cistite idiopática obstrutiva. Escolhemos esta 

região como foco de nosso estudo baseado no fato que as suspeitas de 

estenoses são distribuídas da região medial para a distal como citada no 

estudo realizado por Brace, Weisse & Berent (2013) enquanto que as 

obstruções neoplásicas foram distribuídas na região proximal da uretra. Choi, 

Lee & Hyung (2009) relatam o uso de um BEMS em um paciente com cistite 

idiopática obstrutiva, porém a estenose após diversas sondagens aconteceu 

em uretra proximal, o que vai contra a nossa hipótese, acreditamos que os 

dados sobre o uso de stent em pacientes com CIF ainda seja precário na 

literatura, necessitando de mais estudos sobre esse tema. 

Em outro estudo Choi, Lee & Hyung (2009) utilizaram o acesso uretral 

percutâneo anterógrado com auxílio de fluoroscópio descrevendo como uma 

técnica rápida e minimamente invasiva, porém não relatam se houve tentativa 

pela via retrógrada. Utilizamos o método de radiografia digital para avaliar a 

posição ideal do stent, a utilização de uma imagem em tempo real auxilia no 

método de implantação, principalmente para localizar possíveis estenoses, em 

nosso estudo os gatos não apresentavam sinais de estenose, pois este visa 
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somente preconizar a técnica, acreditamos que estudos in vivo necessitem de 

um sistema de imagem durante o procedimento para averiguar a posição do 

stent de forma correta na região estenosada.  

Alguns fatores devem ser considerados sobre a escolha do stent a ser 

utilizado, Newman et al. (2009) expõem que o expansível por balão (BEMS) 

oferece a vantagem de praticidade na colocação, porém há uma falta de 

flexibilidade neste formato. Como benefÍcio Hill, Berent & Weisse (2014) 

consideram eles serem curtos e maior praticidade na colocação do que os 

SEMS. Como agravante Brace, Weisse & Berent (2013) apontam que os BEMS 

podem resultar em ruptura uretral durante expansão do balão, enquanto o 

SEMS vai expandir mais suavemente sendo assim menos propensos a migrar. 

É referido por Latal et al. (1994) que o SEMS apresentam uma pressão de 

expansão pré definida e são mais maleáveis para se adaptar à parede da 

uretra, diminuindo a chance de migrar. 

A migração do stent é incomum segundo a experiência de Brace, 

Weisse & Berent (2013) e Hadar, Morgan & Morgan (2011) acompanharam 

com radiografias obtidas até 6 meses após a colocação do stent em seu relato, 

e não revelaram nenhuma evidência de migração ou fratura do mesmo. Por se 

tratar de um estudo cadavérico não foi possível avaliar complicações neste 

estudo. 

Para diminuir complicações Brace, Weisse & Berent (2013) relatam que 

o diâmetro do stent é o mesmo diâmetro que a uretra normal (não dilatada) e 

deve ser determinado usando uretrocistografia, já o comprimento deve ser 

avaliado com o objetivo de restabelecer patência uretral minimizando a área do 

implante na uretra saudável adjacente, com isso há uma diminuição dos sinais 

de incontinência após procedimento. Como limitação de nosso estudo pode 

considerar que a mensuração radiográfica possui falhas inerentes ao software 

utilizados, ao pequeno diâmetro da uretra e a magnificação radiográfica. Sendo 

que nossas medições foram de números completos e não fracionados, 

dificultando a real medição do diâmetro uretral. 

 



26 
 

2.6 CONCLUSÃO 

Em conclusão, o uso de stent uretral é uma técnica minimamente 

invasiva que pode ser uma alternativa ao tratamento cirúrgico para restabelecer 

a patência uretral em gatos. A implantação do stent por via retrógrada com 

auxílio de fio guia hidrofílico foi viável neste estudo cadavérico em gatos não 

obstruídos, sendo o necessário um estudo in vivo para testar a efetividade da 

técnica.   
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3. ESTUDO DA APLICABILIDADE DE STENTS METÁLICOS 
EXPANSÍVEL POR BALÃO NO URETER DE COELHOS 

(Applicability study of the balloon-expanding metallic stent in the ureter of 

rabbits) 

 

3.1 RESUMO 

 

