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RESUMO 
 
Fimose é a dificuldade de exibir o pênis além dos limites do orifício prepucial. Isso ocorre geralmente 
quando a abertura do prepúcio é pequena dificultando assim a exposição do mesmo. Pode ser 
adquirida ou ter origem congênita, sendo neste caso detectada em neonatos, mas pode ser 
reconhecido tardiamente devido alteração de micção ou distensão do prepúcio. Já a adquirida pode 
ocorrer em qualquer idade devido à formação de tecido cicatricial após traumatismo ou neoplasia 
prepucial. Os animais acometidos podem apresentar retenção ou gotejamento de urina, incapacidade 
de cópula, descarga prepucial purulenta ou hemorrágica. O presente trabalho tem como objetivo 
relatar o caso de um canino com 25 dias de vida que não apresentava exposição do pênis e impedia 
que o animal urinasse. Devido a isso foi submetido à cirurgia para correção de fimose congênita.  
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Linha de Pesquisa: Embriologia na Medicina Veterinária 

 

 

ABSTRACT 
 

Phimosis is the difficulty of show the penis beyond the limits of the preputialorifice.This usually 
happens when the foreskin opening is small, being difficult to expose it. Can be acquired or be a 
congenital origin, in this case detected in neonates, but can be recognized late due by urine alteration 
or a foreskin distension. The acquired may occur at any age due to the formation of scar tissue after 
trauma or preputialneoplasia. Affected animals may have urine retention or dripping, inability to 
copulate, purulent or hemorrhagic preputial discharge. This paper aims to report the case of a 25-day-
old canine that had no penis exposure and prevented the animal from urinating. Because of this, he 
underwent surgery to correct congenital phimosis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A fimose ocorre devido a uma pequena ou inexistente abertura prepucial cuja 

origem pode ser traumática ou falha no seu desenvolvimento. Esse defeito pode 

acontecer também por fatores secundários como celulite, neoplasia peniana ou 
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prepucial (FOSSUM, 2008). Quando ocorre a diminuição do óstio prepucial, isso 

dificulta a exposição do pênis (NASCIMENTO; SANTOS, 2003). 

Essa doença pode ser diagnosticada em macho que é impossibilitado de 

copular ou em animais com gotejamento de urina devido ao acúmulo na cavidade 

prepucial (NELSON e COUTO, 2010). Devido aos sinais clínicos serem variáveis o 

animal pode ser assintomático ou apresentar uma obstrução completa das vias 

urinárias e vir a óbito (MOTHEO, 2015). 

Segundo Slatter (2007), a urina acumulada no prepúcio pode levar em 

balanopostite resultando em edema do prepúcio e ulceração decorrente de 

lambedura da região pelo animal. Para Fossum (2008) mesmo não havendo 

predisposição racial, os animais das raças labrador, pastor alemão e seus 

cruzamentos são mais susceptíveis a estenose congênita. É possível reconhecer a 

doença em filhotes, mas pode permanecer irreconhecível por meses. Já a adquirida 

é possível acontecer em qualquer idade do animal. O cão irá ficar com aumento de 

volume no prepúcio, pois não há abertura do mesmo, consequentemente ele não 

conseguirá urinar. 

As possíveis doenças que servem como diagnóstico diferencial incluem 

hermafroditismo, hipoplasia peniana e persistência do frênulo (MACPHAIL, 2014). 

Quando a doença ocorre na sua forma congênita o seu tratamento baseia-se na 

correção cirúrgica, já na adquirida é baseado no tratamento de sua afecção primária.  

(MORAILLON; BOUSSARIE; SÉNÉCAT, 2013). 

  Em casos de fimose por doenças infecciosas ou inflamatórias pode ser 

tratado com lavagem isotônica para diminuir a irritação da pele, antibioticoterapia, 

compressa morna e sonda uretral para desvio da urina. A cirurgia para reconstrução 

do orifício prepucial é realizada em casos de anomalia adquirida ou severa 

(FOSSUM, 2007). 

  A postioplastia é uma técnica utilizada para aumentar o orifício prepucial, 

potencializando a movimentação do pênis para dentro e fora do prepúcio. Podendo 

variar em forma circular ou no aumento do diâmetro circunferencial do óstio 

prepucial por meio de uma abertura em forma de cunha (WEIDE, 2006). 
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Esse trabalho tem como finalidade relatar um caso de fimose por estenose 

prepucial congênita em cão, no qual o seu tratamento baseou-se na correção 

cirúrgica com incisões elípticas ao redor do pênis para criar uma abertura prepucial. 

