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Programação
24/11/2016 (QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO
13:00

14:00

15:00

16:00

SALA 1
ONCOLOGIA
Cirurgia reconstrutiva em
região de períneo após
exérese tumoral (Prof. Dr.
Jorge Luiz Costa Castro - PUCPR)

ONCOLOGIA
Associação de retalhos de
padrão axial e subdérmico
na cirurgia oncológica (Prof.
Dr. Rafael Ricardo Huppes UNINGÁ-PR)
ONCOLOGIA
Os principais segredos para
alcançar o sucesso na cirurgia
oncológica (Prof. Dr. Carlos
Roberto Daleck - FCAV/UNESP
- SP)

Intervalo

SALA 2
ORTOPEDIA
Tratamento das lesões do
ligamento cruzado em cães
pequenos e gatos (Bruno
Testoni Lins)
TPLO tips and tricks (Prof. Dr.
Esteban Mele - Universidad de
Buenos Aires - Argentina)
ORTOPEDIA
Luxación patelar, buena
planificación
buenos
resultados (Prof. Dr. Esteban
Mele - Universidad de Buenos
Aires - Argentina)
ORTOPEDIA
“Será mesmo tudo displasia?”
Um paralelo entre a Medicina
e a Veterinária sobre
displasia coxo femoral e seus
tratamentos (Dr. Alexandre
Schmaedecke - AOVet - SP)
Uso clínico da Prótese do
Quadril em cães e gatos (MSc.
Wanderley Severo dos Santos
Júnior - Clínica Veterinária Vila
Isabel - RJ)
Intervalo

SALA 3
EQUINOS
Acessos
e
exploração
laparoscópica em equinos
(Prof. Dr. Carlos Afonso Beck UFRGS - RS)

SALA 4
RUMINANTES
Pespectivas da cirugias a
campo em ruminantes (Prof.
Dr. Rogério Rabelo - CAJ/UFGGO)

EQUINOS
Rotina e pesquisa da
videocirurgia em equinos
(Prof. Dr. Pedro Paulo M.
Teixeira - UFPA - PA)

RUMINANTES
ODONTOLOGIA
Novas
perspectivas
de Cirurgia periodontal (Dr.
fitoterapia na reparação de Floriano Pinheiro Silva feridas em bovinos (Prof. Dr. Odontozoo-DF)
Tiago Treichel - URV-GO)

EQUINOS
Toracoscopia em equinos
(Prof. Dr. Peterson Dorndusch
- UFPR - PR)

RUMINANTES
Abordagens cirúrgicas das
afecções
umbilicais
em
ruminantes: do campo ao
centro cirúrgico (Prof. Dr.
Rodrigo Norberto Pereira UFLA-MG)

ODONTOLOGIA
Importância da radiografia
intra-oral na escolha da
estratégia
cirúrgica
em
odontologia (Dr. Floriano
Pinheiro Silva - OdontozooDF)

Intervalo

Intervalo

Intervalo
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SALA 5
ODONTOLOGIA
Extrações dentárias: como,
quando e porque (Dr. Floriano
Pinheiro Silva - OdontozooDF)
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16:30

ORTOPEDIA
Luxación
coxofemoral
traumática (Prof. Dr. Esteban
Mele - Universidad de Buenos
Aires - Argentina)

17:30

Displasia
Fiseal
(Bruno
Watanabe Minto - FCAV/
UNESP - SP)
ORTOPEDIA
Desmistificando a prótese de
cotovelo em cães (Wanderley
Severo dos Santos Júnior)

18:30

Seção
Novos
Talentos:
Atualidades no tratamento
das fraturas vertebrais (MSc.
Paulo Vinicius Tertuliano
Marinho - FMVZ/USP - SP)
ORTOPEDIA
Seção
Novos
Talentos:
Fraturas da pelve: quando
operar? (MSc. Paulo Vinicius
Tertuliano Marinho - FMVZ/
USP - SP)

ONCOLOGIA
Atualidades no tratamento
do osteossarcoma (Prof. Dr.
Cristiano Gomes - UFSC - SC)

EQUINOS
Ovaliectomia
e
criptorquidectomia
laparoscópica em equinos
(Prof. Dr. Peterson Dorndusch
- UFPR - PR)

RUMINANTES
ODONTOLOGIA
Rotina e pesquisa da Manejo das fendas palatinas
videocirurgia em ruminantes (Dr. Marcello Roza - RJ)
(Prof. Dr. Pedro Paulo Teixeira
- UFPA-PA) Mesa Redonda

ONCOLOGIA
Mesa Redonda: Complicações
cirúrgicas após a exérese
de mastocitomas: como
minimizá-las (Rafael Ricardo
Huppes, Jorge Luiz Costa
Castro e Cristiano Gomes)

EQUINOS
Cirurgias de laringe em
equinos (Prof. Dr. Luis Cláudio
L. C. da Silva - FMVZ/USP - SP)

RUMINANTES
Correção videocirúrgica no
deslocamento de abomaso
(Prof. Dr. Peterson Dornbusch
- UFPR-PR)

ODONTOLOGIA
Biossegurança em ambientes
hospitalares veterinários (Dr.
Marcello Roza - RJ)

ONCOLOGIA
Mesa Redonda: Qual deve ser
a conduta cirúrgica frente ao
diagnóstico de neoplasias
de tireóide? (Carlos Roberto
Daleck, Rafael Ricardo Huppes
e Jorge Luiz Costa Castro)

EQUINOS
Sinuscopia em equinos (Prof.
Dr. Luis Cláudio L. C. da Silva FMVZ/USP - SP)

RUMINANTES
Avanços no diagnostico e
tratamento cirúrgico das
afecções ginecológicas e
obstétricas da fêmea bovina
(Prof. Dr. Luiz Antônio Franco
da Silva - EVZ/UFG-GO)

ODONTOLOGIA
O que fazer com fraturas
dentárias (Dr. Marcello Roza RJ)
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Ovariectomia videocirúrgica
em ovinos (Prof. Dr. Felipe
Farias Pereira da Câmara
Barros - UNIFRA-SP)
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25/11/2016 (SEXTA-FEIRA
HORÁRIO
13:00

14:00

15:00

16:00

SALA 1
ORTOPEDIA

SALA 2
EQUINOS - Seção AOVET

SALA 3
ONCOLOGIA

SALA 5
CIRURGIA
TORÁCICA
E
INTENSIVISMO
Entendendo o strain no manejo What is AOVET (Prof. Dr. André Penectomia ou plastias em Como se capacitar para atuar em A ventilação mecânica no
de fraturas (Dr. Bruno Testoni Lins Zoppa - FMVZ/USP-SP)
neoplasias de prepúcio em cães videocirurgia (Prof. PhD. Francisco pós-operatório
da
cirurgia
- AOVet - SP)
(Prof. Dr. Rafael Ricardo Huppes - Miguel Sanchez Margallo – cardiotorácica
(Prof.
MSc.
UNINGÁ-PR)
CCMIJU – Espanha)
Guilherme Monteiro – Canne e
Gatto –RJ)
Avaliação pré-operatória do
equino com trauma ortopédico
(Prof. Dr. Rodrigo Romero - FMVZ/
USP-SP)
Placas
bloqueadas
vs
convencionais (Dr. Alexandre
Schmaedecke - AOVet - SP)
ORTOPEDIA
EQUINOS - Seção AOVET
ONCOLOGIA
VIDEOCIURGIA
CIRURGIA
TORÁCICA
E
INTENSIVISMO
Tratamiento de las fracturas de Reparação óssea (Prof. Dr. André Dicas cirúrgicas para melhorar o Inovações
tecnológicas
na O controle da dor nas toracotomias
radio y ulna (Prof. Dr. Esteban Mele Zoppa - FMVZ/USP-SP)
prognóstico de pacientes com videocirurgia veterinária (Prof. (Prof.ª Dr.ª Fernanda Antunes –
- Universidad de Buenos Aires neoplasias perineais (Prof. Dr. PhD. Francisco Miguel Sanchez UENF – RJ)
Argentina)
Carlos Roberto Daleck - FCAV/ Margallo – CCMIJU – Espanha)
UNESP - SP)
Implantes ortopédicos (Prof. Dr.
André Zoppa - FMVZ/USP-SP)
Seleção de casos para o uso das
Hastes Bloqueadas (Dr. Alexandre
Schmaedecke - AOVet - SP)
ORTOPEDIA
EQUINOS - Seção AOVET
ONCOLOGIA
VIDEOCIURGIA
CIRURGIA
TORÁCICA
E
INTENSIVISMO
Análise da locomoção (Prof.ª Dr.ª Complex fractures of the carpal O emprego de biomateriais na
Panorama
mundial
da Sepse e as cirurgias torácicas (Prof.
Sheila Canevese Rahal - FMVZ/ bones (Prof. PhD. Alan Nixon - cirurgia oncológica (Prof. Dr. videocirurgia Vetreninária (Prof. Dr. MSc. Guilherme Monteiro – Canne
UNESP - SP)
Conrell University - USA)
Cristiano Gomes - UFSC - SC)
Paul Coronel Reyes - Unversidad e Gatto –RJ)
Central de Venezuela - Caracas Venezuela)
Modelos para treinamento de
videocirurgia (Prof. Dr. Carlos
Afonso Beck - UFRGS - RS)
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
ISSN 21774780

6

SALA 4
VIDEOCIURGIA
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16:30

17:30

ORTOPEDIA

EQUINOS - Seção AOVET

ONCOLOGIA

VIDEOCIURGIA

Qual o seu diagnóstico? Qual seu
tratamento? (Prof.ª Dr.ª Sheila
Canevese Rahal - FMVZ/UNESP SP)

Arthroscopic-assisted treatment
of sesamoid fractures (Prof. PhD.
Alan Nixon - Conrell University USA)

Precisamos
melhorar
a
recuperação pós-operatória dos
pacientes com neoplasias em
cavidade nasal ou maxila (Prof. Dr.
Jorge Luiz Costa Castro - PUC-PR)

O que há de mais recente no
diagnóstico e tratamento do
SOVAB – Sindrome Obstrutivo das
Vias Aéreas dos Braquicéfalos (Dr.
Fausto Brandão – KARL STORZ –
Portugal)

ONCOLOGIA

VIDEOCIURGIA

Deformidades congênitas (Prof.ª
Dr.ª Sheila Canevese Rahal - FMVZ/
UNESP - SP)
ORTOPEDIA
EQUINOS - Seção AOVET
Seção Novos Talentos: Manejo
das não uniões em pequenos
animais (Luis Guilherme de Faria,
Guilherme Galhardo Franco

18:30

ORTOPEDIA

Methods of cartilage repair as
adjuvant for treatment of articular
fractures (Prof. PhD. Alan Nixon Conrell University - USA)

EQUINOS - Seção AOVET

Mesa Redonda: Qual é o limite
da cirurgia oncológica? Quando a
neoplasia é realmente inoperável
(Jorge Luiz Costa Castro, Cristiano
Gomes e Carlos Roberto Daleck)

ONCOLOGIA

Seção Novos Talentos: Manejo Mesa Redondna: Dicussão de
das não uniões em pequenos casos clínicos (André Zoppa,
animais (Fernando Yoiti Alan Nixon, Rodrigo Romero)
Kawamoto, Lívia de Paula
Coelho)

Mesa
Redonda:
Linfadenectomias – um
grande desafio na cirurgia
oncológica (Cristiano Gomes,
Carlos Roberto Daleck e Rafael
Huppes)
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CIRURGIA
TORÁCICA
E
INTENSIVISMO
Mesa Redonda – Ressecções
pulmonares:
principais
complicações (Profª PhD. Maria
Angélica Baron – Instituto
Qualittas de Pós-Graduação –
Curitiba – PR; Prof. Dr. Daniel
Jarrouge – ANCLIVEPA – SP)

CIRURGIA
TORÁCICA
E
INTENSIVISMO
A turbinectomia assistida por Reconstrução da parede torácica
laser no tratamento do SOVAB (Dr. (Profª PhD. Maria Angélica Baron
Fausto Brandão – KARL STORZ – – Instituto Qualittas de PósPortugal)
Graduação – Curitiba – PR)
Seleção de casos clínicos em
videocirurgia (Prof. Dr. Maurício
Veloso Brun – UFSM – RS; Prof. Dr.
Marco Augusto Machado Silva –
UPF – RS)
VIDEOCIURGIA
INTENSIVISMO

Mesa
Redonda
Internacional:
Discutindo
os temas abordados com os
conferencistas (Paul Coronel
Reyes,
Fausto
Brandão,
Carlos Afonso de Castro Beck,
Maurício Veloso Brun, Marco
Augusto Machado Silva)

Mesa Redonda – Quilotórax:
como eu trato? (Prof. Dr. André
Lacerda de Abreu Oliveira –
UENF – RJ; Prof. Dr. Daniel
Jarrouge – ANCLIVEPA – SP)
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26/11/2016 (SÁBADO)
HORÁRIO
13:00

SALA 2
EQUINOS
Estabilização do paciente crítico
para cirurgias de abdome agudo:
pré, trans e pós-operatório (Prof.ª
Dr.ª Cassia Maria Molinaro Coelho UFRRJ - RJ)
NEUROLOGIA
EQUINOS
Hidrocefalia: O que podemos Cirurgia de cólica em equinos: um
aprender com a medicina humana? panorama da realidade brasileira (Dr. Marcelo Volpon - USP - SP)
parte 1 (Prof. Dr. Rodrigo Norberto
Pereira - UFLA - MG)
NEUROLOGIA
EQUINOS
Cirurgia avalvular para hidrocefalia Cirurgia de cólica em equinos: um
(Dr. Ragnar Franco Schamall - RJ)
panorama da realidade brasileira parte 2 (Prof. Dr. Rodrigo Norberto
Pereira - UFLA - MG)

SALA 3
FELINOS
Quando a obstrução intestinal
recidiva - tricobenzoar em gatos
(Prof.ª Dr.ª Heloisa Justen - UFRRJ RJ)

SALA 4
OFTALMOLOGIA
Uso de células tronco em
oftalmologia veterinária (Dr. Ney Luiz
Pipi - UFSM - RS)

SALA 5
NOVAS TERAPIAS
Fisioterapia e reabilitação pósoperatória (MSc. Amanda Andrade UFSM - RS)

FELINOS
O inimigo silencioso - uretrólitos
(Prof. Dr. André Lacerda de Abreu
Oliveira – UENF – RJ)

NOVAS TERAPIAS
Possibilidades da terapia celular nas
cirurgias ortopédicas (Dr.ª Patrícia
Malard - Laboratório Bio Cell - DF)

16:00
16:30

Intervalo
NEUROLOGIA
Cirurgia valvular para hidrocefalia
(Dr. Richard Figueiras - DF)

Intervalo
CIRURGIA TORÁCICA E INTENSIVISMO
Circulação extracorpórea (CEC) (Prof.
Dr. André Lacerda de Abreu Oliveira
– UENF – RJ)

17:30

NEUROLOGIA
Mesa Redonda: Casos, perguntas e
respostas – Parte 1 (Prof. Dr. Bruno
Junta Torres - UFPE - PE; Dr. Marcelo
Volpon - USP - SP; Dr. Ragnar Franco
Schamall - RJ; Dr. Richard Figueiras DF)
NEUROLOGIA
Mesa Redonda: Casos, perguntas e
respostas – Parte 2 (Prof. Dr. Bruno
Junta Torres - UFPE - PE; Dr. Marcelo
Volpon - USP - SP; Dr. Ragnar Franco
Schamall - RJ; Dr. Richard Figueiras DF)

Intervalo
EQUINOS
Regenerative techniques, including
PRP and cell therapy, for tendon and
ligament disease (Prof. PhD. Alan
Nixon - Conrell University - USA)
EQUINOS
Momento pré-operatório: cuidados
administrativos, hospitalares e com
o paciente (Prof. Dr. Rodrigo Romero
Corrêa - FMVZ/USP - SP)

OFTALMOLOGIA
Cirurgia de catarata em núcleos
instáveis e luxados (Dr. João Alfredo
Kliener - Vetweb Oftalmologia
Veterinária - Curitiba, PR)
OFTALMOLOGIA
Implante de Lente Intraocular Acrílica
Dobrável suturada no sulco ciliar
em cães (Dr. João Alfredo Kliener Vetweb Oftalmologia Veterinária Curitiba, PR)
Intervalo
FELINOS
Uso de plasma rico em plaquetas
para indução de consolidação óssea
em gatos (Prof. Dr. Ricardo Siqueira UFRRJ - RJ)
FELINOS
Complicações no quilotórax (Prof.ª
Dr.ª Heloisa Justen - UFRRJ - RJ)

EQUINOS
Complicações com a ferida cirúrgica
após a laparotomia (Prof. Dr. André
Zoppa - FMVZ/USP-SP)

CIRURGIA TORÁCICA E INTENSIVISMO
Cirurgia das vias aéreas superiores
(Prof. Dr. Patrício Torres - Instituto
Quirurgico Veterinário - Chile)

FELINOS
Casos clínicos e cirúrgicos em gatoso que já fiz... (Prof. Dr. André Lacerda
de Abreu Oliveira – UENF – RJ)

ANIMAIS SILVESTRES
Videocirurgia de Selvagens (Prof.ª
MSc. Michelli Westphal de Ataide UPF - RS)

14:00

15:00

18:30

SALA 1
NEUROLOGIA
Bases
anatomofuncionais
e
patogenia do sistema venticular
(Prof. Dr. Bruno Junta Torres - UFPE PE)

FELINOS
Síndrome da queda de grandes
alturas (Prof.ª Dr.ª Heloisa Justen UFRRJ - RJ)

CIRURGIA TORÁCICA E INTENSIVISMO
Princípios da cirurgia torácica
(Prof. Dr. Patrício Torres - Instituto
Quirurgico Veterinário - Chile)
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NOVAS TERAPIAS
Vantagens e desvantagens da
utilização das células-tronco na
neurocirurgia (Dr.ª Patrícia Malard Laboratório Bio Cell - DF)
Intervalo
ANIMAIS SILVESTRES
Novas tecnologias aplicadas a
ortopedia de bico em aves (Dr.
Roberto Fecchio - USP - SP)
ANIMAIS SILVESTRES
Anestesia e controle de dor em
tartarugas marinhas (Dr. Gustavo
Dutra - Aquário Municipal de Santos
- SP)
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27/11/2016 (DOMINDO)
HORÁRIO
08:00

09:00

10:00
10:30

11:30

SALA 1
CIRURGIA TORÁCICA E
INTENSIVISMO
Cirurgia endocardiovascular
(cateterismo) (Dr. Paulo
Juliani - InCor - Instituto do
Cpração - SP)

SALA 2
FELINOS

SALA 3
NOVAS TERAPIAS

SALA 4
ANIMAIS SILVESTRES

SALA 5
OFTALMOLOGIA

Cirurgia reconstrutora em
Uso de células tronco em
gatos – é diferente? (Dr.ª
cirurgia veteirnária (Prof. Dr.
Carmen Helena Vasconcellos - Ney Luis Pippi)
Hospital Botafogo-RJ)

Traumatologia buco‐
maxilofacial em animais
selvagens (Dr. Roberto
Fecchio - USP - SP)

CIRURGIA TORÁCICA E
INTENSIVISMO
Correção de hérnias
diafragmáticas (Prof. Dr.
Daniel Müller – UFSM - RS)

FELINOS

NOVAS TERAPIAS

ANIMAIS SILVESTRES

Permanência de lágrimas
artificiais em olhos de cães e
gatos... Quanto tempo temos
que instilar para manter
lubrificado quando o olho
está seco? (Prf. Dr. Alexandre
Pinto Ribeiro - UFMT - MT)
OFTALMOLOGIA

Lesões articulares - casos
clínicos e cirúrgicos em gatos
(Prof. Dr. Ricardo Siqueira UFRRJ - RJ)

Cuidados intensivos em
répteis e aves (Dr. Gustavo
Dutra - Aquário Municipal de
Santos - SP)

Intervalo
CIRURGIA TORÁCICA E
INTENSIVISMO
Trauma torácico (Dr. Daniel
Jarrouge – Anclivepa - SP)

Intervalo
FELINOS

Contribuições para a
utilização de células
estromais mesenquimais na
reparação e transplante de
pele (Prof. Dr. Tiago Eilers
Treichel - URV - GO)
Intervalo
NOVAS TERAPIAS

Intervalo
ANIMAIS SILVESTRES

Transplantes de córnea indicações, expectativas
em oftalmologia veterinária
(Prof.ª Dr.ª Bianca da Costa
Martins - University of Illinois
– EUA)
Intervalo
OFTALMOLOGIA

Neoplasias mamárias em
gatas - onde errei... (Dr.ª
Carmen Helena Vasconcellos Hospital Botafogo-RJ)

Utilização de células tronco
no transplante de bexiga
(Prof. Dr. Saulo Tadeu Lemos
Pinto Filho - UFSM - RS)

Reanimação cerebro‐
cardiopulmonar em animais
silvestres (Prof.ª MSc. Michelli
Westphal de Ataide - UPF RS)
-

Apresentação e discussão de
casos clínicos de transplante
corneal em animais (Prof.ª
Dr.ª Bianca da Costa Martins University of Illinois – EUA)
-

Solenidade de encerramento -

-
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Introdução

2011; RABELO e SILVA, 2011). Para a criação destes animais, pequenas áreas são demandadas,
as raças mais comuns tendem a ser mais dóceis, tornando assim o manejo menos árduo. Os
custos com equipamentos, construções, confinamento e manutenção são mais baixos, além
do desgaste dos equipamentos serem menores (SILVA, 2000). Provavelmente, o porte pequeno
dos mini bovinos e suas particularidades morfológicas e anatômicas contribuam para que o
prepúcio desses animais seja mais vulnerável a traumatismos, pois não são raros os casos que
essa estrutura anatômica entra em contato com o solo quando esses bovinos se apresentam em
posição quadrupedal. Independente do porte pequeno dos mini bovinos, o tratamento pode
ser conservativo e/ou cirúrgico, devendo ser conduzido mediante a avaliação do quadro clínico
do paciente, valor zootécnico do animal, infraestrutura da propriedade e mão-de-obra para
condução do pós-operatório (RABELO et al. 2006).
Objetivo

Dentre as afecções que acometem o trato reprodutor de touros, a acropostite-fimose é uma das
mais importantes (RABELO et al. 2008; CALCIOLARI et al. 2016). A enfermidade caracteriza-se
por apresentar processo inflamatório crônico da bainha interna do prepúcio associado à lesão,
aumento de volume, edema, miíases, hemorragias, estenose do óstio prepucial, limitação à
exposição peniana, necrose e, eventualmente, a balanite (MARQUES et al. 1998; NASCIMENTO
e SANTOS, 2011; RABELO e SILVA, 2011). As particularidades morfológicas e anatômicas de
algumas raças podem predispor à ocorrência dessa enfermidade (ASHDOWN, 2006). Acrescentese a este fato, pastagens mal manejadas, com ervas daninhas, plantas espinhosas e/ou lenhosas,
ectoparasitas e traumas mecânicos provocados por bicadas de aves de rapina e domésticas,
atuando como importantes fatores de risco (DESROCHERS, 1995; RABELO e SILVA, 2011). O
prolapso da mucosa prepucial seguido de traumatismos diversos constitui a principal causa
e, em geral, os touros com bainha prepucial interna pendulosa são os mais acometidos (SILVA
et al. 1998). A enfermidade já foi relatada em diferentes raças, incluindo Nelore, Gir, Indubrasil,
Tabapuã, Santa Gertrudis e Guzerá, mas em mini bovinos não foi encontrado relatos na literatura
consultada (DESROCHERS, 1995; SILVA et al. 1998; MARQUES et al. 1998; NASCIMENTO e SANTOS,

O presente trabalho objetivou relatar aspectos relacionados ao diagnóstico e ao tratamento de
acropostite-fimose em um mini bovino mestiço (Santa Rosália X Holandesa).
Metodologia
Foi atendido no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal
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de Goiás, no mês de junho de 2016, um mini boi, mestiço (Santa Rosália X Holandesa), de
seis anos de idade e 540 kg de peso corporal com histórico de processo inflamatório crônico
na bainha prepucial interna associado a edema, miíases, hemorragia e necrose. Segundo
o proprietário, o problema teve início há cerca de um ano e houve várias tentativas de
tratamento conservativo com antibióticos sistêmicos e produtos tópicos. Durante a inspeção
clínica, observou-se que o animal pisava na extremidade do prepúcio enquanto caminhava.
Diante da confirmação do diagnóstico de acropostite-fimose, foi recomendado tratamento
cirúrgico que foi realizado durante aula prática de Patologia Clínica Cirúrgica dos Grandes
Animais, protocolo CEUA-UFG, no 021/2016.

cirúrgica.
O animal foi observado por aproximadamente 21 dias, nesse período ocorreu cicatrização
completa da ferida cirúrgica e não houve recrudescimento do processo inflamatório prepucial.
Os resultados indicaram que o tratamento empregado foi adequado, mas devido à escassez
ou inexistência de trabalhos na literatura científica sobre a ocorrência de acropostite em mini
bovinos, estudos mais amplos devem ser realizados para confirmar se existe predisposição
desses animais a enfermidade ou se o presente caso trata-se de um achado eventual.
Resultados e discussão
Embora a acropostite-fimose seja uma alteração reprodutiva comumente diagnosticada
em touros zebuínos, principalmente pelo fato desses bovinos possuírem prepúcios
pendulosos, não encontrou-se na literatura relatos sobre a ocorrência dessa enfermidade
em mini bovinos (DESROCHERS, 1995; SILVA et al. 1998; MARQUES et al. 1998; ASHDOWN,
2006; NASCIMENTO e SANTOS, 2011; RABELO e SILVA, 2011; CALCIOLARI et al. 2016). Os
mini bovinos podem ser alojados em pequenas áreas, são, em sua maioria, dóceis e podem
ser utilizados como atrações em feiras agropecuárias (FIDELIS JUNIOR, et al. 2011), o que
torna a criação desses animais uma atividade lucrativa. Entretanto, a seleção de animais
visando diminuir a estatura, pode resultar em diversos problemas de conformação, incluindo
alterações morfológicas e anatômicas prepuciais que predispõe à ocorrência de acropostitefimose (ASHDOWN, 2006; RABELO e SILVA, 2011), comprometendo a eficiência reprodutiva e
tornando a criação menos atrativa. Supõe-se que os mini bovinos naturalmente selecionados
pelo cruzamento de indivíduos com baixa estatura, resultem em animais com poucos
problemas de conformação, exceto alguns animais mestiços, cujos cruzamentos ocorreram
sem a preocupação dos criadores em originar animais com prepúcios pendulosos. Nesses
casos, pode-se realizar a redução cirúrgica do prepúcio (RABELO e SILVA, 2011), entretanto
essa característica fenotípica continuará sendo transmitida para as próximas gerações.

O pré-operatório constou de jejum completo de 24 horas e, posteriormente, sedação
com cloridrato de xilazina a 2% por via intravenosa na dose de 0,05 mg/kg. Em seguida,
realizou-se a contenção em decúbito lateral direito, usando almofadas para proteger
especialmente a região escapular de eventuais neurites e miosites. Além disso, foram
utilizadas peias apropriadas para contenção dos membros locomotores, evitando o contato
direto das cordas com a pele do animal (SILVA et al. 2012). Prosseguiu-se o preparo do
campo operatório e lavagem intra-prepucial com solução à base de iodopovidine. Realizouse anestesia local infiltrativa com cloridrato de lidocaína a 2% sem vaso constritor. A técnica
cirúrgica baseou-se na circuncisão e remoção da fibrose adotando a técnica de Silva et al.
(1994).
Estabeleceu-se como medidas pós-operatórias antibioticoterapia a base de benzilpenicilina
procaína na dose de 30.000 UI/kg de peso corporal, a cada 48 horas, durante 8 dias.
Prescreveu-se também anti-inflamatório não esteroidal a base de cetoprofeno na dosagem
de 2 mg/kg de peso corporal a cada 24 horas durante 3 dias. Além disso, foram realizadas
duchas com água sobre pressão e aplicação de pomada cicatrizante na ferida cirúrgica
como auxiliares do processo de cicatrização. Para proteger a ferida cirúrgica de eventuais
traumatismos e minimizar a contaminação pós-operatória recomendou-se o uso de um
avental confeccionado em tecido de algodão, que foi trocado duas vezes ao dia no momento
da realização dos curativos (SILVA et al. 1994). Os pontos empregados para fixar a bainha
prepucial interna à pele do óstio prepucial foram removidos após 14 dias do ato cirúrgico.
Nessa ocasião, o bovino apresentava micção normal, redução do edema e a cicatrização
da ferida evoluindo dentro dos padrões aceitáveis para essa modalidade de intervenção

Um achado que chamou a atenção foi o tamanho do prepúcio do animal. Conforme afirmaram
Ashdown (2006), as particularidades morfológicas e anatômicas podem predispor à
ocorrência da enfermidade. Segundo Rabelo e Silva (2011), associados a essas características,
as pastagens mal manejadas, com ervas daninhas, plantas espinhosas e/ou lenhosas,
ectoparasitas e traumas mecânicos provocados por bicadas de aves de rapina e domésticas
atuam como importantes fatores de risco para o desenvolvimento da acropostite-fimose.
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Acrescente-se o menor diâmetro do óstio prepucial, tamanho do prepúcio e ausência ou
inabilidade do músculo retrator do prepúcio. Fundamentando-se nas afirmações de Silva et
al. (1998), o prolapso da mucosa prepucial seguido de traumatismos diversos constituem a
principal causa de lesões na extremidade do prepúcio de touros. Conforme observado no
presente caso, segundo esses autores, os touros com bainha prepucial interna pendulosa são
os mais acometidos.

Desrochers A, Jean G, Anderson DE. 1995. Surgical management of injuries in bulls: 51 cases
(1986-1994). Canadian Veterinary Journal. 36(9):553-556.
Fidelis Junior OL, Santos GGF, Cadioli FA. et al. 2011. Timpanismo recorrente em minibovinos.
In IX Congresso Brasileiro Buiatria. Goiânia, Brasil. Veterinária e Zootecnia. 18(4 Supl. 3):227229.
Marques JA, Marques LC, Canola JC. et al. 1998. A acrobustite-fimose em touros – uma técnica
cirúrgica de tratamento. Ciências Veterinárias. 2(1):2-3.

O mini boi do presente relato apresentava prolapso crônico da bainha prepucial interna e,
portanto, deveria ser manejado de forma diferenciada a fim de minimizar as chances de
traumatismos nessa estrutura anatômica. Mas, contrariando essa alternativa de manejo, o
animal era criado de forma extensiva em uma propriedade que não adota estação de monta
ou monta controlada. Segundo Rabelo e Silva (2011), os proprietários devem ser alertados
sobre os riscos às injúrias prepuciais, do custo elevado do tratamento destas injúrias e o
período de repouso sexual durante a convalescença, além do possível descarte prematuro
destes touros, mesmo com elevado valor zootécnico. Argumenta-se ainda que nas condições
que o animal era manejado, tratamentos conservadores incluindo a limpeza da ferida com
solução antisséptica não irritante, a utilização de solução emoliente e a proteção do prepúcio
contra novos traumas conforme sugerido por Weaver et al. (2005) eram inviáveis. Logo,
mesmo considerando a possibilidade de intercorrências pós-operatórias e o custo alto custo
do tratamento, o proprietário optou pelo tratamento cirúrgico.
Conclusões

Nascimento EF, Santos RL. 2011. Patologia da reprodução dos animais domésticos. 3a ed.
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, p. 153.
Rabelo RE, Silva LAF, Viu MAO. et al. 2006. Acrobustite bovina: revisão de literatura. Revista do
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV. 12(37):29-36.
Rabelo RE, Silva OC. 2011. Aspectos morfofuncionais, clínicos e cirúrgicos do pênis, prepúcio e
testículos de touros. Kelps, Goiânia, p. 212.
Rabelo RE. Silva LAF, Brito LAB. et al. 2008. Epidemiological aspects of surgical diseases of the
genital tract in a population of 12,320 breeding bulls (1982-2007) in the state of Goias, Brazil.
Ciência Animal Brasileira. 9(3):705-713.
Silva LAF, Eurides D, Rodrigues DF. et al. 2012. Contenção física de animais domésticos,
selvagens e de laboratório. Kelps, Goiânia, p. 394.

A mesma técnica cirúrgica utilizada para o tratamento da acropostite-fimose em touros e
descrita na literatura mais recente é adequada para o tratamento cirúrgico da afecção em
mini boi. Nesses casos, recomenda-se também a redução cirúrgica do prepúcio visando
reduzir a possibilidade de recrudescimento do processo.
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Introdução

A quimioterapia e a radioterapia são opções para o tratamento das neoplasias pulmonares
(Withrow, 2007), mas apresentam eficácia limitada, caracterizada por remissão parcial e
progressão tumoral, especialmente em neoplasias primárias (White e Lascelles, 2003). Devido
a essa limitação, o tratamento cirúrgico deverá ser realizado sempre que possível, mesmo
havendo inúmeras possíveis complicações pós cirúrgicas. (Polton et al., 2008). Desta forma,
objetiva-se descrever o caso de um cão com adenocarcinoma pulmonar primário, confirmado
ao exame histopatológico, e submetido a lobectomia pulmonar como método único de
tratamento com tempo de sobrevida de 18 meses.
Relato do caso

As neoplasias pulmonares são classificadas em primárias, metastáticas ou multicêntricas. A
maioria das neoplasias primárias é maligna e de origem epitelial, e incluem o adenocarcinoma,
carcinoma broncoalveolar e carcinoma de células escamosas (Hahn et al., 1996). A incidência
é incomum em cães, representando apenas 0,1% a 0,9% e acomete principalmente indivíduos
idosos e sem predisposição sexual ou racial. Os sinais clínicos são de caráter progressivo e
incluem tosse, dispneia, cianose, inapetência, perda de peso e cansaço fácil (Fragata et al.,
2003). Porém, alguns animais podem se mostrar assintomáticos dependendo do acometimento
tumoral no parênquima pulmonar (Rocha et al., 2013; Rebhun e Culp, 2013).

Foi avaliada uma fêmea canina, da raça pit bull, gonadectomizada, com 31,5 kg de peso
corpóreo e 11 anos de idade, para avaliação periódica. No exame físico evidenciou-se sopro
sistólico grau II/V com foco em tricúspide. Os demais parâmetros clínicos estavam dentro da
normalidade. Devido a isso foi realizada avaliação radiográfica do tórax por meio das projeções

Os adenocarcinomas broncoalveolares ou bronquíolos-alveolares se caracterizam por células
neoplásicas originadas dos alvéolos pulmonares e junções bronquíolos-alveolares, que
ocorrem como nódulos, massas isoladas ou na forma disseminada (Wilson e Dungworth,
2002). Geralmente tendem a se localizar na periferia do órgão, próximo à pleura (Wilson e
Dungworth, 2002; Lucena et al., 2011).
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ventro-dorsal, lateral direita e lateral esquerda, no qual visibilizou-se a presença incidental de
uma estrutura radiopaca de aproximadamente 8,0 cm x 6,0 cm de diâmetro, em topografia
correspondente ao lobo pulmonar caudal direito.

Foi posicionado um dreno torácico, o qual foi mantido por cinco dias.
Durante a internação pós-operatória o animal foi medicado com cefalotina (30,0 mg/kg a cada
oito horas), cloridrato de ranitidina (2,0 mg/kg a cada oito horas), cloridrato de tramadol (4,0
mg/kg a cada oito horas), dipirona sódica (25,0 mg/kg a cada oito horas) e meloxicam (0,1 mg/
kg a cada 24 horas, durante três dias). Foi realizada limpeza da ferida cirúrgica com solução
aquosa de clorexidina a 0,5% e o animal mantido com bandagem oclusiva, não compressiva e
o uso do colar elisabetano.

Os exames ultrassonográfico abdominal e laboratoriais, incluindo hemograma completo e
perfil bioquímico sérico, não resultaram em alterações dignas de nota. Não foram visualizadas
lesões metastáticas. O eletrocardiograma revelou sobrecarga ventricular e atrial esquerdas e o
ecocardiograma constatou doença valvar mitral sem repercussão hemodinâmica, insuficiência
mitral de grau discreto, doença valvar tricúspide de grau moderado e hipertensão pulmonar
de grau discreto.

O exame histopatológico realizado por meio da coloração de H/E revelou a presença de uma
neoplasia maligna com comprometimento difuso do parênquima pulmonar, caracterizada pela
proliferação papilífera de células médias e grandes, cuboidais, com núcleos hipercorados, alto
pleomorfismo e citoplasma pálido espumoso, com presença de mitoses esparsas, confirmando
o diagnóstico de adenocarcinoma broncoalveolar.

A tomografia computadorizada (TC) foi realizada com o animal posicionado em decúbito
dorsal e revelou a presença de uma formação amorfa, tendendo a oval, localizada na porção
caudal do lobo pulmonar médio direito medindo 7,3 cm x 4,5 cm x 6,6 cm. Nas demais porções
do parênquima pulmonar não foram evidenciados nódulos, com padrões de atenuação e
vascular preservados.

Foi indicada a quimioterapia, porém o proprietário declinou. Apesar disso, o animal apresentou
evolução satisfatória sem alterações respiratórias ou clínicas com tempo de sobrevida de 18
meses. O proprietário não autorizou a realização de novos exames complementares.
Discussão

O animal foi submetido a lobectomia total de lobo pulmonar médio direito. Na medicação
pré-anestésica foi administrado morfina (0,3 mg/kg) e midazolam (0,5 mg/kg), ambos pela
via intramuscular. A indução anestésica foi realizada com propofol (dose resposta), pela via
intravenosa, seguida de bloqueio local do quinto espaço intercostal e espaço interpleural
com lidocaína (0,25 mg/kg). A manutenção anestésica foi realizada com isoflurano diluído em
oxigênio, e o animal mantido durante todo o transoperatório em ventilação controlada.

A paciente em questão não apresentava alterações clínicas, corroborando com a literatura que
afirma que 30% dos cães com neoplasias pulmonares primárias são assintomáticos (Rebhun e
Culp, 2013), dependendo do estágio da doença e acometimento pulmonar (Raz et al., 2007).
O exame radiográfico tem papel fundamental no diagnóstico precoce deste tipo de neoplasia,
assim como verificado no presente caso, o que permite uma abordagem cirúrgica num
estágio inicial e muitas vezes com intenção curativa (Moreira et al., 2002). Apesar disso, a
tomografia computadorizada permite um estudo mais detalhado do parênquima pulmonar,
avaliando com melhor definição os aspectos encontrados à avaliação radiográfica torácica.
Adicionalmente, com o seu auxílio podem ser correlacionados os achados radiológicos com
os da doença, permitindo maior compreensão deste tipo de carcinoma broncogênico, suas
características, forma de disseminação e evolução (Moreira et al., 2002). Corroborando com a
literatura, a tomografia computadorizada permitiu a avaliação mais precisa do acometimento
do parênquima pulmonar pelo tumor proporcionando melhor planejamento cirúrgico no caso

Para o procedimento foi realizado toracotomia intercostal com o animal em decúbito lateral
esquerdo. A incisão cutânea foi realizada no quinto espaço intercostal e se estendeu desde
abaixo dos corpos vertebrais até próximo ao esterno. Após a divulsão do tecido subcutâneo,
foram incisados os músculos grande dorsal, serrátil ventral, intercostal externo e intercostal
interno a fim de permitir exposição do espaço pleural. Ato continuo foi identificado o lobo médio
direito acometido e procedido a lobectomia total. Para isso, a vasculatura foi ligada utilizando
fio de poliamida 3-0. O brônquio principal foi suturado com um padrão de sutura colchoeiro
horizontal contínuo e sobressuturado com padrão de sutura contínuo simples, utilizando fio
de poliamida 3-0. Posteriormente a toracorrafia foi realizada com fio de poliamida 1 no padrão
de sutura simples interrompida modo alternado, abrangendo as costelas adjacentes à incisão.
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em questão. Este forneceu importantes informações como localização exata do nódulo e
parênquima livre de micrometástases.

Moreira LBM, Marchiori E, Melo ASA. et al. 2002. Carcinoma bronquíolo-alveolar: aspectos na
tomografia computadorizada de alta resolução. Radiol. Bras., v. 35, p. 7 – 14.

As características tumorais verificadas no presente relato foram semelhantes às descritas na
literatura que infere que os tumores pulmonares de origem primária são mais frequentes na
forma solitária (Rebhun e Culp, 2013).

Polton GA, Brearley MJ, Powell S M, Burton CA. 2008. Impact of primary tumour stage on survival
in dogs with solitary lung tumours. Journal of Small Animal Practice, v. 49, n. 2, p. 66-71.
Raz DJ, Kim JY, Jablons DM. 2007. Diagnosis and treatment of bronchiolocarcinoma. Current
Opinion in Pulmonary Medicine, v.13, p. 290- 296.

A realização da lobectomia é indicada em casos de nódulos pulmonares solitários em que
a localização seja bem definida anteriormente, disponibilizando ao cirurgião um plano
cirúrgico mais seguro (Silva et al., 2013).

Rebhun RB, Culp WTN. 2013. Pulmonary Neoplasia. In: Witrhow and MacEwen’s Small Animal
Clinical Oncology. 5. ed. Missouri: Elsevier Saunders, p. 453 – 459.

A taxa média de sobrevida de cães acometidos por neoplasia pulmonar é de aproximadamente
12 meses, sendo que o prognóstico está diretamente relacionado ao tipo histopatológico,
possibilidade de exérese cirúrgica completa e ausência de metástases (Wilson e Dungworth,
2002). No presente relato, o tempo de sobrevida foi considerado superior, provavelmente
devido ao diagnóstico precoce e intervenção cirúrgica com total excisão da neoplasia ainda
no estágio inicial da doença. É aconselhável, contudo, o segmento oncológico dos pacientes,
incluindo a realização de novos exames complementares e a pesquisa de metástase, tanto
em órgãos abdominais como torácicos (Withrow et al., 2007).
Conclusões

Rocha JR, Dias FGG, Magalhães GM. et al. 2013. Carcinoma broncoalveolar com metástase
intracraniana em cão: relato de caso. Enciclopédia Biosfera, v. 09, p. 646 – 655.
Silva FB, Oriá AP, Moreira ELT. et al. 2013. Carcinoma bronquíolo-alveolar em um felino – relato
de caso. Ver. Bras. Med. Vet., v. 35, p. 193 – 196.
White RN, Lascelles BDX. 2003. Tumours of the respiratory system and thoracic cavity. In J.M.
Dobson & B.D.X. Lascelles, BSAVA manual of canine and feline oncology. Gloucester: British
Small Animal Veterinary
Association. 2nd ed. pp.259-275.

Conclui-se que a lobectomia pulmonar total quando realizada de forma precoce pode
constituir opção satisfatória para o tratamento do adenocarcinoma broncoalveolar primário
em cão com tempo de sobrevida superior ao descrito na literatura. Um número amostral
maior, no entanto, faz-se necessário para a real constatação do efeito terapêutico da cirurgia.
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Introdução

de casos criteriosa se faz imperiosa para seu sucesso, empregando-se técnicas avançadas de
exames de imagens (MAYHEW et al., 2014).

As neoplasias de adrenal em cães resultam em fisiopatologia complexa que variam desde
efeito de ocupação de espaço a alterações metabólicas e hormonais. Dentre as neoplasias
mais frequentes, citam-se adenoma, adenocarcinoma e feocromocitoma (MASSARI et al.,
2011). O diagnóstico das neoplasias produtoras de glicocorticoide endógeno envolve testes
de supressão com dexametasona em doses baixas (0,01-0,015mg.kg-1), descartando-se
neoplasia quando os níveis séricos desse cortisol encontram-se baixos (<1,4µg.dL-1) às quatro
e oito horas subsequentes à administração do protocolo (GILOR & GRAVES, 2011).

Diante da complexidade do caso e do reduzido número de estudos acerca do tema na literatura
atual, o objetivo desse estudo foi relatar um caso de adrenalectomia laparoscópica em cadela
diagnosticada com síndrome de Cushing adrenal-dependente por adenoma adrenocortical.
Relato do caso
Foi atendida uma cadela da raça Poodle, 12 anos de idade, pesando 5,5 kg, atendida sob
queixa de poliúria, polidipsia, apatia, abaulamento abdominal, pele hipotônica e rarefação
pilosa, sobretudo no dorso. Ao exame físico, o animal apresentava-se levemente desidratado.
Estabeleceu-se suspeita de síndrome de Cushing adrenal-dependente. Foi realizado o teste de
supressão com dexametasona em baixas doses, cujos valores de cortisol sérico encontrados
estavam entre os valores de referência. Entretanto, na ecografia abdominal, localizou-se adrenal
esquerda com dimensões de 2,5 x 1,2 x 1,62 cm (comprimento x largura x altura), sugestivo
de aumento de origem neoplásica. A glândula contralateral encontrava-se com proporções

O tratamento cirúrgico é complexo e o prognóstico em geral depende do tamanho da massa,
da malignidade e da presença de invasão á veia frênico-abdominal e/ou cava caudal (MASSARI
et al., 2011). Tumores adrenais de dimensões superiores a cinco centímetros, afetando a adrenal
direita e que invadem a veia cava estão associados a alta mortalidade e prognóstico pobre
quanto ao tratamento cirúrgico (MASSARI et al., 2011; MAYHEW et al., 2014). A abordagem
laparoscópica é vantajosa quanto ao prognóstico e tempo de hospitalização. Todavia, seleção
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preservadas e dimensão normal. Não houve indícios ecográficos de invasão de veia frênicoabdominal ou cava. Devido aos sinais clínicos e as alterações encontradas na ecografia,
optou-se por encaminhar a paciente para procedimento cirúrgico, sendo assim, a mesma
permaneceu internada para estabilização e preparo para o procedimento.

revelou se tratar de um adenoma adrenocortical.
Transcorridos sete dias do procedimento cirúrgico, a paciente retornou para reavaliação
e retirada dos pontos. Três meses após o tratamento cirúrgico a paciente retornou para
nova avaliação clínica e laboratorial. Os sinais clínicos da síndrome de Cushing reduziram
significativamente, porém observou-se que a pele ainda estava levemente hipotônica e fina.
Entretanto, os exames laboratoriais (cortisol basal e ACTH endógeno) apresentaram-se dentro
dos valores de referência.
Discussão

Para a adrenalectomia laparoscópica, a paciente foi submetida a anestesia geral inalatória
com isoflurano e bloqueio peridural com lidocaína e morfina, seguido por posicionamento
em decúbito lateral direito sobre acolchoamento elevando a região lombar esquerda. Foram
posicionados três portais em triangulação na fossa paralombar esquerda, sendo um trocarte
central de 5,5mm para ótica de 5mm, um desviado dorsalmente à esquerda, também de
5,5mm, para instrumentos laparoscópicos, e outro de 10,5mm posicionado dorsalmente à
direita do primeiro para instrumentos laparoscópicos de 5-10mm, turundas de gaze e remoção
de espécime. Realizou-se pneumoperitônio de 8-10mmHg, a fluxo de 1L.min-1.