Este estudo visa testar a viabilidade e analizar às injúria causadas pelo uso de 
um stent ureteral. Foram utilizadas oito coelhas, fêmeas, raça Nova Zelândia, 
dividida em dois grupos de quatro animais, sendo um grupo que permaneceu 
com o stent por 15 e outro grupo por 30 dias. Estes animais passaram por 
procedimento de cistotomia para inserção de stent expansível por balão 
(BEMS) em ureter direito, com diâmetros de 2,25 mm a 3,0 mm. Ao término foi 
realizada radiografia para avaliar se a localização do stent estava adequada e 
se ele havia expandido por total. Após o período de acompanhamento foi 
realizado a eutanásia. Macroscopicamente foram observados nos ureteres 
indícios de reação inflamatória, caracterizada pelo aumento da espessura 
ureteral, acúmulo de sedimento e cálculo no interior e ao redor do stent, sinais 
de dilatação ureteral anterior ao stent e formação de mega ureter em alguns 
animais. Conforme os achados encontrados nesse estudo a utilização 
de stents metálicos BEMS no ureter de coelhos não é indicada, pois as 
características da urina destes animais. 

Palavras chave: estenose ureteral, stent metálico expansível por balão, 
obstrução ureteral. 

 

ABSTRACT 

 
This study was used to test the viability and analyses injuries caused by the use 
of the urethral stent. It was executed a study with eight rabbits, females, of New 
Zeeland breed, divided in two groups of four animals each, one group stayed 
with the stent for 15 days, and the other for 30 days. These animals were 
submitted to cistotomy for the insertion of one balloon expandable stent (BEMS) 
in one ureter, with the diameter of 2,5 mm to 3,0 mm. By the end it was realized 
a control radiography to evaluate the position of the stent was adequate and if it 
was expanded by it total. After the period of attendance, it was realized the 
euthanasia. Macroscopically it was observed in the animals quite inflammatory 
reaction, with increased ureteral thickness, accumulation of sediment and 
calculus in and around the stent, sings of ureteral dilatation prior to the stent, 
and mega ureter formation in some animals. According to the findings in this 
study, the use of metal stents BEMS in the ureter rabbits is not indicated, due 
the characteristics of the urine from this animals. 
Key-words: ureteral stenosis, balloon expandable metallic stent, ureteral 
obstruction. 
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3.2 INTRODUÇÃO 

 

Na rotina de animais de companhia a obstrução ureteral também se 

caracteriza por uma doença complexa e com tratamento desafiador (PALM & 

CULP, 2016).  Quando apresentam obstrução ureteral devido à pequena 

dimensão do ureter, em gatos (0,3 a 0,4 mm) e cães (1 a 2 mm) se tem poucas 

opções de tratamento, sendo normalmente encaminhado para intervenções 

cirúrgicas como ureterotomia. Estas são associadas com alta taxa de 

morbidade e com grandes chances de complicações pós-operatórias, que vão 

incluir uroabdomen, obstrução ureteral pós-operatória com azotemia 

persistente (VACHON et al., 2017; SNYDER et al., 2005).  

Uma opção à cirurgia, nos casos de obstrução nefro-ureteral que 

requerem o uso de procedimentos descompressivos, seria a utilização de 

stents ureterais ou colocação do sistema de bypass urinário (SUB) (PALM & 

CULP, 2016).  Estes stents são utilizados em obstruções intrínsecas e 

extrínsecas tendo uma taxa de sucesso variável (KALLIDONIS et al., 2011; 

WENZER et al., 2008).  

As obstruções intrínsecas comumente diagnosticadas, tem como causa 

cálculos, ureterite e debris celulares ocluindo o fluxo urinário (PALM & CULP, 

2016).  A ultrassonografia abdominal deve ser realizada em todos os casos 

suspeitos de obstrução ureteral, sendo este o principal método de imagem para 

o diagnóstico. Porém, em casos de obstrução ureteral precoce, obstrução 

parcial e em pacientes desidratados ou hipovolêmicos no momento da 

avaliação, esta oclusão pode ser perdida (KYLES et al., 2005).  

Durante o processo de implantação do stent deve-se haver o cuidado de 

não exceder o diâmetro do lúmen ureteral, mantendo a característica de 

patência e também o princípio de dilatação atraumática, pois nas primeiras 

semanas há um edema do urotélio que deve ser diferenciado de possível 

hiperplasia (BARBALIAS et al.,1997; FLUECKIGER et al., 1993). Quando há 

hiperplasia está correlacionado com o grau da força exercida na parede 
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ureteral, bem como a extensão da parede ureteral (THIJSSEN, MILLWARD & 

MAI, 1994).  

Um estudo relatado por Millward et al. (1991) onde implantaram stent 

metálico expandido por balão no ureter de coelhos e acompanhados por 42 

dias, foi observado no exame histológico que em alguns animais o stent 

penetrou na parede do ureter, com infiltrado inflamatório presente ao redor das 

hastes metálicas e houve destruição das camadas musculares e urotélio na 

região proximal e extremidades distais do stent. Havia tecido fibroso penetrado 

entre a malha metálica e obstruiu o lúmen ao longo de quase todo o 

comprimento do stent. 