 

 
2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
2.1 Relato de caso 

 

Um cão macho, de vinte e cinco dias, da raça pit bull, com peso de 1,05 kg, 

com histórico de retenção e gotejamento de urina por uma minúscula abertura na 

cavidade abdominal, foi observada desde o seu nascimento (Figura 1), chegou ao 

Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT.  

Durante o exame físico, o mesmo apresentava desidratação moderada, 

linfonodos reativos, mucosas hipocoradas, presença de puliciose, taquicardia, 

frequência respiratória e temperatura retal estavam de acordo com os parâmetros 

fisiológicos para a sua idade e espécie. Foi observado que o animal apresentava 

agenesia do óstio prepucial (sem condições de sondagem) que impedia a exibição 

do pênis ocasionando em acúmulo de urina na bainha prepucial e vesícula urinária, 

o que deixava o animal com o abdômen abaulado.  

O diagnóstico de fimose por estenose congênita foi confirmado devido ao 

histórico do animal, achados do exame físico, juntamente com sua idade (Figura 2). 

 

Figura 1: Animal em decúbito dorsal, sem exposição do pênis e condição de sondagem. Nota-se 

ainda o aumento de volume na região correspondente ao pênis devido ao acúmulo de urina 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

Figura 2: Animal em estação, com distensão abdominal devido ao acúmulo de urina. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Para a fimose congênita foi realizada correção cirúrgica, foi administrado 

como medicamento pré-anestésico a morfina (0,2 mg/kg) por via intra-muscular. A 

indução foi realizada como propofol (6 mg/kg) por via intra-venosa e manutenção 

com isoflurano via máscara. Também foi realizada anestesia epidural com lidocaína 

(0,2 ml/kg). No período transoperatório foi administrado por via intra-venosa fentanil 

(1,5 microgramas) como analgésico e ampicilina (20 mg/kg) como antibiótico. 

Em seguida o animal foi posicionado em decúbito dorsal sendo realizada uma 

incisão sobre a região que correspondia ao local que seria o prepúcio e se 

encontrava intumescida devido ao acúmulo de urina e localizou-se o pênis. Em 

seguida a incisão foi estendida cranialmente, seguida por debridamento do tecido 

subcutâneo devido à extensa lesão química causada pelo acúmulo de urina (Figura 

3). O próximo passo foi à recriação do óstio prepucial, na qual inicialmente foi 

posicionado um catéter uretral e foram realizadas duas incisões elípticas ao redor do 

pênis, sendo então suturadas a mucosa prepucial à pele com fio nylon 4-0 e padrão 

simples separado. As bordas dos tecidos foram aproximadas com fio vicryl 2-0 e 

padrão simples separado, posteriormente foi realizada a sutura de pele com fio nylon 

4-0 e padrão simples separado (Figura 4). 

 

Figura 3: Local com lesão química causada pela retenção de urina. 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4: Resultado imediato após a sutura com padrão simples separado. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal.  

 

Logo após a recuperação anestésica o paciente ingeriu ração pastosa, água, 

e em seguida defecou e urinou normalmente. Os parâmetros fisiológicos como 

frequência respiratória, cardíaca e temperatura retal estavam dentro da normalidade 

para a espécie. 

Como tratamento pós-operatório foram prescritos por via oral meloxicam (0,2 

mg/kg, SID) durante cinco dias e amoxicilina+clavulanato (12,5 mg/kg BID) por dez 

dias. Como tratamento tópico foi prescrito rifamicina spray três vezes ao dia (TID) 

sendo indicada antes de cada aplicação a limpeza com soro fisiológico e gaze, 

juntamente com o uso do colar elizabetano. Entretanto, um dia após a cirurgia a 

tutora relatou que o animal foi a óbito, não sendo possível identificar a causa da 

morte. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como descrito nesse trabalho, foi observado o aumento do volume da 

cavidade abdominal devido à grande quantidade de urina retida resultante da baixa 

eliminação urinária, conforme o descrito por Nelson e Couto (2015). 