A adrenalectomia laparoscópica é um procedimento cirúrgico avançado, devendo a equipe
cirúrgica estar devidamente familiarizada com os princípios básicos de cirurgia laparoscópica
e com a abordagem convencional, devido ao risco e necessidade de conversão. Há porcos
trabalhos sobre adrenalectomia laparoscópica em cães portadores de neoplasias adrenais
disponíveis na literatura mundial, tornando difícil estabelecer paralelos sobretudo sobre
prognóstico.

À inspeção inicial, localizou-se a glândula aumentada, com aspecto neoplásico nodular,
com dimensões proporcionais às relatadas pelo exame ecográfico. Iniciou-se dissecção do
peritônio parietal entre a glândula adrenal e o rim esquerdos, empregando-se pinças de
Maryland e bipolar Lina Powerblade® de 5mm. Empregou-se turundas de gaze para auxílio na
hemostasia e dissecção. A veia frênico-abdominal apresentava dimensão inferior a 3mm e foi
coagulada medial e lateralmente. A dissecção progrediu no aspecto lateral e dorsal da glândula,
coagulando-se os ramos arteriais frênico-abdominais e as veias adrenais tributárias. Após a
ressecção completa da glândula, durante a inspeção e aspiração do líquido sanguinolento
presente no leito da adrenal, percebeu-se início de sangramento arterial do ramo frênicoabdominal, realizando-se a ligadura do mesmo com clipe de titânio. Após revisão do leito
adrenal, a glândula foi removida da cavidade abdominal após ser depositada em dedo de
luva cirúrgica estéril, o pneumoperitônio foi drenado e os trocartes removidos. As incisões
de acesso foram suturadas com pontos de colchoeiro em cruz, fio de poliglecaprone 25 nº
2-0, seguido por síntese cutânea com náilon 4-0, padrão interrompido simples. A paciente
recuperou-se sem complicações no período pós-operatório imediato. O tempo cirúrgico total
foi de 75 minutos.

A seleção de casos é crucial ao sucesso e à escolha pela abordagem laparoscópica para
neoplasias adrenais. Tumores inferiores a cinco de comprimento e com ausência de invasão
à veia cava, sobretudo localizados do lado esquerdo constituem características favoráveis
à técnica laparoscópica, podendo resultar em tempo cirúrgico inferior ao da abordagem
convencional (MAYHEW et al., 2014). A tomografia computadorizada com auxílio de contraste
constitui o exame de imagem ideal para eliminar suspeita de invasão de veia cava (PELÁEZ et
al., 2008; NAAN et al., 2013; MAYHEW et al., 2014). Porém, no presente relato de caso, pelas
características e dimensões ecográficas e por afetar o lado esquerdo, distante da veia cava,
e pelo elevado custo e indisponibilidade de equipamento, a tomografia não foi empregada.
Acredita-se que pacientes portadores de lesão com esse perfil sejam candidatos ideais para
a abordagem laparoscópica, mesmo na ausência de exames de imagem mais precisos, como
ressonância magnética e tomografia computadorizada.
Recomenda-se empregar fontes de energia especializadas e de alto custo para maior segurança
na coagulação e transecção de vasos e tecidos circunjacentes à adrenal, tais como a diatermia
bipolar controlada por impedância tecidual ou energia harmônica/ultrassônica caninos
(SOLAINI et al., 2013; MAYHEW et al., 2014). Todavia, outro estudo relatou ressecção adrenal

A paciente recebeu alta no 2º dia de pós-operatório, recebendo como terapia medicamentosa
ranitidina (2mg.kg-1, VO, BID, por sete dias), tramadol (2mg.kg-1, VO, TID, por três dias)
e metronidazol (23mg.kg-1, VO, BID, por sete dias). O resultado do exame histopatológico
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empregando-se apenas diatermias monopolar e bipolar e clipes de titânio para hemostasia
profilática. De maneira semelhante, optou-se pelo emprego de diatermia bipolar nesse
estudo (Lina Tripolar Powerblade®), que permitiu coagulação e dissecção simultâneos das
veia e artéria frênico-abdominal e ramos tributários, sem necessidade de troca excessiva
de instrumentos. A escolha desse método de hemostasia e ressecção fundamentou-se
no baixo custo, versatilidade do instrumento de coagulação e corte simultâneos e calibre
reduzido dos vasos frênico-abdominais. Ressalte-se que a diatermia bipolar empregada
não foi suficiente para fornecer hemostasia definitiva da artéria frênico-abdominal, tendo
sido necessária aplicação adicional de clipe de titânio. De maneira semelhante, NAAN et al.
(2013) ressaltaram que os vasos frênico-abdominais podem ser selados com dispositivos
controlados por impedância tecidual ou ligados com clipes hemostáticos.

versus open adrenalectomy. JAVMA. 245(9):1028-1035.
Naan EC, Kirpensteijn J, Dupré GP et al. 2013. Innovative approach to laparoscopic adrenalectomy
for treatment of unilateral adrenal gland tumors in dogs. Veterinary Surgery. 42(6):710-715.
Peláez MJ, Bouvy BM, Dupré GP. 2008. Laparoscopic adrenalectomy for treatment of unilateral
adrenocortical carcinomas: technique, complications, and results in seven dogs. Veterinary
Surgery. 37(5):444-453.
Solaini L, Arru L, Merigo G et al. 2013. Advanced sealing and dissecting devices in laparoscopic
adrenal surgery. JSLS. 17(4):622-626.
Palavras-chave: neoplasia adrenal, síndrome de Cushing, videocirurgia, diatermia bipolar,
canino.

O tempo cirúrgico total (75 minutos) encontrou-se dentro do esperado para o procedimento
realizado por laparoscopia, de acordo com a literatura disponível, entre 40 e 150 minutos
(PELÁEZ et al., 2008; NAAN et al., 2013; MAYHEW et al., 2014). Já o tempo de hospitalização
no período pós-operatório do paciente em questão (48 horas) foi menor. Tais resultados
evidenciam a segurança, o trauma tecidual reduzido e menores morbidade, dor e período
de convalescência conferidos pela abordagem laparoscópica. Todavia, casuística maior
e estudos adicionais são necessários para se determinar o padrão ouro do tratamento de
neoplasias adrenais passíveis de ressecção videocirúrgica.
Conclusão

Key words: adrenal neoplasm, Cushing syndrome, endosurgery, bipolar diathermy, canine.

A abordagem laparoscópica proporcionou ressecção completa da glândula e rápida
convalescência da paciente, demonstrando-se benéfica sobretudo na seleção criteriosa de
pacientes portadores de massas de proporções reduzidas
Referências
Gilor C, Graves TK. 2011. Interpretation of laboratory tests for canine Cushing’s syndrome.
Topics in Companion Animal Medicine. 26(2):98-108.
Massari F, Nicoli S, Romanelli G et al. 2011. Adrenalectomy in dogs with adrenal gland tumors:
52 cases (2002-2008). JAVMA. 239(2):216-221.
Mayhew PD, Culp WT, Hunt GB et al. 2014. Comparison of perioperative morbidity and
mortality rates in dogs with noninvasive adrenocortical masses undergoing laparoscopic
ISSN 21774780

21

Investigação, 16:1-201
(Suplemento 1): Anais do
CBCAV 2016

AFACIA BILATERAL
CONGÊNITA EM CÃO –
RELATO DE CASO

MOMESSO, E. O. B.1, SAMPAIO, G. R.2, PINTO, T. M.³, GUIMARÃES, B. L. L.4.

1 Médico Veterinário Residente, Setor De Cirurgia E Anestesiologia De Animais De
Companhia, DMV/UFLA, E-Mail: ericmomesso.vet@posgrad.ufla.br
2 Professora Doutora, DMV/UFLA
3 Médica Veterinária Residente, Setor De Cirurgia E Anestesiologia De Animais De
Companhia, DMV/UFLA
4 Médica Veterinária Residente, Setor De Diagnótico Por Imagem, DMV/UFLA

Introdução

As principais alterações congênitas relatadas no cristalino são: afacia, microfacia,
esferofacia, lenticone, coloboma, persistência da membrana pupilar, persistência da artéria
hialóide e catarata congênita (Herrera, 2009), ou até mesmo partes persistentes do sistema
hialóide ou do vítreo (STADES et al., 2009).

As alterações oculares congênitas são raras e geralmente são acompanhadas de
múltiplas alterações, tanto no olho quanto em outros órgãos. A afacia no cão está muitas vezes
relacionada às desordens de desenvolvimento e são comumente ligadas à hereditariedade. O
sinal clínico mais comumente encontrado é a cegueira, podendo ou não haver desenvolvimento
de glaucoma secundário à obstrução do ângulo drenagem do humor aquoso.

Afacia é descrita na literatura como a ausência completa da lente ou cristalino, podendo
ser ocasionada após procedimentos cirúrgicos ou, mais raramente, ser uma anomalia
congênita. Em humanos essa alteração congênita está relacionada principalmente a um
caráter genético, associado à consanguinidade (OLIVEIRA et al., 2012).
Objetivo

Os distúrbios de desenvolvimento ou congênitos do olho, assim chamadas as
anormalidades que ocorrem devido à falha na embriogênese, possuem grande possibilidade
de ter um fundo hereditário, sendo raros os acontecimentos no cristalino. Com frequência,
quando há uma anomalia ocular, é comum ter várias outras anormalidades displásicas no olho
(STADES et al., 1999).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de afacia bilateral congênita em um cão
atendido no no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Federal
de Lavras.
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Metodologia

À ultrassonografia, com a paciente sob anestesia tópica, observaram-se alterações
morfológicas dos olhos, como: indefinição das estruturas anatômicas normais; imagem
filiforme hiperecogênica que partia do fundo do olho formando estrutura triangular com apoio
medial e lateral do bulbo ocular indo em direção rostral, cujo centro do triângulo apresentou
inúmeros pontos hiperecogênicos em suspensão; afacia em ambos os olhos; câmara vítrea
preenchida por conteúdo anecogênico homogêneo. Imagem ultrassonográfica sugestiva de
afacia bilateral.

Atendeu-se no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade
Federal de Lavras, um animal da espécie canina, fêmea, sem padrão racial definido, com 1 ano
e 10 meses de idade, pesando 19 kg. Os proprietários relataram que resgataram e adotaram
o animal da rua e que ela foi a única de uma ninhada de nove filhotes que demorou para
abrir os olhos, o que veio a ocorrer por volta dos 20 dias de idade. Portanto, os proprietários
perceberam que desde filhote o animal tinha uma alteração oftalmológica que ocasionava
a cegueira bilateral. Desde então, os proprietários levaram o animal a vários médicos
veterinários, os quais indicaram realizar uma consulta oftálmológica com um especialista.

Prescreveu-se à paciente, como tratamento temporário para controle do glaucoma
bilateral, colírio de cloridrato de dorzolamida 2% associado com maleato de timolol 0,5%,
uma gota a cada 6 horas, até novas recomendações; lubrificação com colírio a base de
glicerina e carmelose sódica, uma gota a cada 4 horas, até novas recomendações; e analgesia
com cloridrato de tramadol 3 mg/kg a cada 8 horas, por via oral, durante 5 dias.

Na anamnese os proprietários relataram normodipsia, normoquezia, normorexia e
normúria. A cadela era castrada e nulípara. Negaram qualquer alteração de outros sistemas.
Ao exame físico, o animal apresentou todos os parâmetros fisiológicos dentro da
normalidade para a espécie.

Diante do quadro de anomalias congênitas apresentado pela paciente e da ausência
de procedimentos terapêuticos curativos capazes de promover o retorno à normalidade dos
olhos, recomendou-se a realização de enucleação bilateral.
Resultados

Ao exame oftálmológico não foi possível avaliar a resposta dos reflexos pupilares direto
e consensual, pois o animal apresentava acoria do olho direito e paralisia da íris do olho
esquerdo.

Com base no quadro clínico apresentado pelo animal, no exame clínico oftalmológico
e no exame ultrassonográfico, a paciente recebeu o diagnóstico de afacia bilateral e acoria
unilateral, com apresentação de glaucoma bilateral secundário.

Visualizou-se sinéquia anterior em ambos os olhos. Ao teste de produção lacrimal de
Schirmer obteve-se o resultado de 10 mm/minuto de produção no olho direito e 12 mm/minuto
no olho esquerdo. Logo após, realizou-se o exame de coloração corneana com fluoresceína
sódica 2%, tendo resultado negativo para ambos os olhos. Instilou-se uma gota, em ambos
os olhos, de colírio anestésico a base de cloridrato de tetracaína 1% e cloridrato de fenilefrina
0,1%, para posterior realização do exame de tonometria de aplanação. Os resultados obtidos
neste exame foram: olho direito com média de 43 mm/Hg e olho esquerdo com média de 46
mm/Hg.

Para a paciente em questão, indicou-se a enucleação bilateral. Indicou-se a enucleação
levando-se em consideração as alterações congênitas encontradas e as complicações
decorrentes do quadro clínico do animal, o que está de acordo com Fossum (2008), que
relata a indicação de enucleação em casos de trauma ocular grave, glaucoma recidivante,
endoftalmite, pan-oftalmite, neoplasias intraoculares e defeitos congênitos.

Observou-se também intensa congestão de vasos episclerais em ambos os olhos,
opacidade circular no centro da córnea do olho direito e hiperpigmentação circular no centro
da córnea do olho esquerdo.
Diante desse quadro, o animal foi encaminhado para o Serviço de Diagnóstico por
Imagem do Hospital Veterinário, para realização de ultrassonografia oftálmológica.

Devido à possibilidade de se tratar de uma doença hereditária, seria recomendada a
ovário-histerectomia do animal, mas a paciente já era castrada.
Discussão
Herrera (2008) descreve que a ocorrência de afacia está associada a outras alterações
congênitas como microftalmia, deformidades do segmento anterior, displasia da retina e
estafiloma.
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de caso. Veterinária e Zootecnia. 2012; 19 (1 Supl 1): Disponível em http://www.fmvz.unesp.
br/rvz/index.php/rvz/article/viewFile/240/197. [Acessado em: 01 nov. 2015].

Segundo Stades et al. (2009), pode ser indicada a cirurgia para realização da
abertura pupilar em casos de acoria, mas o prognóstico da cirurgia dependerá das outras
anormalidades presentes no olho do animal. Já para o tratamento de pacientes afácicos,
em humanos tem sido realizada cirurgia para colocação de lentes intraoculares (LIOs), e têm
sido obtidos excelentes resultados e melhora da acuidade visual (FERREIRA et al., 2009).

Stades FC et al. 1999. Fundamentos de oftalmologia Veterinária. São Paulo, SP: Manole.

O exame ultrassonográfico é uma ferramenta essencial na oftalmologia veterinária por
ser uma técnica segura e não invasiva que permite a avaliação de estruturas intraoculares e
retrobulbares, sem a necessidade de sedação ou anestesia na maioria dos casos (OLIVEIRA
et al., 2012).
Conclusão
Afacia é uma alteração oftálmica congênita rara, e pode ocorrer associada ou não
a outras alterações oftálmicas. O diagnóstico de afacia é realizado por exame clínicooftalmológico, exame ultrassonográfico e histopatologia ocular.
Mais estudos e relatos de caso a respeito de alterações oculares congênitas são
necessários, levando-se em consideração que o material presente atualmente na literatura
especializada é extremamente escasso.
Palavras-chave: alteração, congênita, olho, afacia, cão.
Keywords: congenital disease, eye, afacia, dog.
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Introdução

de impulso tibial cranial (SLOCUM e DEVINE, 1984; CANAPP, 2007). Segundo Slocum e
Slocum (1993), o impulso tibial cranial seria dependente da intensidade da compressão e da
inclinação do platô tibial. O ângulo do platô tibial (APT) em cães clinicamente normais pode
variar de 18˚ a 24˚ (KIM et al., 2008).
Objetivo

A ruptura do ligamento cruzado cranial (LCCr) é a principal patologia da articulação
femorotibiopatelar (FTP) em cães e a discussão à respeito do tratamento ideal permanece
controversa na ortopedia veterinária (JOHNSON et al., 1994; BRINKER et al., 2006). Uma
grande variedade de técnicas foi descrita para o tratamento desta condição, mas não há
uma demonstração consistente da superioridade de nenhum procedimento, pois a doença
articular degenerativa progride independente da técnica utilizada e a função do membro
afetado não se iguala à do membro normal (ELKINS et al., 1991; CONZEMIUS et al., 2005;
KIM et al., 2008). Estudos recentes sobre a biomecânica da articulação FTP tem enfatizado
a conformação anatômica da tíbia proximal como fator predisponente para a ruptura do
LCCr e isto tem influenciado as alternativas de tratamento para a afecção (MONTAVON et al.,
2002; COOK, 2010). De acordo com o modelo teórico proposto por Slocum e Slocum (1993),
o eixo da força resultante sobre as tíbias dos cães ocorre aproximadamente paralelo ao seu
eixo funcional longitudinal. O ponto de contato entre as superfícies articulares se dá entre
os côndilos femorais e o platô tibial, que se apresenta inclinado em um ângulo caudodistal
(SLOCUM e SLOCUM, 1993; KIM et al., 2008). A inclinação do platô tibial decompõe o vetor
da força em dois componentes, um compressivo e outro dirigido cranialmente, nomeado

O objetivo do estudo foi avaliar a correlação entre o deslocamento cranial da tíbia durante o
apoio e o APT após a transecção do LCCr.
Metodologia
Foram utilizados 28 membros pélvicos de 28 cadáveres de cães adultos, com massa corpórea
média de 30,64 kg ± 4,95, sem evidência clínica ou radiográfica de afecção na articulação FTP.
Os cadáveres eram oriundos de morte natural ou de eutanásia não relacionada ao estudo. O
experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal
de Minas Gerais sob o protocolo nº 252 / 2013. Os membros pélvicos foram radiografados
nas posições craniocaudal e mediolateral com a articulação FTP em 135º de flexão. Os feixes
do raio-x foram centralizados na articulação FTP e as radiografias incluíam toda a tíbia e
a articulação tarsocrural para o cálculo do APT. A radiografia mediolateral foi realizada
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mantendo-se os côndilos femorais e tibiais sobrepostos. O APT foi calculado traçando-se uma
reta pelo eixo longitudinal da tíbia, iniciando no ponto médio das eminências intercondilares
até o centro do tálus. Uma segunda reta foi traçada no platô tibial nos pontos que definiam
os limites cranial e caudal da superfície articular. Uma terceira reta foi traçada perpendicular
ao eixo longitudinal da tíbia e o ângulo formado entre esta reta e aquela traçada pelo platô
definia o APT (FETTIG et al., 2003; REIF e PROBST, 2003). A preparação dos espécimes envolvia
a desarticulação coxofemoral e dissecção do membro, com remoção de toda a musculatura,
preservando-se apenas o retináculo, a cápsula articular, os ligamentos da articulação FTP
e todos os tecidos distais à articulação tarsocrural. Os tecidos foram mantidos úmidos
durante todo o experimento por aspersão de solução fisiológica. As fabelas femorais foram
substituídas por dois parafusos corticais de 3,5 mm. O mecanismo do músculo gastrocnêmio
foi simulado por um tensionador fixado por cabos de aço aos parafusos nos sítios das fabelas
e em um orifício no calcâneo. O mecanismo do grupo quadríceps foi mimetizado utilizandose outro tensionador fixado por um cabo de aço através de um orifício no centro da patela.
Três parafusos de 2,7 mm foram utilizados como pontos de referência para mensuração do
deslocamento cranial, sendo que dois eram fixados no côndilo medial do fêmur e o outro
inserido no ponto mais proximal da tuberosidade da tíbia. Para a realização dos testes, foi
construído um aparelho para a aplicação de cargas axiais sobre os espécimes, que consistia
de uma plataforma fixada nas quatro laterais por barras lisas de aço, que permitiam o
deslocamento apenas no eixo vertical. No centro da plataforma existia uma haste para
colocação de anilhas de peso que geravam carga axial correspondente a 40% do peso do
animal. A plataforma foi içada por um motor fixado na parte superior do aparelho, que
permitia aplicar ou retirar a carga axial, conforme necessário. Na parte inferior da plataforma,
um tubo de metal foi fixado em 70º com o plano horizontal, dentro do qual o fêmur foi preso
com barras rosqueadas, porcas e arruelas. O tensionador do quadríceps foi fixado ao tubo
de metal por um gancho e então ajustado para flexionar a articulação FTP em 135º (134,70º
± 1,27), enquanto o tensionador do gastrocnêmio foi ajustado para flexionar a articulação
tarsocrural em 145º (144,49º ± 1,79). Uma escala, em milímetros, foi afixada no tubo de
metal para posterior referência. Foi utilizada uma câmera fotográfica de alta resolução para
obtenção das imagens, colocada a 18 cm de distância do espécime, no plano sagital, montada
em um tripé e com a lente da câmera centralizada na articulação FTP. As imagens foram
analisadas em um software de processamento de imagens (Adobe Photoshop® CS6). As

fotografias foram alinhadas até que os pontos de referência do fêmur ficassem perfeitamente
sobrepostos. Posteriormente, aferia-se o deslocamento do ponto de referência da tíbia para
definição da sua instabilidade cranial. A distância percorrida foi obtida em pixels, que foi
então convertida em milímetros com base na escala afixada adjacente à articulação FTP. Nas
análises fotográficas, o valor da mensuração foi dado pela média das triplicatas. A transecção
do LCCr foi feita com uma lâmina de bisturi nº12, com acesso realizado por mini-artrotomia
parapatelar medial com cerca de 1,5 cm de extensão. A ruptura do LCCr foi confirmada pela
visibilização do ligamento rompido e pela presença de instabilidade craniocaudal no teste
de “gaveta” e compressão tibial. A incisão foi suturada com fio de nylon 2-0 em padrão Wolff.
As fotografias foram realizadas antes e após a transecção do LCCr. Na análise estatística, foi
utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para testar a correlação entre o deslocamento
cranial da tíbia e o APT.
Resultados e discussão
De acordo com o modelo teórico de Slocum e Slocum (1993), a magnitude do impulso tibial
cranial e consequentemente a subluxação cranial da tíbia, seria dependente da inclinação do
platô tibial e da força de compressão tibiofemoral. No presente estudo foi encontrado um APT
médio de 23,04 ± 3,79, semelhante ao resultado obtido por Reif e Probst (2003). Entretanto,
ao se testar a correlação do APT com o deslocamente cranial da tíbia após a ruptura do LCCr,
obteve-se um resultado não significativo no teste de Pearson (r=0,037). Esse dado indica que
a magnitude do deslocamento cranial da tíbia e, indiretamente, do impulso tibial cranial não é
influenciada pelo APT. Outros autores que investigaram essa correlação proposta inicialmente
por Slocum e Slocum (1993) não conseguiram comprovar a teoria. Wilke e colaboradores (2002)
e Reif e Probst (2003) não encontraram diferenças significativas no APT de animais com ou sem
ruptura do LCCr, negando que a magnitude do APT possa ser utilizada como preditora para o
risco da lesão. Buote e colaboradores (2009) também não identificaram o APT como um fator
prognóstico para ruptura do LCCr. Alterações conformacionais na articulação FTP, com um
platô tibial excessivamente íngreme, certamente tem papel na ruptura do LCCr, pois geram
forças anormais no ligamento (BUOTE et al., 2009). Porém, em animais com conformação tibial
normal, o APT não é o parâmetro que define a intensidade do deslocamento tibial cranial.
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Conclusão

MONTAVON, PM, DAMUR DM, TEPIC S. 2002. Advancement of the tibial tuberosity for the
treatment of cruciate deficient canine stifle. In: 1st World Orthopaedic Veterinary Congress,
Munich. p.152.

A magnitude do deslocamento cranial da tíbia durante o apoio em membros com ruptura do
LCCr não é influenciada pelo APT.
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Introdução

de pulso femoral, extremidades frias, dor intensa e paresia dos membros pélvicos. Além do
exame físico, a ultrassonografia abdominal e a ecocardiografia são exames complementares
que podem auxiliar na confirmação do diagnóstico (BORGEAT, 2014). O prognóstico do
tromboembolismo é, em geral, desfavorável. O óbito ocorre devido à insuficiência cardíaca e
às lesões decorrentes da isquemia dos membros e vísceras abdominais. Muitos pacientes são
eutanasiados devido a sequelas como a neuropatia isquêmica, que causa necrose da medula
espinhal (LANGELIER, 1982).

O tromboembolismo aórtico é uma afecção de ocorrência relativamente comum em felinos
portadores de doenças cardiovasculares (HOGAN, 2015), especialmente naqueles acometidos
por cardiomiopatia hipertrófica (MURAKAMI, 2015; GATTO-FUSETTI, 2015). Nesses animais, a
coagulação sanguínea ocorre na câmara cardíaca pela associação entre disfunção endotelial
e estase do sangue no átrio esquerdo, que culmina com ativação plaquetária. Em seguida, o
trombo desce para o ventrículo esquerdo e é ejetado pela aorta descendente até se prender na
região da trifurcação aórtica. Embora não seja comum, pode haver infarto agudo do miocárdio
e também edema pulmonar decorrentes do tromboembolismo em felinos (SILVA, 2009 ;
PEREIRA, 2013). A obstrução da aorta produz sinais clínicos de fácil identificação como ausência

O manejo da obstrução aórtica pode ser conservador ou cirúrgico. O tratamento clínico
consiste na administração de analgésicos opióides, medicamentos para insuficiência
cardíaca, anticoagulantes e agentes trombolíticos. A cirurgia é um método de tratamento
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pouco recomendado na literatura até mesmo por que há poucos dados para concluir
estatisticamente sobre o seu índice de sucesso (PELOSI, 2009).

(Figura 1A). Após a remoção dos coágulos, realizou-se irrigação do lúmen vascular com solução
aquecida de ringer lactato diluído com heparina (10 UI / mL). Com auxílio do microscópio
cirúrgico (DF Vasconcelos, aumento de 10X), a sutura da aorta foi confeccionada com pontos
simples separados e fio Mononylon® 10-0 (Figura 1B).

Uma vez que não foi encontrado na literatura nenhum relato de caso de tratamento cirúrgico
bem sucedido do tromboembolismo aórtico em felinos, decidiu-se por compilar dois casos
bem-sucedidos com o protocolo anestésico e cirúrgico.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é descrever o diagnóstico, tratamento e evolução pós-operatória
de dois felinos acometidos por tromboembolismo com oclusão total do fluxo arterial da
aorta distal.
Metodologia
Paciente n 1: uma gata sem raça definida, castrada, de 8 anos de idade, desenvolveu
vocalização, dor intensa e paresia súbita dos membros posteriores. O histórico não sugeria
lesão por trauma, uma vez que a paciente vivia exclusivamente em ambiente domiciliar.
O intervalo entre o início dos sinais clínicos e a avaliação do animal foi de 3 horas. Ao
exame clínico, observou-se palidez dos coxins e hipotermia dos membros pélvicos quando
comparados aos torácicos e ao restante do corpo. Não havia sensibilidade interdigital nos
membros posteriores, o pulso femoral estava ausente bilateralmente, a temperatura retal
era de 32°C, frequência cardíaca de 230 bpm e o tempo de preenchimento capilar maior que
2 segundos.

Figura 1. Arteriotomia longitudinal (a) e sutura da aorta (b)

Em seguida, a cavidade abdominal foi irrigada com solução de Ringer com lactato aquecida
e a laparorrafia realizada com fio poliglecaprone 3-0 (Caprofyl®) e sutura simples contínua,
assim como a redução do espaço morto. A dermorrafia foi realizada com Mononylon® 4-0 e
pontos simples separados.

A ultrassonografia abdominal sugeriu interrupção do fluxo da aorta distal, onde visibilizavamse estruturas hiperecogênicas no lúmen vascular. A suspeita de oclusão aórtica total foi
confirmada pelo doppler vascular, que revelou ausência de pulso femoral bilateralmente.

No pós-operatório imediato, a paciente foi medicada com heparina sódica (200 UI/kg SC, TID,
por 4 dias), ceftriaxona (30 mg/kg IV, BID, por 7 dias), cloridrato de tramadol (2 mg/kg SC, TID,
por 4 dias), dipirona sódica (25 mg/kg SC, SID, por 4 dias), meloxicam (0,05 mg/kg IM SID,
por 4 dias) e clopidogrel (18,75 mg / animal PO, SID, em uso constante). Compressas mornas
foram aplicadas nos membros pélvicos por 10 minutos, 3 vezes ao dia, por 7 dias.

Imediatamente após o diagnóstico, a paciente foi submetida à laparotomia exploratória. Para
sedação, administrou-se morfina (0,3 mg/kg IM), seguida pela indução da anestesia geral
com propofol (3 mg/kg IV) e a manutenção com Isoflurano vaporizado em oxigênio a 100%.
Realizou-se incisão retroumbilical que se estendeu até o púbis. Após a dissecação da aorta,
observou-se um segmento de coloração escura próximo à sua trifurcação, o que permitiu
localizar os trombos. Posicionou-se uma pinça vascular do tipo Bulldog proximalmente
ao segmento obstruído para oclusão temporária do fluxo sanguíneo na aorta. A camada
adventícia vascular foi removida e, em seguida, procedeu-se à arteriotomia longitudinal

Paciente 2: o segundo animal operado foi uma gata da raça Persa, de 8 anos de idade, que
desenvolveu a mesma sintomatologia da paciente nº 1. Entretanto, além do exame clínico
detalhado e do uso do doppler vascular, empregou-se também a termografia como meio
diagnóstico da isquemia tecidual, sendo assim diagnosticada a trombose. Observou-se
grande variação de temperatura entre a região lombar e a perineal, assim como dos membros
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pélvicos (área afetada). A escala de temperatura da câmera termográfica (modelo FLIR E40)
correlaciona o valor da TºC a uma cor específica. Neste caso, havia discrepância de mais de 5ºC
entre a área normal e a área afetada. Fisioterapia foi realizada nas duas pacientes, utilizando
ozônio, movimentação passiva, dentre outras técnicas.

Gatto-Fusetti L, Floriano AP, Noraroberto S. 2015. Tromboembolismo aórtico em felino com
cardiopatia hipertrófica – relato de caso. 42° Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária e 1°
Congresso Sul-Brasileiro da Anclivepa, Curitiba – PR.
Hogan, D.F.; Brainard, B.M. 2015. Cardiogenic embolism in the cat. Journal of Veterinary
Cardiology, vol. 17, supplement 1, december, pages S202-204.

O intervalo de tempo entre a lesão e o atendimento foi de 6 horas. A abordagem terapêutica
foi idêntica à da primeira paciente, assim como a técnica cirúrgica.
Resultados

Langelier KM 1982. Ischemic Neuropathy Associated with steel pellet bb shot aortic obstruction
in a cat. Can Vet J 23: 187-189.

As duas gatas tiveram excelente evolução pós-operatória, retornando a todas as funções
motoras dentro de 3 (paciente nº 1) a 4 semanas (paciente nº 2). No pós-operatório, realizouse o ecocardiograma, que identificou cardiopatia hipertrófica no animal 1, mas não detectou
nenhuma alteração cardiovascular no n° 2. Ambos seguiram no pós-operatório sendo
medicados com clopidogrel em uso contínuo. A paciente n° 1 veio a óbito 12 meses após
a operação, por complicações decorrentes da insuficiência cardíaca. A segunda gata segue
em boa evolução com 3 meses de pós-operatório completados no momento da submissão
desse trabalho.
Discussão

Litwak P. 1993. Peripheral vascular procedures and disorders. In: Slatter D. Textbook of small
animal surgery. Philadelphia: Saunders, cap. 62, 922-929.
Marukami VY, Romao FG, Reis GFM. 2015. Tromboembolismo arterial decorrente de
cardiomiopatia hipertrófica em felino. Alm. Med. Vet. Zoo out; 1 (2): 9-18.
Pelosi A. 2009. Tromboembolismo aórtico: tratamento medico, chirurgico ed interventistico.
Veterinaria, Anno 23, nº 2, Aprile,.
Pereira CO, Costa FVA, Veras SCM, et al. 2013. Tromboembolismo arterial e edema pulmonar
em um gato com cardiomiopatia hipertrófica. Revista de Ciências Agroveterinárias. Lages, v.
13 n. supll., p. 11-12,.

LITWAK (1993) afirma que a remoção cirúrgica do trombo na aorta de gatos deve ser feita
até 6 horas após a oclusão vascular. Esse fator prognóstico foi confirmado nos pacientes ora
relatados, cujos tratamentos obtiveram êxito, tendo sido feitos 3 e 6 horas após a lesão, nas
pacientes n° 1 e 2, respectivamente. Embora a cirurgia seja pouco recomendada pela literatura
(BORGEAT, 2014), é possível obter êxito sem qualquer sequela, desde que o paciente seja
rapidamente operado após o evento da embolia.
Conclusão

Silva CEV, Leal H, Junior S, et. al. 2009. Cardiomiopatia hipertrófica em um gato doméstico
(Felis catus) associada a infarto miocárdico agudo. Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 1, p. 335341, jan/mar..
Palavras-chave: felino, cirurgia, aorta, gato, paresia.
Keywords: feline, cat, aortic, surgery, paresia.

A intervenção cirúrgica é uma opção eficaz para o tratamento de felinos acometidos por
tromboembolismo aórtico, desde que a operação seja realizada em até 6 horas após o início
da sintomatologia.
Referências
Borgeat K, Wright J, Garrod O, Payne JR, Fuentes VL. 2014. Arterial thromboembolism in 250
cats in general practice: 2004-2012 J Vet Intern Med; 28: 102-108.
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Introdução

e normalmente resultantes de tratamento inapropriado, como falha no equipamento ou
inexperiência do operador (KUFLIK, 1994; YOUNG, SINCLAIR, 1997; THAI, SINCLAIR, 1999).
Objetivo

A criocirurgia é indicada para o tratamento de diversas lesões cutâneas superficiais, como
neoplasias benignas e malignas (KUFLIK, 1994; ZOUBOULIS, 1998). Dentre as neoplasias
malignas, o hemangiossarcoma cutâneo, uma neoplasia originada das células do endotélio
vascular e que se apresenta normalmente como lesões firmes, elevadas e de coloração
vermelho-escuro ou arroxeadas (FERNANDES, De NARDI, 2008), pode se beneficiar do
tratamento cirúrgico convencional ou criocirúrgico, desde que respeitadas as margens de
segurança laterais e em profundidade (FERNANDES, De NARDI, 2008; BRAY et al. 2014).

Objetiva-se com o presente estudo avaliar a resposta da criocirurgia no tratamento do
hemangiossarcoma cutâneo canino.
Metodologia
Foram avaliadas 20 lesões do tipo hemangiossarcoma em nove cães, confirmadas por meio
do diagnóstico citopatológico e/ou histopatológico (CEUA no 22/2011). Os tumores foram
classificados de acordo com a extensão das lesões em até 1 cm2 de diâmetro, de 1,1 cm2 a 3
cm2 e maiores que 3 cm2. As lesões protuberantes foram reduzidas de tamanho através da
técnica de “Shaving” na qual se realiza uma incisão tangencial ao nível da pele com o uso de

A criocirurgia, entretanto, é considerada relativamente mais segura, pois requer menor tempo
anestésico e menor morbidade em comparação com a intervenção cirúrgica convencional
(HOFFMANN, BISCHOF, 2001). A incidência de complicações pós-operatórias também é menor
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lâmina de bisturi, isso permite uma maior margem de congelamento da neoplasia (PASIN,
2012).

estudo incluíram hemorragia, formação de crostas, alopecia e despigmentação. Hemorragia
durante os ciclos de congelamento foi vista em 100% das lesões, assim como formação de
crostas ao longo do período de cicatrização, alopecia e despigmentação do local submetido à
criocirurgia.
Discussão

As lesões foram congeladas utilizando-se aparelho específico para a liberação de nitrogênio
líquido na forma de spray, sendo o mesmo borrifado a uma distância de aproximadamente
1 cm do tumor e até que um halo de congelamento de 20 mm se formasse ao seu redor. O
período de congelamento foi de 15 segundos a 60 segundos e o tempo de descongelamento
foi definido pelo desaparecimento do halo ao redor do tumor. Todas as lesões foram
submetidas a três ciclos de congelamento-degelo a cada sessão.

Cães com pele despigmentada e baixa cobertura pilosa possuem maior predisposição ao
desenvolvimento do hemangiossarcoma cutâneo, uma vez que são desprovidos de mecanismos
naturais de proteção à radiação ultravioleta (HARGIS et al. 1992; BELLEI et al. 2006; DALECK et
al. 2016). No presente trabalho, de fato, 100% das lesões eram localizadas em áreas com pouca
ou nenhuma cobertura pilosa. Dos nove animais avaliados, oito (89%) apresentavam ainda
áreas de despigmentação de pele e 100% eram expostos à luz solar de forma crônica e sem
fotoproteção.

As lesões foram avaliadas no momento do congelamento e a aproximadamente a cada 15
dias até a completa cicatrização da ferida. A cada procedimento foi considerado a resposta
à criocirurgia, classificada como completa (RC): completo desaparecimento do tumor com
total reepitelização; parcial (RP): redução da área tumoral maior ou igual a 50%; e ausência
de resposta (AR): redução da área tumoral menor que 50% ou progressão da lesão.
Resultados

Dos nove animais avaliados, a maioria era da raça pitbull (american staffordshire terrier) e
de meia idade a idosos, assim como verificado na literatura (SCHULTHEISS, 2004). Quanto à
localização anatômica, as lesões tendem a acometer mais frequentemente a região abdominal
ventral, prepucial e os membros pélvicos (FERNANDES, De NARDI, 2008; SZIVEK et al. 2011)
devido a menor cobertura pilosa dessas áreas (LUCAS, 2002), semelhante ao verificado no
presente estudo.

Dentre os cães com hemangiossarcoma, cinco (55%) eram machos e quatro (45%) fêmeas.
Desses, um não possuía raça definida, um era da raça boxer e sete (78%) da raça pitbull
(american bull terrier). A média de idade dos cães com hemangiossarcoma foi de 7,9 anos
com variação de cinco a 10 anos. Adicionalmente, oito (89%) possuíam pele despigmentada
e 100% não recebiam nenhum tipo de proteção à exposição solar.

No presente estudo, 100% dos animais com hemangiossarcoma cutâneo apresentaram resposta
completa ao tratamento com média de 1,15 sessões e tempo médio de acompanhamento de
104 dias. Tal resultado está de acordo com o verificado por Lucas e Larsson (2002), que ao
avaliarem a criocirurgia como opção para o tratamento de dermatoses em cães, obtiveram
remissão completa de todas as lesões malignas e benignas tratadas.

Dentre as lesões, 15 (75%) eram menores que 1 cm2 e cinco (25%) entre 1,1 cm2 e 3 cm2.
Destas, 65% (n=13/20) eram localizadas na região ventrolateral do abdome, 30% (n=6/20)
na face medial dos membros e uma na região perineal. Todas eram elevadas, de coloração
avermelhada a enegrecida, e não aderidas aos planos anatômicos subjacentes e apenas uma
lesão apresentava-se ulcerada à ocasião da primeira avaliação.

Apesar da eficácia clínica da criocirurgia para o tratamento das neoplasias do tipo
hemangiossarcoma, essa não é isenta de complicações, como verificado no presente estudo, e
incluem hemorragias no trans ou pós-operatório imediato (BRUGMANN, 2010). Isso se deve ao
fato das neoplasias serem constituídas por vasos neoplásicos malformados e que apresentam
sangramento facilitado, em particular após lesão direta das células endoteliais vasculares pela
ação do criógeno, bem como devido ao aumento da permeabilidade vascular como efeito
secundário da criocirúrgia (THAI, SINCLAIR, 1999; GAGE et al. 2009).

Foram realizadas em média 1,15 sessões de criocirurgia e o tempo médio decorrido entre elas
(para as lesões submetidas a mais de uma sessão) foi de 37 dias (22 dias a 47 dias). O tempo
médio de acompanhamento das lesões foi de 104 dias (40 dias a 214 dias), e a resposta da
criocirurgia foi considerada completa em 100% das lesões.
As principais complicações associadas ao tratamento criocirúrgico verificadas no presente
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Adicionalmente, alopecia e despigmentação foram descritas em todos os pacientes deste
estudo, semelhante ao verificado por Queiroz et al. (2008), ao avaliarem a criocirurgia no
tratamento de neoplasias cutâneas e subcutâneas em cães e gatos. Isso se deve ao fato dos
folículos pilosos e melanócitos serem sensíveis ao congelamento e danificados nos processos
de criocirurgia (GAGE et al. 2009). Apesar do permanente, a alopecia e despigmentação são
de caráter estético e não conferiram dor aos animais.
Conclusão

Kuflik EG. 1994. Cryosurgery update. Journal of the American Academy of Dermatology.
31(6):925-944.
Lucas R, Larsson CE. 2002. Cryosurgery in the veterinary clinic: evaluation of its practicability,
effectiveness and availability in canine dermatosis. Anais Brasileiros de Dermatologia. 77:291299.
Pasin VP, Ando PN, Moraes LAB, Soares MR, Hirata SH, Enokihara MY, Rosa IP. Innovation in
aesthetic correction of nasal skin flaps. Surg Cosmet Dermatol. 2012; 4(3):264-7.

A criocirurgia pode ser uma opção viável para o tratamento do hemangiossarcoma cutâneo
em cães, visto a resposta clínica apresentada pelos pacientes no presente estudo.
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Introdução

apenas contenção física. Entretanto, com a evolução e difusão da anestesiologia veterinária,
esse procedimento pode ser feito utilizando técnicas de anestesia geral ou dissociativa. Esse
avanço proporciona rapidez e agilidade ao procedimento, sem interferir no bem-estar do
animal (TURNER e McILWRAITH, 2002; CABRERA et al. 2004; STEINER, 2014).
Objetivos

A orquiectomia em equinos é uma prática muito antiga e comumente utilizada em
propriedades rurais. Realiza-se o procedimento para facilitar o manejo de um animal
quando este se encontra em convívio com fêmeas ou mesmo com outros machos (TURNER
e McILWRAITH, 2002). Considerando que as secreções endócrinas e das gônadas sexuais
exercem grande influência no comportamento agressivo dos animais (CABRERA et al.
2004), a orquiectomia, além de proporcionar um controle comportamental, interferindo
positivamente no manejo, aumenta o rendimento do cavalo (EVANS et al. 1994).As técnicas
empregadas para remover cirurgicamente os testículos podem ser de forma aberta e
fechada (HICKMAN et al. 1995). A orquiectomia fechada tem vários pontos positivos em
relação à aberta, pois a túnica vaginal não é seccionada, a hemorragia é mínima, a ocorrência
de infecção é menos frequente e a reparação da ferida cirúrgica é mais rápida. Quando os
procedimentos são realizados a campo, essas vantagens devem ser consideradas, pois o
método não coloca a cavidade abdominal em exposição. Independente da técnica cirúrgica
aplicada, durante muitos anos, a orquiectomia em equídeos foi realizada empregando-se

Esse trabalho objetivou avaliar comparativamente as técnicas de orquiectomia aberta e
fechada, realizadas em equinos a campo sob efeito de anestesia geral injetável.
Metodologia
O estudo foi realizado durante aulas práticas de cirurgia ministradas aos alunos da
Graduação e Pós-graduação da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal
de Goiás, após autorização da CEUA/UFG, protocolo no 021/2016. Os procedimentos
cirúrgicos foram realizados em 24 animais que foram distribuídos em dois grupos contendo
12 equinos cada (GI e GII). Em GI empregou-se a técnica aberta e em GII a técnica fechada de
orquiectomia. Independente da técnica empregada, os animais foram mantidos em jejum
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alimentar e hídrico de 12 horas. Na sequência, realizou-se medicação pré-anestésica (MPA)
com 70 µg/kg de detomidina à 1% via intravenosa. Para a indução anestésica empregou-se
2,2 mg/kg de cetamina associada a 0,05 mg/kg de midazolam em bolus via intravenosa. A
manutenção anestésica foi feita com éter glicerilguaicol (EGG) (50mg/ml), xilazina (1 mg/ml)
e cetamina (2 mg/ml) em taxa inicial de infusão de 1 ml/kg/h via intravenosa. O bloqueio
anestésico intratesticular e nos cordões espermáticos foi realizado com 2 mg/kg de lidocaína
à 2%.

orquiectomia fechada. Primeiramente, nó de sangria seguido de nó de cirurgião duplo, nós
de reforço e cerca de quatro nós duplos para finalizar. Após a ligadura, foi realizada a secção
da porção músculo-fibrosa do cordão espermático, removendo-se o testículo e o epidídimo.
Independentemente do procedimento adotado, aplicou-se soro antitetânico em todos
os animais castrados. No pós-operatório, realizou-se antibioticoterapia com penicilina
benzatina 30.000 UI/kg em quatro aplicações. Além disso, foi feito diariamente um exercício
com os animais, estimulando-os a galopar para que diminuísse a chance de ocorrer edema e
posterior higienização da ferida com iodopovidona a 10%, até a completa cicatrização clínica.
Resultados

Após realização das contenções física e química e da devida antissepsia iniciou-se o
procedimento cirúrgico. A técnica de orquiectomia fechada foi conduzida em GII, iniciando-se
o procedimento fazendo uma incisão longitudinal paralela a rafe escrotal na pele. Em seguida,
aprofundou-se cuidadosamente o bisturi com o objetivo de seccionar apenas a túnica dartos.
Com a secção desta, teve-se acesso à túnica vaginal, que no procedimento adotado não foi
incisada, mas sim removida juntamente com o testículo e uma porção do cordão espermático
(RABELO et al. 2011). Para a hemostasia preventiva do cordão espermático, utilizou-se o fio
de ácido poliglicólico, Vicryl, nº 1, realizando-se nó de sangria seguido de nó de cirurgião
duplo, nó de reforço e cerca de quatro nós duplos para finalizar. A remoção do testículo e do
cordão espermático ocorreu em etapas. Primeiramente, foi realizada uma dissecção digital
da túnica vaginal próxima ao testículo a fim de separá-lo do ligamento escrotal e da fáscia
escrotal. Após a separação, a túnica e seu conteúdo foram removidos tomando o cuidado
ao separar a fáscia do cordão espermático para proteger os grandes vasos pudendos que se
posicionam juntos à fáscia. A bolsa escrotal, não foi suturada com a finalidade de promover
uma cicatrização de segunda intenção. O procedimento fundamentou-se nas recomendações
de Auer e Stick (2012).