O método proposto neste estudo permite uma avaliação das 

complicações relacionadas com o uso de um stent em ureter saudável causada 

pela implantação de um stent expansivo por balão no ureter de coelhos 

acompanhados por 15 e 30 dias após o procedimento. 

 

3.3  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foi realizado um estudo com oito coelhas, fêmeas, raça Nova Zelândia, 

íntegras, adultas e livres de quaisquer doenças do trato urinário. Estes animais 

eram provenientes da fazenda experimental Canguiri (UFPR). Classificados em 

dois grupos de quatro animais cada, de acordo com o tempo que 

permaneceram com o stent, sendo um grupo que permaneceu com o stent por 

15 dias e outro grupo por 30 dias. Os animais possuíam porte médio. Mantidos 

em um biotério no hospital veterinário da UFPR, acomodados em gaiolas 

metálicas (90x90cm) individuais com cama de feno, alimentação com ração 

comercial peletizadas além de alguns legumes para enriquecimento nutricional 

e água ad libitum.  

3.3.1 Avaliação do diâmetro ureteral 

Previamente foi realizado um estudo radiográfico em três cadáveres de 

coelhas, para avaliação do tamanho ureteral. Feito a exposição da bexiga e por 
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meio de sondagem retrógrada do ureter com cateter 24G (Insyth®, Bd, Juiz de 

Fora, Brasil) e aplicado o contraste Iohexol Hovione (Omnipaque®, Farmassa, 

Xangai, China) diluído 50:50 em solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% o 

suficiente para preenchimento do mesmo e realizado um raio-x com exposição 

ventro dorsal utilizando aparelho de radiografia digital (Radrex-i®, Toshiba 

medical, Japão). Realizado a medida do diâmetro a cada 1,5mm de 

comprimento para conseguir um diâmetro médio da espessura ureteral. 

3.3.2 Procedimento cirúrgico  

Os pacientes foram divididos em dois grupos com quatro coelhas em 

cada.  Não foi realizado jejum alimentar ou hídrico, somente foi retirado à ração 

na noite anterior ao procedimento e mantido somente com feno. Receberam 

como medicação pré-anestésica citrato de sufentanila (Fastfen®, Cristália, 

Itapira, Brasil) na dose de 0,5 μg/kg e midazolam (Dormonid®, Roche, Rio de 

Janeiro, Brasil) na dose de 2 mg/kg intra muscular, após foi realizada a 

venopunção da veia auricular dos pacientes com cateter 24G para fluidoterapia 

de manutenção com solução de ringer lactato e arteriopunção de artéria 

auricular dos pacientes com cateter 24G (Insyth®, Bd, Juiz de Fora, Brasil) 

para monitoração da pressão arterial. A indução anestésica foi realizada com 

uma pré oxigenação com máscara e propofol (Propovan®, Cristália, Itapira, 

Brasil) em dose-efeito (entre 4 e 12 mg/kg) intra venosa. Na sequência 

procedeu-se a intubação orotraqueal com sonda de Murphy, conectada ao 

aparelho de anestesia para fornecimento fluxo total de 1L/min de oxigênio a 

100% por meio de circuito anestésico sem reinalação de gases. Após será 

realizada anestesia geral inalatória com isofluorano (Isoflurine®, Cristália, 

Itapira, Brasil), na dose de 1,5%, diluído em 100% oxigênio. 

Sob anestesia geral foi realizado o procedimento de tricotomia do 

abdômen, antissepsia com iodopovidona e iniciado o procedimento cirúrgico 

com celiotomia mediana, exposição da bexiga para cistocentese com coleta 

estéril de urina. Realizado dois pontos de reparo para a abertura vesical em 

região ventral para ter melhor visualização dos ureteres. Por meio de 

sondagem retrógrada do ureter direito com cateter 24G (Insyth®, Bd, Juiz de 

Fora, Brasil) foi passado o fio guia hidrofílico 0,36mm (Galeo Hydro®, Biotronik, 
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Berlin, Alemanha) que foi inserido no ureter direito e avançado até a pelve 

renal. Com o guia devidamente posicionado foi removido o cateter e com o 

auxílio deste guia foi introduzida uma endoprótese coronariana (stent) 

expansível por balão (BEMS) produzida em aço cirúrgico 316LVM com 

superfície microporosa e sem polímero (Yukon Choice®, Translumina, 

Hechingen, Alemanha). O produto utilizado variou em diâmetros sendo o menor 

2,25 mm e o maior 3,0 mm com base em peso corpóreo e diâmetro ureteral 

avaliado previamente na ureterocistografia realizada em cadáveres. Após foi 

removido o fio guia hidrofílico e inflado balão gerado através de uma seringa de 

20 ml com uma pressão única e consistente por aproximadamente 10 

segundos para chegar próximo a pressão de 9 atm que é a recomendação do 

fabricante.  Posteriormente, com o stent já posicionado, o cateter de dilatação 

por balão foi desinflado e removido.  