Como relatado nesse caso, houve alterações na frequência cardíaca e 

hidratação do animal, o que distingue de Hungria (2013) que descreve que não 

houve essas alterações. Em contrapartida para diagnosticar a doença, ambos foram 

baseados em histórico, exame físico e idade do paciente.  

Conforme a literatura de Moraillon, R.; Boussarie, Y. L. D.; Sénécat, O. (2013) 

alguns animais não apresentam sintomas, apesar da retenção de urina na cavidade 

prepucial e distensão da bainha. Podendo causar uma irritação ou inflamação devido 

à retenção. No presente caso clínico, houve uma lesão química devido ao acúmulo 

de urina.  

Para Motheo (2015) o diagnóstico para a doença é baseado em histórico e 

sinais clínicos, além da dificuldade na exposição do pênis. Conferindo com o caso 

relatado. De acordo com Macphail (2014) em sua literatura, o diagnóstico é baseado 

na identificação de uma inexistente ou pequena abertura prepucial, com retenção ou 

gotejamento de urina. E que exames como diagnóstico por imagem e alterações 

laboratoriais são inespecíficos para essa doença. O que confirma com o caso 

relatado.   

O tratamento da fimose congênita é apenas cirúrgico e baseia-se na 

reconstrução do orifício prepucial, com o propósito de aumentar o orifício prepucial, 

possibilitando o movimento ilimitado do pênis para dentro e fora do prepúcio 

conforme Machpail (2014). Como apresentado no caso relatado, onde foi feita uma 

reconstrução do orifício prepucial, para movimentos irrestritos do pênis.  

Ao exame físico do canino descrito, pode-se observar que o mesmo não 

possuía o prepúcio e dificuldade para expor o pênis, concordando com Motheo 

(2015) que descreve que o macho tem o estreitamento do óstio prepucial e 

consequentemente não conseguindo expor o pênis. Conforme Macphail (2014) e 

Slatter (2007) a fimose em sua forma congênita é vista em cães neonatos, como foi 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano V .v 8, n 1,  maio, 2017. 
 

o caso do animal descrito, que com apenas vinte e cinco dias de vida foi possível 

observar a doença. 

Hanson e Maddison (2010) descreveram o uso de meloxicam para controle da 

dor pós-operatória. Segundo Andrade e Giuffrida (2008) que a rifamicina spray é 

utilizada topicamente em lesões de pele ou ferida cirúrgica, pois é eficaz para 

infecções intracelulares.  Ainda de acordo com esses autores a associação entre 

amoxicilina+clavulanato de potássio auxiliam no tratamento de piodermatite pois não 

são inativadas pelas beta-lactamases.  

Volpato et al. (2010) descreve que há duas técnicas mais utilizadas, elas 

consistem na abertura do orifício prepucial em forma de cunha ou aumento do 

diâmetro circunferencial do óstio prepucial. O que confirma com o caso descrito, pois 

no presente caso foi realizada a abertura do orifício prepucial.  

Para realizar o procedimento cirúrgico Weide et al. (2006) relataram que foi 

realizada uma incisão em torno do óstio prepucial e excisão da mucosa, ampliando a 

incisão do prepúcio em formato triangular, realizando pontos de reparo entre as 

regiões da mucosa e da pele, para melhor união dos tecidos.  Para a sutura foi 

realizado pontos simples separados tanto na mucosa, como na pele, com o fio não 

absorvível, assim como foi realizado no caso apresentado.  

Vadalia, Patel e Kumar (2015) relata que em seu trabalho o animal descrito 

teve uma boa recuperação, se alimentando e ingerindo água normalmente, como 

pós-operatório foi receitado lubrificante para o pênis, juntamente com o uso do colar 

elisabetano, por via oral foi prescrito amoxilina-clavulanato de potássio por quatro 

dias, meloxicam (0,2 mg/kg) por três dias. Condizendo com o caso relatado neste 

trabalho, com exceção do uso de rifocina spray.  

 
 
4. CONCLUSÃO 

 
A fimose pode ocorrer de forma adquirida ou congênita, com isso é 

necessário saber identificar qual condição o animal apresenta mediante exame 

físico, histórico e idade do animal. Em sua forma congênita como foi apresentado 

neste trabalho, é preciso fazer precocemente a correção cirúrgica para a recriação 
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do óstio prepucial, aumentando o orifício prepucial e permitindo que o movimento do 

pênis seja irrestrito.  
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