O procedimento anestésico mostrou-se seguro para ser realizado a campo, pois proporcionou
aos animais uma sedação e analgesia efetivas e ao cirurgião segurança para trabalhar. Tanto a
técnica fechada como a aberta foram semelhantes ao recomendado por Auer e Stick (2012),
porém ao contrário do realizado pelos autores, no presente estudo optou-se por não utilizar
o emasculador para seccionar o cordão espermático, pois acredita-se que a ligadura dessa
estrutura anatômica proporciona maior segurança.
A orquiectomia aberta requereu menos tempo para ser realizada, mas proporcionou
complicações trans e pós-operatórias expressivas. Em um animal (8,33%) a ligadura do
funículo espermático não foi bem aplicada, apresentando hemorragia ativa que foi contida
após refazer a ligadura. Em quatro animais orquiectomizados (33,32%) ocorreu hemorragia
discreta do tipo gotejamento no pós-operatório imediato. Em 100% dos animais ocorreu
edema que variou em intensidade, mas que diminuiu gradativamente e no oitavo dia do
pós-operatório já havia desaparecido. Em um animal (8,33%), a túnica vaginal permaneceu
exposta, havendo necessidade de reintervir para removê-la.

Para a realização da orquiectomia aberta, realizou-se os mesmos procedimentos de contenção
física e química e de antissepsia. Logo após, deu-se início à intervenção cirúrgica, fazendo
uma incisão longitudinal paralela a rafe escrotal na pele. Em seguida, seccionou-se túnica
dartos, expondo o testículo envolto pela túnica vaginal, que por sua vez foi seccionada
possibilitando a identificação do testículo, do epidídimo, do cordão espermático e do ducto
deferente (RABELO et al. 2011). Com a identificação das estruturas, realizou-se a dissecção
digital do mesórquio para separação do cordão espermático, fez-se a ligadura com o fio de
ácido poliglicólico, Vicryl, nº 1 e realizou-se os mesmos métodos de ligadura empregados na

Em um dos animais (8,33%) orquiectomizados pela técnica fechada observou hemorragia
do tipo gotejamento durante a primeira hora do pós-operatório. Em cinco equinos (41,65%)
observou-se discreto edema, desaparecendo totalmente até o quinto dia do pós-operatório.
O procedimento proporcionou maior segurança ao animal, particularmente porque não se
incisou a túnica vaginal e consequentemente não se expos a cavidade abdominal. Mas o
cuidado com a ligadura do cordão espermático teve que ser dobrado para se evitar a soltura
e, consequente hemorragia.
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Discussão

Conclusões

A segurança conferida pelo procedimento anestésico empregado, o fato de nenhum
animal esboçar qualquer manifestação dolorosa durante o procedimento e a rápida
deambulação permite recomendá-lo nas orquectomias em equinos a campo.

As técnicas de orquiectomia, aberta e fechada, podem ser realizadas a campo sob efeito de
anestesia intravenosa total. A orquiectomia aberta resulta em complicações pós-operatórias
mais expressivas, devendo ser intensificado o esmero no trans e pós-operatório. A técnica
fechada apresenta menos complicações, mas requer maior cuidado na ligadura do cordão
espermático para se evitar hemorragia ativa no pós-operatório.
Referências

Quando se realizou a orquiectomia aberta fez-se a remoção parcial da túnica vaginal. Em
parte, essa conduta foi importante, pois, na pratica quando se remove os testículos e não
remove parcialmente essa estrutura anatômica é frequente sua exposição, predispondo ao
desenvolvimento de tecido de granulação e consequentemente retarda o processo cicatricial.
O prolapso do seguimento remanescente da túnica vaginal, geralmente ocorre concomitante
à retração da bolsa escrotal, evidenciado após remoção dos testículos. Ressalta-se que a
porção exposta se torna porta de entrada para infecções secundárias. Portanto é importante
realizar a remoção do excesso da túnica vaginal, tomando cautela para não seccionar de
forma excessivamente proximal ao canal inguinal. Quando de maneira inadvertida isso
acontece, pode atingir os ramos da artéria pudenda externa que irrigam a porção parietal da
túnica vaginal bem como a continuação da artéria testicular, ramo da artéria aorta abdominal
(GETTY, 1981), o que causaria uma pequena hemorragia ativa por gotejamento que a longo
prazo pode se tornar uma intercorrência significativamente prejudicial ao animal.

Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 2012. St. Louis, Saunder Elsevier, p. 1536.
Cabrera L, Costa PEM, Fonseca N. 2004. Efeito da castração pré-púbere sobre o desenvolvimento
corporal de equinos. ActaScientiarum Animal Sciences.26:273- 279.
Evans JW, Borton A, Harold F. et al. El caballo. 1994. Zaragoza, Editorial Acribia, p. 742.
Getty R. Anatomia dos animais domésticos. 1981. Rio de Janeiro, Interamerica, p. 924.
Hickman J, Houlton J, Edwards B. 1995. An atlas of veterinary surgery. Blackwell Science,
Oxford, p. 275.
Kerjes AW, Nemeth F, Rutgers LJE. 1986. Atlas de cirurgia dos grandes animais. Manole, São
Paulo. p. 143.

Fazendo uma análise dos resultados obtidos é possível inferir que as complicações identificadas
quando se empregou a técnica aberta podem estar relacionadas, em parte, ao fato de ser
mais invasiva e requerer incisão na túnica vaginal para expor e remover os testículos. Nessas
circunstâncias, a secção de pequenos vasos é inevitável, resultando em hemorragia por
gotejamento e as vezes ativa. Acrescente-se a possibilidade de infecções como funiculite e
eventual evisceração de alça intestinal. Segundo Kersjes et al. (1986), a principal desvantagem
da técnica de orquiectomia aberta é que se estabelece uma porta de entrada para a
cavidade abdominal, existindo o risco potencial de prolapso intestinal por esta abertura. Em
contrapartida, na técnica fechada há menos problemas com a exposição da túnica vaginal,
hemorragia, infecção e recuperação, devido ao fato de não se colocar a cavidade abdominal
em exposição. Portanto, argumenta-se que o menor número de intercorrências conforme
observado no presente estudo, permite recomendá-la, particularmente quando se pretende
realizar orquiectomia em equinos a campo.

Rabelo RE, Silva OC, Ribeiro GO. et al. Orquiectomia (Castração) In: Rabelo RE, Silva OC.
Aspectos Morfofuncionais, Clínicos e Cirúrgicos do Pênis, Prepúcio e Testículos de Touros.
2011. Goiânia, Kelps. pp. 171-185.
Steiner D, Orlandini CF, Gimenez GC. et al. Anestesia intravenosa continua em muar: Relato de
caso. 2014. Enciclopédia Biosfera. 10(18):316-323.
Turner AS, McIlwraithCW. 2002. Técnicas cirúrgicas em animais de grande porte. Roca, São
Paulo. p. 341.
Palavras-chave: Anestesia total intravenosa, cavalo, cirurgia, sistema reprodutor.
Keywords: Castration, cost, horse, total intravenous anesthesia.
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Introdução

aos questionamentos existentes. Mas ainda não se definiu os principais métodos empregados
na colheita de espécimes clínicos do casco de bovinos para realização dos exames. Um método
cirúrgico de colheita de amostras do casco foi primeiramente proposto por Singh et al. (1993)
e que os estudos subsequentes tentam fazer ajuste ao que foi proposto.
Objetivo

As doenças dos dígitos de bovinos estão elencadas em terceiro lugar dentre as enfermidades
que acometem essa espécie animal, antecedendo apenas as mastites e doenças reprodutivas.
O problema acomete principalmente bovinos de aptidão leiteira, mas pode apresentar
ocorrência expressiva em gado de corte, desencadeando prejuízos significativos (VERMUNT,
1995; SILVA et al. 2004). Como as afecções podais apresentam causas multifatoriais,
manifestações clínicas variadas e as informações científicas, por serem escassas, nem sempre
permitem instituir tratamento adequado e adotar medidas de controle eficazes. Os principais
prejuízos são decorrentes da queda nos índices produtivos, descarte prematuro de animais
de alto mérito genético, redução da fertilidade e os custos elevados com o tratamento (SILVA
et al. 2004; MENDES, 2015).

O presente estudo objetivou avaliar três métodos cirúrgicos empregados na colheita de
espécimes clínicos do casco de bovinos para realização de análises laboratoriais.
Metodologia
O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da Universidade Federal
de Goiás, no ano de 2016, após aprovação pelo CEUA-UFG, protocolo nº 089/2015. Foram
utilizados na pesquisa 15 bovinos mestiços (Bos taurus x Bos indicus), jovens, sendo nove do
sexo masculino e seis do sexo feminino, alocados em três grupos, contendo cinco animais
cada (GI, GII e GIII). Para a colheita, os bovinos foram mantidos em jejum completo por 18
horas, sedados com cloridato de xilazina a 2% na dose de 0,1 mg/kg e contidos em decúbito

Ultimamente, uma das doenças de casco que acometem ruminantes e que tem sido motivo de
vários estudos é a laminite, mas a definição da sua fisiopatogenia ainda constitui um desafio
nos dias atuais. Muitas análises laboratoriais têm sido conduzidas na tentativa de responder
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dorsal (SILVA et al, 2012). Na sequência, os cascos foram higienizados e a antissepsia realizada
com iodopovidona. O bloqueio anestésico local infiltrativo foi realizado em anel, na região
da quartela, injetando-se 15 ml de cloridrato de lidocaína a 2% sem vaso constritor, por via
subcutânea.

de 15 dias e o material colhido dos três grupos serviu para exames como análises bioquímicas
e avaliações histológicas. Os exames foram realizados considerando o material obtido de
acordo com cada método descrito.
Discussão

Nos animais pertencentes ao GI as feridas cirúrgicas foram executadas na região da banda
coronária de cada dígito, utilizando-se um punch metálico com seis centímetros de diâmetro.
O corte foi aprofundado até a derme, empreendendo-se oito movimentos rotativos com
o punch. Em GII, o método empregado constou da colheita de fragmentos de 2,5 cm de
comprimento e 1 cm de largura da parede do casco. Para a colheita do material, empregouse a micro retífica (Dremel® 4000-3/36, Robert Bosch Tool Corporation, São Paulo-SP, Brasil),
acoplada a um disco de corte diamantado de 38 mm de diâmetro (Dremel® EZ Lock545,
Robert Bosch Tool Corporation, Campinas-SP, Brasil). Visando maior precisão nos cortes, o
disco de corte diamantado foi acoplado a um eixo flexível (Modelo 225, Robert Bosch Tool
Corporation, São Paulo-SP, Brasil), o qual é disponibilizado como acessório da micro retífica
utilizada neste estudo. Para a realização dos cortes no estojo córneo, utilizou-se a velocidade
de rotação de 20.000 RPM. Os cortes foram aprofundados até a junção derme-epiderme
parietal, identificada pelo início da hemorragia e com auxílio de uma espátula metálica de 15
cm de comprimento com ponta achatada de 0,5cm de largura, procedeu-se a liberação do
fragmento de tecido córneo da derme parietal. Em GIII empregou-se o mesmo procedimento
adotado em GII, mas a retirada do fragmento do cório laminar seguiu a técnica empregada
por Mendes (2015), manipulando o Lamelótomo Falcão-Faleiros e diferente do GII houve o
desgaste da parede do casco precedendo a retirada do fragmento. As feridas foram tratadas
adequadamente e protegidas por ataduras elásticas e aplicou-se por via intramuscular 1.1
mg/flunixin meglumine.
Resultados

Embora os três métodos cirúrgicos empregados possibilitassem a colheita de espécimes
clínicos do casco de bovinos para realização de análises laboratoriais, os grupos II e III,
quando se obteve amostras do cório laminar a recuperação foi mais demorada. Ainda assim,
o Lamelótomo Falcão-Faleiros proporcionou maior segurança nas manobras realizadas, visto
que as amostras foram mais facilmente removidas e com maior uniformidade para a análise
histológica e da região limítrofe entre a derme-epiderme. Gravena (2010) relatou a obtenção
de fragmentos do cório lamelar de equinos utilizando bisturi, sendo o fragmento desprendido
com um esculpidor Frahm 02. Usando essa técnica, os animais não demonstraram alterações
clínicas e assim como na técnica anteriormente citada as amostras mostraram-se viáveis para
as analises histológicas e de microscopia eletrônica.
Uma vez que o objetivo foi à obtenção de amostras do estojo córneo, o método usado no
GII foi mais adequado, visto que o manuseio da micro retífica permite o esforço mínimo do
Médico Veterinário e confere agilidade ao processo cirúrgico. Em concomitância a eficiência
do procedimento, a micro retífica acoplada ao escareador viabiliza a obtenção de fragmentos
de diferentes tamanhos, de maneira que estejam aptos para as análises laboratoriais. Todo o
processo garantiu aos animais menos desconforto.
Quanto à colheita de fragmentos da banda coronária, o emprego do punch metálico por meio
de movimentos rotacionais mostrou-se adequado para esse tipo de biópsia, viabilizando
amostras úteis para exames histopatológicos e imuno-histoquímicos. Acrescenta-se que, nesse
caso, a retirada do fragmento foi realizada sem desgaste prévio do local, quando comparada
ao GIII, frente ao grau de dureza da superfície da banda coronária e muralha do casco. Alves et
al. (2004) utilizaram o punch para retirada de amostras para análise de cório laminar obtendo
bons resultados, porém foi necessário a realização do desgaste prévio, considerando que o
dispositivo não ultrapassa as camadas do estojo córneo do casco.

Um animal de GI (20%), três de GII (60%) e dois de GIII (40%), apresentaram claudicação
em graus variados nos cinco primeiros dias que sucederam as biópsias. A manifestação foi mais
intensa nos animais alocados em GII e GIII. Em todos os animais a claudicação desapareceu
gradativamente em até uma semana após a intervenção cirúrgica. Esta complicação foi
solucionada totalmente em um bovino (20%) pertencente ao GII e em outro (20%) alocado no
GIII, no décimo dia do pós-operatório. A reparação clinica das feridas foi concluída com cerca

Diversas análises podem ser realizadas empregando-se amostras colhidas do casco de
bovinos, tais como a microtomografia, tomografia, análises bioquímicas, composição mineral,
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avaliação histológica e o teste de nanodureza. Assis (2015) realizou e descreveu essas
avaliações empregando amostras do casco de bubalinos, contribuindo para o entendimento
da estrutura e composição do mesmo, sendo um parâmetro para auxiliar no estudo de
doenças podais. O método utilizado em GII tem vantagens quanto à quantidade de analises
laboratoriais que podem ser realizadas, pois análises como a microtomografia e avaliação
histologica da muralha do casco podem ser feitas, visto que não houve o desgaste para a
retirada do fragmento.
Conclusão

Mendes, HMF. 2015. Desenvolvimento e teste de viabilidade de instrumentos cirúrgico
específico para realização de biópsias de casco em bovinos. 74f. Belo Horizonte, MG. Tese
(Doutorado em Medicina e Cirurgia Veterinária) – Universidade Federal de Minas Gerais.
Silva LAF, Eurides D, Rodrigues DF. et al. 2012. Contenção física de animais: Domésticos,
selvagens e de laboratório. Kelps, Goiânia, p.390.

Portanto, respeitando as particularidades e as indicações de cada método, pode-se afirmar
que todas as técnicas citadas se mostraram viáveis para a colheita de material para análises
laboratoriais e diagnósticos clínicos. Logo, as adaptações feitas ao método originalmente
desenvolvido por Singh et al. (1993) foram bem-sucedidas e provocaram o mínimo de
desconforto aos animais.
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Introdução

que se refere à integridade vascular tecidual, a obstrução do fluxo sanguíneo de determinada
região interrompe a irrigação dos tecidos, causando um quadro de isquemia e necrose, e
consequentemente diminuição de temperatura (KERWIN e MAULDIN, 2007). Sendo assim,
a temperatura é um parâmetro de grande importância no pós-operatório, pois determina a
integridade do tecido através da sua elevação ou diminuição. Para popularizar o emprego
da termografia, é necessário que seja feita uma padronização da temperatura da área em
estudo a fim de se comparar com as temperaturas de regiões que apresentam processo
inflamatório. Diante da ausência de estudos relacionados à padronização da temperatura
da superfície corporal de coelhos e como essa espécie é uma das mais empregadas como
modelo experimental, acredita-se que a uniformização da temperatura da parede abdominal
aferida através da câmera termográfica, possa contribuir para o entendimento de achados
decorrentes de estudos envolvendo a reparação de feridas.
Objetivo

A termografia infravermelha consiste numa técnica não invasiva de avaliação e mensuração da
temperatura de determinada superfície corporal. O exame consiste na detecção de alterações
no fluxo sanguíneo periférico, o que possibilita o reconhecimento de eventos fisiológicos nos
animais (MOURA et al. 2011) e pode ser aplicado como método alternativo no diagnóstico de
enfermidades relacionadas a alteração localizada da temperatura. Na Medicina Veterinária,
a termografia pode ser aplicada em diversas áreas da clínica médica de pequenos e grandes
animais, apresentando-se também como uma ferramenta promissora na área da reprodução
(GOMES e GOMES, 2014; RICARTE et al. 2014). Outra utilização da termografia é no diagnóstico
de doenças que desencadeiam processos inflamatórios, uma vez que o calor é um sinal de
inflamação (ROBERTO e SOUZA, 2014).
Partindo-se do princípio que alterações fisiológicas no tecido afetam sua temperatura, inferese que os processos inflamatórios geram calor. Assim, o nível de inflamação pode ser estimado
a partir da mensuração da temperatura da região analisada (ARENHART, 2010). Além disso, no

Este estudo objetivou avaliar a temperatura da superfície abdominal de coelhos (Oryctolagus
cuniculus), nos períodos matutino e vespertino, empregando a termografia infravermelha.
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Metodologia

estas, aplicou-se o Teste t para dados pareados para avaliar as médias de temperatura da
superfície abdominal entre os grupos manhã e tarde. Adiciona-se que para gerar o intervalo
de referência da temperatura infravermelha abdominal utilizou-se a média ± dois desvios
padrões. A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk. Todos os testes
estatísticos foram feitos com a utilização do software R (Core Development Core Team, 2015),
adotando-se nível de significância de 5%.
Resultados

Este estudo foi desenvolvido na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal
de Goiás (EVZ/UFG), após ter sido aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/
UFG), protocolo nº. 096/15. Foram utilizados sete coelhos (Oryctolagus cuniculus) machos
da raça Nova Zelândia, clinicamente saudáveis, com peso médio de 3,5kg, adquiridos de
uma granja localizada no município de Bela Vista de Goiás. Os animais foram acomodados
no Biotério da EVZ/UFG, em gaiolas individuais, confeccionadas em aço, medindo 50cm
X 60cm, com temperatura ambiente média de 22ºC, garantida por ar-condicionado e
recebiam iluminação artificial durante 12 horas. Os coelhos tiveram livre acesso à água e
comida a base de ração peletizada (Guabi® S.A., DAIA - Anápolis - Brasil). Respeitando-se o
período de adaptação, iniciou-se a preparação dos animais para a avaliação termográfica.
Para tanto, dois dias antes da primeira aferição, os coelhos foram submetidos a tricotomia
da região abdominal, desde a região do manúbrio até a face medial das coxas. Durante os
exames eram posicionados e mantidos, por meio de contenção manual, em decúbito dorsal
sob uma mesa de madeira.

Ao findar das avaliações obteve-se 140 registros de fotos termográficas, sendo 50% (70
aferições) para o Grupo Manhã e 50% para o Grupo Tarde. A normalidade dos dados apresentou
resultado de 0,7783 para as aferições matutinas e 0,6940 para as vespertinas. Ocorreu maior
dispersão dos dados no período matutino, visto que o coeficiente foi de variação 0,6473%
comparado a 0,4593% no período vespertino. Não se observou diferença estatisticamente
significativa entre as temperaturas infravermelhas da superfície da parede abdominal de
coelhos machos em ambiente controlado, aferidas nos períodos matutino e vespertino.
Considerando a média ± dois desvios padrões, criou-se um intervalo entre 37,1 - 38,1ºC, que
representou 95,45% das aferições.
Discussão

Para o exame termográfico utilizou-se a câmera termográfica (Flir®, Modelo T4XX Series,
Flir® Systems, Inc. Wilsonville - Oregon - USA) que foi previamente configurada a fim de obter
os parâmetros desejados no exame termográfico. A configuração programada limitou-se
ao padrão de cores em arco-íris, distância entre a câmera e o objeto de um metro (ajuste
mínimo), temperatura ambiente de 22ºC, temperatura refletida 26ºC, umidade ambiental
relativa de 44% (dados da estação meteorológica), além de se fixar a emissividade em 0,98
e a escala térmica de cores entre 30 e 40ºC. O escaneamento da temperatura abdominal
dos sete coelhos foi realizado posicionando-se a câmera a uma distância de 30 centímetros,
perpendicularmente à região da cicatriz umbilical. Os exames foram realizados em um
ambiente fechado, livre de corrente de ar, com luminosidade e temperatura iguais ao da
sala que abrigava os coelhos. As aferições termográficas de cada um dos sete animais foram
feitas diariamente durante dez dias, sendo uma no período da manhã, às 9 horas e outra no
período da tarde, às 16 horas, garantindo assim que cada animal tivesse dez aferições, ou
seja, repetições em cada período.

O ajuste dos parâmetros da câmera termográfica foi fundamental para o sucesso do exame
realizado. A configuração do padrão de cores possibilitou a identificação dos pontos de maior
temperatura na superfície analisada. O respeito à distância padrão inserida na configuração foi
importante, pois quanto mais distante o objeto da lente, maior a influência da radiação externa
(OKADA et al. 2013). Os ajustes de temperatura ambiental, temperatura refletida, umidade e
emissividade são justificados pela total influência desses parâmetros com a temperatura do
objeto e também com a alteração na captação da radiação infravermelha emitida. O ajuste
da escala de cores também foi importante, pois, nessas circunstâncias, o exame termográfico
apresenta a temperatura de forma específica, excluindo-se temperaturas fora do padrão
configurado. Portanto, pondera-se que o ambiente é um fator limitante para a aferição da
temperatura pela câmera termográfica. Logo, é essencial que ele seja o mais padronizado
possível, mantendo-se as mesmas temperatura e umidade, evitando interferências que
causariam variação na temperatura da superfície da parede abdominal dos coelhos (E.Y.-K.
NG, 2008).

Posteriormente, utilizou-se estatística descritiva para que o conjunto das aferições
de cada animal/período gerasse uma média, totalizado 14 médias de temperatura. Com
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Analisando o intervalo de referência da temperatura da superfície abdominal
encontrada no presente estudo, entre 37,1-38,1ºC pode-se inferir que esta variação se
deu por motivos desconhecidos. Em um estudo empregando a termografia para aferir
a temperatura do membro pélvico de coelhos, especificamente na região do tendão do
calcânear comum, detectou-se temperatura média de 27°C (ARENHART, 2010). Assim, a
diferença de temperatura entre regiões se dá, possivelmente, pelo efeito da vascularização
visceral que confere à parede abdominal maior temperatura em relação aos membros com
sua vascularização periférica. Em um estudo realizado com equinos, as termografias foram
feitas apenas uma vez ao dia, em oito dias sequenciais, para avaliação da termorregulação
do animal. Esta relação de quantidade de exames termográficos realizados no dia mostrouse suficiente para avaliação dos parâmetros desejados (MOURA et al. 2011). No estudo aqui
realizado verificou-se que no período matutino a temperatura dos coelhos apresentou maior
oscilação, porém não foi constatada diferença estatística. Apesar disso, o maior número de
repetições das termografias realizadas no presente trabalho conferiu maior precisão dos
dados averiguados.
Conclusão

– Revisão de literatura. Revista Eletrônica de Educação e Ciência. 5(3):01-05.

A temperatura da superfície abdominal de coelhos (Oryctolagus cuniculus) saudáveis
avaliada em ambiente controlado e nos períodos matutino e vespertino, empregando
a termografia infravermelha se mantem estável, mas para a padronização dos dados é
necessário desenvolver estudos mais abrangentes, confrontando temperatura de machos
e fêmeas, ambiente controlado e não controlado, entre outros fatores não abordados neste
estudo.
Referências

Keywords: Flir, infrared, inflammatory process, temperature, thermography.

Kerwin SC, Mauldin GE. 2007. Hemostasia, Sangramento Cirúrgico e Transfusão. In: Slatter D.
Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 3ª ed. Barueri: Manole, p. 44-66.
Moura DJ, Maia APA, Vercellino RA. et al. 2011. Uso da termografia infravermelha na análise
da termorregulação de cavalo em treinamento. Engenharia Agrícola Jaboticabal. 31(1):23-32.
Odaka K, Takemura K, Sato S. 2013. Investigation of Various Essential Factors for Optimum
Infrared Thermography. The Journal of Veterinary Medical Science. 75(10):1349-1353.
Ricarte ARF, Façanha DAE, Costa LLM. 2014. Possibilidades na utilização da termografia
infravermelha no diagnóstico reprodutivo de caprinos. In VII Congresso Norte-Nordeste de
Reprodução Animal - CONERA. Mossoró, Brasil. Acta Veterinaria Brasilica. 8(2):380-384.
Roberto JVB, Souza BB. 2014. Utilização da termografia de infravermelho na medicina
veterinária e na produção animal. Journal Animal Behavior Biometeorology. 2(3):73-84.
Palavras-chve: Flir, infravermelho, processo inflamatório, temperatura, termografia

Arenhart R. 2010. Análise termográfica e histológica de tenorrafias em coelhos pósmobilização ativa precoce (MAP). 88 f. Florianópolis, SC. Dissertação (Mestrado em Ciências
do Movimento Humano) – Pós-graduação em Ciência do Movimento Humano. Universidade
do Estado de Santa Catarina.
Ey KN. 2008. A review of thermography as promising non-invasive detection modality for
breast tumor. International Journal of Thermal Sciences. 48(2009): 849-859.
Gomes RC, Gomes AC. 2014. Utilização da termografia infravermelha na Medicina Veterinária
ISSN 21774780

42

Investigação, 16:1-201
(Suplemento 1): Anais do
CBCAV 2016

AVANÇOS NO EMPREGO DO
TAMANCO DE MADEIRA COMO
COADJUVANTE AO TRATAMENTO
DE LESÕES DE SOLA NO DIGITO
DE BOVINOS: RESULTADOS
PARCIAIS

SILVA, W.P.R.1; OLIVEIRA, J. F.F.1; QUEIROZ, P. J. B.1; SILVA, D. C.1; SILVA, D. B. C.1; SILVA, L.A.F.1

1. Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás - Rodovia Goiânia - Nova
Veneza, km 8 Campus Samambaia CEP 74001-970 Goiânia – Goiás; wrodrigues.vet@gmail.
com

Introdução

bom coadjuvante ao tratamento, a cola acrílica autopolimerizante usada para fixar o tamanco
ao casco, por não ser degradável, polui o ambiente. Acrescente-se que na maioria dos casos, o
tamanco de madeira permanece fixado ao casco, em média, duas semanas (PYMAN, 1997) e
demanda mão de obra e material para substituí-lo, aumentando substancialmente os custos
do tratamento. De acordo com Veschi et al. (2010), toda atividade produtiva gera impacto
sobre o meio ambiente e, nos últimos anos os planos estratégicos têm se direcionado a
reduzir o impacto de todas as atividades produtivas sobre o meio ambiente com enfoque na
degradabilidade, dentre estas atividades, a pecuária recebe grande destaque. Dessa forma,
é preciso implementar avanços no uso do tamanco de madeira tornando o dispositivo mais
eficiente e o sistema de fixação menos poluente para o meio ambiente.
Objetivo

Dentre as principais afecções que acometem os bovinos de aptidão leiteira, as doenças
podais possuem alta prevalência, algumas se disseminam rapidamente nos rebanhos e o
controle é complexo (LUGINBUHL E KOLLBRUNNER, 2000). Os prejuízos decorrem da queda
no desempenho produtivo, reprodutivo, tratamento oneroso e em alguns casos, devido
ao descarte prematuro de animais de alto mérito genético (NORONHA FILHO, 2013). A
claudicação em vacas leiteiras pode ser decorrente de trauma, infecção, deficiência nutricional
e distúrbios metabólicos. Além disso, a incidência de claudicação no rebanho pode variar de
acordo com a idade, raça, terreno, condições climáticas e manejo da propriedade (PYMAN,
1997). A realização do casqueamento corretivo em bovinos com afecções podais possibilita
a distribuição uniforme do peso nos dígitos e, na maioria das vezes, fornece uma adequada
diferença de altura entre o dígito saudável e o lesionado. Entretanto, quando a dor é severa
ou não é possível criar uma diferença de altura entre os dígitos, a elevação adicional do
dígito lesionado pode ser obtida pela aplicação de um tamanco de madeira na superfície
solear do dígito saudável (SHEARER et al., 2005). Embora o uso desse dispositivo seja um

Este trabalho objetivou avaliar a eficiência de uma cola parcialmente degradável na fixação
de tamancos de madeira no casco de vacas com lesões digitais.
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Metodologia

Resultados

O estudo foi desenvolvido na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de
Goiás, no ano de 2016, durante as aulas práticas da disciplina de Patologia Clínica Cirúrgica
ministrada aos alunos de graduação, protocolo No021/2016, CEUA/UFG. Durante as atividades
atenderam-se seis bovinos de raças leiteira, fêmeas, adultas, peso aproximado de 450kg,
portadores de lesões na sola dos cascos, sendo três úlceras de sola, duas úlceras de pinça e
um abscesso, mas com o dígito contralateral saudável. Todas as lesões eram no dígito pélvico
medial. Os tamancos foram preparados artesanalmente, empregando eucalipto e mantendo
o formato da sola do casco, de modo a ajustar adequadamente e não comprometer o apoio
do casco ao solo. O peso do tamanco de madeira utilizado no estudo foi de aproximadamente
100g e as dimensões de 2,1 cm de altura, 12,4 cm de comprimento e largura de 6 cm na
região de contato com os talões. Na superfície superior do dispositivo, a qual deve ficar
em contato com a sola do casco, realizou-se vários furos visando aumentar a superfície de
contato e a fixação da cola no tamanco de madeira. Na superfície inferior do dispositivo, na
região central, confeccionou-se um sulco transversal de 0,8 cm de profundidade. Distando
aproximadamente 1 cm do ponto médio do sulco, lateral e medial, realizou-se um orifício
ligando-se as bordas correspondentes do tamanco de madeira. Esses orifícios foram utilizados
para passagem de um fio de Juta (Castanhal Companhia Têxtil), de 10/2 libras engomado e
biodegradável ou um arame galvanizado de 1,24 mm. O uso do fio de Juta ou do arame
galvanizado envolvendo o dígito teve a finalidade de auxiliar na fixação do tamanco no
casco. Em três animais (GI) empregou-se na fixação dos tamancos, o acrílico Vipiflash® (VIPI
Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda) e o arame
galvanizado. Em outros três bovinos (GII), os dispositivos de madeira foram fixados com a
cola parcialmente degradável Maxi Rubber® (Maxi Rubber Ind. Químicas Ltda./2016) e o fio
empregado para auxiliar na fixação foi o de Juta. A fixação dos tamancos de madeiras nos
cascos foi realizada após anestesia, higienização, casqueamento corretivo e curetagem das
lesões em todos os bovinos. Durante o pós-operatório, os animais foram mantidos a pasto,
avaliados diariamente até completa recuperação e quando o tamanco desprendia, anotavase o caso para posterior análise descritiva (SAMPAIO, 1998).

Na fixação dos tamancos de madeira com a cola Maxi Rubber® foi necessário o uso de
luvas de procedimento, pois ao contrário do acrílico Vipiflash®, essa cola adere facilmente
quando em contato com as mãos. O tempo transcorrido entre a aplicação do material e o
endurecimento foi de cerca de seis minutos para os dois materiais fixadores. Nos três animais
que tiveram o tamanco de madeira fixado ao casco com acrílico Vipiflash®, observou-se
que o mesmo se desprendeu do casco aos 11 (33,3%), 15 (33,3%) e aos 17 dias (33,3%),
após a realização do casqueamento. Enquanto que nos bovinos que tiveram o tamanco
de madeira fixado ao casco por meio da cola Maxi Rubber®, notou-se que o dispositivo
se desprendeu do casco nos dias 10 (33,3%), 12 (33,3%) e 18 (33,3%) após a realização da
fixação do tamanco no casco. Em média, os tamancos se desprenderam dos cascos aos
14,3 dias quando se empregou o acrílico Vipiflash® e aos 13,3 dias com a utilização da cola
parcialmente degradável Maxi Rubber®.
Discussão
No presente estudo, observou-se que a cola Maxi Rubber® além de ser parcialmente
degradável, mostrou-se ser de fácil manuseio, fixou o tamanco com rapidez e segurança.
Além disso, apresentou custo inferior ao acrílico Vipiflash®. Logo, esse produto apresentase como uma alternativa viável e que pode substituir o acrílico na fixação do tamanco
de madeira no casco. Não encontrou-se na literatura outros estudos que utilizaram colas
degradáveis ou mesmo parcialmente degradáveis na fixação de tamancos de madeira no
casco. Além disso, nos estudos consultados, não se encontrou qualquer descrição sobre os
efeitos poluentes das substâncias utilizadas na fixação dos tamancos de madeira (PYMAN,
1997; BLOWEY et al. 1999; THOMAS et al. 2015). Mas o uso de tamancos de madeira como
adjuvante no tratamento de lesões no casco é uma prática comum em todo o mundo.
Thomas et al. (2015) demonstraram em um estudo as vantagens do uso desse dispositivo
em associação ao casqueamento corretivo no tratamento de lesões digitais em vacas
leiteiras.
Quanto ao tipo de fio utilizado como auxiliar na fixação do dispositivo de madeira no
casco, observou-se que o arame galvanizado não proporcionou maior tempo de fixação
do tamanco ao casco, quando comparado ao fio de Juta. Ressalte-se que o conjunto
acrílico Vipiflash® e arame galvanizado ao ser desprezado na pastagem pode poluir o meio
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ambiente, pois ambos materiais não são biodegradáveis. Além disso, a liberação do arame
galvanizado na pastagem representa um risco quanto a ingestão desse material metálico
pelos bovinos, o que pode originar casos de retículo pericardite traumática no rebanho.
Sobre o método de fixação do dispositivo de madeira ao casco, Nicoletti (2004) recomendou
o uso do acrílico autopolimerizável para fixação do tamanco, entretanto o autor não citou
o uso de materiais auxiliares, como o arame galvanizado ou o fio de Juta, na fixação do
dispositivo ao casco.

Nicoletti JLM. 2004. Manual de podologia bovina. Manole, Barueri. p. 126.

Avaliando-se o tempo de permanência dos tamancos de madeira fixados ao casco,
não foi possível afirmar qual alternativa de fixação apresentou melhores resultados, em
razão da pequena diferença entre as médias dos grupos. Entretanto, o fato de a cola Maxi
Rubber® ser parcialmente degradável, o fio de Juta ser biodegradável, o custo da cola ser
inferior ao do acrílico Vipiflash® e o tempo de fixação do tamanco ser semelhante, pode-se
sugerir que o uso desse material representa um avanço na fixação do tamanco de madeira
como coadjuvante ao tratamento de lesões de sola no dígito de bovinos. A semelhança do
que foi observado no estudo aqui desenvolvido o tamanco de madeira permanece fixado
ao casco, em média, duas semanas (PYMAN, 1997)
Conclusão

Sampaio IBM. 1998. Estatística aplicada à experimentação animal. FEPMVZ, Belo Horizonte, p.
221.

A cola Maxi Rubber® e o fio de Juta foram eficazes na fixação do tamanco de madeira no
casco de bovinos apresentando lesões na sola e pinça e, pelo conjunto ser respectivamente
parcialmente degradável e biodegradável, representa uma inovação no emprego desse
dispositivo como coadjuvante ao tratamento de lesões na sola dos dígitos de bovinos.
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Introdução

fato muitas vezes evidenciado. As lacerações e fraturas, inabilitando o equino para as atividades
físicas ou que deixam como sequelas, alterações na estética, são consideráveis e preocupantes
no criatório. Como exemplo comumente observado pode se citar as deformidades da
cartilagem auricular uni ou bilateral, sendo sua etiologia multifatorial (BARCELOS et al. 2014).
A auriculoplastia, empregando diferentes técnicas é apontada como uma opção na cirurgia
estética, porém, devido a intercorrências diversas, com destaque para a rejeição do material
empregado na intervenção faz com que os resultados sejam controversos. Segundo Barcelos
et al. (2014), o uso de haste de polipropileno pode auxiliar na correção de defeitos auriculares
em equinos. Ressalte-se quem a padronização ou melhoria das técnicas cirúrgicas e o

A população mundial de equinos vem crescendo expressivamente e no Brasil, a equideocultura
movimenta bilhões de reais anualmente, desde animais envolvidos com o agronegócio,
esporte, equoterapia e exportação (ALMEIDA e SILVA, 2010). A busca por animais com
melhores padrões raciais é responsável, em grande parte, pelo movimento econômico no
país no âmbito da equideocultura. Assim, equinos que não apresentam as características
esperadas, são na maioria das vezes eliminados de exposições, competições, dentre outras
atividades, sendo a desvalorização do animal ou mesmo seu descarte prematuro do criatório

ISSN 21774780

46

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

emprego de biomateriais que apresentem maior compatibilidade tem sido alvo constante
de investigações científicas. Estudos realizados por VULCANI (2008) e VULCANI et al. (2012),
citaram a cartilagem auricular bovina, tratada com solução alcalina, empregada em ratos
ou na hernioplastia de equinos, como um biomaterial promissor, todavia seu emprego na
auriculoplastia ainda não foi descrito pela literatura científica consultada.

conforme o tamanho do pavilhão auricular e inseridas no túnel com o auxílio de pinça Halstead.
O material não foi fixado e a dermorrafia foi executada em padrão separado simples com fio
de náilon n° 0. O pavilhão auricular de todos animais foram sustentados e erguidos com o
auxílio de penso de gaze e protegidos por meio de faixas confeccionadas em algodão, por um
período de 15 dias, trocados diariamente durante a limpeza da ferida cirúrgica, realizada com
iodopovidona tópico a 2%. Os animais tiveram acompanhamento clínico geral e específico
por 30 dias, sendo que para fins de descrição, realizou-se as avaliações específicas da ferida
cirúrgica aos sete, 14, 21 e 30 dias após a implantação, considerando a intensidade do processo
inflamatório e eventual presença de deiscência da ferida cirúrgica. O processo inflamatório foi
avaliado por palpação e classificado de forma semelhante ao descrito por Rabelo et al. (2005)
segundo o critério: 0, ausente; 1, sensibilidade à palpação, edema e hiperemia discretos; 2,
sensibilidade à palpação, edema e hiperemia moderados; 3, sensibilidade à palpação, edema e
hiperemia severos. A deiscência de ferida foi graduada como: 0, ausente; 1, deiscência inferior
a 50% da extensão da incisão cirúrgica; 2, deiscência superior a 50% e inferior a 100% da
incisão cirúrgica; 3, deiscência completa da incisão cirúrgica.
Resultados

Objetivos
Esse estudo objetivou avaliar clinicamente a biocompatibilidade entre a cartilagem
auricular bovina submetida ao tratamento em solução alcalina, em relação ao uso da haste
de polipropileno na auriculoplastia de equinos
Metodologia
Foram utilizados quatro equinos, sem raça definida (SRD), com idade entre quatro e 12
anos, sendo um macho e três fêmeas, durante aula prática de Cirurgia de Grandes Animais
ministrada na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/
UFG). As atividades foram conduzidas com respaldo no parecer da CEUA/UFG nº 021/2016.
Os animais eram portadores de deformidade na cartilagem do pavilhão auricular externo,
em diferentes graus de severidade. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois
grupos de dois animais, nomeados como GI e GII. Empregou-se hastes de polipropileno
com tamanho variando entre 7,5 a 9 cm, confeccionados a partir de êmbolos de seringas
descartáveis de 20 e 60 mL para os animais pertencentes ao GI. Os animais alocados em GII
receberam próteses heterólogas de cartilagem auricular bovina tratadas em solução alcalina
por 72h conforme metodologia descrita por Vulcani (2013). Antecedendo ao procedimento,
as cartilagens auriculares bovinas foram esterilizadas em óxido de etileno e as hastes de
polipropileno em autoclave, na temperatura de 132ºC por 30 minutos. Após jejum completo
de seis horas, os animais foram submetidos à pré-anestesia com PROTOCOLO. A manutenção
da anestesia foi realizada com PROTOCOLO. O preparo do campo operatório constou de
tricotomia e antissepsia rigorosa da orelha interna e externa utilizando iodo degermante
(Riodeine Degermante®, Laboratório Rioquímica) e iodo tópico (Riodeine Tópico®,
Rioquímica). Para inserção dos implantes, realizou-se uma incisão de aproximadamente
3 cm em sentido longitudinal na base da face convexa do pavilhão auricular, seguido da
confecção de um túnel entre a pele e cartilagem auricular com auxílio de pinça Crile curva.
Após padronização do local do implante, a haste (GI) ou cartilagem auricular (GII) foi modelada

A aplicação das próteses foi de fácil execução, porém observou-se uma maior facilidade na
manipulação e aplicação dos dispositivos de cartilagem auricular bovina, dos animais de GII.
Na primeira semana de avaliação, não houve diferença significante entre os animais alocados
nos dois grupos, porém aos 14 dias os animais que receberam as hastes de polipropileno
pareceram permanecer com processo inflamatório persistente. Aos 21 dias os animais que
receberam a cartilagem auricular bovina possuíam discreto a ausente edema, estando
completamente ausentes na avaliação aos 30 dias. Os de GI, que receberam os dispositivos
de hastes de polipropileno, permaneceram com moderado a discreto edema e sensibilidade
local aos 21 e 30 dias de avaliação, sendo que em um dos animais foi observado deiscência
parcial da ferida cirúrgica e início de expulsão do dispositivo testado, e o outro leve aumento
de volume rígido no local da aplicação. Os resultados obtidos nas avaliações pós-operatórias
estão sintetizados na Tabela 1.
Tabela 1: Relação de equinos classificados de acordo com o escore do processo inflamatório
da ferida cirúrgica por tipo de implante (GI: haste de polipropileno; GII: cartilagem auricular) e
tempo de retirada das amostras.
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Discussão

correção de deformidade auricular em equinos. Por se tratar de um estudo preliminar, na
qual foram realizadas avaliações clínicas da ferida cirúrgica, avaliações ultrassonográficas e
histopatológicas são recomendáveis e já estão sendo realizadas pelos pesquisadores, acreditase que a compreensão da biocompatibilidade e padronização da técnica de auriculoplastia
será melhor compreendida em breve.

O processo inflamatório persistente, observado pela presença de edema e sensibilidade local,
dos animais que receberam as amostras de polipropileno, pode ser explicado pela maior
antigenicidade das hastes quando aplicados em tecido biológico. Reação parecida já foi
observada por Riet et al. (2004) quando comparou a aplicação de próteses de polipropileno
e colágeno na parede abdominal de ratos. A fibrose excessiva em resposta à haste de
polipropileno, observada em um dos animais, pode ser justificada pela maior reação de

Conclusões
De posse dos resultados preliminares obtidos neste estudo, pode-se sugerir que a antigenicidade
proporcionada pelas cartilagens auriculares bovinas tratadas em solução alcalina por 72h,
apresentou-se menos intensa quando comparada com as hastes de polipropileno.
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corpo estranho desencadeada pelo material, resultando em fibrose excessiva e aderências,
comportamento anteriormente descrito por Schreinemacher et al. (2009). A facilidade
observada na manipulação das próteses de cartilagem auricular bovina foi atribuída a maior
maleabilidade do biomaterial, fato inerente à reidratação realizada antes da aplicação cirúrgica
do mesmo. Fundamentando-se nos achados, a biomembrana confeccionada com cartilagem
auricular bovina demonstrou maior biocompatibilidade. O tratamento, que é realizado em
solução contendo dimetilsulfóxido e sais (cloretos e sulfatos) de sódio, potássio e cálcio por
72h, permite a destruição de todos os componentes celulares, permanecendo apenas um
arcabouço de colágeno (VULCANI et al. 2013; VULCANI et al. 2012). Uma possível contaminação
da ferida cirúrgica, durante as manipulações no período de pós-operatório, pode ter motivado
a expulsão do dispositivo de polipropileno em um dos animais, esta intercorrência já foi
relatada por Barcellos et al. (2014), quando aplicaram material a base de polipropileno na
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intraperitoneal adhesion formation in an experimental model. British Journal of Surgery. 96,
3, 305-313.
Vulcani VAS, Macoris, DG, Plepis, AM. Et al. 2013. Implantação de biomembrana de colágeno
tratada em solução alcalina ou conservada em glicerina a 98% na parede abdominal de
equinos.
Vulcani VAS, Rabelo RE, Sant’Ana FJF. et al. 2012. Estudos preliminares da biocompatibilidade de
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membranas cartilaginosas tratadas em solução alcalina e implantadas na parede abdominal
de ovelhas. In. XII Congresso Latino Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais. Rio Grande
do Norte, Brasil. P. 323.
Vulcani VAS. 2008. Obtenção e processamento de matrizes tridimensionais de colágeno
e implantação em parede abdominal de equinos. 93f. Jaboticabal, SP. Tese (Doutorado em
Cirurgia Veterinária) – Faculdade de ciências agrárias e veterinárias, Unesp, Campus Jaboticabal.
Palavras-chave: biomaterial, biocompatibilidade, cirurgia reconstrutiva.
Keywords: biomaterial, biocompatibility, reconstructive surgery.
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Introdução

processo de reparação, estes tecidos são conservados em meios que preservam a arquitetura
tecidual e evitam o crescimento de microrganismos. Destacam-se, entre os conservantes,
soluções supersaturadas de sal, açúcar, glutaraldeido e glicerina. (FERREIRA et al. 2015).