A síntese da bexiga foi realizada com poliglactina 910 (Vicryl®, Johnson 

& Johnson, São Paulo, Brasil) 4-0 sutura com ponto penetrante total contínuo e 

sutura com ponto invaginante, a síntese da musculatura abdominal foi realizado 

com poliglactina 910 (Vicryl®, Johnson & Johnson, São Paulo, Brasil) 3-0 

contínuo em dois planos e a pele com nylon (Procare®, Valinhos, Brasil) 4-0 

pontos isolados simples. Ao término foi realizada radiografia de controle para 

avaliar se a localização do stent estava adequada e se ele havia expandido por 

total. 

No acompanhamento pós-operatório os animais utilizaram como 

antibiótico a enrofloxacina (Zelotril®, Agener União, Embu-guaçu, Brasil) 

(5mg/kg/IM) de 12 em 12 horas por 7 dias; como anti-inflamatório o carprofeno 

(Rimadyl®, Pfizer, Guarulhos, Brasil) (4,4mg/kg/SC) de 24 em 24 horas por 3 

dias; como analgésico o cloridrato de tramadol (Tramal®, Grünenthal do Brasil, 

São Paulo, Brasil) (10mg/kg/SC) de 12 em 12 horas por 3 dias; como 

procinético a metoclopramida ( Nausetrat®, UcbVet, Ribeirão Preto, Brasil) (2 

mg/kg/SC) de 12 em 12 horas por 3 dias.  As feridas cirúrgicas higienizadas 

uma vez ao dia com solução fisiológica 0,9% e iodo povidona por 7 dias e 

foram mantido de roupa pós operatória.  
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Após o procedimento o primeiro grupo foi acompanhado por 15 dias e o 

segundo por 30 dias, diariamente foi monitorado ingestão hídrica/ alimentar, a 

urina e fezes destes pacientes e também realizado análise comportamental 

(como a dor a manipulação, olhar para a parte de trás da gaiola, movimentos 

limitados, dificuldade para urinar, coloração da urina diferente do habitual, 

fotossensibilidade e animais apresentando-se prostrados).  

3.3.3 Urocultura 

As coletas de urina realizadas no procedimento cirúrgico e no momento 

da necropsia foram coletadas diretamente da bexiga de forma estéril. Todas as 

amostras foram plaqueadas em bi placa de ágar sangue/macconkey para 

avaliação de crescimento bacteriano e ágar Cled para contagem de colônias e 

auxílio na identificação dos possíveis microrganismos. Para amostras positivas 

foi realizado o antibiograma pelo método de disco difusão em ágar Mueller 

Hinton. 

3.3.4 Análise macroscópica post mortem 

No fim da data estipulada por grupo foi realizado eutanásia usando uma 

medicação pré-anestésica com citrato de sufentanila (Fastfen®, Cristália, 

Itapira, Brasil) 0,5 μg/kg e midazolam (Dormonid®, Roche, Rio de Janeiro, 

Brasil) 2 mg/kg intra muscular para permitir acesso venoso, após realizado  

propofol (Propovan®, Cristália, Itapira, Brasil) na dose de 10mg/kg  a fim de 

aprofundar o plano anestésico até a perda do reflexo palpebral medial e em ato 

contínuo realiza-se a infusão de cloreto de potássio, obedecendo se os 

princípios éticos em experimentação animal preconizados pelo Conselho 

Nacional de Experimentação Animal (CONCEA).  

Realizado coleta de urina por cistocentese e todos os animais, e 

realizado por exame de necropsia onde foram avaliadas as alterações 

macroscópicas causadas pelo stent, tanto na região ureteral como também em 

cavidade abdominal e bexiga.  

 

3.4  RESULTADOS 
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3.4.1 Diâmetro ureteral 

Em avaliação radiografica foi realizado as medidas a cada 1,5mm de 

comprimento para conseguir um diâmetro médio da espessura ureteral, 

totalizando 3 valores para cada ureter (Figura 1), os resultados dos valores 

avaliados nos cadáveres como peso, diâmetro ureteral, média e desvio padrão 

estão descritos na Tabela 1.  