Tecidos biológicos como a fáscia lata, a dura-máter, o centro tendíneo diafragmático, o
pericárdio e o peritônio tem sido empregados como material de implante há décadas, devido,
principalmente à facilidade de obtenção, baixo custo e viabilidade de esterilização (GUIMARÃES
et al. 2007). Para aplicação em organismos vivos, com intuito de servir como arcabouço para o

Além dos métodos tradicionais de conservação, modificações químicas em alguns tecidos
animais constituem-se como alternativas de elevado potencial para otimizar propriedades
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mecânicas, estruturais ou físico-químicas. GOISSIS et al., (1999) utilizaram solução alcalina
em tecidos animais, reduzindo a imunogenicidade tecidual, em virtude da hidrólise dos
grupos carboxiamidas e otimizando as propriedades piezoelétricas do colágeno. Utilizando
metodologia similar, VULCANI et al. (2013) processou centros tendíneos diafragmáticos
equinos para utilização em parede abdominal na mesma espécie, obtendo implantes que
apresentaram menor antigenicidade quando comparados com as membranas conservadas
em glicerina a 98%.

outras dez cartilagens foram acondicionadas em embalagens plásticas individuais, congeladas
e enviadas ao Laboratório de Bioquímica e Biomateriais do IQSC – USP – São Carlos. O material
foi descongelado e submetido em solução de cloreto de sódio a 0,9%, trocada a cada uma
hora até totalizar quatro horas. Em seguida as cartilagens foram tratadas em solução alcalina,
contendo dimetilsulfóxido e sais (cloretos e sulfatos) de sódio, potássio e cálcio. Após 72 horas
de imersão, os sais residuais foram removidos por três lavagens sucessivas com ácido bórico
a 3% e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 3% (GOISSIS, 1999). Posteriormente, as
membranas foram congeladas gradativamente, sob temperatura de 15ºC por 12 horas e -15ºC
por 12 horas.

O tratamento alcalino consiste na utilização de sais em solução (cloretos e sulfatos), em pH
alcalino, para a retirada de células do tecido tratado, bem como a conservação das fibras
da matriz extracelular. Dessa forma, a redução de células proporciona a perda de proteínas
de membrana que atuam como antígenos no organismo hospedeiro e aumentam a
biocompatibilidade.

Após a realização do congelamento, as amostras foram liofilizadas e acondicionadas em
embalagens plásticas. As dez cartilagens conservadas em formalina e as dez cartilagens
tratadas em solução alcalina foram encaminhadas ao Laboratório de Patologia do Instituto de
Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP), da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiânia,
para o processamento histológico de rotina e coloração por hematoxilina e eosina.

Alguns tecidos animais foram submetidos ao tratamento alcalino e aplicados,
experimentalmente, como implantes cirúrgicos, como o pericárdio bovino e a cartilagem
elástica. No entanto, poucos estudos têm sido feitos no intuito de elucidar as alterações
microscópicas ocorridas nas células e na matriz extracelular destes tecidos. A cartilagem
elástica é um tecido que possui fibrilas de colágeno do tipo II e fibras elásticas. Os condrócitos
presentes na cartilagem elástica são mais abundantes e maiores, quando comparado aos da
cartilagem hialina, porém não se arranjam em grupos isógenos. Esta cartilagem é encontrada
no pavilhão auricular, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na
cartilagem cuneiforme da laringe, e nas artérias elásticas (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).
Objetivos

Após a preparação das lâminas permanentes, analisou-se qualitativamente sob microscopia
óptica, as características das cartilagens tratadas e não tratadas, considerando-se a presença
ou ausência de células e elementos componentes da matriz extracelular, afinidade tintorial
celular e da matriz extracelular e as características das fibras de colágeno e elásticas.
Resultados
Nas cartilagens elásticas não tratadas observou-se algumas regiões da matriz extracelular
interterritorial com reação basofílica à hematoxilina, apresentando coloração azulada,
enquanto em outras regiões predominou reações eosinofílicas com colorações mais
claras, tendendo ao rosa. A matriz circunjacente aos condrócitos, denominada de matriz
territorial, especificamente na cápsula pericelular houve reação basofílica à hematoxilina e
apresentou-se com coloração mais intensa, tendendo ao azul. Os condrócitos apresentaramse parcialmente retraídos, afastados das cápsulas pericelulares, revelando suas lacunas. Os
núcleos apresentaram intensa reação basofílica, corados em azul escuro.

O objetivo desse trabalho foi de tratar cartilagens elásticas do pavilhão auricular de bovinos em
solução alcalina por 72 horas e estudar as alterações microscópicas teciduais, em comparação
com cartilagens não tratadas.
Metodologia
Foram coletadas 20 cartilagens elásticas do pavilhão auricular de bovinos adultos abatidos em
frigoríficos e submetidos inspeção federal. Este material foi dissecado com material cirúrgico,
limpo esubmerso em solução fisiológica durante uma hora. Em seguida foram enxaguados,
secos em papel toalha. Dez cartilagens foram fixadas em solução de formalina a 10%. As

Em relação às fibras elásticas, observou-se intensa coloração pela eosina e mais desenvolvidas na
matriz interterritorial. As cartilagens elásticas não tratadas em solução alcalina apresentaramse com a matriz extracelular e fibras de colágeno eosinofílicas e mais espessas em relação às
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Conclusões

fibras elásticas acidofílicas. Ambas as fibras estavam dispostas em todas as direções, de forma
aleatória. As fibras apresentaram retração em relação às fibras das cartilagens tratadas em
solução alcalina.

Concluiu-se o tratamento alcalino por 72 horas de cartilagens elásticas removeu a matriz
extracelular e os condrócitos em sua maioria, porém preservou a arquitetura das fibras de
colágeno e fibras elásticas, reduzindo a antigenicidade em relação ao material não tratado.
Referências

A observação das lâminas das cartilagens tratadas em solução alcalina revelou ausência de
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total retirada do citoplasma e núcleo e em poucos locais, com vestígios de citoplasma nas
lacunas.
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As cartilagens tratadas em solução alcalina tiveram a matriz extracelular e os condrócitos
retirados. As fibras colágenas e elásticas foram preservadas, apresentando maior afinidade
tintorial em relação às fibras das cartilagens não tratadas. A solução alcalina é um método
químico que pode ocasionar decelularização dos tecidos e já foi aplicado em pericárdio e centro
tendíneo diafragmático (GOISSIS,1999; VULCANI, 2013). Sua aplicação em cartilagem elástica
otimizou a bicompatibilidade de implantes cirúrgicos, porém, os resultados histológicos das
alterações proporcionadas pelo tratamento por 96 horas, deste trabalho, elucidam, pelo
menos em parte, a redução da antigenicidade do material.
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INTRODUÇÃO:

com intuito de avaliar se existe algum padrão ultrassonográfico (PS) nos diferentes graus de
malignidade.
OBJETIVOS:

Dentre os tumores cutâneos (TC) em cães, o mastocitoma (MTC) é a neoplasia maligna mais
comum, representando 16-21% dos casos (BLACKWOOD et al. 2012). Seu aspecto morfológico
é bastante variável, não sendo possível diferenciá-lo apenas ao exame físico das outras
neoplasias cutâneas ou de processos não neoplásicos. Apresenta comportamento biológico
muito variável, desde tumores benignos a altamente malignos e metastáticos, tornando seu
diagnóstico e manejo clínico difíceis (DOBSON e SCASE, 2007). Na rotina cirúrgica, a graduação
histopatológica dos mastocitomas (MTCs) em graus 1 (menos agressivo) a 3 (mais agressivo) é
baseada em Patnaik et al. (1984) e implica em diferentes condutas terapêuticas e prognóstico
(DOBSON e SCASE, 2007). Devido à alta frequência de MTC em pequenos animais e à dificuldade
de diagnóstico e predição de prognóstico da afecção, o presente trabalho visa descrever os
achados ultrassonográficos de tumores de diferentes comportamentos histopatológicos,

O objetivo é descrever os achados da ultrassonografia de MTC em cães, procurando-se verificar
se as neoplasias mostram padrão sonográfico que possa ser relacionado à sua diferenciação
celular.
METODOLOGIA:
Foram avaliados cinco casos de TC, diagnosticadas como MTC de graus 1, 2 ou 3 por meio
de histopatologia. Todos os pacientes desse estudo foram avaliados quanto à presença de
metástases, por meio de radiografia de tórax em três projeções e ultrassonografia abdominal.
Nenhuma metástase foi diagnosticada. Todos os nódulos cutâneos foram submetidos à
avaliação ultrassonográfica por meio de transdutor linear de 12MHz, nos planos transversal e
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longitudinal. Os tumores foram descritos quanto à: ecotextura, ecogenicidade, invasividade
de tecidos adjacentes, presença e grau de vascularização (ausência, discreta, moderada
ou intensa), delimitação (presença ou não de cápsula identificável) e formato (regular
ou irregular), como detalhado na Tabela 1. Por fim, foi acrescido aos dados, a graduação
histopatológica dos tumores. Por tratar-se de resultados preliminares, com ainda poucos
casos inclusos, fez-se apenas a avaliação descritiva dos dados.
RESULTADOS:

tumoral desempenha papel chave no crescimento tumoral e, por consequência, aumenta
as chances de metástases, havendo correlação significativa entre a graduação tumoral
e a vascularização intratumoral. Os dados espelham aos achados do presente trabalho,
que sugerem haver relação entre a graduação tumoral e a vascularização intratumoral.
Quanto à cápsula tumoral, os nódulos foram classificadas em regulares ou irregulares, não
houve indício de correlação quanto a cápsula ser regular ou irregular com a graduação
histopatológica. Em todos os casos notou-se a presença de cápsula tumoral, acredita-se que
seja padrão sonográfico comum aos MTCs, também observado por Loh et al. (2009). Quanto a
invasividade, no presente trabalho, o MTC C5 (grau 3) e C3 (grau 2) demonstraram-se invasivos,
enquanto que os demais, inclusive graduados como 2, não demonstraram invasividade. Essa
observação dificulta o estabelecimento de relação de invasividade tecidual à graduação
tumoral. Sabe-se que MTCs de grau 2 apresentam distintos comportamentos biológicos,
assim como, piores prognósticos quando localizados em região inguinal, perineal, prepucial
e escrotal (AL-SARRAF et al. 1996; SCASE et al. 2005; LONDON e THAMM, 2013). Sabendo que
a região de acometimento do C3 foi escrotal, é possível que as diferenças observadas quanto
a invasividade dos MTCs de grau 2, possam estar relacionadas a região de acometimento,
assim como, seus distintos comportamentos biológicos. É possível que, dessa mesma forma,
possa haver diferentes padrões sonográficos em MTCs de grau 2. É preciso maior número
de casos para que fique mais claro esta observação e para que se possa realmente verificar
se há relação entre a invasividade observada por meio de ultrassonografia e a graduação
histológica do tumor. Embora, o trabalho apresentado seja um estudo preliminar e que
avaliação de maior número de casos portadores de MTCs seja necessário para conclusões
mais precisas, notou-se que a avaliação ultrassonográfica parece fornecer dados úteis em
relação à invasividade de tecidos adjacentes e vascularização nos casos analisados.
REFERENCIAS:

Dos cinco casos avaliados, um caso (C4) foi classificado como de grau 1, três casos como de
grau 2 (C1, C2 e C3) e um de grau 3 (C5) (Tabela 1). Os achados ultrassonográficos revelaram
que todos MTCs avaliados apresentaram ecotextura heterogênea e ecogenicidade mista
(Tabela 1). Em todos os tumores avaliados foi possível delimitar e definir a cápsula tumoral,
assim como, graduar de discreta a intensa, a vascularização em todas neoplasias com uso de
Doppler colorido.

DISCUSSÃO:
Todos MTCs avaliados demonstraram ecotextura heterogênea e ecogenicidade mista. Loh et al.
(2009), no entanto, em avaliação ultrassonográfica de TC, observou que MTCs apresentaramse homogêneos e hipo ou isoecóicos, diferindo consideravelmente dos achados do
presente estudo. Acredita-se que quanto maior o número de animais incluídos no estudo,
maior fidedignidade pode ser obtida quanto ao padrão de ecotextura e ecogenicidade os
tumorescutâneos. Outros trabalhos similares não foram encontrados nessa compilação, de
forma que não se pode comparar os padrões observados. O MTC C5 de grau 3 demonstrou
vascularização intensa, enquanto que o MTC C4 grau 1, a vascularização foi discreta (Tabela
1). Na oncologia humana, há significativa relação entre o aumento da vascularização e a
agressividade tumoral (LYSHCHIK et al. 2007). Preziosi et al. (2004), acredita que a angiogenese

Al‐Sarraf, R., Mauldin, GN, Patnaik, AK. et al. (1996). A prospective study of radiation therapy
for the treatment of grade 2 mast cell tumors in 32 dogs. Journal of Veterinary Internal
Medicine. 10(6):376-378.
Blackwood L, Murphy S, Buracco P. et al. (2012). European consensus document on mast cell
tumours in dogs and cats. Veterinary and comparative oncology. 10(3):e1-e29.
Dobson JM, Scase TJ. (2007). Advances in the diagnosis and management of cutaneous mast
cell tumours in dogs. Journal of Small Animal Practice. 48(8):424-431.
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cutaneous mast cell tumours of the dog. Journal of comparative pathology, 130(2):143-151.
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Introdução

O sauá, Callicebus nigrifrons, possui a dieta composta principalmente de frutos, 53%, folhas
16% e invertebrados e flores 20%, mas mesmo em períodos de grande quantidade de frutos,
as folhas estão presentes, que demostra a importância da dieta balanceada (SIGRIST, 2012).
São animais monogâmicos, formam pequenos grupos com até sete indivíduos, emitem
vocalizações demarcar território (BORDIGNON, et al. 2008).

O Brasil possui a maior variedade de espécies de primatas neotropicais. A perda habitats
com o crescimento desordenado da agricultura, pastagens e a fragmentação das reservas
florestais, aliado à caça faz uma grande pressão negativa para esses mamíferos permanecerem
em vida-livre. O sauá consta como vulnerável, na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da
International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Os animais silvestres são mais sensíveis ao estresse perante as condições ambientais quando
comparados aos animais domésticos que estão no convívio humano há muitos anos. Os
fatores ambientais como ruídos, odores, temperatura, movimentos, presença de espécies
não habituais, luminosidade podem limitar sua manipulação, prejudicando sua recuperação
clínica (WERTHER, 2004). A contenção física de um animal selvagem é um dos momentos mais

Os primatas do neotropicais são arborícolas, possuem membros fortes e caudas longas para o
equilíbrio, sendo em algumas espécies, a cauda é bastante desenvolvida. De maneira geral, os
dedos dos pés e das mãos são oponíveis. Esse conjunto de características faz dos primatas os
mamíferos mais aptos à vida arborícola (SIGRIST, 2012).
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estressantes na sua vida, a intensidade e o prolongamento do estímulo podem trazer graves
consequências dependendo do estado físico do animal (DINIZ, 2006).

de transporte durante a noite e foi disponibilizado alguns itens alimentar, mas não houve
procura. No dia seguinte foi transferido para o recinto com poleiros e caixa de esconderijo.
Fornecido tratamento por mais quatro dias com anti-inflamatorio e analgésico (meloxicam 0,2
mg.kg e tramadol 2 mg.kg), mas o animal não se alimentou, apesar da aplicação de complexo
B, (calculado a partir da tiamina 3mg.kg; SID, na via intramuscular, 3 dias), foi coletado sangue
para hemograma que acusou leucócitos totais abaixo do normal, mas os diferencias dentro do
padrão, durante esse período, o animal permaneceu ativo e assustado. Portanto, optou pela
realização de pelo menos uma alimentação forçada por dia através de sonda oro gástrica com
frutas e folhas trituradas até o animal se alimentar sozinho, foi necessário apenas duas.

Traumatismos são muito frequentes em animais silvestres tanto de vida livre como em
cativeiro (CARISSIMI et al., 2005). A estrutura hierárquica presente em nos grupos e a perda
de habitats predispõe ainda mais aos confrontos, que podem levar a traumas graves (CUBAS,
2014).
A cicatrização de feridas envolve quatro fases de desenvolvimento, no qual se apresentam de
maneira simultânea: fase inflamatória, debridamento, reparação e maturação. A cicatrização
é influenciada por fatores individuais, características da ferida e de fatores externos. Os fatores
individuais referem-se a higidez do organismo, a característica da ferida está relacionada com
a quantidade de sujidade, contaminação e local da lesão, os demais fatores externos estão
na utilização de fármacos anteriores ao início do tratamento, como antiinflamatórios não
esteroidais, como aspirina e esteroidais, como glicocorticoide (FOSSUM, 1999).

Depois de uma semana, uma nova contenção química foi necessária para avaliar a ferida,
no qual se constatou deiscência dos pontos. Foi realizado debridamento, administração de
nova dose multipentabiotico e aplicação de uma pomada tópica a base de gentamicina,
sulfadiazina, uréia e vitamina A. Após dois dias, a ferida estava com aspecto ruim, exibia bordos
aumentados e com focos de necrose, institui-se tratamento com azitromicina (40mg.kg) por
uma semana, uma vez ao dia, limpeza diária com clorexidine degermante e aplicação de
uma nova pomada a base de fibrinolisina, desoxirribonuclease e cloranfenicol. Houve pouca
melhora transcorrido quatro dias terapia. Optou-se por administrar policresuleno 360mg.ml
na ferida após quinze minutos da aplicação da analgesia (tramadol 2mg.kg intramuscular e
dipirona gotas 25mg.kg via oral), uma vez por semana aliado a limpeza diária com clorexidine
a 0,05 %, administração de ketanserina, gel, 2,5mg/g (Vulketan ®) e aplicação de repelente
de insetos (Alantol ®) ao redor da lesão e antibioticoterapia com sulfametoxazol associado
a trimetoprim (calculado pelo trimetoprim, 15 mg.kg) por via oral, uma vez ao dia por sete
dias. Transcorrido 18 dias, houve total fechamento da ferida e o primata posteriormente foi
encaminhado para um zoológico.
Discussão e Conclusão

Os centros de reabilitação de animais silvestres recebem animais feridos, atropelados,
provenientes de apreensão e doação. O recebimento de animais que foram expulsos do
grupo é frequente, principalmente na época da reprodução.
Relato de Caso
Um sauá, adulto, fêmea, proveniente de vida-livre de uma cidade do interior de São Paulo
foi trazido pela polícia militar ambiental para o centro de reabilitação de animais silvestres
do Parque Ecológico do Tietê. O animal apresentava vértebras coccídeas expostas com odor
fétido no local e ao redor odor de urina. Foi realizado a contenção física do animal e em seguida
aplicado a anestesia dissociativa (20 mg.kg de cetamina associado a 1mg.kg de midazolam)
combinada com analgesia (0,5 mg.kg de morfina), após 15 minutos iniciou o procedimento de
antissepsia e terapia suporte. A segunda vertebra coccídea exibia a musculatura com aspecto
de ruim, semelhante a aparência de “cozido”, dessa forma, optou-se para a amputação alta,
no qual permaneceu apenas uma coccídea pequena, o subcutâneo foi suturado no padrão
cushing e pele no padrão sultan.

Os sauás de vida-livre, de maneira geral, quando são trazidos para o cativeiro, demandam
um período de adaptação a rotina e a nova alimentação. A crosta formada isolou a ferida
e proporcionou condições adequadas para a cicatrização em um local extremamente
contaminado e delicado. O prognóstico reservado da ferida, o local, e por se tratar de um
animal de silvestre e de vida-livre, tornou – se um desafio, principalmente pelo estresse da
mudança brusca do modo de vida.

A terapia suporte consistiu em administração de 90 ml de solução ringer lactato subcutâneo,
0.2 mg.kg de meloxicam intramuscular, tramadol 2 mg.kg intramuscular, multipentabiótico
calculado a partir da estreptomicina 15 mg.kg intramuscular. O animal foi mantido na caixa
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O uso de três antibióticos sistêmicos não causou distúrbio intestinal no primata, mas poderia
ter ocasionado um desequilíbrio gastrointestinal, tendo em vista a microbiota diferenciada
pela alimentação com frutas e folhas. O uso do policresuleno uma vez por semana no local
demonstrou ser eficaz no isolamento de feridas em regiões contaminadas, se tivesse sido
utilizado no início do tratamento, provavelmente teria obtido o fechamento da lesão em
menor tempo. Relatos como esse são essenciais para a evolução da medicina de animais
silvestres.
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1.

Introdução
A cesariana em bovinos é recomendada em casos de distocias, estudos experimentais e
quando se trata de fetos de alto mérito genético obtidos pela transferência de embriões.
O procedimento é realizado com o animal em decúbito ou em posição quadrupedal e,
dependendo da posição, sob efeito de sedação, anestesia geral, analgesia local ou regional
(CAMPBELL e FUBINI, 1990). A sedação do animal durante o procedimento cirúrgico assegura a
integridade da parturiente, do feto e também do cirurgião. Apesar de promover boa sedação,
a xilazina reduz o fluxo e a disponibilidade de sangue oxigenado para o útero, limitando a
quantidade de oxigênio destinado ao feto durante o nascimento (HODGSON et al. 2002;
ANDREWS et al. 2004; NEWMAN, 2008; AMARAL et al. 2009). Nessas circunstâncias, é importante
definir aspectos relacionados à sobrevivência da parturiente e do feto para minimizar óbitos
e outras complicações após o nascimento. Portanto, a fixação de doses e determinação do
momento de aplicação dos fármacos, procedimento cirúrgico mais adequado, tempo mínimo
de gestação para se realizar uma cirurgia experimental, bem como outros fatores que possam
desencadear problemas à mãe e ao recém-nascido ainda são motivos de questionamentos
feitos por técnicos e proprietários rurais.

Objetivo

DESEMPENHO DE BEZERROS
NASCIDOS DE PARTO
CESARIANA APÓS APLICAÇÃO
DE CLORIDRATO DE XILAZINA
NAS PARTURIENTES

Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás – Rodovia Goiânia Nova Veneza, km 8 Campus Samambaia CEP 74001-970 Goiânia – Goiás; adalberto_vilela@
hotmail.com

Esse trabalho objetivou verificar possíveis efeitos do cloridrato de xilazina sobre o desempenho
de bezerros recém-nascidos de parto cesariana após aplicação do fármaco na sedação das
parturientes.
Metodologia
O estudo foi desenvolvido em duas etapas, empregando casos atendidos em aulas práticas de
Clínica Cirúrgica Animal realizadas a campo, no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária
e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG) e em propriedades rurais, incluindo
criatórios de gado de alto mérito genético. Primeiramente, as atividades foram desenvolvidas
entre os anos de 2011 e 2013 com autorização da CEUA/UFG, protocolo no 150/2010, e
posteriormente, em 2016, sob protocolo nº 021/2016. Todas as intervenções cirúrgicas
ocorreram após solicitação dos proprietários. No estudo foram atendidas 40 fêmeas bovinas,
de diferentes raças, idades e peso corporal, distribuídas em dois grupos (GI e GII) contendo 20
animais cada. O peso médio e a idade para GI e GII, respectivamente, foram: 417 ± 27,44 kg e
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40,0 ± 8,1 meses; 404,20 ± 25,70 kg e 38,9 ± 7,23 meses. O tempo médio de gestação foi de
277 ± 5,70 em GI e 274,25 ± 7,42 em GII. A ordem de inclusão nos grupos não obedeceu uma
sequência obrigatória.

Fundamentando-se nos achados do presente estudo e na afirmação de Barrier et al.
(2012), de que o desenvolvimento e a sobrevivência do neonato são dependentes do vigor
ao nascimento e do cuidado materno apropriado, acredita-se que alguns métodos de
analgesia possam proporcionar menor atenção materna imediata e, por conseguinte, maior
comprometimento do desempenho do recém-nascido. Sabidamente, vacas passam mais
tempo lambendo e amamentando o bezerro durante a primeira hora após o parto, reduzindo,
gradualmente esse comportamento durante as cinco horas seguintes. Portanto, a anestesia
geral ou a sedação profunda da parturiente podem comprometer o ato da fêmea lamber o
bezerro. Assim, infere-se que nessas circunstâncias haverá menor contato da parturiente com
o recém-nascido no pós-cirúrgico, aumentando a ocorrência de rejeição do bezerro pela mãe.
Dentre os vários métodos de analgesia, recomenda-se apenas o emprego de anestésico local
na área de incisão, pois os sedativos e a anestesia epidural podem impedir que o animal se
levante e permaneça em posição quadrupedal após a cirurgia (SILVA et al. 2000).

No grupo GI os animais receberam entre 0,1 e 0,2 mg/kg de peso corporal de cloridrato
de xilazina a 2%, por via intravenosa, antes da contenção física. Compuseram o grupo GII,
principalmente, receptoras de embriões de alto mérito genético nas quais a aplicação do
fármaco ocorreu após a retirada do feto do útero, usando-se a mesma dosagem descrita
para GI. Independentemente do grupo ao qual pertenciam, os procedimentos geralmente
aconteceram entre dois e sete dias antes de completar o tempo de gestação. No pré-operatório,
administrou-se 20 mg/kg de dexametasona seis horas antes do procedimento cirúrgico, com
o propósito de auxiliar na maturação do feto. Para prevenir infecções, foi aplicado, por via
intramuscular, 10 mg/kg de peso corporal de oxitetraciclina. No pós-operatório imediato foi
feita uma dose de 4,0 mg/kg de tramadol por via intramuscular com o objetivo de aliviar a
dor. A contenção física e preparação do ambiente cirúrgico foram realizadas segundo Silva et
al. (2012). Logo após o nascimento realizava-se o corte e a cura do umbigo com iodo a 10%
e incentivava-se a ingestão do colostro. Nas avaliações do desempenho dos recém-nascidos
consideraram-se aspectos como, apatia, não permanência em posição quadrupedal nos
primeiros 60 minutos após o nascimento, não ingestão de colostro nas primeiras seis horas
após o parto, onfaloflebite, pneumonia, miíase umbilical, diarreia e óbito. Os dados foram
analisados descritivamente e o total de cada complicação pós-operatória foi submetido ao
teste Exato de Fisher (p<0,05) para comparação da variação entre os grupos.

A administração de dexametasona no pré-operatório teve a finalidade de auxiliar na
maturação do feto conforme citado por Sangild et al. (2002) e, por conseguinte, aumentar a
chance de sobrevivência do bezerro e propiciar condições para sua permanência em posição
quadrupedal após o nascimento. Esse comportamento é condição importante para a ingestão
do colostro e respiração do bezerro com desenvoltura. Segundo Schmidt et al. (2004), a
terapia com corticoides melhora a viabilidade do feto frágil e imaturo, particularmente
nos nascidos por cesariana. Mesmo aplicando-se dexametasona, grande parte dos recémnascidos que não se mantiveram em posição quadrupedal na primeira hora após a intervenção
cirúrgica, não ingeriram o colostro, apresentaram-se apáticos e vieram a óbito, sendo essas
intercorrências estatisticamente mais frequentes em GI que em GII. Nesse caso, sugere-se
que essas complicações tenham alguma relação com a aplicação de xilazina antes da retirada
do feto do ambiente uterino, não sendo causadas por negligenciar-se a corticoideterapia.
Andrews et al. (2004) afirmaram que determinados fármacos deprimem o sistema respiratório
dos fetos, resultando em óbito durante a cesariana ou nascem debilitados e morrem horas
ou dias após, justificando-se, portanto, os achados desse grupo. Ainda ponderando sobre o
efeito da xilazina sobre o recém-nascido e considerando a dificuldade daqueles pertencentes
ao grupo GI em permanecer em posição quadrupedal, pode-se sugerir que o problema pode
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estar relacionado a disponibilização de oxigênio para o bezerro. Segundo Hodgson et al.
(2002) a xilazina reduz a disponibilidade de oxigênio para o feto tornando-o mais débil.
Portanto, infere-se que a debilidade ocasionada pelo fármaco ao bezerro comprometeu
o ato de caminhar, dificultou a eliminação de líquidos abrigados nas vias aéreas e limitou
ou até mesmo impediu a ingestão de colostro nas primeiras seis horas após o parto. Para
Neave (2013) a ingestão do colostro é um fator importante para a sobrevivência do neonato.
Assim, a não ingestão desse alimento nas primeiras seis horas após o nascimento pode ter
favorecido o desenvolvimento de enfermidades como onfaloflebite, diarreia e pneumonia
observadas em alguns animais do presente estudo, comprometendo o desempenho dos
animais.
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Ademais, não se deve ignorar outras enfermidades e mecanismos que podem inclusive
resultar em óbito dos recém-nascidos, como artrites, abscessos hepáticos, cistites, nefrites
e, especialmente, a cura inadequada do umbigo. Contudo, no presente estudo, em tese as
complicações diagnosticadas não tiveram relação com o corte e cura do umbigo, pois essa
etapa foi conduzida satisfatoriamente em todos os bezerros. Silva et al. (2001) sugeriram que
a ligadura do cordão umbilical fosse realizada de forma que o coto umbilical apresentasse um
comprimento entre dois e dez centímetros, pois ao exceder este tamanho haverá maior risco
de trauma, onfaloflebite e até mesmo hérnias umbilicais. Conforme realizado nos bezerros
do presente estudo, a cura do umbigo deve ser realizada com iodo a 10% e o mais rápido
possível após a retirada do recém-nascido do ambiente uterino. Quando essa conduta não
for adotada adequadamente, somada às complicações que os recém-nascido expostos a
xilasina no ambiente uterino apresentarão após o parto, a diminuição da performance dos
bezerros poderá ser intensificada.
Conclusões
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A administração do cloridrato de xilazina na parturiente antes da retirada do feto do ambiente
uterino torna os recém-nascidos apáticos, limita sua permanência em posição quadrupedal
nos primeiros 60 minutos após o nascimento e compromete a ingestão de colostro nas
primeiras seis horas subsequentes ao parto, comprometendo o desempenho dos bezerros e
resultando em óbito de alguns animais.
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Introdução

cirúrgico é o mais adequado e existem inúmeras técnicas, que visam a remoção do hematoma,
prevenir a recorrência e manter a aparência natural do ouvido. Dentre tantas técnicas para a
drenagem do hematoma, drenos e cânulas são utilizados para permitir o escoamento por
várias semanas. (Fossum, 2014). Outros tratamentos para drenagem do sangue extravasado
têm sido descritos como a aspiração com agulha hipodérmica (McCarthy e McCarthy, 1994)
e a lavagem da cavidade lesionada com solução fisiológica (Joyce, 2000) trépano de biópsia
de pele para promover dois orifícios nas extremidades do hematoma (Joyce, 1994), tubo de
plástico (Schossler et al., 2007) ou silicone (Kagan, 1983).
Objetivos

Os hematomas auriculares são caracterizados por um inchaço cheio de fluido flutuante na
superfície côncava do pavilhão auricular. Sua causa ainda não é bem definida, mas pode ser
o resultado da agitação da cabeça, arranhões no ouvido provocado pela a dor ou irritação
associada a otite externa (Fossum, 2014). Inicialmente os otohematomas aparecem cheio de
líquidos, suaves e flutuantes, mas tornam-se firmes e espessos, como resultado da fibrose. O
ouvido pode desenvolver uma aparência de “couve-flor”. O tratamento conservativo dessa
doença é baseado na aspiração por agulha com ou sem a injeção simultânea de um corticoide,
no entanto, a recorrência é comum com esta técnica (Fossum, 2014). Os corticosteroides
apresentam efeitos anti-inflamatórios com a inibição da formação do edema, deposição de
fibrina e da dilatação dos vasos capilares (Graça, 2010).

Objetivou-se avaliar o pós-operatório de uma drenagem de otohematoma em um cão, através
de incisões realizadas com auxílio de bisturi circular (punch para biópsia n 4.0 mm) e suturas
compressivas com o uso de botões.

Devido a recidiva dos hematomas auriculares decorrentes do tratamento clínico, o tratamento
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Resultados e discussão

Atendeu-se no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi- Árido (UFERSA,
Mossoró, RN, Brasil) um cão, SRD, 5 anos, com aumento de volume auricular esquerda e
histórico de otite. No exame físico geral, todos os parâmetros usualmente avaliados na
rotina veterinária estavam normais, todavia o paciente encontrava-se inquieto com a cabeça
levemente rotacionada para a esquerda e coçava a orelha de forma intermitente. No exame
auricular, além da tumefação flutuante na região côncava do ápice do pavilhão auricular
esquerdo.

O cão submetido à técnica proposta apresentava, como causa para o otohematoma, o
choque da orelha com a cabeça e o ato de coçar, conforme as causas apontadas por Rosychuk
e Merchant (1994). A escolha do método de tratamento do otohematoma de cães baseia-se
principalmente no volume do líquido acumulado, na distribuição e no período transcorrido,
sendo que na maioria das vezes a disseminação do conteúdo é ampla e a lesão localiza-se
na face interna do pavilhão auricular (Cechner, 2005). Segundo Smeak, 2003 e Fossum et al.,
2005, é recomendada a remoção da acumulação de líquido, evitar a sua recorrência e manter
a aparência natural da orelha.

Diante do quadro clínico, diagnosticou-se o otohematoma onde foi tentado o tratamento
conservativo, realizado através da aspiração do hematoma com agulha, e a injeção de 2 ml
de dexametazona. No entanto, o tratamento clínico não obteve sucesso havendo recidiva
do quadro. Com isso, o animal foi encaminhado para a realização do tratamento cirúrgico.

Neste estudo, a realização de vários orifícios de 4 mm de diâmetro equidistantes e nas duas
faces da orelha abrangeu as diferentes áreas do hematoma, permitindo no PO uma drenagem
ampla e uniforme. O modo de drenagem e fixação da pele à cartilagem auricular com botões
isolados foi determinante para prevenir à recidiva. A técnica empregada diferencia-se da que
promove uma incisão longitudinal na região central do hematoma (Weber, 1979; Cechner,
2005; Fossum et al., 2007) ou em cada extremidade para colocação de drenos (Wilson,
1983; Joyce, 1994; Schossler et al., 2007). Nestes casos, existe a possibilidade de retenção do
conteúdo devido às limitadas áreas de drenagem, o que não foi verificado neste estudo.

Após tranquilização com acepromazina (0,05mg/kg) e tramadol (3mg/kg) pela via
intramuscular, procedeu-se a indução anestésica com propofol (5,0mg/kg), por via
intravenosa. A manutenção anestésica foi realizada com isofluorano.
O campo operatório foi preparado e promoveu-se a drenagem do hematoma através de
uma incisão horizontal de aproximadamente 1,5 cm no ápice da orelha afetada, foi drenado
todo o hematoma, e realizada a curetagem dos tecidos, de modo a instigar adesão e retirar a
fibrina formada, posteriormente foi realizada limpeza com solução salina. Em seguida, o cabo
do bisturi foi colocado através da incisão para servir de apoio para a perfuração dos orifícios
realizados tanto na face ventral como na dorsal. Após as incisões alocaram-se botões tanto
na superfície côncava da orelha como na convexa e, através dos orifícios, foram aplicados
pontos em “U” vertical com fio de náilon nº 3.0. Posteriormente, o pavilhão auricular foi
contido sobre a cabeça do animal com auxílio de bandagem compressiva feita com faixa.

Na técnica proposta, realizou-se a drenagem através dos orifícios de pele, não sendo necessária
a utilização de materiais orgânicos ou sintéticos e não se observou alterações locais em
decorrência dos pontos de sutura. Uma alternativa de tratamento semelhante a executada
nesse estudo foi realizada por Dye et al. (2002) onde no local do hematoma removeu
fragmentos circulares de pele e cartilagem com laser de CO2. No entanto, a realização deste
procedimento exige a disponibilidade de materiais específicos e dispendiosos e experiência
na manipulação do aparelho.

Foi recomendado para o pós-operatório a troca da bandagem a cada 24 horas com limpeza
com solução fisiológica, e aplicação de digluconato de clorexidina 10 mg/ml, foi indicado
também o uso de colar elizabetano e instituídas as seguintes medicações orais: cefalexina
(30 mg/kg) a cada 12 horas por oito dias, meloxicam (0,1mg/kg IM) a cada 24 horas por
três dias, dipirona (25 mg/kg) a cada 8 horas, durante três dias. As orelhas foram avaliadas
quanto à forma, espessamento de pele e secreção nos dias 5, 10 e 60 dias Pós-operatório
(PO).

Diante da avaliação pós-operatória desta técnica de drenagem, foi observado discreta retração
cicatricial do pavilhão auricular, posteriormente ao procedimento cirúrgico o que corrobora
com os resultados encontrados por Schossler et al. (2007) em estudo de caso utilizando técnica
semelhante. No 5° dia PO, a orelha demonstrou edema discreto, possuindo um aspecto mais
espesso que a orelha contralateral. Aos 10 dias PO, notou-se diminuição do espessamento de
pele e as lesões circulares apresentavam-se cobertas por tecido conjuntivo. Após 60 dias desde
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a cirurgia, as áreas circulares encontravam-se cobertas por tecido conjuntivo de coloração
rosada e com ausência de pelos, discreta contração cicatricial do pavilhão auricular, ausência
de alteração no posicionamento das orelhas e sem recorrência do hematoma.

GRAÇA, J. C. L. Otohematoma – Estudo Retrospectivo de 6 anos: Possíveis etiologias.
Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária.
p. 1-120. 2010

A técnica proposta neste trabalho trouxe vantagens naqueles hematomas extensos com
diâmetro superior a 6 cm, cujos conteúdo líquido e reações teciduais circunjacentes, com
fibrose, apresentam respostas insatisfatórias em tratamento clínico, defendido por Kuwahara
(1986) como método de melhores resultados em relação ao método cirúrgico convencional.
O que corrobora com os resultados de Mikawa et al. (2005) onde aponta a técnica com punch
como sendo a que permite a obtenção de um melhor prognóstico. Tendo em vista que, no
seu estudo, este autor não verificou a presença de nenhuma recidiva em 28 casos tratados
através deste método.
Conclusão

Griffin C (1994). Pinnal Diseases. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
24: 897-904.
Joyce J (2000). Canine aural haematoma. Waltham Focus, 10: 4-9.
Joyce JA (1994). Treatment of canine aural haematoma using an indwelling drain and
corticosteroids. Journal of Small Animal Practice, 35: 341-344.
Kagan KG (1983). Treatment of canina aural hematoma qith na indqelling darin. Journal of
the American Animal Hospital Association, 183: 972-974.
Kuwahara J (1986). Canine and feline aural hematoma: Clinical, experimental, and
clinicopathologic observations. American Journal of Veterinary Research, 47: 2300-2308.

Conclui-se com esse relato que a técnica cirúrgica escolhida se mostrou eficaz para a drenagem
do otohematoma, visto que, promoveu uma cicatrização rápida, sem recidiva do caso até o
presente momento. Além de que, no pós-operatório observou-se uma maior facilidade para
a limpeza da ferida cirúrgica, quando comparada as demais técnicas.
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Introdução

resultar em danos ao casco e a falange distal (RÄBER et al. 2004). Embora vários estudos
tenham demonstrado os benefícios da suplementação com biotina para bovinos adultos,
sobretudo vacas em início de lactação, existem poucos trabalhos sobre a influência dessa
vitamina na qualidade do casco de animais jovens.
Objetivo

A biotina é uma molécula da classe das vitaminas hidrossolúveis do complexo B, que age
como cofator enzimático na síntese de ácidos graxos, no metabolismo de aminoácidos e na
gliconeogênese. Essa vitamina é encontrada em plantas e disponibilizada em abundância aos
ruminantes alimentados com forrageiras (QUEIROZ et al. 2016). A biotina é provavelmente
a vitamina de maior importância para a queratinização da epiderme, estando envolvida nos
processos de diferenciação de células epidérmicas e na produção de substância cementante
intercelular (SCI) (TOMLINSON et al. 2004). Bergsten et al. (2003) suplementaram vacas
leiteiras com 20 mg/dia de biotina durante 14 meses e observaram melhoria da qualidade
do casco e menor incidência de lesões na sola. O bulbo do talão encontra-se na região mais
caudal do casco e, juntamente com a sola, formam a superfície de contato do casco com o
solo (BRAGULLA et al. 2004). Essa estrutura anatômica é a principal região de sustentação e
absorção de impacto do casco bovino (DYCE et al. 1997), de forma que lesões no talão podem

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da suplementação com biotina no crescimento
e desgaste dos bulbos dos talões de bezerras mestiças (Jersey X Holandês).
Metodologia
O presente estudo foi desenvolvido na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade
Federal de Goiás (EVZ/UFG), após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética no Uso
de Animais (CEUA/UFG), processo número 089/2015. Foram utilizadas 12 bezerras, mestiças
(Jersey X Holandês), com idade inicial de seis meses, provenientes do Setor de Bovinocultura
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Leiteira da EVZ/UFG. Os animais foram alojados em galpão coberto e divididos em seis baias,
com duas bezerras por baia. As baias apresentavam piso de concreto, que foi coberto por
uma camada de cerca de 10 cm de “cama” de maravalha. Os animais foram alimentados com
silagem de milho e concentrado com 18% de proteína bruta (1% do peso vivo na matéria seca).
A alimentação foi fornecida ad libitum diariamente às 8 h e 16 h, permitindo-se sobras de no
máximo 10%. As bezerras foram divididas em dois grupos (Grupo Biotina e Grupo Controle)
contendo seis animais em cada. Os animais do Grupo Biotina receberam uma dose diária de
20 mg de biotina fornecida em papelotes por via oral durante 120 dias. Um dia antes do início
da suplementação com a vitamina, foi efetuado ajuste nas medidas de todos os cascos dos
animais utilizando-se lixadeira elétrica. As avaliações de crescimento e desgaste do bulbo
do talão do casco foram realizadas nos membros torácico e pélvico direito, a cada 30 dias,
completando um total de 120 dias de suplementação com biotina. A altura do bulbo do talão
foi considerada como a distância entre o solo e a junção entre pele e tecido córneo na margem
extrema plantar ou palmar do bulbo do talão. A relação de crescimento e desgaste do bulbo
do talão foi obtida por meio da diferença entre a última avaliação e a avaliação anterior a esta.
As medições foram realizadas empregando-se um paquímetro universal, que foi manipulado
sempre pelo mesmo avaliador. Os valores de altura do bulbo do talão foram submetidos à
análise de variância (ANOVA) e ao Teste de Tukey, ambos com nível de significância de 5%.
Resultados

Conforme observado na Tabela 1, não houve diferença estatística (p<0,05) quanto ao
crescimento e desgaste do bulbo do talão entre os grupos Controle e Biotina em nenhum dos
momentos de avaliação. Após 30 dias de suplementação com biotina, observou-se que tanto
o grupo Controle como o grupo Biotina apresentaram maior desgaste do que crescimento
do bulbo do talão em todos os dígitos avaliados. Porém, comparando-se o desgaste entre os
grupos, notou-se que os animais do grupo Controle apresentaram desgaste mais acentuado do
que o grupo Biotina aos 30 dias de suplementação. Na segunda avaliação, aos 60 dias, observouse que as bezerras do grupo Biotina apresentaram crescimento numericamente maior nos
talões dos dígitos lateral e medial do membro torácico direito e no dígito medial do membro
pélvico direito, enquanto que no dígito lateral do membro pélvico direito, o grupo Controle
apresentou média de crescimento ligeiramente superior. Após 90 dias de experimento, notouse que os animais do grupo Controle apresentaram crescimento numericamente maior do
talão do dígito medial do membro torácico direito e nos dígitos lateral e medial do membro
pélvico direito. O grupo biotina apresentou crescimento numericamente maior no talão
do dígito medial do membro torácico direito em relação ao grupo controle. Além disso, na
avaliação de 90 dias, os animais do grupo biotina apresentaram no dígito medial do membro
pélvico direito maior desgaste do bulbo do talão do que crescimento. Na última avaliação,
aos 120 dias de suplementação, verificou-se que as bezerras do grupo Biotina apresentaram
crescimento do bulbo do talão numericamente maior no dígito medial do membro torácico

Os resultados das avaliações de altura e desgaste do bulbo do talão de bezerras mestiças
(Jersey X Holandês), suplementadas com 20 mg/dia de biotina durante 120 dias estão
expostos na Tabela 1.
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Conclusão

direito e no dígito lateral do membro pélvico direito, enquanto que os animais do grupo
Controle apresentaram crescimento mais acentuado do bulbo do talão do dígito lateral do
membro torácico direito e no dígito medial do membro pélvico direito.
Discussão

A suplementação diária de 20 mg de biotina não exerceu efeito significativo sobre o
crescimento e o desgaste do bulbo do talão de bezerras mestiças (Jersey X Holandês).
Referências

Na primeira avaliação, realizada aos 30 dias de suplementação, observou-se que todos os
animais apresentaram maior desgaste do que crescimento do bulbo do talão. O maior desgaste
dessa estrutura anatômica ocorreu, possivelmente, em razão da mudança do ambiente de
criação das bezerras. Antes do início do período experimental, as bezerras eram criadas em
piquetes. Enquanto que durante o experimento, os animais foram alojados em baias com piso
de concreto, que mesmo coberto por “cama” de maravalha, promoveu maior abrasão no casco
e, consequentemente, maior desgaste do bulbo do talão. O concreto é o principal material
utilizado na construção de pisos de alojamento para vacas leiteiras manejadas em sistema
intensivo, apresentando diversas vantagens como durabilidade e custo. Entretanto, bovinos
manejados em ambientes concretados frequentemente apresentam doenças digitais que
estão direta ou indiretamente relacionadas à abrasividade deste tipo de piso (BERGSTEN,
2010). Embora não tenha ocorrido diferença estatística, os animais suplementados com
biotina apresentaram desgaste do bulbo do talão menos intenso em comparação aos
animais não suplementados. Esse resultado pode ser atribuído, em partes, ao efeito positivo
que a biotina exerce sobre a qualidade do casco, como já demonstrado em vários trabalhos
(FITZGERALD et al. 2000; POTZSCH et al. 2003; SILVA et al. 2010). A biotina é um cofator
importante para a queratinização e promove maior resistência da epiderme queratinizada
que envolve todo o estojo córneo (BERGSTEN et al. 2003). Acredita-se ainda que a ausência
de efeito positivo nos animais suplementados com biotina pode ser atribuída à capacidade
da microbiota ruminal em sintetizar essa vitamina, particularmente quando os animais são
suplementados com baixos níveis de concentrado, como no presente estudo. Ruminantes
submetidos a dietas com alta proporção de concentrado, apresentam acidificação do
ambiente ruminal e, consequentemente, menor síntese ruminal de biotina (ABEL et al. 2001).
Como no presente estudo utilizou-se dieta com baixo teor de concentrado, possivelmente
a microbiota ruminal foi capaz de sintetizar uma quantidade suficiente de biotina nos dois
grupos. Assim, a suplementação não exerceu efeito sobre o crescimento do bulbo do talão,
pois a quantidade de biotina sintetizada foi suficiente para o crescimento adequado do casco
também no grupo controle.
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Introdução

Objetivo

O tratamento de uma lesão é a reparação celular com o mínimo de estresse oxidativo (EO).
As consequências do EO instalado durante uma inflamação muscular resultam em aumento
da injúria e perda de função principalmente, quando o processo de cura tende a ser muito
lento e com recuperação incompleta (HUARD et al., 2002). Adjuvantes da cicatrização têm
sido aplicados na recuperação de lesões musculares visando diminuir o dano tecidual e
acelerar a cicatrização (FREITAS, 2006). O ultra-som terapêutico (UST) é uma modalidade
de tratamento que demonstrou intenso efeito positivo sobre o metabolismo celular e
estimula a aceleração cicatricial (FERNANDES, 2003). O modo fonoforese do UST melhora a
absorção de princípios ativos aos tecidos e fornece medicamento de maneira segura, indolor
e não invasiva (DRAPPER & PRENTICE, 2004), evitando efeitos colaterais decorrentes da
administração oral (PELIZZARI et al., 2012). Outra possibilidade como tratamento adjuvante
da cicatrização dérmica é a utilização de produtos à base de ácidos graxos, para tratamento
de feridas cutâneas, formando uma barreira protetora sobre a ferida e atuando nos fatores
inibidores da inflamação, estimulando uma grande capacidade de regeneração, acelerando
o processo de granulação tecidual (PEREIRA & BACHION 2005).