 

Figura 1: Imagem radiografica contrastada ventro dorsal. (A) e (B) mensuração do ureter com 
uretrocistografia retrógrada utilizando contraste diluído solução isotônica para distender o 
ureter, realizada em cadaver.  

 

Tabela 1: Descrição dos valores de Peso (kg), diâmetro ureteral avaliado (mm) em 3 cadáveres 
e valores de média e desvio padrão.  

Peso (Kg) Diâmetro (mm) Média Desvio padrão 

4, 100 1,71/ 1,45/ 1,31/ 1,37 1,46 0,176257388 

3,800 2,33/ 1,94, 1,90/1,74 1,9775 0,25038304 

4,200 1,55/ 1,35/ 1,40/ 1,36 1,41 0,092556289 

 

3.4.2 Procedimento cirúrgico  

Durante o procedimento cirúrgico não houve complicações com os 

animais referentes à técnica anestesica e cirúrgica. Em todos os pacientes foi 

utilizado um stent expansível por balão e realizada a sondagem ureteral 

retrógrada com o auxilio do fio guia hidrofílico para passagem do sistema de 

entrega do stent (Figura 2). Não houve resistência para a inserção do stent no 

ureter em nenhum dos pacientes. Foram colocados oito stents cujas 

BA
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características estão descritas na Tabela 2. As radiografias realizadas ao 

término dos procedimentos evidenciaram posicionamento em ureter conforme o 

preconizado, porém o stent em dois pacientes não expandiu por completo 

sendo visualizado na radiografia pós-operatória (Figura 3). 

 

Figura 2: técnica de implantação do stent ureteral de forma retrógrada durante o procedimento 
cirúrgico. (A) localização do óstio ureteral canulado com cateter 24 F (B) fio guia hidrofilico que 
foi inserido no diâmetro ureteral e avançado até a pelve renal para guiar a passagem do stent. 

 

Tabela 2: Descrição de peso (kg) e tamanho do stent utilizado (mm) para cada animal. 

Animal Peso 

(Kg) 
Stent (mm) 

1 4,400 2,75 x 21 

2 4,870 3,0 x 28 

3 4,170 2,5 x 21 

4 2,870 2,25 x 24 

5 4,200 2,75 x 28 

6 3,500 2,5 x 18 

7 4,600 3,0 x 32 

8 2,350 2,5 x 18 
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Figura 3: Imagem radiografica lateral avaliando o stent já posicionado em ureter. (A) stent bem 
posicionado. (B) stent que não expadiu por completo tendo uma abertura parcial em 2 
pacientes. 

 

3.4.3 Urocultura 

O primeiro animal apresentou em bacterioscopia diplococos gram 

positivos 2+ e crescimento de Enterococcus sp em cultura, na segunda coleta 

de urina realizada. Nos demais animais a urocultura no momento do 

procedimento cirurgico e ao final do experimento foi negativa.  

3.4.4 Análise macroscópica post mortem 

Macroscopicamente foi observada em todos os animais bastante reação 

inflamatória, em dois animais um leve espessamento da parede ureteral e nos 

outros seis um moderado a grave espessamento da parede ureteral. Em três 

animais observado acúmulo de sedimento e cálculo no interior e ao redor do 

stent, sendo mais localizados na região proximal do stent. Dois animais 

demonstraram sinais de dilatação ureteral anterior ao stent, e dois formaram 

um mega ureter, sendo essa dilatação generalizada. Não houve sinais de 

hidronefrose nos animais avaliados. Em três pacientes a dilatação ureteral fez 

uma compressão e dilatação de veia cava caudal. Região de bexiga e 

cistorrafia íntegras sem alterações. Não foi observado líquido livre em cavidade 

abdominal (Tabela 3) (Figura 4 e 5). 
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Tabela 3: Descrição das complicações pós operatórias observadas macroscopicamente post 
mortem. 

Animal Complicação 

1 Cálculo aderido ao stent, leve espessamento da parede ureteral, dilatação 

de veia cava caudal. 

2 Mega ureter, moderado espessamento da parede ureteral, dilatação de 

veia cava caudal. 

3 Leve espessamento da parede ureteral. 

4 Cálculo aderido ao stent, moderado espessamento da parede ureteral, 

mega ureter, dilatação de veia cava caudal. 

5 Dilatação ureteral cranial ao stent, leve espessamento da parede ureteral. 

6 Dilatação cranial ao stent, moderado espessamento da parede ureteral. 

7 Cálculo aderido ao stent, dilatação ureteral cranial ao stent, moderado 

espessamento da parede ureteral 

8 Leve espessamento da parede ureteral. 

 

 

Figura 4: Imagem de rins e ureter. (A) Rim direito que havia recebido o stent com dilatação 
acentuada de todo percurso ureteral e rim contra lateral sem o stent. (B) Ureter com o stent 
metálico com formação de cálculo no seu interior.  
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Figura 5: Imagem de ureter com stent metálico (A) Região interna com o stent elevado, região 
onde foi realizada a análise histopatológica, macroscopicamente parede ureteral espessada. 
(B) Região interna com o stent sem sinais de obstrução, nota-se também macroscopicamente 
parede ureteral espessada.  

 

3.5  DISCUSSÃO 
 

Houve a formação de cálculos no interior do stent de três animais, 

acreditamos que tenha relação com a urina alcalina dos animais herbívoros. O 

excesso de cálcio na alimentação pode levar a excesso de cristais na urina e 

consequente formação de cálculo de carbonato de cálcio segundo Lopes 

(2010). Em um estudo de com cirurgia urológica experimental em coelhas, 

Pinto Filho et al. (2015) relatam que foi comum a formação de cristais na urina, 

porém o fato de apresentarem estes cristais não estava correlacionado com 

formação de cálculo. Já Oliveira et al. (2008) relata a cristalúria sendo  comum 

e levando a formação de  cálculo de carbonato de cálcio, que se aderiram ao 

implantes que utilizaram na região vesical.  

Acreditamos que devido a essas alterações na urina favorecendo a 

cristalúria, o coelho não seria o modelo mais indicado para avaliação de stent 

metálicos em ureter, Kallidonis et al. (2011) referem que os porcos seriam um 

excelente modelo ureteral, tendo como contrapartida o fato de terem um rápido 

crescimento o que dificulta acompanha-los por um período de tempo maior.  

A B
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Somente um dos animais do estudo apresentou infecção no momento da 

eutanásia, nesta paciente houve a formação dos cálculos aderidos ao stent.  

Apesar dos outros pacientes não se mostrarem positivos na urocultura esta é 

uma grande preocupação no uso de stents no trato urinário, Liatsikos et al. 

(1997) relata que os risco de incrustação independe da presença de infecção, 

porém tem correlação direta com a formação de  biofilme. Sendo este biofilme 

formado pelo acúmulo de microrganismos e suas matrizes extracelulares, sua 

presença em um stent, especialmente organismos produtores de urease, 

contribui à elevação do pH urinário e à precipitação de fosfato de amônio e 

magnésio e hidroxiapatita de cálcio, tendo como resultado, a estruvita e o 

fosfato de cálcio que se acumulam superfície do stent.  

Um estudo realizado por Kopecny et al. (2019) demonstrou que na 

análise microbiológica da urina de gatos com stent ureteral houve uma maior 

predisposição no isolamento de Enterococcus spp, tanto como agente único ou 

em infecção mista. Estes autores acreditam que o mecanismo de resistência 

antimicrobiana e sua capacidade de formar biofilme em implantes tornam difícil 

a ação do antibiótico no pós operatório e relatam ser uma infecção comum 

adquirida em ambiente hospitalar. Também existe o fator do procedimento 

causar introdução de bactérias e danos na mucosa vesical e ureteral, 

favorecendo o quadro de infecção após sua implantação. Acreditamos que o 

único animal que teve cultura positiva na segunda coleta foi por ter sido a 

primeira a realizar o procedimento cirúrgico, que teve um tempo elevado de 

procedimento em comparação aos outros, favorecendo uma contaminação no 

trans operatório. 

Podemos notar que todos os pacientes do estudo tiveram complicações 

decorrentes do ao uso do stent, Millward et al. (1991) também utilizaram 

coelhos como modelo para inserção do stent expandido por balão no ureter, 

em seu estudo houve hidronefrose acentuada e tecido fibroso infiltrado entre a 

malha do stent obstruindo assim o seu lúmen ao final do experimento em 42 

dias. Atribuiu isto devido à pressão do stent gerando uma reação de corpo 

estranho na região ureteral, e não a força de expansão realizada pelo balão 

para dilatar o stent como se era esperado.  
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Em um estudo com coelhos realizado por Ezz El-deen, Khalaf & Abdel 

Rahim (1993), a análise macroscópica post mortem demonstrou que todos os 

animais tinham de moderado a grave grau de hidronefrose, com dilatação 

ureteral e espessamento generalizado da parede ureteral. Em análise 

microscópica o urotélio perdeu sua forma papilar e apresentava manchas de 

atrofia e hiperplasia com a parede muscular hipertrofiada e todas as camadas 

da parede ureteral, bem como o parênquima renal com infiltrado com células 

inflamatórias. Acreditamos que esta alteração como dilatação acentuada do 

ureter anterior ao stent e dilatação acentuada do tecido ureteral esteja 

correlacionada com o tamanho do stent utilizado, que possa ter gerado uma 

pressão muito forte na parede ureteral levando a uma reação inflamatória 

exacerbada. 