Há carência de dados no uso da fonoforese na diminuição do EO, sendo assim, este estudo
objetivou investigar através dos parâmetros de EO os bioefeitos da fonoforese com ácidos
graxos essenciais (AGE) sobre o processo inflamatório iatrogênico muscular agudo.
Metodologia
Foram mantidos 64 ratos Wistar, machos, com 120 dias de idade e peso corporal de 300350g em biotério climatizado, em gaiolas com alimentação balanceada e água ad libidum
e alocados em quatro grupos experimentais com 16 animais cada sendo: GLC: animais
controle lesionados e sem estímulo de UST; GLU: animais lesionados estimulados com UST;
GLUO: animais lesionados e tratados com AGE e UST (fonoforese); GLO: animais lesionados e
tratados com AGE.
Anterior ao processo cirúrgico os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina
(75mg.kg-1) e diazepam (5mg.kg-1) intraperitoneais e mantidos em halotano pela via
inalatória em máscara com fluxo de oxigênio 100%. Após tricotomia e antissepsia do membro
pélvico direito o musculo gastrocnêmio foi exposto por secção da pele com bisturi (lâmina
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Resultados e discussão

nº15). Foi realizada a demarcação muscular com régua estéril para padronização do corte
(3mm de largura x 3mm de profundidade). Realizou se sutura muscular com fio poliglactina
910 4-0 e dérmica com mononailon 4-0 em padrão simples contínuo. Os animais receberam
cloridrato de tramadol 2mg.kg-1 TID.

A análise histológica relacionou os efeitos terapêuticos do UST pulsado, comparando com o
modo fonoforese utilizando AGE sobre a ação inflamatória durante o processo de cicatrização
muscular. O protocolo de tratamento utilizado foi semelhante aos usados na fisioterapia
humana por não haver na medicina veterinária dados disponíveis sobre o acompanhamento
do efeito da fonoforese em lesões agudas, com dosimetria e protocolos únicos.

Para o tratamento utilizou-se UST, com transdutor de 1MHz, (ERA 3,5 cm²), intensidade
1Wcm-2 com gel acoplante de polímero carboxivinílico, neutralizante, conservante e água
purificada. Para a fonoforese aplicou-se um óleo comercial a base de ácidos graxos comerciais
(AGE). Movimentou-se o transdutor em círculos em ângulo de 90º perpendicular a lesão. Os
tratamentos por grupo repetiram-se duas vezes ao dia por 5 minutos, durante 6 dias.

Na quantificação da proporção volumétrica (PV) das células PMN, os resultados foram menores
nos grupos GLC e GLUO. Já para as MN o GLO obteve a menor PV, porém comparando com
o GLC todos os grupos foram eficientes em diminuir o índice de PV das MN. Autores referem
que os AGEs são capazes de modificar as reações inflamatórias e imunológicas alterando as
funções leucocitárias por meio da atração e aceleração da cicatrização (MAGALHÃES et al.,
2008). Neste estudo o grupo que utilizou somente AGE (GLO), a ferida cirúrgica apresentou
diferença significativa (p≤ 0,05) em relação ao GLC, referente a diminuição de células
inflamatórias, entretanto, essa diferença quando comparada com os outros tratamentos não
mostrou resultados equivalentes a uma resposta inflamatória mais competente.

Para o grupo GLUO o óleo foi aplicado topicamente direto na ferida, seguido do UST ligado com
meio acoplante. No grupo GLU os animais receberam somente tratamento com UST ligado e
gel hidrossolúvel. Para o grupo GLO foi administrado topicamente AGE, e para o grupo GLC, foi
aplicado topicamente o gel hidrossolúvel com transdutor e US desligado.
Fragmentos musculares do músculo gastrocnêmio foram colhidos durante o ato cirúrgicoanestésico, sendo esta a hora zero; os demais foram colhidos em duplicatas às 24, 48,
96 e 144h pós-operatório, em quatro animais de cada grupo. Um fragmento de cada
amostra foi armazenado em eppendorf, individualmente identificado e congelado para as
análises enzimáticas e uma segunda amostra para análise do perfil inflamatório de células
mononucleares (MN) e polimorfonucleares (PMN).

O GLUO foi mais eficiente na diminuição da PV de MN e PMN na fase aguda, dessa forma,
considerou-se que o estímulo mecânico proporcionado pelas ondas ultrassônicas pode ativar
vias de transdução de sinais envolvidos na cicatrização alterando a atividade de neutrófilos
e macrófagos envolvidos na fase inflamatória acelerando esse processo. O efeito positivo
da fonoforese pode ser explicado pela intensidade e frequência de ondas que estimulam o
metabolismo celular beneficiando o efeito anti-inflamatório do referido grupo experimental.
Estes resultados são confirmados por OLSSON et al. (2006), que concluíram a redução do
tempo de reação inflamatória quando aplicado o UST e seus benefícios no modo pulsado da
atividade das ondas biomecânicas.

A SOD foi dosada de acordo com McCORD & FRIDOVICH (1969) e os resultados expressos em
UI SOD/mg proteína. A dosagem de TBARS foi realizada de acordo com OHKAWA et al. (1978),
e a ROS foram preparadas como descrito por ALI et al. (1992) e processados de acordo com
(BASS et al., 1983).
Compararam-se as lâminas histológicas de cada grupo e avaliados os principais eventos
morfológicos das células MN e PMN. Para determinação da área da lesão cada fotomicrografia
foi expandida por 40 vezes e então mensurada por cinco delimitações que demarcaram a
distância existente entre as extremidades das fibras musculares lesionadas. Na estatística foi
comprovada a normalidade dos valores mediante a prova de Shapiro y Wilk (p≤0,05).

Para prevenir dano oxidativo o organismo dispõe de enzimas consideradas a primeira linha de
defesa como a SOD (FINKEL & HOLBROOK, 2000), no entanto em caso de produção excessiva
da ROS, como ocorre nas cirurgias, as defesas antioxidantes podem ser insuficientes em
removê-los, iniciando assim o processo de peroxidação lipídica que prejudica a recuperação
do paciente.
De acordo com FREITAS et al. (2006), o TBARS não se alterou no primeiro, terceiro e quinto dia
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Conclusão

de avaliação após lesão muscular, corroborando com os autores, neste trabalho verificamos
elevação no terceiro dia, ressalta-se que esse aumento que permaneceu até as 144 horas
possa ter sido compensatório ao tratamento recebido, pois os grupos em que o TBARS
encontrou-se elevado foram o GLC e o GLO. Já os grupos GLU e GLUO ficou evidenciado
efeito benéfico pelos baixos níveis do TBARS que pode ter causado menores danos celulares
no decorrer do processo de avaliação pós-operatória. Os tratamentos que receberam o
UST pulsado e fonoforese diminuíram os níveis de TBARS comparado com os animais que
não receberam UST, demonstrando que a lipoperoxidação está diminuída no processo de
cicatrização muscular aos grupos estimulados com ondas mecânicas, podendo sugerir que
essas modalidades de tratamento protegem o tecido lesado do dano oxidativo.

Nas condições do presente estudo o uso do UST pulsado acelerou o processo inflamatório.
Os níveis de TBARS e ROS foram menores nos grupos que utilizaram como meio adjuvante
o UST, podendo concluir que o UST pulsado contribui para diminuir os danos tissulares. É
relevante que mais pesquisas sejam realizadas a respeito da fonoforese com dosimetrias
variadas e tempo menor de variação do EO, fortalecendo sua comprovação científica e
criação de protocolos específicos destinados à medicina veterinária.
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Introdução

Objetivo

Segundo Southwood (2006), a cólica é considerada a maior emergência na medicina equina e
a maior causa de mortalidade em cavalos adultos. Entre as etiologias, os distúrbios associados
à isquemia merecem destaque, por apresentar elevadas taxas de óbito (AMSTUTZ et al. 2001).

Relatar um caso clínico de encarceramento do intestino delgado no forame epiplóico de
equino com seis anos de idade, que foi submetido a tratamento cirúrgico, onde procedeu-se
excisão de parte do jejuno e posterior anastomose.
Metodologia

O forame epiplóico constitui um local de possível encarceramento visceral (AMSTUTZ et al.,
2001). Este forame possui de 4 a 5cm, localizado dorsalmente à fissura portal da face visceral
do fígado, em contato com a veia cava caudal, processo caudal do fígado, pâncreas, veia
porta e pelo ligamento hepatoduedenal (WHITE, 1990).

Foi atendida no dia 07 de agosto de 2015, uma égua, quarto de milha, seis anos e peso
corporal de 360kg. Durante anamnese, foi relatado que o animal havia reduzido o consumo
alimentar, apresentou-se apático e rolava na baia. Ao exame físico o animal apresentava sinais
de dor abdominal de grau elevado, taquicardia, taquipnéia, tempo de perfusão capilar de
dois segundos, mucosas levemente hiperêmicas, desidratação moderada, hipomotilidade
intestinal e ausência de descarga íleo-cecal.

De acordo com Southwood (2006), animais com mais de 6 anos de idade são mais acometidos,
em decorrência da atrofia no lobo caudal direito do fígado, que aumenta o contado e
a possibilidade de uma alça intestinal se insinuar nesse forame. O encarceramento nesse
forame, dependendo do momento de início da ocorrência até o momento do diagnóstico,
pode apresentar um prognostico desfavorável (WHITE, 1990).

Através da sondagem nasogástrica, foi retirado grande volume de refluxo gástrico de
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coloração escura. Mesmo após a lavagem estomacal os parâmetros fisiológicos não
melhoraram e o animal não respondia as tentativas de analgesia. Durante a palpação transretal foi constatado distensão das alças do intestino delgado e cólon maior. A suspeita clínica
inicial era de obstrução do intestino delgado. Optou-se pela laparotomia exploratória como
opção de diagnóstico e tratamento.

Durante o procedimento, as vísceras e cavidade abdominal foram irrigadas com ringer
lactato, e ao final do procedimento o líquido foi drenado da cavidade. O fechamento da
cavidade foi feito com fio Vicryl® nº 2 usando pontos separados simples na linha alba e pele,
e ponto contínuo simples no subcutâneo. Foi realizada a aplicação de spray repelente e
cicatrizante a base de Sulfadiazina Prata sobre a incisão.
Resultados

Após preparação do animal para procedimento cirúrgico, foi realizado medicação préanestésica à base de Cloridrato de Xilazina a 10% na dose de 0,5 mg/kg, pela via endovenosa.
A indução anestésica foi realizada com Cetamina a 5% na dosagem de 2 mg/kg, juntamente
com 0,15 mg/kg de Midazolam, por via endovenosa. A manutenção anestésica foi feita
com anestesia inalatória usando Isoflurano. Durante o transcirúrgico, infusão contínua de
Cetamina 1 mg/kg e Cloridrato de Lidocaína usando bolus de 1,3 mg/kg e infusão contínua
com 0,05 mg/kg.

Após o procedimento cirúrgico o animal passou por restrição alimentar de 48h. O retorno a
ingestão de alimentar foi gradual. Inicialmente com grama verde e posteriormente feno. O
pós-operatório constou de curativos locais duas vezes por dia e monitoração constante dos
parâmetros fisiológicos.
A terapia de suporte foi a base de Enrofloxacina IM c.i.d; Benzilpenicilina IM c.i.d.; Flunixin
Meglumine IV c.i.d.; intercalando com Fenilbutazona IV c.i.d.; Cloridrato de Ranitidina IV
b.i.d.; Dimetilsulfóxido IV b.i.d. e Heparina Sódica SC b.i.d.

Posterior a assepsia local e preparação do campo operatório, foi realizada incisão na linha
média, para acesso a cavidade abdominal. O cólon maior estava repleto, sendo retirado
da cavidade e lavado com água morna através de uma pequena incisão feita na flexura
pélvica, longitudinalmente no lado anti-mesentérico. A enterorrafia do cólon foi feita
com fio poliglactina (Vicryl®) nº 2-0 em dois planos de sutura de padrão Schmieden e,
posteriormente o padrão Cushing.

Nesse período o animal não apresentou alterações clinicas sistêmicas relevantes. A ferida
cirúrgica apresentou edema leve nos primeiros dias pós-operatório. Não foi observado nesse
período, enfisema subcutâneo, contaminação, deiscência ou outras alterações graves na
ferida cirúrgica. Diante do bom estado clinico do paciente, em dez dias após o procedimento
cirúrgico recebeu alta.
Discussão

Durante inspeção da cavidade abdominal, constatou-se o encarceramento do intestino
delgado no forame epiplóico. A parte encarcerada estava estrangulada e com graves
lesões isquêmicas, fazendo-se necessária a enterectomia de parte do jejuno médio. Após
determinada a extensão da ressecção, foram ligados os vasos mesentéricos adjacentes
a porção a ser seccionada. A parte retirada compreendeu pouco mais de um metro de
comprimento. Para reconstituição da função do órgão o procedimento de anastomose
término-terminal foi realizado utilizando pontos separados simples e fio de poliglactina
(Vicryl®) nº 2-0 em um plano de sutura iniciando pela borda mesentérica. Com o mesmo fio,
foi suturada a falha no mesentério usando ponto simples contínuo.

Apesar de a enfermidade possuir uma pequena incidência, trata-se de uma enfermidade
grave que possui elevados índices de mortalidade, mesmo quando o tratamento é instituído
(RADOSTITS et al. 2002). Como descrito por Southwood (2006), a enfermidade acomete com
maior frequência animais com mais de 6 anos de idade. O que corrobora com a idade do
paciente.
Um fator determinante para o sucesso no tratamento é a intervenção cirúrgica precoce.
O procedimento cirúrgico foi realizado em conformidade com as referências consultadas
(AMSTUTZ et al. 2001; RADOSTIS et al. 2002), somado com diversas técnicas e cuidados, como
a omentectomia, lavagem da cavidade abdominal e uso de heparina no pós-operatório, em
busca da prevenção de aderências abdominais.

Ao final da inspeção de toda a cavidade abdominal, foi realizada omentectomia, com intuito
de reduzir a probabilidade de formação de aderências intestinais. As alças intestinais foram
reposicionadas, para dar início à síntese.

ISSN 21774780

76

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

Durante a cirurgia pôde ser observado a mucosa intestinal congesta, de cor vermelho escuro,
indicando necrose tecidual, fator relevante na complexidade da doença, pois propicia
a endotoxemia (AMSTUTZ et al. 2001). Decidiu-se pela excisão cirúrgica deste fragmento
intestinal isquêmico, pois o órgão não seria capaz de restituir suas funções devido à grave
injúria sofrida (AMSTUTZ et al. 2001). A determinação da extensão do fragmento a ser
removido foi embasada no aspecto intestinal como descrito por Mora (2009).
Conclusão
A faixa etária incriminada como propensa para o encarceramento de alças intestinal no
forame epiplóico e o quadro clinico apresentado pelo paciente, condizem com as descrições
e aspectos clínicos encontrados na literatura. Em virtude do conhecimento e experiência dos
profissionais envolvidos no atendimento, pode-se obter sucesso no tratamento. Descrições de
casos clínicos e trabalhos científicos retrospectivos sobre este assunto se fazem necessários.
Pois a enfermidade apresenta baixa morbidade, no entanto, a mortalidade é alta, por fatores
principalmente relacionado com a falta de diagnóstico precoce.
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Introdução

O enfisema é caracterizado pelo acúmulo de gás no tecido subcutâneo e normalmente é
resultante de procedimentos invasivos como traumas cortantes, que acarretam a entrada
de ar na região ou devido a complicações cirúrgicas, onde pode ocorrer contaminação por
microrganismos anaeróbicos e produtores de gás. Apesar de ser considerada uma complicação
relativamente comum e não determinar algum agravante clínico ao paciente, em algumas
situações o enfisema pode apresentar-se difuso e gerar riscos preocupantes. Dentre os
microrganismos que podem ser isolados, cita-se o Clostridium septicum como principal
agente contaminante nas intervenções ciúrgicas de equinos. Este agente caracteriza-se por
ser uma bactéria curta, robusta e pleomórfica que se desenvolvem ágar sangue sob condições
anaeróbicas, produzindo em 48 horas, colônias hemolíticas de até 5mm de diâmetro, com bordas
semelhantes a raízes. A esporulação é abundante com formação de esporos ovais, subterminais,
deformando ligeiramente o corpo bacilar (HIRSH e ZEE, 2003). Para BEER e KOHLER (1999),
dentre as consequências da infeção em animais domésticos, destaca-se o edema maligno
que se desenvolve pela contaminação de ferimentos. A infeção é produzida quando o agente

A ovariectomia bilateral é normalmente indicada para animais que não apresentam nenhum
interesse reprodutivo, como éguas sem raça definida ou de baixo valor zootécnico, que são
dessa forma direcionadas ao em trabalho de campo. Nesses casos, a ovariectomia pode ser
adotada com a intenção de promover a “masculinização” do equino, tornando-os mais aptos
fisicamente para as atividades. A não manifestação do cio ou prenhez também são apontadas
como pontos positivos, além de favorecer o convívio em grupo e facilitar o manejo. O
procedimento de ovariectomia também tem sua importância no tratamento de enfermidades
ovarianas, com destaque para os processos neoplásicos, como o adenoma cístico, teratomas,
tumores das células intersticiais, dentre outros. Apesar de todos os benefícios provenientes da
ovariectomia, algumas complicações trans e pós-operatórias podem ocorrer, principalmente
quando o procedimento é realizado em ambiente não cirúrgico. Hemorragia, edema,
enfisema subcutâneo, deiscência de ferida, infeção, peritonite, tétano e o íleo adinâmico
merecem destaque entre as intercorrências
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penetra nas camadas tissulares, carreado por terra, poeira, água contaminada, dentre outras
fômites contaminados por esporos. A presença de microrganismo anaeróbico poderá levar
ao acúmulo de gás no subcutâneo.

contaminação, acarretando complicação pós-cirúrgica.
No pós-operatório prescreveu-se antibioticoterapia a base de penicilina benzatina na dose
de 15.000 UI/kg de peso corporal perfazendo quatro aplicações a cada 48h, antiinflamatório
não-esteroidal à base de flunixin meglumine na dose de 1,1mg/kg por três dias seguidos,
além de analgésicos como dipirona sódica na dose de 25 mg/kg a cada 12 horas, ministrada
por três dias. A antissepsia da ferida cirúrgica foi realizada utilizando iodopovidona e pomadas
auxiliares da cicatrização.

O diagnóstico de enfisema muitas vezes é evidente pela palpação, sendo a crepitação um
sinal clínico patognomônio (FELDMAN, 2004).
Objetivos
Este trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de enfisema subcutâneo difuso em
égua após ovariectomia bilateral e apontar o possível agente causador por meio do exame
citopatológico.
Relato de caso

Após 24 horas do procedimento cirúrgico, notou-se que o animal apresentava andar enrijecido
e grande aumento de volume que se estendia do pescoço à face lateral direita e ventral do
abdômen, sendo o sinal clínico agravado após 48h. Por meio do exame clínico constatou
que se tratava de enfisema subcutâneo difuso. Realizou-se o hemograma completo, que
não apresentou nenhuma alteração significativa. Paralelamente promoveu-se a colheita de
espécime clínico para citologia próxima a região da ferida cirúrgica, sendo essa realizada em
três diferentes pontos anatômicos distintos, após incisão cutânea. A técnica para citologia
consistiu na obtenção de amostra com um swab estéril girado delicadamente sobre a lâmina
de microscopia limpa para evitar distorção celular desnecessária. Após este procedimento
e aguardando os resultados do exame citopatológico, preconizou-se como tratamento
a realização de duchas com água fria sob pressão, duas vezes ao dia, para auxiliar na
diminuição do enfisema, remoção de um ponto de pele e lavagem do subcutâneo, na região
circundando a ferida, com peróxido de hidrogênio e mudança na terapêutica previamente
estipulada. A antibioticoterapia à base de penicilina benzatina foi aumentada para 40.000
UI/Kg de peso corporal além de suporte com metronidazol na dose de 20 mg/kg/PV de 12
em 12 horas, sendo 10 administrações por via oral. Paralelamente, após os curativos foi
empregada a bandagem com ataduras, envolvendo todo o abdômen de forma compressiva,
alocada crânio-caudalmente, visando amenizar o espaço subcutâneo e diminuir o enfisema
generalizado. Essa bandagem compressiva era trocada a cada seis horas.

Foi atendido no Setor de Cirurgia de Grandes Animais (SCGA) da Universidade Federal de
Goiás Regional Jataí (UFG/REJ), uma égua, sem raça definida (SRD), seis anos de idade, com
indicação zootécnica para a realização de ovariectomia. As atividades foram conduzidas
com respaldo no parecer da CEUA/UFG, No 150/2010. Efetuaram-se todos os protocolos
pré-operatórios, como jejum alimentar e hídrico, tricotomia, antissepsia, sedação, anestesia
locorregional infiltrativa em “L” invertido, empregando cloridato de lidocaína 2%. Após estes
procedimentos, o campo operatório foi isolado empregando panos de campo específicos.
Sequencialmente, iniciou-se o ato cirúrgico, sendo este realizado em condições de campo,
estando o equino contido em brete previamente lavado e desinfetado. Foi realizada incisão
bilateral na pele da região do flanco, afastamento dos músculos oblíquo abdominal externo,
interno e transverso e abertura do peritônio. Após exérese e ligadura do coto ovariano
efetuou-se o fechamento da cavidade, respeitando os planos anatômicos e redução do
espaço morto, empregando fio absorvível. A dermorrafia foi realizada com fio de náilon em
padrão separado simples.
Durante o trans-operatório, o procedimento realizado no lado esquerdo foi rápido, eficiente,
sem nenhuma complicação digna de nota. Porém, no lado contralateral, o ato operatório
delongou além do previsto, mostrando-se mais laborioso em virtude da dificuldade de efetuar
a ligadura da gônada em consequência de um cisto ovariano de diâmetro considerável, o
que dificultou muito a exteriorização da estrutura anatômica. Consequentemente, o maior
tempo destinado ao procedimento e a manipulação excessiva, pode ter predisposto a

Baseado na literatura, promoveu-se a restrição do animal à movimentação visando melhor
eficácia do protocolo preconizado (Laskoski et al., 2011) para o tratamento. Dando respaldo
ao procedimento, Dewell (1980) também citaram que a movimentação excessiva pode
promover sucção de ar para o espaço subcutâneo, agravando o quadro clínico do paciente.
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Quanto ao uso das bandagens, ROMANI et al. (2004) também utilizaram este recurso em caso
de enfisema difuso em cão obtendo resultados promissores. Após as condutas realizadas,
observou-se uma melhora significativa após sete dias de tratamento intensivo e atribui-se a
complicação à contaminação e ao excesso de manipulação no ato cirúrgico a ocorrência do
enfisema subcutâneo difuso. A amostra colhida para citologia, corada pelo método de Gram e
examinada em microscópio de campo claro com aumento de 1000 vezes revelou bastonetes
curtos Gram-positivos com esporos ovais subterminais, semelhantes ao Clostridium
septicum. Este procedimento de isolamento e achado também foram citados por ROMANI
et al. (2004) em ferida de cão provocada por mordida de suíno após desenvolvimento de
enfisema subcutâneo difuso.
Conclusões

Federal de Goiás.

A ovariectomia em equinos pode ser realizada em condições de campo, quando não
há possibilidade de encaminhamento do paciente a um Hospital Veterinário. Todavia, a
contaminação do tronco ou do campo operatório por poeira e outros agentes, associada ao
período maior do tempo operatório, podem ter determinado o quadro clínico de enfisema
subcutâneo difuso. O exame citopatógico mostrou-se importante uma vez que direcionou
a suspeita clínica da causa do enfisema difuso, sendo o Clostridium spp o microrganismo
envolvido. As medidas adotadas mostraram-se eficientes, sendo que após sete dias de
tratamento o animal já não apresentava sinais da complicação.
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Introdução

tempo de recuperação, redução de custos para o proprietário, prevenção de outras lesões,
decréscimo no uso dos anti-inflamatórios não-esteroidais e utilização de um plano de terapia
personalizado para cada paciente (KRANKE, 2012).

Apesar de incomuns na rotina de atendimento, as queimaduras são verdadeiros desafios
terapêuticos, pois além da gravidade das lesões cutâneas geram instabilidade sistêmica no
animal. Diferente dos demais tipos de lesões cutâneas, as queimaduras possuem características
únicas e condutas terapêuticas diferenciadas, seu tratamento requer reconstrução cirúrgica
em determinados casos, pois a cura ocorre por contração e reepitelização, gerando
deformidades (ALBERNAZ, 2015). Devem ainda ser identificadas e tratadas adequadamente,
a fim de prevenir e minimizar possíveis danos, que em geral, estão associadas a alterações de
ordem anatômica, fisiológica, endócrina e imunológica (GARNER; MAGEE, 2005 & DORNELAS
et al, 2009).

Nesse contexto, a eletroestimulação (ES) demonstra ser eficaz em estimular o processo
cicatricial, promover rápida reparação da lesão, favorecendo o restabelecimento da estrutura e
função dos tecidos (BEHEREGARAYET et al, 2014).
Objetivo
Avaliar a resposta cicatricial de queimaduras graves submetidas à terapia com ondas
ultrassônicas.
Metodologia

Levando em consideração que cada região afetada deve receber atenção individualizada,
novas modalidades de terapia são desenvolvidas na tentativa de apressar a cura e estimular a
cicatrização, tornando a fisioterapia um marco importante na reabilitação de pacientes, pois
apresenta benefícios como melhoria da função e qualidade dos movimentos promovendo
o aumento da força e amplitude; redução da dor, inchaço e complicações, diminuição do

Um cão da raça Lhasa Apso, fêmea, 14 anos de idade, 9 kg de peso, submetido anteriormente
ao procedimento de mastectomia, foi atendido no Centro Prático Clínico e Cirúrgico do curso
de Medicina Veterinária do IFC em Concórdia - SC, para consulta pós-operatória. Na avaliação
para remoção dos pontos cirúrgicos, a proprietária relatou a presença de lesões na pele do
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animal. Foi realizada a ampla tricotomia para melhor avaliar o grau de comprometimento
da pele, pois os pelos longos dificultavam a visualização das lesões. Nos exames clínico e
físico do animal foram detectadas lesões circulares enegrecidas de aproximadamente 5
cm, localizadas na pele em toda a região dorsal, membros pélvicos, cauda e região cervical,
havendo ainda a presença de sensibilidade dolorosa a palpação e a manipulação das feridas.

de tratamento de vinte minutos, duas vezes ao dia com intervalos de cinco horas, até sua
total cicatrização. A intensidade da radiação ultrassônica é fator essencial para o sucesso de
qualquer terapia, bem como o seu tempo de aplicação.
Resultados
A cicatrização foi avaliada diariamente a cada sessão, por 28 dias, quanto ao seu
tamanho, características de granulação e dor ao toque. O paciente também foi submetido
avaliação fotográfica, mensuração de suas feridas e avaliação clínica quanto à vitalidade
tecidual (figura 1).

Passados cinco dias da consulta pós-operatória, a proprietária retornou com o animal para
uma segunda avaliação. No exame clínico observou-se o aumento da lesão, apresentando
áreas de necrose, intensa hiperemia, edema, inflamação e regiões crostosas, caracterizando
assim uma queimadura de terceiro grau pelo uso de colchão térmico no momento da
cirurgia.
Queimaduras oriundas do uso de colchão térmico sem constante monitoramento, como
no caso de animais internados ou durante cirurgias são relatadas com certa frequência
na clínica médica de pequenos animais. De acordo com Coutinho et al (2011), animais
debilitados apresentam circulação sanguínea periférica reduzida (animais anestesiados ou
hipotérmicos nos quais ocorre constrição vascular), o que predispõe às lesões pelo calor do
colchão térmico e outros aquecedores, sendo que estes em condições fisiológicas normais
poderiam não causar alterações.

Figura 1. Estágios da cicatrização das feridas. Letra A representa o estado das lesões antes de iniciar o tratamento com a ultrassonografia,
letras B, C e D representam a evolução das lesões e letra E representa o aspecto da pele após a realização do tratamento.

A proprietária retornou com a paciente após quatro dias para uma terceira avaliação. Como
as bordas das feridas foram se desprendendo ao longo do tratamento optou-se por realizar
o debridamento cirúrgico de forma gradual das crostas sem a necessidade de sedar o
animal, removendo a área necrosada e deixando o tecido exposto. Como cuidados da ferida
foram recomendados a lavagem da região com solução fisiológica NaCl 0,9% e clorexidine
e proteção das feridas com gaze e atadura. Antibióticos também foram utilizados para
combater a infecção bacteriana e prevenir a instalação de problemas secundários.

Ao final do período observou-se formação de um novo tecido epitelial com maior rapidez
quando comparados a outros tipos de tratamentos convencionais para queimaduras citados
em artigos, indicando-se o uso efetivo da terapia com ultrassom pulsado. Após o tratamento
o animal recebeu alta médica.
Discussão
A duração do tratamento da ferida pode contribuir significativamente como desafios
terapêuticos em relação à morbidade do paciente bem como custos com o tratamento.
Adicionalmente a contratura resultante e a cicatrização podem levar a restrição da função
e estética adversa, portanto terapias que melhoram a cicatrização por segunda intensão e
diminuam ou minimizam a formação de cicatriz são de grande valia para a Medicina Veterinária.

A paciente perdeu quantidade considerável de pele, o que reforça a categorização da
afecção como grave. Neste caso, não foi indicado o internamento da paciente por se tratar
de um hospital escola, sendo assim, a proprietária recebeu a indicação para que a paciente
passasse por sessões de ultrassonografia terapêutica para cicatrização rápida e eficiente.
Foi aplicado um protocolo no modo pulsado, com área efetiva de radiação de 7 cm2 ,
frequência de 1 MHz, intensidade de 3.0 W cm2 , ciclo de trabalho de 50% com tempo

Patógenos resistentes a drogas representam uma ameaça para o ambiente hospitalar no que
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se refere ao tratamento, diagnóstico e infecções concomitantes, desafios estes intensificados
em unidades de tratamento intensivo. É comum o cenário onde o tratamento das infecções,
ocorre com opções limitadas ou ainda que não existam opções (FRAIMOW et al, 2011).
Mediante a este aspecto, é fundamental levar em consideração terapias alternativas, cujo
tratamento ideal para cicatrização epitelial estabeleça a integridade anatômica e funcional
da pele, sem reação inflamatória, resistência a fármacos ou rejeição.
Conclusão

FRAIMOW, H.S.; TSIGRELIS, C. Antimicrobial resistance in the intensive care unit: mechanisms,
epidemiology, and management of specific resistant pathogens. Critical care clinics.
v.27, p.163-205, 2011. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0749070410000990 (Acesso em: 23 de novembro de 2015).
GARNER, W. L.; MAGEE, W. Acute burns injury. Clinics in Plastic Surgery, v.32, p.187 –193,
2005. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094129804000823
(Acesso em: 03 de julho de 2016).

O tratamento com ultrassom terapêutico possibilitou uma rápida cicatrização do tecido
epitelial e controle precoce do processo inflamatório e da dor no paciente, sem ter causado
alguma reação ou rejeição cutânea e sistêmica. A terapia possibilitou uma recomposição
da camada tecidual, mantendo sua integridade e função, com formação de uma cicatriz
uniforme. Além disso, é uma técnica pouco complexa e de baixo custo sendo mais uma
opção de tratamento eficaz para esta afecção, tornando-se mais acessível aos médicos
veterinários e seus pacientes.
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Introdução

inovadora na podologia veterinária. Acredita-se que essas investigações, empregando
este método complementar, fornecerão informações inéditas, na raça investigada, sobre a
microestrutura do casco, auxiliando a comunidade científica a elucidar os questionamentos
acerca da vulnerabilidade apresentadas por algumas espécies e raças de bovídeos quanto à
vulnerabilidade às doenças podais (ASSIS, 2015; RABELO et al., 2015).
Objetivos

A qualidade e a resistência do estojo córneo dos bovinos podem sofrer influência de
fatores nutricionais, metabólicos, hormonais e ambientais. Pesquisas direcionadas ao
estudo do comportamento microestrutural do casco e os fatores que possam influenciar
a resistência (HOBLET e WEISS, 2001; BASURTO et al., 2008) e qualidade dos mesmos são
escassas e em sua maioria não elucidam o contexto atual da podologia dentro dos sistemas
de criação. A espectroscopia de raios – x em dispersão de energia (ER-XDE) é uma técnica
utilizada para quantificar elementos químicos presentes em diversos materiais de forma
não destrutiva (BAJANOWSKI et al., 2001) e vem sendo utilizada de forma experimental e

O objetivo do estudo foi investigar e descrever a microestrutura do estojo córneo do casco
de bovinos da raça Girolando quanto aos minerais: S, Ca, K, P, Zn e Cu, por meio da técnica de
ER-XDE, analisando a possível relação entre os achados e a susceptibilidade destes animais
quanto à ocorrência de enfermidades podais.
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Metodologia

Figura 1. Esquema representativo da Espectroscopia de Raios – X em Dispersão de Energia (ER-XDE)
realizada em espectrofotômetro de florescência EDX-720® do estojo córneo de dígitos de bovinos da raça
Girolando.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais, Pró Reitoria de Pesquisa
e Inovação da UFG (CEUA-PRPI-UFG), protocolo no20/2014. Foram utilizadas 20 vacas
adultas (24-60 meses) da raça Girolando, isentas de qualquer enfermidade que acomete o
casco. Para isso, as peças anatômicas foram rigorosamente avaliadas por ocasião da coleta
em frigorífico inspecionado. Foram colhidas 80 peças anatômicas a partir do terço distal
dos metacarpos e metatarsos, sendo um número padrão de 40 membros torácicos e 40
membros pélvicos, sendo 20 do membro esquerdo e 20 do direito. Após essa etapa, essas
foram identificadas e acondicionadas sob refrigeração. Para realização dos testes de ER-XDE,
retirou-se de cada dígito destinados a essas avaliações (total de 80 dígitos), três amostras
colhidas da muralha dorsal, muralha abaxial e três amostras da sola pré-bulbar do estojo
córneo, com dimensões aproximadas de 10 mm x 10 mm. As amostras colhidas foram
devidamente limpas, assegurando-se a retirada de tecido mole e sujidades, colocadas em
embalagens plásticas e congeladas a -15°. Em seguida, estas foram enviadas ao Laboratório
de Física da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, onde foram realizados os
ensaios de ER-XDE, seguindo metodologia de descrita por Assis (2015).
Resultados

Como demonstrado na Tabela 1, o estudo revelou que o mineral de maior concentração no
estojo córneo desses animais é o S em sequência o Ca, K, P, Zn e Cu. No entanto, não houve
diferença estatística significante entre dígitos avaliados dos membros pélvicos e torácicos
(p>0,05). Ao avaliar as regiões do estojo córneo, as muralhas dorsal e abaxial apresentaram
maior concentração de S em ralação a sola, havendo diferença estatística significante (p<0,05).
Em contrapartida a sola apresenta maiores concentrações de Ca, K e Cu quando comparada
as muralhas dorsal e abaxial, observando diferença estatística significante (p<0,05). Quanto
aos minerais P e Zn, não foi observado diferença estatística significante entre as regiões
estudadas (p<0,05).

Utilizando a técnica ER-XDE foi possível verificar a concentração dos minerais S, Ca, K, P, Zn e
Cu no estojo córneo de vacas da raça Girolando como demonstrado na (Figura 1).

Discussão
A composição bioquímica do estojo córneo de bovinos da raça Girolando, avaliada pela
técnica de ER-XDE revelou que o S é o mineral de maior concentração no casco desses animais.
Dados semelhantes foram evidenciados em estudos com bubalinos (ASSIS, 2015), porém os
bovinos apresentaram no presente estudo maior concentração desse mineral. Acredita-se
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que esse achado se deve a importância desse mineral na formação dos túbulos córneos por
meio das pontes dissulfeto entre os aminoácidos metionina, cistina e cisteína (SCHROOYEN
et al., 2001) que confere maior estabilidade a estrutura e maior dureza (ASSIS, 2015). Diante
disso, infere-se que os bovinos apresentam estojo córneo com menor flexibilidade, o que
predispõe esses animais as enfermidades podais. No que diz respeito as muralhas dorsal e
abaxial apresentarem maior concentração de S, acredita-se que seja pelo fato dessas regiões
receberem maior sobrecarga de massa corporal, e o S estar relacionado com a maior resistência
e dureza do estojo córneo (ASSIS, 2015). Outro achado importante é que a sola apresentou
maior contração de Ca, K e Cu, em relação as muralhas. Sabe-se que esses minerais estão
relacionados com a qualidade do estojo córneo e que o Cu participa ativamente na síntese de
queratina e melanina, conferido maior qualidade ao estojo córneo (HOBLET e WEISS, 2001),
contudo, o cobre está mais relacionado com o metabolismo celular e não aos mecanismos
estruturais, o que justifica essa diferença de concentração. Ainda em relação ao Ca, no presente
estudo, as concentrações desses minerais nos bovinos se revelou superior aos dos bubalinos
como descrito por Assis (2015). Contudo, acredita-se que a maior deposição desse mineral
estrutural confira maior rigidez a sola do estojo córneo dos bovinos e consequentemente
esses animais podem apresentar menor flexibilidade nessa região, maior predisposição às
microfraturas e susceptibilidade às enfermidades podais (ASSIS, 2015). Quanto aos minerais
P e Zn reveladas nesse estudo, apresentaram percentagens semelhantes as evidenciadas
no estudo com bubalinos (ASSIS, 2015). Sabe-se que esses minerais estão envolvidos no
crescimento do estojo córneo e diretamente associados a síntese de queratina (BASURTO et
al., 2008). Desse modo, o P e o Zn, são minerais essenciais na qualidade do estojo córneo.
Conclusões
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Nessa pesquisa, os bovinos da raça Girolando apresentaram estojo córneo com maior
concentração de S nos dígitos dos membros, torácicos e pélvicos, e ainda maior concentração
de Ca na sola quando comparado aos estudos realizados com bubalinos. Os bovinos
apresentam maior percentagem de Ca, K e Cu na sola em relação as muralhas dorsal e
abaxial. Diante disso, acredita-se que as diferentes concentrações de minerais constituintes
do estojo córneo dos bovídeos estejam diretamente relacionadas a sua fragilidade. Contudo,
os resultados dessa pesquisa revelaram informações importantes no contexto da podologia
dos animais susceptíveis as enfermidades podais.
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Introdução

microestrutura do casco, auxiliando a comunidade científica a elucidar os questionamentos
acerca da vulnerabilidade apresentadas por algumas espécies e raças de bovídeos quanto à
vulnerabilidade às doenças de podais (ASSIS, 2015; RABELO et al. 2015).
Objetivos

Pesquisas direcionam esforços para elucidar o comportamento epidemiológico, clínico
e terapêutico das doenças podais que acometem o rebanho bovino leiteiro. Entretanto,
investigações básicas focadas no aspecto microestrutural do casco e os fatores que possam
influenciar a resistência e qualidade dos mesmos são escassas. A microtomografia tridimensional
(MT) apresenta-se como uma técnica inovadora (SILVA, 2012), sendo utilizada de forma
experimental, na podologia veterinária. Acredita-se que essas investigações, empregando
este método complementar, fornecerão informações inéditas, na raça investigada, sobre a

O objetivo do estudo foi investigar e descrever a microestrutura do estojo córneo do casco de
bovinos da raça Girolando, por meio da MT, analisando a possível relação entre os achados e
a susceptibilidade destes animais quanto à ocorrência de enfermidades podais.
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Metodologia

Figura 1. Microtomografia tridimensional (modelo 3D obtido utilizando o CTvol), do estojo córneo de
dígitos de bovinos da raça Girolando como pode ser observado em A. Em B, nota-se os túbulos córneos
organizados de forma paralela. Em C, observa-se os túbulos córneos de forma helicoidal (setas vermelhas).

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais, Pró Reitoria de Pesquisa
e Inovação da UFG (CEUA-PRPI-UFG), protocolo no20/2014. Foram utilizadas 20 vacas
adultas (24-60 meses) da raça Girolando, isentas de qualquer enfermidade que acomete o
casco. Para isso, as peças anatômicas foram rigorosamente avaliadas por ocasião da coleta
em frigorífico inspecionado. Foram colhidas 80 peças anatômicas a partir do terço distal
dos metacarpos e metatarsos, sendo um número padrão de 40 membros torácicos e 40
membros pélvicos, sendo 20 do membro esquerdo e 20 do direito. Após essa etapa, essas
foram identificadas e acondicionadas sob refrigeração. Para realização dos testes de MT,
retirou-se de cada dígito destinados a essas avaliações (total de 80 dígitos), três amostras
colhidas do estojo córneo da muralha dorsal, muralha abaxial e três amostras da sola prébulbar, com dimensões aproximadas de 10 mm x 10 mm. As amostras foram devidamente
limpas, assegurando-se a retirada de tecido mole e sujidades, colocadas em embalagens
plásticas e congeladas a -15° C (RABELO et al., 2015). Em seguida, estas foram enviadas
ao Laboratório de Nanotecnologia (LNNano) em Campinas – SP, onde foram realizados os
ensaios de MT, seguindo metodologia de descrita por Assis (2015).
Resultados

Também foi possível mensurar a quantidade de túbulos córneos presentes nas diferentes
regiões do estojo córneo bem como o número de túbulos córneos/mm2. O estudo revelou
que o estojo córneo desses animais apresentou maior percentagem de túbulos córneos de 51
µm de diâmetro ao avaliar os dígitos dos membros torácicos e pélvicos. No entanto, não houve
diferença estatística significante entre esses dígitos avaliados e também não foi evidenciado
diferença estatística significante entre as regiões da muralha dorsal, muralha abaxial e sola
pré-bulbar quanto aos diferentes diâmetros de túbulos córneos encontrados (p>0,05), como
demonstrado na Tabela 1.

Utilizando a técnica MT foi possível verificar que estojo córneo de vacas da raça Girolando
apresentou ausência de poros e túbulos córneos paralelos repletos de queratina intratubular
em formato helicoidal (Figura 1).

Discussão
A microestrutura do estojo córneo de bovinos da raça Girolando, avaliada pela técnica de
MT (Figura 1), evidenciando disposição helicoidal dos túbulos córneos, organizados de
forma paralela e com ausência de poros, apontou que há uma padronização morfológica
com outras raças de bovinos de aptidão leiteira (RABELO et al., 2015) e também com os
bubalinos (ASSIS, 2015). Assim, com base nestas investigações é possível inferir, que os
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bovídeos domésticos possam apresentar padrão similar quanto à morfologia do estojo
córneo, considerando a organização e deposição da queratina. Entretanto, os resultados
encontrados (Tabela 1) evidenciaram que o estojo córneo dos bovinos da raça Girolando
apresentou percentagem de túbulos córneos com 51 µm de diâmetro e número de túbulos
córneos/ mm2 semelhantes aos achados descritos por Assis (2015), ao estudar bubalinos.
Porém, esse autor observou que os bubalinos apresentam maior concentração de túbulos
córneos de diâmetro de 17 µm, 119 µm e 153 µm em relação aos bovinos. Acredita-se que
essa característica deve estar relacionada com maior deposição de queratina no estojo
córneo dos bubalinos, o que em tese possa lhe conferir maior resistência às enfermidades
podais.
Conclusões

Silva, AMH. 2012. Análise microestrutural óssea trabecular utilizando microtomografia
computadorizada tridimensional. São Carlos, SP. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia)
- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
Palavras-chave: queratina intratubular, microtomografia tridimensional, túbulos córneos.
Keywords: horn tubules, intratubular keratin, tridimensional microtomography

Os bovinos da raça Girolando apresentam estojo córneo com túbulos córneos em formato
helicoidal e dispostos de forma paralela semelhante aos bubalinos. Ficou evidente que
bovinos apresentam menor percentagem de túbulos córneos com diâmetro de 17 µm,
119 µm e 153 µm em relação aos bubalinos. Diante disso, acredita-se que a deposição e
organização da queratina no estojo córneo dos bovídeos estejam diretamente relacionadas
a sua fragilidade. Contudo, os resultados dessa pesquisa revelaram informações importantes
no contexto da podologia dos animais susceptíveis as enfermidades podais.
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Introdução

nativa ou com modificações em suas moléculas no preparo de biomateriais, para atuar como
arcabouço de crescimento tecidual e sistemas de liberação de fármacos (KAHN e KAHN, 2013).
Uma das formas de alterar a molécula do colágeno é a realização de hidrólise seletiva dos
grupos carboxiamidas, dos resíduos de aminoácidos asparagina e glutamina. Esta modificação
permite a obtenção de matrizes de colágeno carregadas negativamente a pH 7,4 com alta
biocompatibilidade e integração tecidual (ROCHA et al. 2002).

Lesões teciduais ocasionadas por traumas ou enfermidades, podem levar a fragilidade e
degeneração de tecidos animais, necessitando de tratamentos que auxiliem a reparação,
substituição ou regeneração. Neste sentido, o uso de biomateriais, com finalidade reparatória
direta ou indireta, tem se apresentado como alternativa viável e alvo de investigações
científicas (PIRES et al. 2015). O colágeno tem sido amplamente empregado na sua forma

ISSN 21774780

90

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

A gelatina é um biopolímero heterogêneo formado por uma mistura de peptídeos derivados
do colágeno. Esse material é translucido, apresenta biodegradabilidade, biocompatibilidade,
solubilidade em pH 7,0 à temperatura ambiente, propriedades plásticas, capacidade
de adesão e promoção do crescimento celular (HUANG et al. 2012). O óleo de pequi
(Caryocar brasiliense Camb.) tem sido associado a diversas propriedades medicinais, dentre
essas, ação benéfica sobre a cicatrização, em função do alto teor de ácidos graxos. Essas
substâncias atuam como mediadores pró-inflamatórios, estimulando a produção de fatores
de crescimento, promovendo a fibroplasia e neovascularização no tecido. Além disso, sua
composição confere propriedades de cristalização essenciais para confecção de biomateriais
(BATISTA et al. 2010).
Objetivos

fornecimento de água à vontade, com os procedimentos aprovados pela Comissão de Ética no
Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás, protocolo nº 058/2014.
Os animais foram divididos aleatoriamente em seis grupos homogêneos para receber os
implantes, cuja retirada ocorreu aos três, sete, 14, 21, 28, 35 dias após a implantação. Foram
submetidos a anestesia geral dissociativa por meio da injeção intraperitoneal de cloridrato de
xilazina a 2% na dose de 8mg/kg associada à cloridrato de cetamina a 5% na dose de 60mg/
kg. Após tricotomia e antissepsia da região dorsal de cada animal, foram feitas duas incisões no
sentido craniocaudal, de aproximadamente um centímetro e com um centímetro de distância
entre as mesmas. O tecido subcutâneo foi divulsionado para criação de um túnel para inserção
dos implantes. Em cada animal implantou-se uma membrana MCOP no espaço cranial e uma
membrana MC no espaço caudal. A dermorrafia foi realizada com ponto simples com fio de
poliamida 3-0 e os pontos retirados aos sete dias após implantação.

O objetivo desse trabalho foi obter membranas de colágeno e gelatina e membranas de
colágeno, gelatina e óleo de pequi. Em seguida objetivou-se avaliar a biocompatibilidade in
vivo dos biomateriais implantados no tecido subcutâneo de ratos, por meio de avaliações
histopatológicas.
Metodologia

No pós-operatório, instituiu-se antibioticoterapia com 5mg/kg de enrofloxacino 10%, SC, SID,
por cinco dias. Para analgesia foi preconizada a administração de 100mg/kg de dipirona sódica,
SC, SID, por três dias consecutivos.
Para a retirada dos implantes, os animais foram submetidos à eutanásia utilizando-se de
anestesia inalatória com isofluorano na maior concentração possível, com auxílio de caixa
de indução e vaporizador artesanal. Os animais foram sujeitos à hipovolemia mediante
exsaguinação por punção cardíaca, além de deslocamento cervical, certificando inconsciência
e morte.

A preparação do biomaterial foi realizada no Laboratório de Bioquímica e Biomateriais
do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Campus São Carlos.
Utilizou-se colágeno a 1,1% obtido a partir de tendões bovinos adultos, e tratados em
solução alcalina (HORN et al. 2009). O óleo da polpa de pequi foi obtido da Comunidade da
Central Cerrado no Estado de Minas Gerais e utilizado sem qualquer processamento.

Os fragmentos retirados foram processados para confecção de lâminas permanentes com
coloração de hematoxilina e eosina. As análises do processo inflamatório foram realizadas
em fotomicroscópio óptico de luz com câmera digital. A contagem das células inflamatórias
presentes na região de interface foi realizada utilizando Software ImageJ. Foram contabilizados
neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células espumosas, células gigantes, fibroblastos, linfócitos
e neovasos. Os resultados analisados no Software Sigmastat 3.5 pelos testes de Dunnett
(P>0,01) e teste de Holm-Sidak (P=0,5).

O colágeno foi misturado à gelatina 1% (SIGMA, tipo A) na proporção 1:1, para compor a
membrana controle (MC). Em seguida, para preparar a membrana experimental (MCOP),
adicionou-se óleo da polpa de pequi, na quantidade de 0,127g de óleo de pequi para cada
grama da mistura colágeno e gelatina, obtendo-se a concentração final igual a 12,7%. As
membranas cortadas nas dimensões de um centímetro quadrado, embaladas individualmente
e esterilizadas em óxido de etileno.Para avaliação da biocompatibilidade foram utilizados 30
ratos (Rattus novergicus albinus Wistar), machos, adultos, sadios com aproximadamente 90
dias de idade, alocados em caixas-gaiolas e mantidos em sala climatizada, sob temperatura
de 23°C, com ciclo claro/escuro de 12 horas. A alimentação foi a base de dieta sólida e o
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Resultados

elucidando menor reação inflamatória. A identificação de estratégias que regulem a resposta
inflamatória tem implicações importantes para o bom funcionamento do biomaterial.
Estudos in vitro tem mostrado que, embora a resposta de corpo estranho não possa ser
completamente evitada, a adesão das células inflamatórias é influenciada pela estrutura
química da superfície do material (RAHMANIAN-SCHWARZ et al. 2014).

A análise microscópica das reações teciduais para ambos tratamentos mostrou que não
houve
diferença (P>0,01) entre os tratamentos quanto ao infiltrado celular correspondente aos
neutrófilos, macrófagos, células espumosas e angiogênese nos diferentes períodos de
retirada. Também não foram

Em relação à formação da cápsula ao redor dos implantes, com maiores espessuras para
as membranas MCOP, acredita-se que possa ser decorrente da pobre adesão da superfície
dos implantes aos tecidos, conforme descrito por outros pesquisadores (WANG et al. 2006;
RAHMANIAN-SCHWARZ et al., 2014).
Conclusão

observados eosinófilos nas amostras das membranas controle e experimental.
Aos 14 dias, a presença de células esponjosas mereceu destaque para os dois materiais
analisados, persistindo por maior período em MC (até 21 dias). Aos 28 dias notou-se aumento
significativo na contagem de células gigantes do tipo corpo estranho para MC.

Concluiu-se que a presença do óleo de polpa de pequi na membrana de colágeno e gelatina
reduziu a intensidade do processo inflamatório e otimizou o recrutamento de fibroblastos,
tornando o material mais bi compatível.
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Introdução

Metodologia

Em cães traumatizados, a vesícula urinária é um órgão comumente acometido. A ruptura
vesical está entre as consequências mais comuns de traumas contusos, bem como a
eventração e a herniação estão entre as principais causas de emergências clínicas veterinárias
(FOSSUM, 2015). O diagnóstico do trauma vesical e o tratamento precoce das alterações
que acometem o paciente secundariamente, são de extrema importância para reduzir a
mortalidade entre os pacientes traumatizados (TANKO et al., 2014).
Objetivos

Foi realizado o atendimento emergencial de um canino, fêmea, sem raça definida, com
aproximadamente três anos de idade e 7kg, com histórico de trauma veicular há três dias. Ao
exame físico os seguinte parâmetros foram aferidos: frequência cardíaca de 144 movimentos
por minuto; frequência respiratória de 28 movimentos por minuto; tempo de preenchimento
capilar de 2 segundos; hidratação adequada; mucosas normocoradas, temperatura retal de
37°C; linfonodos não reativos; e, pulso periférico forte, rítmico, cheio e regular. A paciente
estava estável e alerta, porém deprimida e não movimentava os membros pélvicos, além de
não se posicionar para urinar ou defecar. Os tutores relataram que o animal não urinounem
defecou durante o referido período. Ao exame físico ainda pode-se observar um aumento
acentuado de volume na região abdominal caudal lateral direita, com sensibilidade
aumentada à dor, hiperemia e hipertermia cutânea, e presença de pequenas escoriações.

O objetivo do presente relato é descrever a conduta clínica e cirúrgica em um cão com
histórico de trauma e eventração da vesícula urinária.
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Iniciou-secom administração de cloridrato de tramadol (4mg/kg/TID/IM), fluidoterapia
(50 ml/kg/hora/IV) com solução ringer lactato e ceftriaxona (30 mg/kg/BID/IV). Realizouse então o exame radiográfico em duas posições, que evidenciou a presença da vesícula
urinária na região abdominal caudal.Também notou-se a presença de fratura múltipla da
pelve. Procedeu-se a sondagem uretral, sem sucesso, pois observou-se que a sonda não
progredia. Apósantissepsia da pele, realizou-se cistocentese com cateter 21, torneira de
três vias e equipo, sendo drenado 100ml de urina da vesícula urinária, com características
normais. Continuou-se o esvaziamento vesical guiado por ultrassom, por meio do qual ainda
foram obtidas aproximadamente 50 ml de urina com coloração vermelho claro e presença de
debris. Ao exame ultrassonográfico, pode-se observar conteúdo misto na região do aumento
de volume, com presença de alças intestinais além da vesícula urinária. Após a cistocentese
e drenagem da urina, realizou-se a sondagem uretral. Salienta-se que a região abdominal
ventral apresentava-se bastante traumatizada, com presença de inúmeras sufusões, assim
como na região abdominal lateral caudal.Eletrocardiograma foi realizado como parte da
avaliação pré-anestésica, o qual revelou arritmia sinusal com marcapasso migratório, sem
alterações eletrocardiográficas. O hemograma mostrou-se normal e os exames bioquímicos
revelaram aumento da concentração plasmática de ureia, além de aumento de enzimas ALT
e FA.

Para o tratamento pós-operatório, foram prescritos cefalexina (30mg/kg/BID/VO) durante
9 dias; spray antisséptico aplicado sobre a ferida cirúrgica até retirada dos pontos (TID);
cloridrato de tramadol (7gotas/TID/VO), durante 5 dias; dipirona (7gotas/TID/VO), durante
5 dias; óleo mineral (2ml/BID/VO), até retorno da função digestória normal; e, aplicação de
gel com 10 mg/g (escina) + 50 mg/g (salicilato de dietilamônio), sobre a região afetada pela
eventração, até recuperação da pele.
No período pós-operatório não foram observadas complicações. Após 10 dias, os pontos
cirúrgicos foram retirados, e embora as fraturas de pelve ainda não tratadas, o animal
posicionava para urinar e defecar, alimentava-se e bebia água normalmente. Após, a paciente
foi encaminhada para tratamento das fraturas de pelve.
Resultados
Em pacientes traumatizados com diagnóstico de trauma e eventração vesical, a estabilização
do quadro clínico torna-se tão importante quanto o procedimento cirúrgico. O exame físico
inicial, com a identificação rápida do quadro geral do paciente é extremamente importante
para orientar as condutas terapêuticas e estabilizar o paciente no momento pré-cirúrgico.
Além disso, em pacientes com histórico de trauma e suspeita de acometimento da vesícula
urinária, a cistocentese guiada por ultrassom é um método imprescindível para evitar a
perfuração iatrogênica de órgãos da cavidade abdominal.
Discussão

O procedimento cirúrgico anestésico iniciou-se com a medicação pré-anestésica, indução
e manutenção com anestesia inalatória e epidural. O acesso à eventraçãofoi realizado por
incisão mediana retroumbilical; realizou-se a inspeção da cavidade abdominal e dos órgãos
bem como o reposicionamento da vesícula urinária e das alças intestinais que se encontravam
encarceradas através da laceração muscular abdominal. Verificou-se ruptura do tendão prépúbico e avulsão do púbis, que foi reposicionado anatomicamente. Após, realizou-se a síntese
da eventração, permitindo aposição anatômica dos planos musculares por meio da ligação
dos músculos oblíquo interno e externo à lâmina femoral, com fio poliéster 2-0 e pontos
de sultan. Após inspeção criteriosa, certificou-se da ausência de outras lesões nos órgãos
abdominais e procedeu-se a síntese da parede abdominal com padrão de sutura sultan e fio
poliéster 2-0, subcutâneo em sutura padrão contínuo zigue-zague com abolição de espaço
morto utilizando fio náilon 2-0 e dermorrafia com sutura padrão Wolf separadoe fio náilon
0-30.

A uremia é uma das principais alterações esperadas em casos de encarceramento da vesícula
urinária em virtude do acúmulo de urina que causa o consequente decréscimo da perfusão
renal, caso em que a creatinina não é elevada (JACKSON, 2007). Deste modo, o quadro necessita
ser imediatamente tratado clinicamente e concomitante com o esvaziamento vesical para a
estabilização do paciente (FORRESTER e GRANT, 2010). Este procedimento, quando guiado
por ultrassom, evita complicações como perfuração iatrogênica de órgãos abdominais. No
presente caso, tal método foi de grande relevância, pois como relatado anteriormente, as
alças intestinais estavam encarceradas juntamente com a vesícula urinária e, mesmo que
esta é facilmente palpável para realizar a cistocentese não guiada, não é adequado que tal
procedimento seja realizado, evitando por fim, complicações e até mesmo o óbito do paciente
por trauma iatrogênico.
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O aumento de alanina aminotransferase (ALT) pode estar associado à dano hepático,
porém em cães, o aumento da enzima também ocorre secundariamente à injúria muscular,
o que poderia ser explicado pela extensa laceração muscular que originou a eventração da
vesícula neste caso relatado. A fosfatase alcalina (FA) aumentada, além de rotineiramente
estar associada com estase biliar, neste caso pode justificar-se pela acentuada atividade de
osteoclastos e osteoblastos, secundária à fratura pélvica (JACKSON, 2007).
O uso de antibiótico, neste caso, justifica-se em virtude do quadro geral da paciente: trauma
há aproximadamente três dias, com histórico desconhecido, acometimento da pelve com
várias regiões de fratura e esmagamento tecidual com laceração muscular.
Conclusão
As emergências veterinárias exigem reconhecimento precoce do quadro clínico geral do
paciente e resolução das alterações assim que são identificadas, bem como, em casos de
pacientes cirúrgicos, exigem a estabilização do paciente no momento que antecede a
cirurgia. Estes procedimentos, como a cistocentese guiada por ultrassom, o cateterismo
vesical, a fluidoterapia, a antibioticoterapia e os métodos de imagem, que foram realizados
no cão do presente relato, reduzem a incidência de complicações e óbitos na medicina
veterinária, por consequências relacionadas ou não ao quadro inicial.
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Introdução

mantido sob sedação e bloqueio anestésico local. Estas técnicas permitem a exposição dos
seios maxilares, frontal e cavidade nasal. A hemorragia transoperatória é uma complicação
esperada, devido aos danos à mucosa nasal e sinusal normais, etmoide ou a partir do próprio
hematoma etmoidal (TREMAINE, DIXON, 2001; NICKELS, 2012). A utilização do sistema
cirúrgico piezoelétrico em intervenções no neurocrânio permite corte seletivo de tecidos
mineralizados sem danos aos tecidos moles, vasos, nervos, membranas sinusais e duramáter
(KOTRIKOVA ET AL, 2006, PAVLIKOVÁ ET AL, 2011). Os vasos e nervos são elásticos o suficiente
para acompanhar as oscilações das microserras ou ponteiras de perfuração acopladas na
peça de mão do sistema piezoelétrico, o que possibilita a preservação total de sua integridade
(CONSOLARO ET AL, 2007; LANDES ET AL, 2008; LECLERCQ ET AL, 2009).
Objetivo

Hematomas etmoidais progressivos em equinos são massas bem encapsuladas, originadas
na maioria dos casos nos endoturbinados e crescem ventral e rostralmente em direção à
cavidade nasal. Também podem se desenvolver em outras faces dos endoturbinados e
crescerem dorsalmente para o interior do seio conchofrontal ou lateralmente em direção
ao seio maxilar caudal. A origem a partir da mucosa dos seios paranasais é menos comum.
Podem afetar equinos entre 1 e 20 anos de idade, com a média de 9,9 anos (O’LEARY,
DIXON, 2011; NICKELS, 2012). O objetivo da intervenção cirúrgica é a remoção da massa e
a destruição de sua origem. A técnica depende da localização e tamanho da massa. Lesões
limitadas ao fundo da cavidade nasal e com menos de 5cm de diâmetro podem ser tratadas
por via endoscópica, com uso de laser ou por meio de injeção intralesional de formalina.
Lesões maiores de 5cm, que se infiltram para o interior da passagem nasal ou seios, são
mais acessíveis por meio das técnicas de sinusotomia, permitindo acesso mais amplo,
normalmente com o cavalo sob anestesia geral em decúbito lateral, ou ainda em estação,

Utilização do sistema piezoelétrico para reduzir o sangramento na sinosotomia do seio frontal
esquerdo e facilitar a excisão de hematoma etimoidal progressivo em um equino em estação.
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Relato do caso

seios foram lavados com 1L de Ringer lactato, duas vezes ao dia. Após 72 hs o seio frontal
foi acessado para remoção da compressa, inspeção e limpeza final do seio frontal, seguido
de sutura definitiva. Nesse período recebeu ainda antibioticoterapia com ceftiofur e antiinflamatório a base de flunixin meglumine*******. Seguiu-se com lavagem dos seios a cada
12 horas. A sutura de pele foi removida após 12 dias e o paciente recebeu alta hospitalar
após três semanas de internação.
Discussão

Um equino macho castrado da raça Puro Sangue Lusitano de sete anos de idade foi
encaminhado ao HOVET-FMVZ/USP apresentando histórico de alteração respiratória há
cerca de um ano e meio, com presença de grande quantidade de secreção nasal bilateral
de aspecto mucopurulento e com estrias de sangue. A rinoscopia revelou a presença de
massa de coloração amarelo-esverdeada, invadindo a cavidade nasal esquerda. O exame
radiográfico evidenciou massa circular de 6cm de diâmetro na região do etmoide esquerdo,
sem comprometimento do seio frontal esquerdo. O diagnóstico clínico foi de hematoma
etmoidal, instituindo-se tratamento com infusão intralesional de formalina a 4%. Após seis
infusões de formalina a 4%, com volume inicial de 60 ml, reduzindo gradativamente, em
intervalos de três a quatro semanas, verificou-se a regressão da lesão. Após 10 meses ocorreu
a recidiva, porém com expansão para o seio frontal esquerdo. Optou-se então por sinoscopia
seguida de sinosotomia em estação, com o animal sedado com xilazina*, 1mg/kg, associada
a morfina**, 0,1mg/kg. A antissepsia foi realizada com clorexidina, degermante e alcoólica,
na sequência. Realizou-se bloqueio anestésico local infiltrativo com lidocaína 2%***. Foi
realizada incisão de pele sobre o seio frontal esquerdo, caudal e medial ao canto medial do
olho esquerdo. Com broca de 5,5mm o osso frontal foi perfurado para passagem da óptica.
Foi possível observar apenas a massa de aspecto cinzento ocupando toda a extensão do
seio frontal esquerdo. As incisões de pele e periósteo em formato de “C” foram iniciadas
e finalizadas a 5cm da linha mediana, e com 10cm de extensão em direção rostrocaudal.
Após incisão do periósteo foi realizada a osteotomia do osso frontal por meio de microserra
ultrassônica cirúrgica**** acoplada ao sistema cirúrgico piezoelétrico***** com potência de
70 W e modulação 100. A linha de fratura lateral foi criada com perfurações com broca de
3,5 mm. O retalho ósseo foi rebatido lateralmente com ajuda de cinzel. Neste momento
o sangramento foi discreto e o paciente manteve-se sem reação ao procedimento. O seio
frontal estava preenchido por uma massa lisa e acinzentada escura. A massa, de 8 a 10cm de
diâmetro, foi divulsionada e removida com os dedos. O seio foi limpo e desbridado por meio
de compressas de gaze. O seio frontal esquerdo foi preenchido com compressa cirúrgica
umedecida com solução de Ringer Lactato. Sonda de Pezzer 24****** foi instalada tanto no
seio esquerdo como no direito, que também foi submetido a sinoscopia diagnóstica, e em
ambos os lados pelo orifício da sinoscopia. O retalho ósseo foi reposicionado, seguido pela
aproximação do periósteo e pele com fio de náilon 0 em sutura contínua temporária. Os

A regressão e controle do hematoma etmoidal ocupando a cavidade nasal foi possível,
porém houve recidiva com expansão para o seio frontal. Após sua remoção por sinosotomia,
nos exames de controle por radiografia e endoscopia, realizados 35 e 132 dias após,
observou-se a cicatrização completa sem evidências secreção, áreas hemorrágicas ou novas
formações. A realização de procedimentos em estação evita possíveis riscos da anestesia
geral e recuperação anestésica. A posição quadrupedal, em procedimentos realizados no
crânio, favorece o posicionamento do cirurgião, a identificação de referências anatômicas e
o acesso ao sítio cirúrgico (NICKELS, 2012). Para isto, é necessária e fundamental adequada
contenção química, assim como a realização de manobras cirúrgicas com reduzido impacto
e estímulo ao paciente. A cirurgia piezoelétrica é um sistema de corte ósseo baseado em
microvibrações ultrassônicas que preserva tecidos moles (VERCELLOTTI et al, 2005; LABANCA
et al, 2008; HEINEMANNA et al, 2012). Esta osteotomia microinvasiva é caracterizada pela
precisão, máximo controle cirúrgico, corte cirúrgico seletivo e preservação de estruturas
adjacentes ao corte (LABANCA et al, 2008; PAVLI´KOVA´ et al, 2011). Esta característica de
corte seletivo é extremamente vantajosa, pois, frequentemente e/ou acidentalmente tecidos
moles, vasos e nervos são comprometidos durante a utilização de cinzeis, serras e fresas
cirúrgicas convencionais. Uma vez que não lesa tecidos moles, o dispositivo piezoelétrico
reduz sensivelmente o sangramento durante as intervenções cirúrgicas, com melhora da
visibilidade durante o procedimento, fato que pôde ser observado (CONSOLARO et al, 2007;
LANDES et al, 2008; LECLERCQ et al, 2009). Outra vantagem da cirurgia piezoelétrica seria o
maior conforto para o paciente devido ao reduzido barulho e vibração quando comparada
ao uso de instrumentos rotatórios (BARONE et al, 2008). O uso do sistema piezoelétrico para
a excisão de tumor craniofacial em equino foi relatado. Observou-se a preservação de tecidos
moles, vasos e nervos faciais, sangramento reduzido e completa recuperação do paciente
(PIMENTEL et al., 2013). Neste caso, o reduzido sangramento no momento da sinosotomia
ISSN 21774780

98

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

possibilitou boa visualização também do hematoma etmoidal durante a divulsão, com
preservação da integridade da massa e redução de hemorragia, que normalmente ocorre
nestes casos.
Conclusão

O’Leary JM, Dixon PM. 2011. A review of equine paranasal sinusitis. Aetiopathogenesis,
clinical signs and ancillary diagnostic techniques. Equine Veterinary Education. 23 (3) 148159.
Pavlı´kova´ G; Folta´n R, Horka´, M. 2011. Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery. The
International Journal of Maxillofacial Surgery.;40: 451–457.

A delicadeza e reduzida emissão de ruídos desta técnica possibilitou a manutenção da
tranquilidade do paciente em estação durante todo o procedimento. A cirurgia piezoelétrica é
um meticuloso sistema de corte ósseo que apresenta evidências promissoras para realização
de osteotomia em crânio de equinos, pois permite a realização de procedimentos seguros
em estação com preservação de vasos, nervos e tecidos adjacentes.
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Introdução

mais escuro no início da micção. Na maioria das vezes, a condição não parece apresentar
dor ao paciente ou resultar em polaciúria (REED & BAYLY, 2000), mesmo após o tratamento
cirúrgico, SCHUMACHER et al (1995) relataram que nenhum cavalo apresentou evidência de
dor durante a micção.

Defeitos uretrais proximais são observados mais frequentemente em cavalos da raça quarto
de milha, sendo a sua causa idiopática. É uma afecção rara e por isso pouco descrita na
literatura. A laceração de uretra proximal leva o animal a desenvolver um quadro de hematúria
e hemospermia, que pode ser diagnosticada via endoscopia. De acordo com AUER & STICK
(1992), pela necessidade do endoscópio para o diagnóstico, é provável que animais com lesões
uretrais tenham passado sem ser diagnosticados, por não realizarem o exame. Devido há em
média 50% das lesões se curarem espontaneamente, o tratamento não é indicado inicialmente
sendo a cirurgia recomendada para quadros nos quais a hematúria venha causando anemia
ou com duração maior que um mês (BROWN et al.,2005).

Esse tipo de lesão uretral acomete a região proximal da uretra logo que passa sobre o arco
isquiático, decorrente de um escape do corpo esponjoso do pênis dentro da luz uretral, que
ocorre durante a contração do músculo bulboesponjoso, levando a um aumento de pressão
no corpo esponjoso do pênis, no qual esses músculos são os que promovem as contrações
durante a ejaculação e ao fim da micção para que seja eliminada a urina da uretra (BROWN et
al.,2005). Após a lesão ser criada ela é mantida por um sangramento no final de cada micção e
ejaculação devido a lesão que sofreu. A mucosa uretral se cura pela formação de uma fístula
na região perineal sobre os músculos que promovem a contração, segundo AUER & STICK
(1992). O método cria um “alívio de pressão” para o corpo esponjoso do pênis, permitindo que

Os equinos acometidos, em geral, eliminam um volume normal de urina sem alteração na cor.
Nos casos de laceração, ao final da micção, uma série de contrações uretrais provoca esguichos
de sangue vermelho-vivo. Em alguns casos, pode passar uma quantidade menor de sangue

ISSN 21774780

100

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

o defeito uretral entre em processo de cicatrização, enquanto a ferida cirúrgica será tratada
por segunda intenção (BROWN et al.,2005).
Objetivo

Após o diagnóstico estabelecido o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico
denominado uretrotomia parcial, devido a seu quadro ser considerado crônico, já que estava
apresentando hematúria a aproximadamente um mês. A cirurgia foi conduzida em um tronco
de contenção com paciente em estação, realizado tricotomia ampla da região perineal e
região lombar para aplicação de bloqueio epidural, antissepsia das regiões com clorexidine
degermante e clorexidine alcóolico.

O presente trabalho tem como objetivo, relatar uma afecção rara na clínica de equinos,
dificilmente relatada devido a sua pouca ocorrência, denominada laceração de uretra proximal
que neste caso aconteceu em um garanhão no qual evoluiu para o tratamento cirúrgico.
Metodologia

O paciente foi sedado com detomidina 0,01 mg/kg que proporcionou sedação, analgesia e
miorrelaxamento. Notamos que após a sedação o animal apresentou ataxia, sendo este um
efeito colateral comum dos alfa-2 agonistas. Entre 5-10 minutos após a sedação foi realizado
bloqueio epidural, onde foi injetado 4 ml de lidocaína (o volume é pequeno pois nesta
espécie volumes grandes podem causar ataxia e até decúbito do animal) na dose de 0,2 mg/
kg, juntamente com 2,2ml de morfina (0,05mg/kg).

Um equino, macho, garanhão, 16 anos, foi atendido no Hospital Veterinário. O animal deu
entrada ao hospital veterinário com queixa de hematúria, o proprietário percebeu o quadro
após o animal cobrir uma égua e desde então notou que após a micção, ereção ou ejaculação
apresentava hemorragia, proprietário relatou que tentou por alguns dias o tratamento com
antibiótico não identificado no qual o paciente não apresentou melhoras, sendo assim optou
por encaminhar o animal ao hospital veterinário.

Foi observado relaxamento da cauda e esfíncter anal em média 10 minutos após bloqueio
epidural e ainda foi realizado bloqueio local com 10 ml de lidocaína (0,5mg/kg) ao redor do
local da incisão. Além da sedação, bloqueio epidural e bloqueio anestésico local, o animal
recebeu infusão continua de lidocaína (0,025mg/kg/h) e xilazina (0,35mg/kg/h). Antes de
iniciar o procedimento cirúrgico foi realizado sondagem uretral com sonda nasogástrica
tamanho 8. Para o acesso cirúrgico foi realizado uma incisão longitudinal de pele com lâmina
de bisturi 22 e cabo 4 sobre região perineal logo abaixo do ânus com aproximadamente oito
centímetro de extensão, então foi realizado a divulsão do tecido subcutâneo dígito-digital
e com auxílio de tesoura metzenbaum, chegando na musculatura foi incisado o músculo
retrator do pênis logo após a incisão do musculo retrator, foi realizada troca da lâmina de
bisturi por 15 e cabo 3 e então incisou-se os músculos bulbocavernoso e corpo esponjoso
delicadamente chegando na uretra sem que se alcançou a luz uretral, para confirmação de
que realmente era uretra foi realizado movimentação da sonda uretral.

Durante o atendimento, no exame físico do paciente constatou-se que mesmo apresentava os
parâmetros fisiológicos normais, foi realizado coleta de sangue para avaliação de hemograma
e sorologia para leptospirose. O hemograma mostrou que o paciente apresentava um
hematócrito de 29%, não sendo considerando um quadro de anemia e ainda no mesmo dia
foi realizado exame ultrassonográfico através de palpação transretal em busca de lacerações,
vesiculite e cálculos uretrais. O exame ultrassonográfico permitiu a visualização da bexiga
e uretra as quais se apresentavam normais, porém verificou-se que as vesículas seminais
estavam espessadas, indicativo de vesiculite. A coleta de sêmen também foi realizada, no
qual foi possível visualizar hemospermia na análise macroscópica e, no exame microscópico
foram observadas hemácias incontáveis, devido ao sangramento intenso que existia no
ejaculado.
Para estabelecer o diagnóstico definitivo foi realizado endoscopia uretral sendo com o
paciente sedado com detomidina 0,01mg/kg, higienização do processo uretral e passagem
do endoscópio, examinando seu trato urinário desde a uretra distal até bexiga do paciente.
Foi visualizada uma área com presença de coágulo na região do arco isquiático, próximo as
vesículas seminais onde se observou a lesão uretral confirmando o diagnóstico de laceração
de uretra proximal.

Ao término do procedimento, foi administrado rifamicina 10 mg/ml spray e compressa estéril
sobre a ferida cirúrgica sendo está tratada como ferida aberta com curativo duas vezes ao dia,
no qual era realizado a limpeza da ferida cirúrgica com clorexidene aquoso e gaze e após era
administrado rifamicina 10mg/ml spray sobre a ferida. No pós-operatório foi administrado
flunixin meglumine (1.1mg/kg) durante três dias a cada 24 horas e sulfadoxina mais
trimetoprin (15mg/kg) durante sete dias a cada 12 horas. O paciente obteve o sangramento

ISSN 21774780

101

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

através da fístula criada durante aproximadamente 15 dias, e não apresentava hematúria
sendo que este era o efeito esperado. Após dois meses do procedimento cirúrgico a fistula
criada já se encontra cicatrizada e o animal não apresenta mais o quadro de hematúria.
Resultados e discussão

O tratamento de escolha foi seguido de acordo com REED & BAYLY (2000), conforme já
descrito acima, considerando que foi realizada uma “uretrotomia parcial”, ou seja, sem
incisão da luz uretral, apenas dos músculos, assim diminuindo as chances de complicações
pós-cirúrgicas. O procedimento realizado mostrou resultado positivo, já que o animal não
eliminou mais sangue através da uretra, e sim da fístula que foi criada, onde a mesma já
cicatrizou e o paciente não apresenta mais sinais clínicos. A fistula criada na região perineal
faz com que o sangramento ocorra através da mesma e não pela uretra permitindo assim
que o defeito uretral se restabeleça, enquanto a ferida cirúrgica se cura por segunda
intenção (BROWN et al.,2002). Conforme SCHUMACHER et al (1995) o repouso sexual
indicado para os garanhões que realizaram uretrotomia foi de 10 semanas. Essa afecção
pode apresentar recidivas, tanto para garanhões, quanto para animais castrados, e isso
ocorre devido as contrações promovidas pelos músculos que realizam o esvaziamento da
uretra. Se o sangramento persistir por mais de um mês ou causar anemia, o tratamento
cirúrgico deverá ser realizado novamente.
Conclusão

Na literatura de AUER & STICK (2006) e outros autores o tratamento cirúrgico indicado é
a uretrotomia subisquiatica com abertura do canal uretral e colocação de um cateter na
uretra, porém de acordo com REED & BAYLY (2000), o autor relata que se obteve êxito com
a incisão do corpo do pênis, mas não no lúmen uretral, esta opção terapêutica reduz o risco
de formação de estenose uretral além de diminuir formação de uma fistula permanente e
infecções. Existe ainda o relato por HACKETT et al (2009), no qual realizou o tratamento de
um garanhão que apresentava hemospermia através de um enxerto bucal sobre a lesão.
Os diagnósticos diferenciais são de grande importância para este tipo de afecção, já que
os sinais clínicos apresentados são comuns em outras doenças como neoplasias, cálculos,
e até mesmo vesiculite. Nesta afecção para se chegar ao diagnóstico é comum realizar a
eliminação de outras suspeitas, pois a escolha da realização da endoscopia, que para a
laceração de uretra é fundamental para o diagnóstico este exame nunca é realizado como
primeira escolha, uma vez que poucos são os lugares que possuem este tipo de aparelho
para realização do diagnostico, por isso sempre são descartadas outras hipóteses até chegar
a esta suspeita, onde muitos dos casos são encaminhados a hospitais de referência para que
possa chegar ao diagnóstico definitivo, devido a raridade de ocorrência da afecção, nem
todos os profissionais estão prontos para atender a este tipo de caso.

Conclui-se que os defeitos uretrais proximais é uma afecção rara, na qual o único diagnóstico
definitivo é a endoscopia uretral, sendo o tratamento cirúrgico indicado para quadros de
anemia significativa e\ou a mais de um mês, onde o tratamento mais seguro é aquele que
não promove a abertura do canal uretral. O paciente relatado apresentou total cicatrização,
porém não exista um tratamento especifico que impeça que esta afecção não venha a
ocorrer novamente no mesmo animal.
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Introdução

teciduais crônicas (WERNER et al. 1992; MESQUITA et al. 2015). Conseqüentemente o uso de
abraçadeiras de náilon tradicionais em cirurgia é altamente desencorajado (MACPHAIL, 2013).
Objetivos

O objetivo da ovariosalpingohisterectomia é a remoção do útero e dos ovários. Uma das
complicações relacionadas com este procedimento é a hemorragia trans ou pós-operatória do
pedículo ovariano (ADIN, 2011), complicação esta que ocorre mais comumente em animais de
porte grande e tórax profundo (BERZON, 1979). A abraçadeira, ou lacre, apresenta capacidade
de auto-travamento, possuindo uma banda flexível acoplada a um mecanismo de bloqueio
em sua extremidade. As abraçadeiras se tornaram populares na cirurgia veterinária nos anos
1970, sugerindo que o tempo de realização da OSH em cadelas poderia ser reduzido com a
utilização dessas abraçadeiras na ligadura do mesovário (WHITNEY, 1982; CARPENTER, 1973).
Todavia, as abraçadeiras convencionais não foram projetadas para utilização em cirurgia,
podendo conter substâncias não adequadas para ligadura e permanência à longo prazo. As
abraçadeiras são confeccionadas em náilon, material não-absorvível que pode causar reações

Os objetivos deste estudo foram avaliar a viabilidade da ligadura do pedículo ovariano
de cadelas utilizando um implante absorvível com características de auto-travamento
confeccionado com um co-polímero de glicólido e carbonato de trimetileno, equivalente ao
fio de sutura Maxon™, e comparar sua performance com a sutura tradicional.
Metodologia
No total 45 cadelas foram selecionadas para a realização do estudo. Em 21 cadelas o novo
implante absorvível foi utilizado para a ligadura do mesovário, enquanto nas outras 24 a
ligadura foi realizada com fio de sutura tradicional, confeccionado com o mesmo material como
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controle. Antes da realização do procedimento cirúrgico as cadelas receberam um microchip
e foram submetidas a um exame físico completo e hemograma. O implante (LigaTie®) consiste
em uma banda flexível com uma parte perfurada acoplada a um mecanismo de bloqueio na
sua extemidade onde a banda flexível é inserida.

Figura 1. Implante posicionado ao redor do pedículo ovariano e apertado até obtenção do
fechamento completo. Verificação de hemostasia após a secção do tecido e remoção do excesso da
banda de tensão.

Após a passagem das perfurações pelo mecanismo de bloqueio só é permitida movimentação
unilateral até que haja o fechamento completo do loop formado pela banda de tensão.
Todas as cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião e o mesmo assistente seguindo
os procedimentos convencionais. No grupo implante o LigaTie® foi utilizado na ligadura do
mesovário e no grupo controle o fio de sutura monofilamentar confeccionado em poligliconato
(Maxon™). O tempo total de cirurgia e o tempo de ligadura foram avaliados assim como
qualquer sangramento no período trans ou pós-operatório. As cadelas foram posicionadas em
decúbito dorsal e o acesso realizado através da linha média. Os cornos uterinos e ovários foram
localizados manualmente. Uma pequena incisão foi realizada no ligamento largo próximo ao
ovário e a banda flexível foi posicionada ao redor do pedículo ovariano. Em seguida a banda
flexível foi introduzida no mecanismo de bloqueio formando um loop (Figura 1). O ovário foi
segurado por uma mão enquanto o loop foi apertado com a outra até obter o fechamento
completo ao redor do pedículo. Após a compressão desejada, foi posicionada uma pinça
hemostática acima da ligadura e outra no ligamento suspensório. O pedículo foi seccionado e
a hemostasia verificada. Em seguida o procedimento foi realizado no lado oposto. Em ambos
os grupos o coto uterino foi ligado com fio de sutura absorvível e o fechamento da cavidade
abdominal realizado como de rotina. O acompanhamento pós-cirúrgico foi realizado do dia
1 ao dia 10 após a cirurgia até a remoção das suturas de pele. Foram comparados o peso e
idade das cadelas juntamente com o tempo de ligadura e tempo total de cirurgia. O nível de
significância estatística adotado foi de P≤0.05. O presente estudo foi enviado ao comitê de
ética e uso de animais e aprovado pelo protocolo 282.

Não houve diferença estatística em relação ao peso e idade entre os grupos (P = 0.25 e P
= 0.33, respectivamente). Cinco animais foram excluídos do estudo devido a alterações no
hemograma (anemia, trombocitopenia e leucocitose). O tempo de ligadura do mesovário
foi significativamente reduzido (P=0.02) utilizando o LigaTie® em relação a ligadura com fio
de sutura (3′28′′ ± 1′05′′ e 5′29′′ ± 3′54′′, respectivamente). O tempo total de cirurgia também
diferiu entre os grupos (P=0.02) com uma redução no tempo de cirurgia utilizando o LigaTie®
(15′56′′ ± 2′47′′ e 20′39′′ ± 8′58′′, grupo implante e grupo controle, respectivamente). Não foi
observado sangramento intra-operatório no grupo estudo. Em uma cadela do grupo controle
(21kg) foi observado sangramento no período intra-operatório oriundo do pedículo ovariano
esquerdo. Foi posicionada uma pinça hemostática e realizada outra ligadura resultando em
hemostasia. Não foram observadas hemorragias pós-operatórias ou complicações na sutura
em ambos os grupos e todas as cadelas se recuperaram totalmente.
Discussão

Resultados

Estudos anteriores evidenciaram uma redução do tempo cirúrgico na OSH em cadelas em
cerca de 15 minutos quando as abraçadeiras de náilon foram utilizadas para a ligadura
(CARPENTER, 1992; CARPENTER, 1973). Comparações devem ser feitas com cautela, uma
vez que nestes estudos a abraçadeira foi utilizada nos pedículos ovarianos e coto uterino.
Sangramento intra-operatório foi observado em um paciente do grupo controle durante a
ligadura do mesovário esquerdo, contribuindo para o aumento da diferença no tempo de
ligadura entre os grupos. O mesovário recebeu outra ligadura e a hemostasia confirmada. A
ligadura no grupo controle foi realizada através de ligadura simples, porém a ligadura dupla
é o método recomendado (HOWE, 2006; MACPHAIL, 2013). No total 42 pedículos ovarianos
foram ligados utilizando o novo implante não sendo observado sangramento. Um aspecto
importante da biocompatibilidade é o resultado satisfatório do implante cirúrgico em
cumprir a sua função corretamente (ANDERSON et al. 2008). O tempo de acompanhamento
pós-operatório foi realizado em um período limitado de 10 dias. No entanto, a hemorragia
oriunda do pedículo ovariana é geralmente observada nas primeiras 24 a 48 horas após a

ISSN 21774780

105

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

cirurgia. Em um estudo prévio a resposta tecidual na presença do implante foi a esperada
após a implantação de um dispositivo médico absorvível, que é transitória. A reação tecidual
e a reabsorção do poligliconato são bem descritas (ANDERSON et al. 2008; HJORT et al. 2012).
Conclusão

Werner RE, Straughan AJ, Vezin D. 1992. Nylon cable band reactions in ovariohysterectomized
bitches. J Am Vet Med Assoc. 200(1):64–6.
Whitney GD. 1982. Use of implanted nylon bands in surgical procedures. Canine Pract.
9(1):24, 28–30.

Conclui-se que há viabilidade na ligadura do mesovário em cadelas utilizando o LigaTie® e
os resultados sugerem uma redução no tempo cirúrgico. Todavia, mais estudos envolvendo
um maior número de animais são necessários.
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Introdução

casos uma excisão tumoral com amplas margens e assim alcançar o melhor controle local da
doença (LIPTAK, 1997). Desta forma, é importante o conhecimento de técnicas de cirurgia
reconstrutiva, pois frequentemente estas cirurgias resultam em grandes defeitos, que
necessitam de reconstrução para o seu fechamento (GIBSON et al., 1993).

O mastocitoma é um tumor cutâneo maligno mais comum em cães, acometendo
principalmente animais adultos, com média de nove anos. O seu diagnóstico é baseado na
citologia e no exame histopatológico das lesões. Trata-se de um neoplasma com prognóstico
variável, alguns fatores são importantes para determinar seu adequado tratamento e
precisão da evolução da doença. Dentre eles estão raça, localização tumoral, número de
lesões, classificações histopatológicas e marcadores imunoistoquímicos (MACY, 1986; OZAKI
et al., 2002; LONDON & THAMM, 2013).

Objetivo
O presente relato tem como objetivo descrever um raro caso de um cão da raça Poodle, macho
com apresentação clínica atípica de mastocitoma subcutâneo intermuscular no membro
pélvico esquerdo, submetido a tratamento cirúrgico seguido de reconstrução cutânea.
Metodologia

Esta neoplasia tem sido reportada em uma ampla gama de locais incluindo a conjuntiva,
trato gastrointestinal, baço, fígado, entre outros, porém é difícil estabelecer um prognóstico
apenas baseado na sua localização devido aos inúmeros fatores que podem implicar nesta
caracterização (SHALES, 2012).

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário das Fio (Faculdades Integradas de Ourinhos), um
canino, poodle, macho, de 11 anos, pesando 6,750 kg, que apresentava nódulo em face cranial
de tíbia esquerda, macio, flutuante, não aderido, não alopécico, não ulcerado e de tamanho
aproximado de 5cm x 2cm x 1cm. Diagnóstico citológico prévio sugeriu mastocitoma. O

A cirurgia é o tratamento de eleição para o mastocitoma, sendo indicada na maioria dos
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proprietário relatou evolução de 2 semanas com sinais clínicos de claudicação leve e
intermitente do membro pélvico esquerdo, que foram tratados previamente com tramadol
, meloxicam, prednisona e ranitidina, por colega Médico Veterinário. Após as medicações,
o proprietário observou-se redução de cerca de tamanho de 50% do nódulo, e resolução
da claudicação. O estadiamento clínico completo, constituído por radiografias torácicas,
ultrassonagrafia abdominal, hemograma e bioquímicos não revelaram alterações. Foi então
realizado tratamento clínico pré-operatório constituído por analgésicos, anti-histamínico,
anti-inflamatório não esteroidal e protetor gástrico até o momento do procedimento
cirúrgico.

os pacientes que tiveram tal apresentação tiveram tempo sobrevida longo, baixa taxa
de recorrência e metástase, porém o número de casos era demasiadamente pequeno
para fornecer dados prognósticos precisos.O presente caso trata-se de um mastocitoma
classificado histologicamente como subcutâneo, mas que durante o procedimento cirúrgico
foi possível evidenciar sua localização intermuscular sem nenhuma comunicação com a pele
ou o subcutâneo. Já foram descritos na literatura dois casos de mastocitoma intermuscular
(SHALES et al.,2012 e LYNN et al.,2014), porém ambos apresentavam algum nível de
comunicação com o seu local de origem, pele ou subcutâneo.
Muitos patologistas classificam os mastocitomas subcutâneos como cutâneos de graduação
de Paitnak et al. (1984) grau II devido sua localização. Os tumores de grau II tumores têm
prognóstico altamente variável e baixa concordância entre avaliadores, entretanto estudos
específicos sobre o prognóstico de mastocitomas subcutâneos indicam que a maioria deles
apresentam prognóstico favorável com tempo de sobrevida prolongado e baixas taxas de
recorrência e metástase. (NEWMANN et al., 2007). Tal informação foi levada em consideração
neste caso ao tomar a decisão de não associar a quimioterapia no pós-operatório do paciente,
e realizar apenas o acompanhamento periódico do paciente.