Foi descrito por Weisse et al. (2006), Choi, Lee & Hyun (2009),  Brace, 

Weisse & Berent (2013) em uretra que o diâmetro do stent deve ser 10% mais 

largo que a uretra adjacente à obstrução, e no comprimento é indicado que o 

stent ultrapasse 0,5 a 1cm para estar em contato com o tecido normal cranial e 

caudal à região estenosada. Liatsikos et al. (2007) referem que um diâmetro  

superior a 8 mm não deve ser implantado no ureter para alcançar um equilíbrio 

ideal entre restauração suficiente da luz ureteral e indução de estreitamento 

hiperplásico, porém não relata qual seria o diâmetro ideal a ser implantado no 

ureter.  

Ezz El-Deen, KHALAF & ABDEL RAHIM. (1993) utilizaram coelhos 

pesando entre 2 e 2,5 kg e canularam o ureter com um cateter de policloreto de 

vinilo de 1mm, estes autores relatam que o ureter dos coelhos poderiam 

acomodar um cateter ureteral de 4F (equivalente a 1,33mm). Em nosso estudo 

não havia a região estenosada, portanto não tínhamos como estipular um 

diâmetro ideal a ser implantado, e seguindo essas indicações usadas por 

outros autores, nota-se que extrapolou o tamanho que seria considerado o 

ideal, devido ao uso dos stents com diâmetro exacerbado podemos ter gerado  

um efeito negativo, com uma extensão excessiva da parede ureteral o que 

proporcionou mais reação de espessamento da parede ureteral. 
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É descrito por Ezz El-Deen, Khalaf & Abdel Rahim (1993) que as 

alterações observadas em exame histopatológico foram consideradas 

proporcionais ao período de tempo que os animais ficaram com o stent. Os que 

ficaram com o implante por uma semana demonstraram na histologia do rim e 

do ureter estavam normais e macroscopicamente causou dilatação ureteral, 

espessamento da parede ureteral, degeneração do epitélio e ausência de 

infecção. O grupo que permaneceu por duas semanas ou mais foi obstruído 

com incrustação e cálculos se formaram em suas malhas. Isto indica que as 

alterações observadas em nosso estudo já poderiam ser vistas com uma 

semana pós implantação do stent. 

É referido por Kallidonis et al. (2011) e LIatsikos et al. (1997) o uso de 

stents correlacionados a complicações como incrustação, migração e 

hiperplasia intraluminal. Podemos observar em nosso estudo que a principal 

complicação foi a incrustação e espessamento da parede ureteral. A 

hiperplasia urotelial representa um grande problema associado com o uso de 

stent metálico no ureter, pois a patência ureteral é influenciada pelo tecido 

hiperplásico formado no lúmen do stent, resultando em alguns casos, na 

reestenose do ureter, evitar a excessiva dilatação da área estriada do ureter e 

inserção cuidadosa é considerada necessário para prevenir a hiperplasia. A 

hiperplasia urotelial regride 4 a 6 semanas após o implante, assim o 

estreitamento ureteral o lúmen é evitado como relatado por Liatsikos et al. 

(1997), Barbalias et al; (1997), Thijssen et al; (1994). Nossos pacientes foram 

acompanhados somente por 30 dias, uma das possíveis falhas na avaliação da 

hiperplasia, seria necessário acompanha-los por 6 semanas como indica a 

literatura para ver se houve regressão do processo hiperplásico. 

Proposto por Hekimoglou et al. (1996) uma combinação de um stent 

auto expansível com um duplo pigtail colocados em dez pacientes com 

obstrução ureteral maligna. Seis pacientes haviam desenvolvido hidronefrose e 

precisou realizar troca de stents a cada três meses. O tecido hiperplásico e 

incrustação foram responsáveis pelo diâmetro reduzido do lúmen ureteral. Em 

outro estudo Ephrem et al. (2000) utilizaram um stent misto de poliéster em 

formato duplo pigtail e observaram dilatação ureteral e de pelve renal, 

espessamento da parede ureteral e variados graus de hidronefrose, entre 1 e 6 
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semanas. Apresentou hiperplasia melanocítica no urotélio em torno do orifício 

ureteral desenvolveu pielonefrite leve em um dos animais. Isto demonstra que 

tanto o stent metálico expansivo por balão como o duplo pigtail tem 

complicações similares, sendo assim não podemos afirmar que as 

complicações vistas nesse estudo contra indiquem o uso do BEMS.  