A cirurgia foi realizada utilizando margem cutânea lateral de 2 cm e um plano facial abaixo
da localização do tumor, entretanto foi observado durante o procedimento que o tumor
localizava-se entre os músculos flexores da articulação tibiotarsal, músculo fibular longo, e
músculos extensores dos dedos. Desta forma, a fáscia muscular correspondente foi removida,
e procedeu-se a reconstrução local com a utilização do retalho cutâneo da artéria genicular.
No pós-operatório o paciente apresentou boa recuperação, sem grandes complicações na
cicatrização do retalho. Foi prescrito para tratamento domiciliar prometazina, ranitidina,
enrofloxacina, firocoxib, dipirona e tramadol.
Resultados

Optou-se neste caso na utilização do retalho da artéria genicular para reconstrução da área
afetada pela localização do tumor de confiabilidade na nutrição sanguínea por se tratar de
um retalho de padrão axial. Podemos inferir que, neste caso, o conhecimento da técnica
evitou uma cirurgia mais agressiva, como uma amputação, com o mesmo resulto no controle
local da doença (PAVLETIC, 2007).
Conclusão

A análise histopatológica revelou mastocitoma subcutâneo de grau II com margens
cirúrgicas comprometidas. Além disso, o material foi submetido à imunoistoquímica, onde a
análise do c-kit positiva em padrão I. A análise do PCR (Polimerase Chain Reaction) baseada
na amplificação do exon 11 do gene C-kit para mastocitomas caninos, demonstrou padrão
normal, não sendo identificada mutação do gene.

Conclui-se que embora o mastocitoma seja uma neoplasia amplamente estudada ainda
falta um fator prognóstico que atenda diversas apresentações da mesma doença. Apesar
de ser um caso raro, infere-se que aparentemente os mastocimas intermusculares tem
prognóstico semelhante aos subcutâneos, entretanto mais casos precisam ser estudados
para tal afirmação.

Baseado nas análises realizadas, decidiu-se por acompanhamento do paciente e reestadiamento clínico a cada três meses, e não foi associada a quimioterapia no pós-operatório.
Discussão
A maioria dos mastocitomas caninos ocorrerem na pele e no tecido subcutâneo. Geralmente
estes tumores originam-se na derme e se estendem para o tecido subcutâneo, mas não há
um compartimento que restrinja o tumor à gordura subcutânea. Apenas uma publicação
descreveu este tipo de apresentação microscópica (NEWMANN et al., 2007). Neste estudo,
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Introdução

Metodologia

O meningioma é o tumor intracraniano primário mais diagnosticado em cães e gatos, com
incidência entre 33 a 49% e 58,1%, respectivamente, porém quando localizado na medula
espinhal é incomum. (ADAMO et al., 2004). A maioria dos subtipos possui comportamento
benigno, todavia há alguns que apresentam comportamento maligno (MOTTA et al., 2012).
Sua etiologia é desconhecida, e cães com idade acima de oito anos são mais propensos
a desenvolver essa neoplasia, não apresentando predileção sexual para essa doença.
(WITHROW AND MACEWEN’S, 2007; SANTOS et al., 2012).
Objetivo

Foi atendido no Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel” da Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP),
Câmpus de Jaboticabal, um cão da raça Rottweiler, fêmea, de três anos e oito meses de
idade, com queixa de paralisia dos membros pélvicos com evolução de cinco dias. O
proprietário relatou que o animal apresentava disúria, tenesmo, hiporexia e oligodipsia.
O paciente apresentava-se em bom estado geral, porém, no exame físico geral exibia dor
a palpação lombossacra. No exame radiográfico contrastado (mielografia), foi possível
avaliar no segmento lombossacro pela projeção laterolateral direita notável interrupção da
coluna de contraste entre L3-L4, estendendo-se desde a região intervertebral até a região
medial do corpo de L4. Na projeção ventrodorsal foi visto notável interrupção do contraste
entre L3 e L4, com sinais radiográficos de deslocamento para o lado direito. O paciente foi
encaminhado para a realização do procedimento cirúrgico e a técnica escolhida para a
descompressão medular foi a laminectomia dorsal. O diagnóstico definitivo ocorreu com
avaliação histopatológica do material.

O presente relato de caso visa apresentar um cão diagnosticado com meningioma na medula
espinhal, localizado em região lombar, fomentando os conhecimentos teóricos sobre este
tipo de neoplasia.
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Resultados

relatou uma idade média para meningiomas espinhais de nove anos, condizendo com Santos
et al. (2011) que referiu idade comum superior a cinco anos. O presente trabalho apresenta
um caso atípico do referido na literatura, sendo que o paciente apresentava idade de apenas
três anos e oito meses.

O paciente apresentou boa recuperação 20 dias após a cirurgia, com 90% de melhora no
exame neurológico. Porém, no 30º dia do pós-operatório, o paciente apresentou recidiva
da paralisia de membros pélvicos, além de anorexia e acentuada perda de peso. O animal
foi tratado com dipirona (25mg/kg a cada 8 horas), cloridrato de tramadol (4mg/kg a cada
8 horas) e ranitidina (2,2mg/kg a cada 12 horas). No exame físico foi constatada paralisia
flácida nos membros posteriores, ausência de dor superficial, presença de dor profunda de
forma discreta e atrofia muscular. Também foi constatada retenção urinária por contração
esfincteriana. Adicionalmente, apresentava quadro de hipertermia, tempo de preenchimento
capilar aumentado, mucosas pálidas, bradicardia e linfonodos poplíteos aumentados de
tamanho e consistência firme. No exame hematológico, o paciente apresentou discreta
anemia.

O paciente chegou ao Hospital Veterinário com paralisia de membros pélvicos e dor a
palpação, condizendo com os sinais clínicos clássicos de compressão de medula espinhal na
região lombar, segundo Chrisman et al. (2005), que também cita a dor causada em casos de
neoplasia em medula, sendo um achado no exame físico que ajuda estabelecer o diagnóstico
diferencial.
A imunohistoquímica foi realizada para confirmar a suspeita da neoplasia, visto que somente
o exame histopatológico não foi suficiente para o diagnóstico definitivo. Segundo Marcasso
et al. (2015) a imunohistoquímica é de grande importância e instrumento fundamental para
o diagnóstico do meningioma. Os marcadores imunohistoquímicos condizem com os citados
por Matiasek et al. (2009), sendo reativos o NSE, um marcador celular específico do sistema
nervoso e a vimentina, imunoexpressa em tumores de origem mesenquimal.

O resultado da análise histopatológica do material enviado foi compatível com as neoplasias
de células redondas: mieloma/plasmocitoma ou neoplasia histiocística. Para complementar
o diagnóstico histopatológico e de fato caracterizar a histogênese da neoplasia foi realizado
também o exame de imunohistoquímica do material. Foram testados os seguintes anticorpos:
vimentina, neuroenolase específica (NSE), CD79a, MUM1, PAX5, CD3, lisozima, AE1AE3,
CD1a, desmina, S100, 1A4, GFAP, E-caderina, cromogranina e sinaptofisina. De todos os
anticorpos testados, as células neoplásicas imunoexpressaram vimentina e NSE, favorecendo
o diagnóstico de meningioma atípico.

O paciente teve recidiva rápida após a laminectomia dorsal, apresentando um tempo de
livre de doença de 30 dias após a descompressão. Este dado é semelhante ao apresentando
por Adamo et al. (2004) que cita o meningioma como tumor de recidiva rápida no período
pós operatório em cães, corroborando também com os dados apresentados por Santos et al.
(2012) com um estudo retrospectivo de neoplasias em SNC de cães.

Foi indicado tratamento suporte com colocação de sonda esofágica para posteriormente
quimioterapia com Lomustina (70 mg/m² a cada 21 dias), porém o proprietário não aceitou
o procedimento sendo indicada a eutanásia por condições desfavoráveis a vida, a qual foi
aceita e realizada.
Discussão

As técnicas de laminectomia ou hemilaminectomia dorsais são de escolha para descompressão
da medula espinhal, porém a eutanásia é uma opção quando não há melhora ou a neoplasia
é infiltrativa. Marcasso et al. (2015) relatou que de sete casos de meningiomas medulares,
quatro foram submetidos a eutanásia, sendo que dois destes foram realizadas no trasoperatório. Esses dados conferem com a evolução do caso relatado, onde a progressão levou
a escolha da eutanásia.
Conclusão

Em um estudo de 15 cães com meningioma foi constatado uma maior prevalência de cães
machos (MARCASSO et al., 2015), diferindo do caso apresentado neste estudo, cujo paciente
acometido era fêmea, embora Santos et al. (2012) encontraram uma frequência de 50%
entre machos e fêmeas acometidos com tumores no Sistema Nervoso Central (SNC). A idade
do paciente também diferiu dos resultados apresentados na literatura. Adamo et al. (2004)

O relato de caso apresentado em conjunto com os dados descritos pela literatura reafirma
a necessidade de técnicas diagnósticas que busque um resultado com maior precisão. É
necessário que haja mais pesquisas sobre o tratamento de neoplasias do sistema nervoso
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central em cães. O meningioma é uma neoplasia com prognóstico pobre e que necessita de
uma rápida intervenção do médico veterinário.
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Metodologia

Introdução

Utilizaram-se 60 ratos Wistar alocados em cinco grupos experimentais (A, B, C, D e E) com 12
animais. Os ratos do grupo A (controle negativo-GCF) foram submetidos à indução de ferida
cirúrgica e não receberam tratamento; Grupo B (GFUD) foi submetido à indução de ferida e
foi tratado com gel acoplamento hidrossolúvel (GAH) e UST desligado por cinco minutos;
nos animais do grupo C (GCS) foi realizada indução de ferida e receberam tratamento tópico
com 10 mg de CS que permaneceu por cinco minutos sobre a lesão; no grupo D (GCSU) após
indução foi utilizado o tratamento tópico com 10 mg de CS seguido de UST pulsado ligado,
por cinco minutos; os animais do grupo E (GFU) receberam tratamento somente com UST
ligado com GAH por cinco minutos. Todos os animais foram redistribuídos em subgrupos
de quatro animais de acordo com o tempo de aplicação, uma vez ao dia, durante 7, 14 e
21 dias. Para a indução cirúrgica, os animais foram submetidos à anestesia geral inalatória,
com isoflurano, vaporizado em oxigênio a 100% e receberam analgesia com cloridrato de
tramadol (5 mg.kg-1), por via intraperitoneal, e no período pós-operatório a cada 12 horas,
durante dois dias. A incisão possuiu 1,5 cm² na região dorsal caudal da borda escapular,

A aceleração e o fechamento de lesões cutâneas através de recursos químico-medicamentosos
ou físicos tem sido objetivo de investigação de pesquisadores (OLSSON et al., 2006). O
recurso Citrato de Sildenafila aumenta a liberação de óxido nítrico e por esse motivo está
sendo usado para diferentes indicações como disfunção erétil e hipertensão pulmonar, no
tratamento de úlceras de decúbito, nas lesões musculares e cicatrização de feridas incisionais
(GÜRSOY et al., 2014). A energia ultra-sônica é um dos procedimentos físicos utilizados em
fisioterapia e medicina regenerativa para aceleração do reparo tecidual (DALIA et al., 2011),
induzindo mudanças fisiológicas como ativação de fibroblasto, colágeno e diminuição de
células inflamatórias por aceleração do metabolismo celular (OLSSON et al., 2006).
Objetivo
Acompanhar a evolução cicatricial e avaliar os efeitos do ultra-som (UST) pulsado em
modalidade fonoforese com Citrato de Sildenafila como adjuvante na cicatrização de ferida
epitelial.
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precocidade de cicatrização, uma melhor formação de tecido de granulação aos cinco, sete
e 10 dias e maior neovascularização aos 14 dias. Sildenafil pode representar uma terapia de
resgate em pacientes que não respondem a terapia epitelial convencional. Alternativamente,
ele também pode ser a primeira escolha em pacientes nos quais outros medicamentos são
contraindicados ou de difícil acesso, concordando com Farsaei et al. (2015) e Gürsoy et al.
(2014) que referem ser o CS um novo agente para tratamento de feridas abertas devido sua
facilidade de administração e efeitos colaterais aceitáveis. O uso do UST, com frequência de
1MHz, intensidade de 0,4 W/cm² por cinco minutos (tratamentos D-GCSU e E-GFU), com ou
sem o uso de Citrato de Sildenafila, se mostrou mais eficiente em acelerar o processo de
cicatrização de lesões cutâneas. Estes achados estão de acordo com o estudo realizado por
Olsson et al. (2006) ao verificarem que em feridas cirúrgicas produzidas na parede abdominal
a aplicação do UST no modo pulsado, com doses da frequência de 1MHz e intensidade de 1W/
cm2 reduz o tempo de reação inflamatória e acelera a cicatrização, favorecendo precocemente
a reparação tecidual. Saini et al. (2002) estudaram sobre os efeitos do UST pulsado no tendão
de cães, utilizando uma intensidade de 0,5W/cm2 durante dez dias concluíram que nos
tendões tratados ocorreu maior formação de fibras e aceleração do reparo tecidual. Ainda
na espécie canina, Souza (2008) observou os efeitos do UST pulsado com intensidade de
30W/cm2 como adjuvante na consolidação óssea, sugerindo que este tipo de tratamento
pode auxiliar no reparo de fraturas de ossos longos. Outros autores também confirmam a
aceleração do processo de cicatrização tecidual através do uso do UST, como é o caso de
Freitas et al. (2006) que afirmaram ser a terapia por UST uma forma mecânica que influência
a atividade das células, plaquetas, mastócitos, macrófagos e neutrófilos envolvidos na fase
inflamatória do processo de regeneração tecidual, acelerando o processo de cicatrização.
Conclusão

demarcada com molde vazado e lápis dérmico precedido por tricotomia. A concentração
do CS utilizada foi de 10 mg em cada aplicação. A frequência do UST, foi de 1 MHz, ERA 3,5
cm², modo pulsado, com intensidade de 0,4 W/cm² em movimentos circulatórios. Sob o
método manual de contenção, os animais foram posicionados ventro-dorsalmente e com
uma câmera digital (SONY NEX-C3®), foram obtidos os registros fotográficos. As imagens
foram transferidas para um computador e com a ajuda do Software GIMP2® (FERNANDES
et al., 2015) mensurou e calculou-se a área e o processo de cicatrização diária de todos os
grupos. As variáveis medidas foram testadas pela análise de variância (ANOVA). O modelo
experimental foi o de blocos inteiramente casualizados. Os contrastes de médias foram
avaliados pelo teste de Scheffé a 5% (≤0,05) de probabilidade e para a confecção dos gráficos
utilizou-se o teste “t” de Student (≤0,05).
Resultados
Nos resultados, as taxas médias de redução da área (cm2) da lesão cutânea em ratos albinos
foram: -0,073, -0,087, -0,069, -0,124 e -0,123 para os tratamentos A-GCF, B-GFUD, C-GCS,
D-GCSU e E-GFU, respectivamente. Os tratamentos A-GCF, B-GFUD e C-GCS apresentaram
as menores taxas de redução da área (cm²) da lesão e consequentemente maior tempo para
cicatrização total. A área média final da lesão foi de 0,0008 cm² no décimo oitavo dia de
cicatrização (A-GCF), 0,007 cm² no décimo sexto dia (B-GFUD) e no grupo C (GCS) 0,02 cm² no
décimo quarto dia, entretanto, sua média da taxa de redução da área apresentou-se maior
que as dos grupos D (GCSU) e E (GFU). Os tratamentos D (GCSU) e E (GFU) apresentaram
as maiores taxas de redução da área (cm²) da lesão, implicando em menor tempo até a
cicatrização total da ferida cirúrgica. O tempo total de cicatrização nos grupos foi de 14 e 15
dias respectivamente.
Discussão

Os resultados obtidos permitem concluir que em feridas cirúrgicas produzidas na pele de
ratos Wistar, a aplicação do ultra-som no modo pulsado, com doses na frequência de 1 MHz
e intensidade de 0,4W/cm² reduz o tempo de cicatrização, favorecendo precocemente a
reparação tecidual, sendo seus efeitos quantitativos e qualitativos superiores ao tratamento
com Citrato de Sildenafila.

Comparando todos os grupos em relação ao tempo total de cicatrização observou-se que
cicatrizaram antes do tempo total previsto de tratamento, que foi de 21 dias. Este fato se deve
provavelmente ao tamanho da ferida, mas apesar disso, os grupos que foram estimulados
com os tratamentos C-GCS, D-GCSU e E-GFU apresentaram melhor desenvolvimento que
o grupo controle A-GCF e B-GFUD. De acordo com Derici et al. (2010) em estudo do efeito
de CS em feridas, revelaram que aos 4, 14 e 21 dias a proporção volumétrica de células
inflamatórias foi menor nos grupos tratados que o controle e como resultado obtiveram
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Introdução

mais comuns são o comprometimento sanguíneo da placenta e do cordão umbilical por
diversas etiologias como torção uterina, presença de toxinas na alimentação, deficiência na
placentação, traumatismos (GRUNERT E BIRGEL, 1982), utilização de fármacos e quaisquer
outras causas que levem à morte fetal com ausência de microrganismos bacterianos (BRAGA
& BARROSO, 2014). A mumificação fetal pode ser do tipo hemática, que ocorre quando há
presença de uma substancia de aspecto viscoso e coloração escura; ou do tipo papirácea,
onde a placenta e o feto têm aspecto de papiro, devido à desidratação e apresenta incidência
mais frequente nas cadelas e gatas (TONIOLLO e VICENTE, 1995).

A mumificação fetal é uma patologia da gestação resultante da morte do feto e sua
reabsorção incompleta acometendo fêmeas de diversas espécies, como cadelas, gatas, vacas
e éguas (TONIOLLO e VICENTE, 1995). O processo de mumificação se dá com a reabsorção
dos fluidos amniótico e alantoide após a morte fetal, ocorrendo desidratação dos tecidos e
membranas anexas (ALVES, 2012). A mumificação ocorre quando o feto morre após o período
de formação óssea e não há expulsão do feto morto (BRAGA & BARROSO, 2014,) sendo que
em cadelas este evento ocorre na segunda metade da gestação (ALVES, 2012). As causas
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A gestação extrauterina é uma condição patológica na qual o embrião ou feto se encontra
fora do útero, podendo ser classificada em tubárica, ovariana ou abdominal (ALVES, 2012).
A gestação abdominal pode ser primária, quando o embrião se desenvolve fora do trato
reprodutivo, ou secundária, quando há evasão do embrião ou feto para cavidade. O embrião
que se perde para dentro da cavidade peritoneal geralmente se degenera, porém, em casos
muito raros, pode resultar em uma gestação ectópica (GRUNERT E BIRGEL, 1982). Geralmente,
em cadelas o que ocorre é um processo de ruptura da parede do útero que permite a passagem
do feto para a cavidade abdominal, havendo aderência do mesmo em locais como omento
e mesentério e consequente morte e mumificação em decorrência da irrigação sanguínea
inadequada (WALLACE e DAVIDSON, 1997).

à presença de um nódulo na glândula mamária e com a queixa principal de hiporexia e
prostração.
Ao exame físico, além dos nódulos na cadeia mamária, foram observadas diversas
alterações clínicas, tais como mucosas hipocoradas, febre, desidratação leve e secreção vaginal
purulenta. A paciente foi encaminhada para realização de ultrassonografia e foi coletado
material para exames hematológicos e para bioquímica sérica. O animal apresentava valores
de creatinina, ureia e alanina aminotransferase (ALT) dentro dos padrões normais, porém, no
hemograma apresentava anemia normocítica normocrômica acentuada com hematócrito de
20%, leucocitose discreta com neutrofilia relativa e absoluta e trombocitopenia. Também foi
realizado diagnóstico parasitológico direto de babesiose pela presença de Babesia canis em
hemácias no esfregaço sanguíneo obtido da ponta da orelha. Durante a ultrassonografia,
observou-se estrutura anecogênica de contorno circular localizada na região de corno uterino
esquerdo com presença de conteúdo formador de sombra acústica em seu interior, sugerindo
um diagnóstico de feto macerado. O útero também apresentava distensão discreta e presença
de líquido ecogênico. O animal foi então encaminhado para ovariossalpingohisterectomia.

A ruptura uterina, afecção de difícil diagnóstico em cadelas, ocorre geralmente devido a
trauma ou de forma espontânea em úteros com parede comprometida por outras alterações
como hiperplasia endometrial cística, piometra, torção uterina, necrose, fibrose, obstrução,
distocias, e ainda por aplicação de ocitocina ou prostaglandina (HAYES, 2004). Durante a
parição, também pode ocorrer ruptura uterina, principalmente em casos onde há fetos
grandes ou múltiplos (WALLACE e DAVIDSON, 1997). Nas grandes lacerações uterinas, o
animal pode apresentar sinais de distensão abdominal, dor, secreção vaginal hemorrágica,
alterações hemodinâmicas e, em casos onde há infecção local, o quadro tende a evoluir para
peritonite (HAYES, 2004). As rupturas uterinas assintomáticas são incomuns e, na grande
maioria dos casos relatados, existem evidências de algum distúrbio na cavidade abdominal
que indicam a realização de cirurgia exploratória (TONIOLLO e HAFEZ, 1995). A mumificação
fetal extrauterina apresenta sinais clínicos vagos ou ausentes quando não há complicações
pela ruptura uterina (WALLACE & DAVIDSON, 1997) e o diagnóstico pode ser obtido pela
realização de radiografias e ultrassonografias abdominais, embora a confirmação geralmente
ocorra durante cirurgia (VALENTE et al., 2012).
Objetivo

Como protocolo anestésico, realizou-se medicação pré-anestésica com meperidina e
midazolam, indução com propofol e posterior intubação endotraqueal para manutenção
com isofluorano. Procedeu-se com a celiotomia e localização dos ovários e útero que, durante
inspeção inicial, apresentava apenas dilatação discreta da parede, sem indícios da presença
de fetos macerados. Realizou-se exploração da cavidade abdominal, que não apresentava
sinal de peritonite, e localizou-se uma massa de consistência firme e cor escura aderida ao
mesentério na região de jejuno, sem conexão com útero ou ovários. Após separação cuidadosa
de todas as aderências, a massa foi removida. A ovariossalpingohisterectomia foi realizada
de forma rotineira. Com inspeção cuidadosa após a remoção do útero, foi possível notar a
presença de uma pequena cicatriz na camada serosa do corno esquerdo e, após abertura do
órgão, verificou-se presença quantidade discreta de secreção purulenta. A massa foi colocada
em formol 10% e enviada para análise histopatológica imediatamente após sua remoção.

Relatar o caso de uma cadela sem padrão racial definido com presença de feto mumificado
na cavidade abdominal, enfatizando-se o diagnóstico e o tratamento realizados.
Metodologia

Para o pós-operatório prescreveu-se, por via oral, antibioticoterapia com doxiciclina e
metronidazol. Também foram prescritos tramadol, dipirona, meloxicam e manejo da ferida
com limpeza diária utilizando-se solução fisiológica e aplicação tópica de rifamicina até
remoção dos pontos. O animal retornou após 15 dias do procedimento e apresentava melhora
do quadro clínico e hematológico, além de completa cicatrização da ferida cirúrgica.

Uma cadela, sem padrão racial definido, com aproximadamente 14 anos de idade e 15.5 kg,
foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras (HV-UFLA) devido
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Resultados e discussão

relatam o caso de mumificação extrauterina de diversos fetos, com ruptura mais extensa da
parede uterina, ainda que assintomática, e ausência de parição. Alves (2012) não descarta a
possibilidade de desenvolvimento fetal ectópico em um caso de mumificação extrauterina,
porém, no presente relato, acredita-se que a morte fetal ocorreu posteriormente ao processo
de ruptura uterina com a passagem do feto para a cavidade abdominal e subsequente
mumificação.

O laudo histopatológico da massa removida confirmou a presença de feto mumificado
na cavidade abdominal pela presença de órgãos como ossos, fígado, pulmão, músculos e
pele, ausência de células ou tecidos com características neoplásicas e ausência de indícios
de processo infeccioso. A análise anatomopatológica apontou ainda que o feto encontravase envolvo por uma cápsula espessa e firme, de coloração enegrecida externamente e com
áreas brancacentas em seu interior. Os tecidos fetais se encontravam em avançado estado
de autólise, justificando o aspecto de maceração fetal apresentado na ultrassonografia,
embora a morte fetal tenha ocorrido sem a presença de infecção e, portanto, evoluiu em
um processo de mumificação. O laudo ultrassonográfico, embora tenha sido eficiente na
indicação da cirurgia, foi indicativo apenas de morte fetal intrauterina e, considerando a
necessidade de intervenção rápida e necessidade de um diagnóstico definitivo, outros
exames complementares como a radiografia abdominal não foram realizados. O presente
caso confirma a dificuldade em se realizar o diagnóstico clínico e ultrassonográfico de
mumificação fetal extrauterina, sendo determinado o diagnóstico definitivo geralmente
após a celiotomia exploratória (VALENTE et al., 2012).

As alterações clínicas apresentadas pela paciente se justificam pela presença de hemoparasitose
e também de um quadro brando de piometra aberta. Acredita-se que a anterior ocorrência
da ruptura uterina e mumificação fetal intra-abdominal não tenham ocasionado sinais
clínicos evidentes. Woorwald et al. (2012) sugerem que uma fêmea com ruptura uterina pode
permanecer com um quadro clínico estável devido à mumificação ser um processo asséptico,
afirmação compatível com o caso relatado. Assim, por esta razão, a escassez de literatura
sobre o processo de mumificação extrauterina e o baixo índice de descrição desta afecção
pode estar relacionada com a falta de diagnóstico preciso do distúrbio.
Conclusão
A mumificação fetal extrauterina geralmente está relacionada com a ruptura da parede uterina
e passagem do feto para a cavidade abdominal. A ruptura da parede pode estar associada a
um fator traumático e a passagem do feto para o ambiente extrauterino não possibilita o seu
desenvolvimento. A presença de um feto morto por fatores não sépticos leva ao processo
de mumificação fetal, que pode ser um distúrbio assintomático ou com sinais clínicos
inespecíficos. O diagnóstico por imagem auxilia no diagnóstico e na indicação do tratamento
cirúrgico, porém, muitas vezes é uma afecção com diagnóstico definitivo somente após a
realização da celiotomia exploratória. A remoção cirúrgica do feto mumificado da cavidade
abdominal geralmente apresenta prognóstico favorável.
Referências

O histórico reprodutivo fornecido pelos tutores não era detalhado, mas estes relataram que
a cadela havia tido gestação e parto eutócico com o nascimento de três filhotes saudáveis
cerca de 10 meses anteriores ao atendimento e negaram qualquer trauma neste período.
O nascimento de filhotes normais se justifica pelo fato de que em fêmeas multíparas, a
mumificação de um ou mais fetos não interfere no prosseguimento da gestação (NOAKES
et al., 2001). Considerando o estágio avançado de desenvolvimento do feto mumificado e
que houve o nascimento de filhotes normais na mesma gestação, presume-se que a ruptura
uterina tenha ocorrido no período final da gestação ou durante o parto, de forma espontânea
ou por trauma, mas sem causar sintomatologia clínica e distocia, provocando a passagem e
consequente morte de somente um feto para a cavidade abdominal. Segundo Corpa (2006),
o útero possui grande capacidade de regeneração, o que justifica a presença de cicatrizes
pequenas ou até mesmo ausência destas após a ruptura. No caso relatado, esta característica
da parede uterina foi fundamental para que a gestação fosse levada a termo, mesmo após a
ruptura do órgão. De forma diferente ao relatado neste trabalho, onde houve a passagem de
apenas um feto de uma gestação múltipla para a cavidade abdominal, Valente et al. (2012)

Alves, F. S. 2012. Mumificação fetal extra-uterina em uma cadela. Clínica veterinária, n. 96,
p.88-94.
Braga, P.O.; Barroso, R.M. 2014. Aspectos fisiopatológicos da mumificação fetal. Pubvet, v.8,
n.15, ed. 264, art.1752.
Corpa, J. M. 2006. Ectopic pregnancy in animals and humans. Reproduction, v.131, n.4, p.631640.
ISSN 21774780

118

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

Grunert, E.; Birgel, E. H. 1982. Patologias da prenhez. In: Obstetrícia veterinária. Sulina, Porto
Alegre, p.71-72.
Hayes, G. 2004. Asymptomatic uterine rupture in a bitch. Veterinary Record, v.154, p.438–439.
Noakes, D. E.; Dhaliwal, G. K.; England, G. C. 2001. Cystic endometrial hyperplasia/pyometra in
dogs: a review of causes and pathogenesis. Journal of Reproduction and Fertility Supplement,
v.57, p.395-406.
Toniollo, H.G.; Vicente, W.R.R. 1995. Manual de Obstetrícia Veterinária. 1.ed; Varela. São Paulo.
Valente, F. S.; Bianchi, S. P.; Pignone, V. N.; Santos, F. R.; Silva, A. V.; Contesini, E. A. 2012. Gestação
ectópica associada à mumificação fetal em cadela. In: 33° Congresso Brasileiro da Anclivepa,
Curitiba,/PR, Brasil. v.17. p.468-470.
Wallace, M. S.; Davidson, A. P. 1997. Anormalidades na gestação, parto e período
periparturiente. In: Ettinger, S. J.; Feldmann, E. C. Tratado de medicina interna veterinária.
4.ed. Manole, São Paulo, p. 2227-2241.
Woorwald, F.A.; Tiosso, C.F.; Cardilli, D.J. and Toniollo, G.H. 2012. Mummified papyraceous
fetuses in the abdominal cavity of an elderly female dog with pyometra. Arquivo Brasileiro
de Medicina Veterinária e Zootecnia. v.64(2), p.311-317.
Palavras-chave: mumificação, ruptura uterina, cavidade abdominal

ISSN 21774780

119

Investigação, 16:1-201
(Suplemento 1): Anais do
CBCAV 2016

NEOPLASIA MALIGNA
DE BAINHA NERVOSA
PERIFÉRICA EM CANINO

CARVALHO, E. L.1, SILVA, P. B.1, CHUCRE, S. E.1, PANTOJA, L. F.2, MOREIRA, L. F. M.3 DAVID, M.
B. M.3

1Residente R2 em Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia Hospital Veterinário da
Universidade Federal Rural da Amazônia-HOVET/UFRA, Belém, PA. E-mail: medvet.elaine@
gmail.com
2Mestranda em Saúde e Produção animal da Amazônia na Universidade Federal Rural da
Amazônia, UFRA, Belém, PA.
3Médico (a) veterinário (a) do Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira da Universidade
Federal Rural da Amazônia, HOVET/UFRA, Belém, PA.

Resumo

Keywords: canine, neoplasms malignant, oncology.
Introdução

Os tumores malignos da bainha neural periférica, são originários das células que circundam
os axônios nos nervos periféricos ou raízes nervosas. Os sinais clínicos dependem da
localização anatômica do tumor. O diagnóstico é realizado através de exames de imagens,
histopatologia, e concluído com análise imunoistoquímica. O objetivo deste resumo é relatar
um caso de neoplasia maligna de bainha nervosa periférica em canino. Como tratamento
indicou-se excisão cirúrgica. Concluímos que a excisão cirúrgica completa reduz o índice de
recidiva, porém o acompanhamento do oncologista veterinário é necessário.

Os tumores malignos da bainha neural periférica (TBNP), são originários das células que
circundam os axônios nos nervos periféricos ou raízes nervosas (TAYLOR, 2010; PEREIRA,
2011). O tumor pode originar das células de Schwann, responsáveis pela formação da bainha
de mielina no sistema nervoso periférico, e fibroblastos que são responsáveis pela produção
dos tecidos que circundam as fibras, feixes e nervos, ou ambos os tipos celulares (MCENTEE
e DEWEY, 2013). Sendo subdivididos em schwannoma maligno e neufibrossarcoma, que são
semelhantes em suas características clínicas e morfológicas (TAYLOR, 2010; PEREIRA, 2011).

Palavras-chave: canino, neoplasia maligna, oncologia.
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Por isso, se prefere uma classificação genérica de tumor maligno da bainha neural periférica
(GROSS et al. 2009). É uma neoplasia cutânea de carácter maligno e incidência rara no cão
e no gato (SCHULMAN et al. 2009; TEIXEIRA, 2013). Esta neoplasma é a causa mais comum
de claudicação neurogênica, as metástases são raras, porém possui caráter infiltrativo local
(COSTA, 2014).

delimitada, consistência elástica, superfície irregular, pouco aderido a planos profundos,
não ulcerado, dor a palpação. A indicação foi cirúrgica para excisão da massa tumoral com
margem de segurança de 3cm e posterior encaminhamento para análise histopatológica. Os
exames pré-operatórios solicitados foram hemograma, bioquímica sérica e US abdominal.
No hemograma e bioquímico observou-se resultados dentro do valor normal. No exame
de US a alteração observada foi de baço aumentado, e em região inguinal, estrutura de
contornos regulares e definidos, hipoecogênica, com presença de cistos de tamanhos
variados, vascularização ao Doppler colorido mais intensa na região esquerda adjacente ao
corpo do pênis.

Os sinais clínicos apresentados dependem da localização anatômica do tumor. Um sinal
típico é a presença de uma massa palpável envolvendo o nervo periférico, perda da função
do nervo local e/ou dor (SUGHRUE et al. 2008). Há períodos em que o animal não apresenta
claudicação, seguido por períodos em que apresenta impotência funcional do membro
(COSTA, 2009). Os cães afetados costumam ser de médio a grande porte, e acima de 5 anos
de idade (DEWEY, 2013)

O protocolo anestésico utilizado no MPA foi de acepromazina 0,2% dose de 1 mg/ml
e tramadol (50mg/ml) dose 2 mg/kg ambos IM, indução com quetamina 10% 10mg/
kg associado a midazolam (50mg/10ml) 0,4mg/kg ambos IV, manutenção isoflurano em
circuito semi-aberto, e para melhor analgesia foi realizado bolus de Citrato de fentanila
(0,05mg/2mL) 1ml diluído para 10ml de NaCl 0,9% IV. Após realização de tricotomia e
antissepsia da região, foi realizada incisão da pele e divulsão romba da massa tumoral,
que se encontrava altamente vascularizada. Antes da remoção da massa tumoral realizouse a orquiectomia por conveniência. No pós-operatório foram prescritos Amoxicilina com
Clavulanato de potássio 15mg/kg BID 10 dias, Meloxicam 0,1mg/kg SID 5 dias, Cloridrato de
Tramadol 2mg/kg BID 5 dias, Dipirona sódica 25mg/kg BID 5 dias, e uso tópico de Digluconato
de Clorexidina 10mg/ml BID 10 dias.
Resultados

O diagnóstico é sugerido com base nos sinais clínicos, que dependem do nervo acometido,
e em exames de imagem, como a tomografia computadorizada, a ultrassonografia (US) e a
ressonância magnética (PLATT et al. 1999; COUTURIER, 2011). O diagnóstico definitivo é dado
por exame histopatológico e imunoistoquímico (SILVA et al. 2007; VIOTT et al. 2007; KADERLY,
2008; DIOGO et al. 2012).
A exploração cirúrgica, consiste na melhor forma de tratamento, seguindo os princípios da
cirurgia oncológica (THEILEN e MADEWELL, 1979; COSTA, 2009). O uso da radioterapia e
quimioterapia é controverso, devido ao reduzido número de informações e baixa resposta
dessas neoplasias aos quimioterápicos e à radiação, no entanto, pode beneficiar àqueles
pacientes em que não foi possível a obtenção de margens cirúrgicas livres (ELMSLIE et al.
2008; MCENTEE e DEWEY, 2013).
Objetivo

Após 10 dias o animal retornou para retirada dos pontos, e apresentou boa cicatrização.
No laudo do exame histopatológico evidenciou neoplasma de crescimento sólido e bem
vascularizado, leve anisonucleose e citoplasma volumoso, acidofílico de margens indistintas,
em alguns locais com aspecto vesiculoso. O grau de atipia celular é maior na periferia de
focos de necrose, onde há também fendas de colesterol. Em alguns locais observa-se aspecto
fibrilar onduloso do interstício. Diagnóstico: neoplasia maligna de origem na bainha nervosa
periférica, tipo tumoral não causa metástase, entretanto possui caráter infiltrativo local. Ao
ser entregue este laudo, o proprietário foi orientado a procurar um oncologista veterinário,
porém devido não possuir condições financeiras, não pode. Há 8 meses de pós-operatório,
o animal não apresentou recidiva.

Este resumo tem como objetivo relatar um caso de neoplasia maligna de bainha nervosa
periférica em canino, que apresentava massa localizada na região inguinal esquerda.
Metodologia
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia, um canino,
macho, SRD, 5 anos de idade, peso de 13,6kg, com histórico de aumento de volume na região
inguinal esquerda, há 4 meses. O animal apresentava normorexia, normodipsia, normúria,
normoquesia. No exame clínico, observou-se uma massa medindo 11,5cm x 13 cm, bem
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Discussão

Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ et al. 2009. Tumores Neurais e Perineurais. In: Doenças de Pele
do cão e do Gato. 2. ed. São Paulo: Roca, p. 770-780.

Segundo Taylor (2010) apesar da apresentação clínica dessa neoplasia geralmente envolver
claudicação, não foi observado qualquer alteração clínica no caso relatado. O tratamento dos
TBNP malignos é limitado à excisão cirúrgica, mas na maioria dos animais o tumor apresentase inoperável devido à invasão em tecidos adjacentes, de acordo com Silva et al. (2007). Neste
caso, a excisão cirúrgica foi possível, seguindo os princípios de oncologia. O prognóstico do
caso em questão é reservado, com alto índice de recidiva conforme Gross et al. (2009), porém
após 8 meses o animal não apresentou recidiva, e nem uma alteração sistêmica.
Conclusão

Kaderly RE. 2008. Biópsia nervosa. In: Bojrab MJ. Técnicas atuais em cirurgia de pequenos
animais. 3. ed. São Paulo: Roca, p.56-57.
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Platt SR, Graham J, Chrisman CL et al. 1999. Magnetic resonance imaging and ultrasonography
in the diagnosis of a malignant peripheral nerve sheath tumor in a dog. Veterinary Radiology
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Dependendo da localização anatômica do tumor, a excisão cirúrgica completa reduz o índice
de recidiva, porém o acompanhamento do oncologista veterinário é necessário.
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Introdução

no histórico, sinais clínicos e no exame clínico específico, sendo a ultrassonografia percutânea
um método auxiliar importante para a determinação do momento cirúrgico e avaliação
pós-operatória (Noronha Filho et al. 2015). O sucesso do procedimento cirúrgico deve-se
em parte, à escolha adequada do padrão de sutura e fios que serão empregados durante
a cirurgia, porém a determinação do grau do processo inflamatório, a identificação de
ulcerações e fibrose no FPI são determinantes, pois podem indicar as possíveis complicações
pós-operatórias que deverão ser enfrentadas, como a isquemia, infecção, deiscência da ferida
cirúrgica, retardo na cicatrização e fimose (Rabelo e Silva, 2011). Portanto, ao procurar novas
perspectivas que minimizem tais complicações, é preciso buscar alternativas inovadoras de
diagnóstico e táticas operatórias que sejam simples, mas que possam proporcionar efeitos
vantajosos.

A acropostite-fimose é um processo inflamatório e infeccioso que acomete a extremidade
do prepúcio de bovinos. A afecção tem predileção por animais que apresentam prepúcio
penduloso e orifício prepucial largo, entretanto fatores relacionados ao manejo dos animais,
como a permanência dos touros em pastagens mal manejadas e com ervas daninhas, ou
mesmo por ocasião de tesões traumáticas por pisadura, lesões parasitárias, bicadas de aves
domésticas ou de rapina, podem favorecer o aparecimento da alteração. Dentre os sinais
clínicos da enfermidade, observa-se principalmente uma inabilidade do touro em efetuar
a cópula, edema prepucial, necrose do folheto prepucial interno (FPI) prolapsado, miíases,
hemorragia e fibrose dos tecidos adjacentes. O diagnóstico da acropostite-fimose é baseado
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Objetivos

fio categute nº 0. Em GII, o procedimento foi semelhante, mas a hemostasia foi realizada com
poliglactina nº 0 (VICRYL™). O mesmo fio foi empregado nos pontos de reparo em padrão
Donatti juntamente com dispositivos de cáptons confeccionados em látex, circundando a
porção do fio em contato com a pele do óstio e FPI, com o intuito de evitar o contato direto do
fio com essas estruturas anatômicas, diminuindo os riscos de isquemia e necrose. Além disso,
inseriu-se um fio de náilon no interior de cada cápton aplicado nas pétalas do FPI, com o
objetivo de facilitar a mobilização dos dispositivos e sua posterior retirada. O pós-operatório
constou de antibioticoterapia realizado a cada 48 horas e cobertura anti-inflamatória a cada
24 horas, com os mesmos fármacos utilizados no pré-operatório. Utilizou-se hidroterapia
e lavagem intra-prepucial com iodopovidona a 10% por dez dias e aplicação de pomada
a base de dimetilsulfóxido (DMSO) ao redor da extremidade prepucial em todos animais
avaliados neste estudo. Para a proteção da ferida estabeleceu-se o uso de “avental”, trocado
duas vezes ao dia na primeira semana, até 15 dias e repouso sexual do animal por 90 dias.
Os pontos de reparo aplicados para fixar o FPI à pele prepucial foram removidos no 14º dia.
Resultados

Objetivou-se avaliar o exame ultrassonográfico e o emprego de fios de categute e poliglactina
na hemostasia e fios de algodão e de poliglactina na confecção dos pontos de reparo em
padrão Donatti captonado, em touros submetidos ao diagnóstico e tratamento cirúrgico da
acropostite-fimose.
Metodologia
O estudo foi realizado durante das aulas práticas da disciplina de Clínica Cirúrgica de
Grandes Animais juntamente com alunos da graduação e de pós-graduação da Escola de
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ) e da Regional Jataí, conforme
paracer CEUA/UFG, Nº 150/2010. Ao todo foram utilizados 18 touros com idade entre 52 e
80 meses, portadores de acropostite-fimose. Os touros foram alocados em dois grupos (GI,
GII), de acordo com a técnica cirúrgica empregada, sendo o tipo de sutura e fio utilizado
no procedimento, a variável entre os dois grupos. A viabilidade do FPI foi confirmada
mediante exame clínico específico da genitália dos touros, além de exame ultrassonográfico
percutâneo na região prepucial para determinação de alterações presentes no FPI, sendo
que para melhor visibilização ao exame ultrassonográfico, injetou-se solução salina a 0,9%
na cavidade prepucial. Antecedendo o procedimento cirúrgico, os animais receberam uma
associação de penicilina e flunixin meglumine, além de duchas com água sob pressão sobre
a extremidade prepucial. A sedação foi realizada com cloridrato de xilazina a 2%, sendo
mantidos imobilizados em decúbito lateral direito, mantidos sobre material acolchoado.
Em seguida fez-se a higienização prepucial, antissepsia e bloqueio infiltrativo local, cerca de
10 cm acima da região glabra do prepúcio, empregando cloridrato de lidocaína a 2% sem
vasoconstritor. Nos animais pertencentes ao GI promoveu-se a circuncisão, isolamento do
óstio prepucial e do FPI, seguido de incisão longitudinal no folheto até a região limítrofe entre
o tecido comprometido e saudável. Após, seccionou-se transversalmente o FPI e removeu-se
a porção comprometida da mucosa do FPI. A hemostasia foi realizada com categute n° 0. O
FPI saudável recebeu quatro incisões longitudinais equidistantes resultando em uma figura
semelhante a quatro “pétalas”, com o objetivo de compatibilizar os diâmetros entre o óstio
prepucial e do FPI. A síntese foi realizada por meio da aplicação de quatro pontos de reparo,
em padrão Donatti, nas extremidades das pétalas com emprego de fio de algodão 000.
Posteriormente aplicou-se pontos separados simples nos vértices das pétalas, utilizando-se

O exame clínico específico fundamentado na inspeção e palpação e o exame complementar
empregando a ultrassonografia foram fundamentais para se estabelecer a viabilidade do
FPI. O exame ultrassonográfico possibilitou a localização e mensuração de fibrose, úlceras,
estreitamento do diâmetro do FPI. A infusão de solução salina a 0,9% no interior da cavidade
prepucial, promoveu o afastamento entre as faces da mucosa do FPI, facilitando a avaliação
das estruturas. Após a realização do procedimento evidenciou-se nas primeiras horas
hemorragia discreta em dois touros do GI, todavia essa complicação não progrediu, não
sendo necessário qualquer reintervenção cirúrgica. Nos primeiros sete dias após a realização
da cirurgia, no GI, um touro apresentou edema discreto, três um edema moderado e cinco
um edema grave. Já no GII, o edema foi considerado discreto em todos. Mesmo adotando
rigorosa higienização, antissepsia e curativos da ferida cirúrgica, em dois touros do GI a
infeção evoluiu para formação de abscesso, sendo necessário a drenagem cirúrgica do
mesmo. A deiscência parcial da ferida e necrose em alguns pontos da lesão foi verificada
em dois segmentos do FPI. Os animais foram avaliados e considerados, ao final da avaliação
clínica, não recuperados. No 14o dia pós-cirúrgico, por ocasião da remoção dos pontos de
reparo, notou-se que em GII houve dificuldade em remover o cápton, pois os dispositivos
se apresentaram parcialmente envolvidos pelo FPI. Apesar dessa dificuldade técnica, não
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se observou outras implicações no local que os dispositivos foram aplicados. O emprego
do cápton nos pontos de reparo de Donatti nos animais alocados no GII não resultou em
aumento do tempo operatório e o uso de um fio de náilon inserido na luz do cápton evitou
o sequestro desse dispositivo pelo FPI, facilitando sua retirada.
Discussão
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XXI. Revista Brasileira de Zootecnia. v.39, p.119-129.
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A ultrassonografia se revelou como uma alternativa importante para a definição do momento
cirúrgico, pois além de determinar a dimensão das lesões, diâmetro do FPI e a presença
de fibrose foi fundamental para se estabelecer a localização das alterações bem como a
indicação ou não do tratamento cirúrgico. Noronha Filho et al. (2015) empregaram o exame
ultrassonográfico na avaliação do prepúcio, para determinação de alterações presentes nas
estruturas prepuciais, ressaltando a importância deste método de avaliação na acropostitefimose. Outros autores, avaliando testículos de touros, enfatizaram a importância da
ultrassonografia como complemento de diagnóstico para avaliações de intercorrências
como fibrose, aderências, inflamações e abscessos (Cardilli et al., 2012). Portanto, entre os
resultados obtidos nos dois grupos experimentais, observou-se que a menor ocorrência de
complicações foi evidenciada quando se empregou o fio de poliglactina tanto na hemostasia
como na confecção da sutura de Donatti captonada (GII). O cápton evitou o contato direto
do fio com o FPI, minimizando a ocorrência de complicações com consequente deiscência
da ferida. Apesar de haver alguma dificuldade para se remover o cápton, o uso de um fio
de náilon inserido na luz do cápton foi essencial para se evitar o sequestro desse dispositivo
pelo FPI e facilitar sua retirada. Como não observou-se outras implicações no local, os
resultados permitem recomendar o dispositivo nos pontos de reparo aplicados na cirurgia
de acropostite-fimose.
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Conclusões
A ultrassonografia mostrou-se importante na indicação do tratamento cirúrgico da
acropostite-fimose em touros podendo também ser utilizada no acompanhamento póscirúrgico. A sutura empregando cápton e o uso do fio de poliglactina, apresentaram-se como
alternativas benéficas na correção cirúrgica da acropostite-fimose, resultando em menor
número de complicações pós-operatórias, comumente observadas ao utilizar-se do fio de
algodão.
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Introdução

a OCD devido o fragmento cartilagíneo livre na articulação (Cannap, 2007), sendo incomum
em filhotes (Isola, 2011) e a confirmação do diagnóstico é realizado pela ultrassonografia ou
ressonância magnética (Bergenhuyzen et al. 2010).
Objetivo

A osteocondrose é distúrbio no processo de ossificação endocondral em área focal da
superfície articular, com área necrótica da cartilagem e tecido fibroso, que é vulnerável
as forças de cisalhamento, resultando em retalhos dissecantes da cartilagem articular
passando a ser referida como osteocondrite dissecante (OCD) (Breur e Lambrechts, 2012).
Esta é detectada com maior frequência em cães imaturos de porte grande a gigante (Olivieri
et al. 2007). O diagnóstico de OCD é realizado pela avaliação radiográfica, que identifica
lesões típicas de osteocondrose em cabeça umeral, e exames complementares como
ultrassonografia, artroscopia, ressonância magnética e tomografia computadorizada para
diferenciação de OCD (Lande et al. 2014). A articulação do ombro é comumente afetada,
sendo lesões caudomediais e caudocentrais as mais frequentes, representando 74% dos
casos, conforme Breur e Lambrechts (2012). A tenossinovite bicipital pode ocorrer associada

O objetivo deste trabalho é relatar os achados ultrassonográficos de tenossinovite bicipital
bilateral secundária à osteocondrite dissecante de ombro bilateral em filhote da raça Australian
Cattle Dog.
Metodologia
Foi atendido no Hospital Veterinário, um cão da raça Australian Cattle Dog, 10 meses de
idade, com claudicação do membro torácico esquerdo nos últimos sete dias. Ao exame físico,
observou-se claudicação do membro torácico esquerdo grau I-II, dor à palpação da articulação
escapulo-umeral bilateral. Para a avaliação radiográfica da articulação escapulo-umeral o
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animal foi pré-anestesiado com morfina (0,4mg/kg) e acepromazina (0,05 mg/kg) ambos
por via intramuscular. Logo em seguida promoveu-se a indução anestésica com propofol
(4,0 mg/kg), por via intravenosa. Foram utilizadas as projeções radiográficas médio lateral
e crânio caudal, avaliando-se a as bordas do tubérculo maior, tubérculo menor e cabeça do
úmero, opacidade das estruturas que envolvem a articulação e espaço articular, ficando com
o diagnóstico diferencial de osteocondrose e/ou OCD. Para a avaliação ultrassonográfica
utilizou-se transdutor linear com frequência de 12 MHz do equipamento GE Logic P5, o
animal permaneceu em decúbito lateral onde foi avaliado a inserção dos tendões no sulco
intertubercular, ecogenicidade e bainha dos tendões, presença de fragmentos na sinóvia,
bordas do osso subcondral e musculatura adjacente, em cortes transversais e longitudinais,
onde confirmou-se a OCD de cabeça umeral bilateral e tenossinovite bicipital de grau II no
ombro esquerdo e grau I no ombro direito.