Kulkarni (2014) relata haver uma falta de consenso em relação ao 

tratamento definitivo em longo prazo das estenoses ureterais, tendo como 

opções os stents duplo pigtail, a drenagem por tubo de nefrostomia, os stents 

metálicos, o implante de stents extra-anatômicos, as correções laparoscópicas 

ou robóticas, os desvios urinários ou a nefrectomia. Estes autores classificam 

os stents metálicos como uma alternativa aos stents duplo pigtail devido a sua 

força compressiva o que impede o colapso do lúmen do stent e também ao fato 

de ter um "tempo de vida" mais longo devido às suas taxas de patência 

prolongadas.  

Como opção ao BEMS e duplo pigtail, Leitão et al. (2009) relatou há 10 

anos atrás, foram criados stents biodegradáveis, como vantagem não é 

necessário um novo procedimento para a remoção, tendo maior 

biocompatibilidade e com menores chances de estenose. Porém, até os dias 

atuais ainda se necessita de mais estudos, pois para existir viabilidade destes 

stents ele necessita sofrer uma degradação e eliminação total para que não 

deixe uma elevada taxa de fragmentos residuais, com necessidade de futuras 

extrações. 

Para Soria et al. (2013) e Kallidonis et al. (2011) o futuro dos stents 

ureterais metálicos depende de novos designs dinâmicos que permitem a 

adaptação ao peristaltismo. Podendo incluir os stents metálicos farmacológicos 

(com paclitaxel e zotarolimus), que são capazes de reduzir a formação de 

hiperplasia e os stents cobertos com tecido membranoso autólogo 

desenvolvido pela aplicação um novo conceito baseado em engenharia de 

tecidos in vivo.  

É referido por Kallidonis et al. (2011) que em coelhos, as obstruções e 

dilatação da pelve renal foram observadas na segunda semana através de 

exame de acompanhamento, e a reação hiperplásica estava presente em todos 
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os casos avaliados pela  histopatologia. Demonstrando que a patência ureteral 

pode ser comprometida pelo desenvolvimento de tecido hiperplástico saliente 

através das malhas do stent. Este tecido hiperplásico é responsável pela 

reestenose do ureter com um stent, levando à constrição da luz ureteral. Em 

analise histológica Flueckiger et al, (1993) sugerem que nas primeiras duas 

semanas há um edema reativo na parede do ureter que não é sugestivo de 

hiperplasia, porém esse edema pode levar a obstrução do lúmen ureteral, 

também relata configuração morfológica com característica da trombeta do 

ureter localizado na extremidade superior do stent.  

Para Kulkarni (2014) os stents metálicos podem ser adequados como 

parte dos cuidados paliativos em pacientes que apresentam doenças 

avançadas ou uma curta expectativa de vida. Esses stents também têm um 

lugar importante no tratamento de estenoses benignas recorrentes que 

falharam nos tratamentos convencionais. A opção de stents ureterais metálicos 

deve ser considerada como alternativa nos casos de obstrução, porém as 

alterações observadas neste estudo corroboram com a literatura, sobre a 

cautela com o uso dos BEMS devido ao balão poder causar uma dilatação 

excessiva da parede ureteral, e as complicações decorrentes do material do 

stent. 

    De acordo com Soria et al. (2005) mesmo os stents metálicos sendo de 

fácil implantação, eficaz e indicado muito para casos de estenoses em 

comparação a outras técnicas endourológicas, problemas relacionados ao 

desenho da próteses, fixação e comprimento correto do stent deve ser 

resolvido para prevenir a hiperplasia reduzindo a interação entre prótese, 

urotélio e peristaltismo.  

 

3.6 CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, o uso de stent metálico expansivo por balão ureteral é uma 

técnica minimamente invasiva que pode ser uma alternativa ao tratamento 

cirúrgico para restabelecer a patência ureteral, porém com um risco grande de 
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complicações, sendo necessário o cuidado na hora da inserção, na força de 

expansão do balão, tamanho escolhido para o uso do stent. 

Este trabalho mostrou que o coelho não é o modelo ideal para avaliação do 

BEMS em ureter, devido às características da sua urina, dificultando a análise 

dos resultados obtidos. 
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