21 dias e foi encaminhado para realização de fisioterapia para redução da inflamação e
fortalecimento muscular a critério do profissional responsável. O paciente foi reavaliado a
cada sete dias, sendo retirados os pontos com 10 dias.
Discussão
Inúmeros exames de imagem podem ser utilizados para realização do diagnóstico de
OCD porém, há variações na sensibilidade de cada modalidade (Wall et al. 2015), sendo
achados radiográficos de radiolucência do osso subcondral, achatamento da cabeça umeral,
presença de osteófitos e radiopacidade da região do sulco intertubercular compatíveis com
osteocondrose e/ou OCD.
É possível confirmar o diagnóstico de OCD pela ultrassonografia, pelo remodelamento da
cabeça umeral, descontinuidade óssea em sua porção caudal e fragmentos hiperecogênicos
livres em sulco inter tubercular, sendo estimado 95% de sensibilidade para detecção de
fragmentos livres, conforme Vandevelde et al. (2006).

Foi indicado a artrotomia exploratória bilateral, em momentos diferentes. Exames
hematológicos e bioquímicos de rotina não apresentaram alterações, e o animal foi
submetido a artrotomia para remoção do flap cartilagíneo, curetagem do defeito na cabeça
umeral e lavagem articular. Com o animal devidamente anestesiado, posicionado e de
maneira asséptica, o acesso cirúrgico caudo-lateral foi realizado conforme Fitzpatrick et al.
(2010). O retalho foi removido e a face foi curetada até a exposição do osso subcondral,
após a articulação foi irrigada profusamente com solução de NaCl 0,9%. Com o objetivo de
acelerar o processo de cicatrização, foi colhida medula óssea com auxílio de seringa e agulha
heparinizados após perfuração com broca de 1,5 mm do trocanter maior do úmero. A amostra
de medula óssea foi colocada sobre o defeito articular. A cápsula articular foi suturada com
fio poliglactina 910 nº 3.0, com pontos isolados simples. A síntese das demais estruturas foi
realizada de maneira rotineira.

Conforme Bergenhuyzen et al. (2010), o ultrassom também é considerado um método eficaz
para detecção de afecções tendíneas, graduadas de I a III, sendo as lesões tendíneas de grau I
com o mínimo de interrupção de fibras do tendão e mínima infiltração celular, diagnosticadas
no tendão bicipital do ombro direito, seguida de lesões grau II onde há ruptura da fibra
e a inflamação local diagnosticada no ombro esquerdo, conforme Bruce et al. (2000). Os
achados ultrassonográficos e a presença de osteófitos na avaliação radiográficas, são devido
á tenossinovite bicipital, também visto por Bruce et al. (2000).
A tenossinovite bicipital é uma doença inflamatória e degenerativa do tendão do bíceps,
podendo ocorrer secundária à OCD da cabeça do úmero, devido ao processo inflamatório
provocado pelo atrito dos flapes cartilaginosos que se soltam e podem migram para o sulco
intertubercular, pressionando a bainha do tendão bicipital (Cannap, 2007). É uma afecção
comumente diagnosticada em cães adultos, média de 7 anos, conforme Bruce (2000) e não
em filhotes como descrito neste relato.
Conclusão

Nas primeiras 48 horas de pós-operatório, o animal foi submetido a crioterapia de 15
minutos, seguida de massagem com Dm-Gel por 10 minutos e gelo por 15 minutos, a
cada duas horas. O animal recebeu alta após 48 horas de pós-operatório, com indicação de
restrição de exercícios por 21 dias, realização de curativo uma vez ao dia com rifamicina
spray. A medicação pós-operatória incluiu cloridrato de tramadol (3,0 mg/kg), a cada oito
horas, durante oito dias, dipirona (25 mg/kg), a cada oito horas, durante oito dias, carprofeno
(2,2mg/kg), a cada 12 horas, durante 21 dias, omeprazol (1mg/kg), a cada 24 horas, durante

A utilização da avaliação radiográfica isolada não mostrou-se eficaz para o diagnóstico de OCD,
sendo necessário a utilização de exames ultrassonográficos para confirmar o diagnóstico. O
uso da ultrassonografia como método diagnóstico para a OCD demonstrou ser eficaz, menos
oneroso e invasivo, possibilitando melhor avaliação tendínea concomitantemente.
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Introdução

custo elevado do equipamento, longa curva de aprendizado e maior tempo cirúrgico (COSTA
NETO et al. 2006). Todavia, outros autores relataram rápida curva de aprendizado para
contracepção videocirúrgica em animais de companhia (SILVA et al. 2011).
Objetivo

A ovário-histerectomia (OVH) é uma das cirurgias mais frequentes na clínica cirúrgica de
animais de companhia, com o objetivo de coibir os efeitos negativos do estro, além de
prevenir ou tratar enfermidades do trato genital (KIM et al. 2006). A ovariectomia (OVE) é
recomendada por alguns cirurgiões em vez da OVH para a contracepção eletiva. É uma cirurgia
tecnicamente mais simples e com menos trauma cirúrgico, visto que apenas as gônadas são
removidas. É recomendada especialmente a animais pré-púberes, onde o útero, na ausência
das gônadas, permanece subdesenvolvido e evolui para atrofia, devido ausência de ação
hormonal (MAYHEW et al. 2007).

O objetivo do presente artigo é avaliar a curva de aprendizado da ovariectomia laparoscópica
com dois portais em gatas pré-púberes, realizada por um cirurgião não proficiente na técnica.
Metodologia
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA) da Universidade
de Passo Fundo, protocolado sob número 31/2014. Foram selecionadas 28 gatas pré-púberes,
entre quatro e seis meses de idade (4,67±0,79 meses), pesando entre 1,3 e 4,6kg (1,95±0,67kg),
sem raça definida, sem alterações clínicas e hematológicas, mediante hemograma completo
e bioquímica sérica (ALT, FA, albumina, creatinina e ureia). Após jejum alimentar de oito a dez

Procedimentos laparoscópicos são preferíveis à cirurgia convencional, pela melhor
visualização das estruturas abdominais, menor trauma cirúrgico e menores dor e estresse
cirúrgico (COISMAN et al. 2014). A abordagem laparoscópica é limitada por fatores como

ISSN 21774780

129

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

horas e líquido de quatro horas, foram pré-medicados, induzidos e mantidos em anestesia
inalatória com isofluorano vaporizado em O2 a 100%, em circuito aberto.

M2 pelos sete segundos, M3 pelos sete terceiros e M4 pelas últimas sete ovariectomias
laparoscópicas.

Foi realizada incisão cutânea de, aproximadamente, quatro milímetros, na cicatriz umbilical,
realizado sutura de reparo na linha alba, tração da mesma e inserção às cegas do trocarte de
3,5mm. Em seguida, foi estabelecido pneumoperitônio com CO2 medicinal estéril, a 6mmHg
de pressão intra-abdominal e fluxo de 0,5 L.min-1. Foi inserida a ótica de 2,7mm de diâmetro,
30º de ângulo de visão, por uma bainha de proteção de 3mm de diâmetro, e inspeção da
cavidade abdominal. O segundo portal de 5,5mm, foi realizado sob visão laparoscópica,
para passagem de instrumentos de 5mm, cerca de dois centímetros caudalmente ao
apêndice xifoide, na linha média. Realizou-se rotação do eixo das pacientes para a esquerda
para isolamento e melhor visualização do ovário direito, conforme técnica mencionada por
Silva et al. (2011). Em seguida, o ligamento próprio ovariano foi pinçado e suspenso, com
pinça de preensão, até a parede abdominal ventrolateral direita para aplicação de sutura
de sustentação transparietal. Com pinça de coagulação bipolar foi realizada hemostasia
profilática dos vasos ovarianos e do ligamento próprio e, o ovário foi excisado com tesoura
laparoscópica de Metzenbaum e exteriorizado da cavidade pelo trocarte de 5,5mm. Mesma
manobra foi realizada para excisão do ovário esquerdo.

As possíveis dificuldades técnicas e complicações intra e pós-operatórias foram categorizadas
em cinco escores, variando entre zero e três, de acordo com a severidade, conforme proposto
em outro estudo (COISMAN et al., 2014): 0, nenhuma; 1, menores, não requerendo intervenção;
2, moderada, requerendo intervenção cirúrgica sem, contudo, ampliar a incisão; 3, grave,
requerendo ampliação da incisão ou conversão para resolução.
Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para comparação
do tempo cirúrgico total entre os diferentes momentos da curva de aprendizado (M1, M2, M3
e M4), empregou-se ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey para comparações múltiplas.
Para comparação do tempo cirúrgico entre as diferentes etapas transoperatórias, aplicou-se
o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn para comparações múltiplas. As
frequências de complicações intra e pós-operatórias e as dificuldades técnicas, caso presentes,
foram comparadas entre os diferentes momentos da curva de aprendizado (M1, M2, M3 e
M4) pelo teste do Chi-quadrado. Para todos os testes, adotou-se nível de significância de 5%.
Resultados e discussão
A ovariectomia laparoscópica com dois portais mostrou-se de fácil execução e com tempo
cirúrgico relativamente curto com média de 20,74 (±7,98), semelhante ao estudo de Ferreira et
al. (2013), com tempo cirúrgico médio de 25min33s (±7min01s). Acredita-se que no presente
estudo, o tempo cirúrgico menor ocorreu pela não remoção do útero. Analisando o tempo
cirúrgico total, houve diferença entre os grupos (p<0,0001). Em comparações múltiplas entre
as etapas de aprendizado (Tabela 1), não se constatou diferença (p>0,05) entre os grupos
M1 e M2, já nos grupos M3 e M4, o tempo cirúrgico total foi menor que em M1 (p<0,001). É
esperado que o tempo cirúrgico seja maior nas primeiras etapas do treinamento em técnicas
cirúrgicas laparoscópicas (SILVA et al. 2011), em decorrência da necessidade de que cada
cirurgião ultrapasse a curva de aprendizado inerente à nova técnica em treinamento (MELO,
2004).

Após conferência da hemostasia, o pneumoperitônio foi drenado, os trocartes removidos
e a musculatura, espaço morto e pele foram suturados rotineiramente. Ao término da
cirurgia, as pacientes receberam medicação analgésica. Higienização das feridas cirúrgicas
com solução fisiológica a cada 12 horas, uso de roupa cirúrgica e remoção dos pontos, oito
dias pós-operatório.
A evolução do tempo cirúrgico foi avaliada em seis momentos: (a) acesso cirúrgico:
tempo transcorrido entre a punção abdominal e o estabelecimento de pneumoperitônio;
(b) segundo trocarte: período entre a incisão de pele à inserção do trocarte; (c) ovário direito:
tempo despendido na abordagem do pedículo ovariano direito; (d) ovário esquerdo: idem ao
pedículo direito; (e) síntese: período despendido para a laparorrafia e (f) tempo inoperante:
tempo despendido para realizar a troca de decúbito do paciente (fim da abordagem do
ovário direito e início da abordagem do ovário esquerdo). E, a curva de aprendizado foi
dividida em quatro momentos distintos, conforme metodologia empregada em estudo
prévio (SILVA et al. 2011), sendo M1 o grupo composto pelos primeiros sete procedimentos,

Comparando-se os tempos das etapas intraoperatórias, independente do momento da curva
de aprendizado, o acesso cirúrgico (2,20±0,95 minutos) e o tempo inoperante (1,07±0,42
minutos) demandaram menos tempo que as demais etapas (p<0,0001), todavia não
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diferindo entre si. Não houve diferença entre as demais etapas intraoperatórias (p>0,05).
A inserção do trocarte de trabalho, as abordagens aos ovários direito e esquerdo e síntese
das feridas foram realizadas, em média, em 3,60 (±1,14), 4,68 (±2,62), 4,83 (±2,84) e 4,35
(±1,86) minutos, respectivamente (Tabela 1). Silva et al. (2011) em seu estudo, obtiveram
maior tempo nas etapas de hemostasia dos pedículos ovarianos, em função de maiores
dificuldades técnicas.

ETAPAS INTRAOPERATÓRIAS
MOMENTOS

M1
M2
M3
M4
TOTAL

Houve dificuldade técnica na manutenção do pneumoperitônio em cinco pacientes
(17,85%), três do grupo M1 e duas do M2, e queda do ovário esquerdo durante a retirada
pelo trocarte em dois pacientes (7,14%) do M1. Nas complicações intraoperatórias, houve
cauterização acidental do peritônio parietal em duas gatas (7,14%) do M1. Porém, foram
contornadas sem manobras cirúrgicas adicionais e foram classificadas como leves (escore
1). Nas complicações pós-operatórias, houve necessidade de analgesia resgate em uma gata
do grupo M1, relacionada a cauterização acidental. Não houve diferença entre os grupos
quanto às dificuldades e complicações (p>0,05). Silva et al. (2011) citaram hemorragia de
grau leve como complicação em seu estudo, o que não ocorreu no presente estudo. Tais
complicações e dificuldades intraoperatórias, representaram as dificuldades inerentes à
curva de aprendizado do cirurgião. Outros autores relataram complicações como enfisema
subcutâneo, hemorragia, hematomas subcutâneos e deiscência de ferida cirúrgica
(COINSMAN et al. 2014). Porém, no presente estudo, não foram observadas.

A c e s s o
Cirúrgico
2,67±1,47
2,39±0,53
1,64±0,63
2,12±0,71
2,20±0,95ac

Segundo
Trocarte
4,14±1,70
4,01±0,58
3,57±0,79
2,67±0,64
3,60±1,14ab

O v á r i o
Direito
7,70±3,64
4,60±0,96
3,59±0,72
2,85±0,46
4,68±2,62b

O v á r i o
Esquerdo
6,92±4,84
5,25±1,68
3,93±0,73
3,22±0,36
4,83±2,84b

Síntese
5,89±2,25
5,35±1,38
3,45±0,56
2,72±0,49
4,35±1,86b

T e m p o Total
inoperante
1,49±0,47
28,81±11,38a
1,05±0,41
22,65±2,79ab
1,04±0,11
17,22±1,65b
0,71±0,11
14,28±1,83b
1,07±0,42c
20,74±7,98

Letras diferentes significam diferença significativa (p<0,05) entre os tempos cirúrgicos das
etapas intraoperatórias (teste de Tukey), independente dos grupos, e do tempo cirúrgico
total entre os diferentes momentos da curva de aprendizado (teste de Dunn). Nível de
significância de 5%.
No presente estudo, o uso de gatas jovens e hígidas eliminou a variabilidade das características
do trato reprodutor, conforme mencionado por Coisman et al. (2014). Silva et al. (2011)
relacionaram episódios de hemorragia intraoperatórias devido pedículos ovarianos com
acúmulo de tecido adiposo. No presente estudo, não houve hemorragia pedicular em
nenhuma paciente.
A inserção do primeiro trocarte às cegas na cavidade abdominal, sem instalação prévia do
pneumoperitônio, com sutura de reparo na linha alba permitiu elevação da parede abdominal,
contrapondo a força exercida pelo trocarte, permitindo acesso rápido e seguro. Uma técnica
semelhante foi descrita por Nimwegen e Kirpensteijn (2007), todavia os autores empregaram
duas suturas de reparo, uma cranial e outra caudal à incisão cutânea. Tal manobra não se fez
necessária, tendo-se optado pela modificação da mesma no presente estudo.
Conclusão

Tabela 1. Comparação do tempo cirúrgico total e de cada etapa intraoperatória da
ovariectomia laparoscópica com dois portais em gatas pré-púberes, realizadas por um
cirurgião não-proficiente, em quatro momentos distintos da curva de aprendizado,
compostos por sete procedimentos cada.

Concluiu-se que o tempo cirúrgico médio da ovariectomia laparoscópica com dois
portais em gatas realizada por um cirurgião não proficiente foi de 20,74 minutos, não
resultando em complicações maiores. Houve redução progressiva do tempo cirúrgico nas
últimas etapas de aprendizado e as manobras transoperatórias que demandaram maior
tempo para execução foram as abordagens aos ovários esquerdo e direito e a síntese
abdominal.
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Introdução

compressão do diafragma e pulmões, que leva a um quadro de dificuldade respiratória e
circulatória, resultando em asfixia e morte do animal (MARQUES, 2003). Como o emprego
de sondas oro-ruminais é difícil e arriscado em bovinos em decúbito lateral, geralmente
os profissionais utilizam alternativas como o uso do trocáter para reduzir a pressão intraruminal nos casos de timpanismo. Mas o uso inadequado desse dispositivo pode resultar em
complicações graves como a peritonite.
Objetivos

A peritonite é um processo inflamatório que envolve a cavidade abdominal e sua serosa. O
processo ocorre concomitante com infecção intra-abdominal causada por bactérias e/ou suas
toxinas (SCHEIN, 1992). Pode ser originada pela introdução de microrganismos na cavidade
peritoneal devido à perfuração de vísceras abdominais, durante procedimentos cirúrgicos ou
pós-traumatismos (WHITTMANN, 1990; ETTINGER, 1992). Os sinais clínicos da enfermidade,
geralmente, surgem de três a quatro dias após o procedimento cirúrgico (NEWMAN, 2008).
Nos ruminantes, o problema pode ocorrer após ruminotomia, ruminostomia, cesariana,
correção de deslocamento de abomaso, enterotomias, entre outras cirurgias que envolvem a
cavidade abdominal (SILVA et al. 2000). Particularmente nos bovinos, a peritonite é, na maioria
das vezes, focal, mas também pode ocorrer de forma difusa (JONES et al. 2000). Como nas
intervenções cirúrgicas de emergência, incluindo as cesarianas, o animal não é submetido
ao jejum alimentar e hídrico correto. Nesses casos, é frequente a ocorrência de timpanismo
gasoso, enquanto o animal é mantido em decúbito lateral, devido à dificuldade de eructação
dos gases produzidos durante a fermentação ruminal. Quando o problema for grave ocorre

Este trabalho objetivou relatar um caso de peritonite aguda devido ao uso do trocáter ruminal
rosqueável em uma vaca, durante cesariana via paramamária.
Relato do caso
O caso foi atendido no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG), durante aula prática de Patologia Clínica
Cirúrgica ministrada aos alunos do curso de Medicina Veterinária, protocolo CEUA/UFG No
021/2016, em junho de 2016. O animal deu entrada no HV em trabalho de parto com suspeita
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de distocia fetal e após ser examinado, verificou-se que o feto encontrava-se vivo, mas era
relativamente grande. Devido à incompatibilidade entre o tamanho do feto e a via fetal da
parturiente recomendou-se a cesariana.

horário. No local foi aplicada uma sutura em padrão simples separado e a ferida cirúrgica foi
higienizada com iodopovidona tópico a 10%. Realizou-se antibioticoterapia com aplicação
de cloridrato de ceftiofur (Cef-50®, Agener União) na dose de 1mg/kg de peso corporal e
aplicou-se o anti-inflamatório flunixina meglumina (Flunixin® Injetável, Chemitec) na dose
de 1,1mg/kg de peso corporal. Ato contínuo o recém-nascido teve seu umbigo curado com
iodo a 10% e foi colocado para mamar o colostro. Estabeleceu-se que a antibioticoterapia
deveria ser repetida a cada 24 horas durante cinco dias consecutivos e os curativos da ferida
cirúrgica precisariam ser diários.

No pré-operatório, o animal foi contido e imobilizado em decúbito lateral direito com os
membros locomotores estendidos por meio de cordas. Outro acessório utilizado foi um
colchão confeccionado com espuma com dimensões de 100 cm de comprimento e largura e
10 cm de espessura, revestido com lona de PVC. A sua função foi proteger a região escapular
do animal e evitar a ocorrência de lesões no nervo radial, miopatias e traumas durante o
derrubamento ou permanência prolongada do animal em decúbito lateral (RABELO e SILVA,
2011). Em seguida, procedeu-se a tricotomia do campo operatório, na região paramamária,
higienização com iodopovidona a 10% e realizou-se anestesia infiltrativa, na linha de incisão,
com cloridrato de lidocaína a 2% (Lidovet®, Bravet). Repetiu-se a antissepsia, aguardou-se
o tempo de latência e deu-se início a cirurgia. Decorridos cerca de 30 minutos, o animal
apresentou timpanismo ruminal associado à dificuldade respiratória, sendo necessário
aplicar o trocáter no rúmen para aliviar o desconforto. Utilizou-se um dispositivo do tipo sacarolha, visando reduzir os riscos de contaminação abdominal. O dispositivo foi introduzido no
rúmen após higienização da região do flanco esquerdo, realização de um botão anestésico
subcutâneo e pequena incisão na pele, cerca de 5 cm caudalmente à última costela e
ventralmente às apófises transversas. Empregou-se um trocáter com bainha estabilizadora
rosqueada com agulha que serve de guia e lacre para o dispositivo. Essa bainha tem formato
espiral em uma extremidade e na outra que fica voltada para o meio exterior, tem o formato
elíptico que serve como base para o apoio da mão do profissional. Dando prosseguimento,
girou-se o trocáter rosqueável no sentido horário na tentativa de acessar a cavidade ruminal
e estabelecer comunicação entre a parede ruminal e a pele com o objetivo de conferir
segurança no procedimento. Após a perfuração das paredes abdominal e ruminal, retirouse a agulha para a passagem dos gases do rúmen para o meio externo. Isso, em decorrência
da liberação do túnel no centro da bainha em que estava a agulha (ROSENBERGER, 1988). O
dispositivo proporcionou um esvaziamento rápido dos gases e de pouco líquido ruminal que
foi diminuindo gradativamente após o esvaziamento e retração do rúmen.

No quarto dia do pós-operatório, o animal apresentou inapetência, adipsia, temperatura
corporal de 41°C, mucosa ocular hiperêmica, taquipneia, frequência cardíaca de 120 bpm
e ausência de movimentos ruminais. No mesmo dia realizou-se hemograma e dosagem
de fibrinogênio, os quais revelaram a presença de intensa leucocitose por neutrofilia e
hiperfibrinogenemia. No dia seguinte, o animal veio a óbito e foi encaminhado para necrópsia.
Dentre os achados que mais chamaram a atenção, encontrou-se grande quantidade de
fibrina na cavidade peritoneal, líquido peritoneal hemorrágico, aderências no baço, fígado e
omento e presença de conteúdo ruminal entremeado às vísceras abdominais. O diagnóstico
foi de peritonite aguda e difusa.
Discussão
No presente relato, o fator determinante para o desenvolvimento da peritonite aguda foi a
utilização de trocáter durante a cirurgia visando a redução da pressão intra-ruminal. Como a
cesariana realizada no animal do presente relato foi um procedimento emergencial, não foi
possível realizar jejum pré-operatório. Recomenda-se para bovinos um período de jejum de
36 a 48 horas, visado reduzir o volume do rúmen e reduzir as chances de timpanismo gasoso
durante cirurgias em decúbito lateral (HORNEY, 1984). A peritonite é uma das principais
complicações pós-operatórias de cesariana em bovinos, com incidência de 10,5%. Entretanto,
na maioria dos casos de peritonite após cesariana, a infecção é ocasionada por contaminação
exógena, que atinge o peritônio por meio da incisão abdominal, ou pela contaminação dos
fluidos fetais pela microbiota anaeróbia da vagina (NEWMAN, 2008).
Diante do desenvolvimento de timpanismo agudo e dificuldade respiratória durante o
transoperatório, não houve alternativa a não ser a trocaterização ruminal visando à manutenção
da vida do animal. No presente relato, utilizou-se um trocáter do tipo saca-rolha, que em

Após a remoção do feto, realizou a histerorrafia, laparorrafia e a dermorrafia. A agulha
do trocáter foi recolocada na bainha que foi removida por movimentos no sentido anti-
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razão de seu formato em espiral, possibilita maior proximidade entre a parede do rúmen
e o peritônio, reduzindo as chances de peritonite. Entretanto, mesmo utilizando o trocáter
do tipo saca-rolha, ocorreu contaminação da cavidade peritoneal e, consequentemente, o
desenvolvimento de peritonite pós-operatória. Segundo Roberson (2004), o extravasamento
de conteúdo ruminal e peritonite podem ocorrer se a parede ruminal não estiver firmemente
unida à parede abdominal. No presente caso, a constatação de que o trocáter proporcionou
um esvaziamento rápido dos gases e de pouco líquido ruminal, mas após o esvaziamento e
retração do rúmen, o fluxo de gases e líquido diminuiu substancialmente, sugere que a conexão
entre parede abdominal e rúmen, estabelecida pelo trocáter não foi suficientemente firme.
Nessas circunstâncias houve extravasamento de conteúdo ruminal para a cavidade peritoneal
desencadeando a peritonite conforme apontado por Roberson (2004). No presente relato,
os sinais de peritonite ocorreram no quarto dia de pós-operatório. Esta observação está de
acordo com o relato de Newman (2008), no qual citou que os sinais clínicos de peritonite são
esperados entre três e quatro dias após a cirurgia. O óbito do animal ocorreu em decorrência
de septicemia desencadeada pelo processo inflamatório e infecioso instalado na cavidade
peritoneal. Na peritonite séptica aguda e difusa, como a observada no presente relato, os
principais efeitos da contaminação peritoneal são o rápido desenvolvimento de bacteremia
ou endotoxemia, aumento de proteínas no líquido abdominal ocasionando hipovolemia e
hipotroteinemia, deposição de fibrina e formação de aderências (FECTEAU, 2005).
Conclusão

Marques DC. 2003. Criação de Bovinos. CVP – Consultoria Veterinária e Publicações, Belo
Horizonte, p.586.

O emprego do trocáter rosqueável minimiza rapidamente os efeitos do timpanismo ruminal,
mas pode desencadear peritonite e óbito em bovino.
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Introdução

pilorectomia com gastroduodenostomia (Billroth I) a técnica mais indicada em pequenos
animais quando não há envolvimento do duodeno. (EISELE et al. 2010).

Neoplasias gástricas possuem pouca ocorrência em animais domésticos. Em cães, o
adenocarcinoma é o tumor maligno de maior ocorrênca, representando entre 42 e 72%
de todas as neoplasias gástricas em cães (COOPER e VALENTINE, 2002; RASMUSSEN, 2007).
Tumores de musculatura lisa ocorrem em menor frequência, tendo o sítio de maior ocorrência
a junção gastresofágica, geralmente causando obstrução (COOPER e VALENTINE, 2002).

Diante do desafio diagnóstico e terapêutico imposto pelas obstruções do esvaziamento
gástrico por neoplasias, o presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de tratamento
por pilorectomia e gastroduodenostomia (Billroth I) em uma cadela portadora de leiomioma
antro-pilórico.
Relato do caso

O diagnóstico diferencial inclui a hipertrofia pilórica antral congênita e adquirida, neoplasia
gástrica, afecção fúngica granulomatosa, granuloma eosinofílico e corpos estranhos pilóricos
crônicos (RASMUSSEN, 2007). Geralmente são assintomáticos até que a doença esteja
avançada (WILLARD, 2010).

Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV-UPF), uma cadela
não castrada, da raça Cocker Spaniel, com 12 anos de idade, pesando 9 kg de massa corporal,
com histórico de prostração, hiporexia e vômito pós-prandial, episódios esporádicos de
hematêmese, com curso de 30 dias. Ao exame físico constatou-se palidez das mucosas, algia

Existem diversas técnicas cirúrgicas para o tratamento de neoplasias gástricas, sendo a
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abdominal e ausculta cardiopulmonar abafada.

ondasentrona (0,22mg.kg-1, TID, IV), associação entre dipirona e escopolamina (25mg.kg1, TID, IV), sucralfato (20mg.kg-1, TID, VO) e cloridrato de tramadol (4mg.kg-1, TID, IV). Foi
fornecida pequenas quantidades de ração líquida e água após 16 horas do procedimento,
seguido por aumento progressivo da quantidade e consistência, até o fornecimento de ração
normal ao quarto dia de pós-operatório. A alta hospitalar se deu ao sexto dia pós-operatório.

Realizou-se hemograma, bioquímica sérica (ureia, creatinina, albumina, FA e ALT),
ultrassonografia abdominal e exame radiográfico de tórax como exames complementares.
O hemograma revelou anemia regenerativa macrocítica e normocrômica, e as avaliações
bioquímicas séricas, ureia aumentada e leve hipoalbuminemia. A radiografia torácica não
demonstrou alterações. Ao exame ultrassonográfico, observou-se dilatação gástrica com
conteúdo gasoso, líquido e alimento, e formação proliferativa circunscrita, de conteúdo
heterogêneo, em região antro-pilórica, com dimensões de aproximadamente dois centímetros
(altura, largura e profundidade).

Na análise anátomo-histopatológica, macroscopicamente, o fragmento media 4,5x4x2,5cm
(largura, altura e profundidade). Aos cortes, havia presença de massa medindo,
aproximadamente, 1,7cm de diâmetro, encapsulada, de coloração parda-brancacenta
e consistência macia a firme, não infiltrando a luz gástrica. Ao exame microscópico com
coloração de HE havia proliferação de células musculares lisas maduras, bem demarcada
e arranjada em padrão sólido, com raras mitoses e considerável variação no formato
celular. Adicionalmente, realizou-se análise imuno-histoquímica (IHQ) (DakoCytomation®)
empregando-se a técnica estreptavidina-biotina-peroxidase, com controles positivos, com
os anticorpos Actina, Desmina, CD 34, DOG 1, CD 117 (C Kit). Houve imunomarcação positiva
para Actina e Desmina, conotando origem muscular lisa.

A paciente foi encaminhada à endoscopia digestiva alta, visualizando-se pequenas úlceras
gástricas hemorrágicas em corpo gástrico e antro-pilórico, além de massa séssil, ulcerada,
ovalar e infiltrada no antro-pilórico. Ao exame, a massa aparentemente abrangia a camada
muscular lisa, com diâmetro de aproximadamente 1,5-2,0cm, a qual obstruía mecanicamente
a válvula pilórica, sendo possível a passagem do endoscópio pelo piloro com dificuldade.
À duodenoscopia, encontrou-se mucosa duodenal levemente edemaciada, com papilas
duodenais proximal e distal preservadas. Foram colhidas oito biopsias sempre no mesmo
sitio, para obter fragmentos da camada muscular lisa, das seguintes áreas: massa, antropilórico e duodeno.

A paciente seguiu sob acompanhamento quinzenal para avaliação de possível recidiva
tumoral ou metástases, por quatro meses, mediante exames hematológicos, ultrassonografia
abdominal e radiografias torácicas. Anemia regenerativa tipo macrocítica e normocrômica
perdurou por 30 dias de pós-operatório, resolvendo-se espontaneamente. A paciente
apresentou-se clinicamente hígida aos retornos, com ganho progressivo de massa corpórea.

Os espécimes foram acondicionados em solução de formalina tamponada a 10% e
encaminhadas para análise histopatológica em microscopia óptica, com coloração de HE,
sendo os resultados compatíveis com gastroduodenite linfoplasmocitária de grau leve,
segundo critérios da WSAVA (DAY e BILZER, 2008). O exame dos fragmentos da massa foi
inconclusivo, devido à presença insuficiente de tecido viável.

Aos quatro meses de pós-operatório, realizou-se endoscopia digestiva alta de controle.
Observou-se resolução das úlceras gástricas e aspecto fisiológico das mucosas gástrica
e duodenal. Fragmentos de uma cicatriz na área da anastomose gastroduodenal foram
colhidos para avaliação da cicatrização. O exame histológico revelou fibrose de mucosa (não
inflamatória) compatível com processo cicatricial crônico. A paciente segue clinicamente
estável e sob avaliações periódicas a cada três meses.
Discussão

A paciente foi encaminhada para a exérese cirúrgica da massa pela técnica de pilorectomia
com gastroduodenostomia (técnica de Billroth I), com margens de três centímetros, sob
anestesia geral inalatória e bloqueio peridural. A anastomose gastroduodenal foi realizada
com fio de poliglecaprone 25, nº 2-0, em padrão contínuo simples. A celiorrafia foi realizada
de maneira rotineira. A paciente permaneceu internada, recebendo fluidoterapia com ringer
lactato de sódio (50ml.kg-1, por 24 horas), omeprazol (1mg.kg-1, SID, IV), enrofloxacina
(5mg.kg-1, BID, IV), metronidazol (15mg.kg-1, BID, IV), cefalotina (30mg.kg-1, TID, IV),

Neoplasias gástricas são pouco frequentes em cães, porém possuem grande potencial
de causar obstruções crônicas graves, estando o leiomima entre as de comum ocorrência
(COOPER e VALENTINE, 2002; RASMUSSEN, 2007).
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O exame endoscópico é crucial na tomada de decisão sobre o procedimento cirúrgico (ACKER
et al. 2014), tendo contribuído, no presente relato de caso, na avaliação pré-operatória, na
visualização direta das anomalias e colheita de biópsias múltiplas com segurança clínica.
É importante salientar que mesmo tendo-se colhido vários fragmentos do mesmo sítio
da massa, no intuito de se recuperar células da musculatura lisa, não foi possível firmar o
diagnóstico pelas biópsias endoscópicas. Dessa forma, a excisão cirúrgica ampla com margens
foi necessária, conforme sugerido por outros autores (CORNELL, 2012; HUANG et al. 2014).

A pilorectomia com gastroduodenostomia foi curativa, possuindo bom prognóstico após
a ressecção do leiomioma. A endoscopia digestiva superior foi fundamental no auxílio
diagnóstico e na tomada de decisão diante da situação. O diagnóstico histopatológico
e imuno-histoquímico contribuiu na confirmação do tipo tumoral e na confirmação da
ressecção com margens de segurança oncológica.
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Introdução

atividade física e à altitude não é comprometida de forma significativa até que 60% a 75% de
todo pulmão seja removido. O pulmão direito constitui aproximadamente 58% do pulmão
total, e o esquerdo aproximadamente 42%. A excisão de todo pulmão esquerdo é tolerável
caso o pulmão direito esteja sadio e a capacidade funcional perdida seja compensada por
hiperinflação do tecido pulmonar remanescente, aumento dos espaços aéreos alveolares e
adelgaçamento da barreira tecidual alveolar-capilar. Uma pneumonectomia direita aguda

A pneumonectomia é a remoção de todo o tecido pulmonar de um lado da cavidade torácica
(MONNET, 2012). É indicada para lesões que se estendem a todos os lobos de um pulmão, desde
que o pulmão contralateral esteja íntegro. As principais afecções em que a pneumonectomia
é indicada são neoplasias, abscessos e traumas (SIMÕES, 2008; MONNET, 2012). Os cães
toleram de modo satisfatório a perda de 58% do volume pulmonar total, e a tolerância à
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Relato do caso

é passível de ser fatal porque remove mais de 50% do pulmão. No entanto, caso o processo
patológico induza a uma redução lenta e progressiva da função pulmonar, a pneumonectomia
do lado direito é possível (MONNET, 2012).

Atendeu-se no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da UFLA uma cadela da
raça Border Collie de dois anos de idade, com 16 kg de peso. O animal apresentava apatia,
anorexia, tosse e dispneia e havia um histórico de edema pulmonar há quatro meses,
secundário a um coice. A proprietária relatava que o animal havia apresentado melhora
clínica após tratamento com antibióticos instituído pelo médico veterinário que a consultou
na data do incidente; porém, o animal voltou a apresentar claudicação do membro
torácico direito, tosse improdutiva e dispneia. Ao exame físico da paciente observouse nódulo de aproximadamente 5cm de diâmetro, de consistência rígida e aderido em
região torácica direita, caudal à escápula. Havia presença de crepitação pulmonar grossa
bilateral, principalmente em região crânio-ventral e demonstração de dispneia/taquipneia.
Realizaram-se exames complementares, como hemograma, exame radiográfico da região
torácica e citologia aspirativa do nódulo. O animal foi, também, submetido à toracocentese
e amostras do conteúdo coletado foram enviadas para exame microbiológico. Instituiu-se
tratamento medicamentoso para pleuropnemonia e babesiose.

Pesquisas recentes demonstraram que a pneumonectomia direita em cães, do ponto de vista
clínico-cirúrgico, é uma intervenção perfeitamente exequível (IRINO, 2006; SIMÕES, 2008);
no entanto, ainda existem poucas publicações sobre a aplicabilidade desta técnica na rotina
cirúrgica veterinária (IRINO et al., 2009).
As complicações e os resultados no pós-operatório das pneumonectomias são descritas
em pacientes humanos, mas há poucos relatos em cães (LIPTAK et al., 2004). Em humanos,
dentre as possíveis complicações encontram-se: insuficiência respiratória, edema pulmonar,
fístula broncopleural, hemotórax, empiema, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias
supraventriculares, disfunção esofágica, efusão pleural, hipertensão pulmonar, fístula
esôfagopleural e síndrome pós-pneumonectomia (LIPTAK et al., 2004; CORNEJO et al., 2009).
Em cães, as complicações relatadas trans e pós-operatórias incluem: hemorragias, parada
cardiorrespiratória, fístula broncopleural, edema pulmonar, acidose respiratória, arritmias
cardíacas, efusão pleural e disfunção esofágica (TAKEDA et al., 1999; LIPTAK et al., 2004; SIMÕES,
2008; IRINO et al., 2009; KOCATURK et al., 2010). Pacientes submetidos à pneumonectomia
direita apresentam maior incidência de fístula brônquica e empiema, os quais levam a um
aumento da taxa de mortalidade. Isto ocorre porque o coto brônquico direito fica no espaço
pleural, enquanto o coto brônquico esquerdo fica protegido no mediastino (SIMÕES, 2008).

No retorno, a proprietária relatou melhora do animal após instituição do tratamento; porém,
referia que o animal apresentava esporadicamente episódios de tosse improdutiva. Foram
realizadas novas radiografias e hemograma. Solicitou-se tomografia computadorizada para
confirmar suspeita de corpo estranho intratorácico. Baseado nas informações obtidas na
tomografia e sinais clínicos que sugeriam alto grau de comprometimento pulmonar, optouse por realização de toracotomia exploratória para avaliação da cavidade torácica e remoção
do corpo estranho.

Os mecanismos que ocasionam a limitação ao exercício, após ressecção pulmonar, incluem
depressão ventilatória e anormalidades nas trocas gasosas devido à desigualdade na relação
ventilação/perfusão durante o exercício (SIMÕES, 2008).

O acesso cirúrgico foi realizado inicialmente no 7º espaço intercostal direito. Os planos
musculares foram ultrapassados; entretanto, assim que a musculatura intercostal e a pleura
foram incisadas, percebeu-se aderência em todo hemitórax direito, impossibilitando o
acesso à cavidade. Devido à grande quantidade de aderências, a anatomia topográfica do
local estava difícil de ser definida. Mas logo já foi percebida a estrutura tubular mostrada
ao exame de tomografia, que após dissecção do local se mostrou como um corpo estranho
(CE) de coloração enegrecida. Procedeu-se a remoção do CE, o qual foi identificado como
uma vagem com semente de uma árvore chamada Acácia Imperial (Cassia fistula). Após,
detectaram-se lacerações extensas em lobo caudal direito e acessório, sendo indicada

Para que a pneumonectomia direita ocupe lugar de destaque dentro da cirurgia torácica na
medicina veterinária, torna-se importante a associação entre os conhecimentos anatômicos
e fisiológicos, concomitantemente a padronização da técnica cirúrgica (SIMÕES, 2008).
Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência clínico-cirúrgica da técnica de
pneumonectomia direita em uma cadela, como tratamento de pleuropneumonia associada
a corpo estranho intratorácico, e assim contribuir para publicações referentes ao uso desta
técnica na rotina cirúrgica veterinária.
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lobectomia de tais lobos, executada sem intercorrências. Para tal procedimento, realizaramse as ligaduras de artéria e veia pulmonares com fio não absorvível sintético monofilamentar
2-0 e sutura brônquica com o mesmo tipo de fio, mas 4-0. Continuando a avaliação da
cavidade, percebeu-se som nítido de vazamento de ar por algum dos lobos pulmonares
craniais. Após acesso cirúrgico no quarto espaço intercostal notou-se laceração grave nos
demais lobos pulmonares. Devido à gravidade das lesões pulmonares, optou-se por realizar
pneumonectomia direita. Seguiu-se, então, a remoção de todos os lobos restantes do
pulmão direito com o mesmo padrão de sutura realizado em lobo caudal. Um dreno torácico
foi colocado e mantido na paciente para restabelecer a pressão negativa, sendo mantido
por mais três dias. Quando não houve mais drenagem de líquido inflamatório, o dreno foi
removido. O animal foi mantido hospitalizado para acompanhamento, e após quatro dias foi
concedida alta hospitalar.

pequenos corpos inalados até os brônquios podem resistir ao desalojamento pela tosse e
podem se deslocar pelas pequenas passagens aéreas, causando o desenvolvimento de um
abscesso pulmonar (MONNET, 2012). Devido às dimensões da vagem de acácia imperial
(Cassia fistula) e sua localização intratorácica, acredita-se que sua penetração não ocorreu
por via oral ou nasal, e sim por trauma externo à parede torácica direita. Outro fator que
tende a reforçar a suspeita de penetração por trauma externo é a presença de reação óssea
observada nas costelas adjacentes ao corpo estranho.
É importante considerar que a funcionalidade do pulmão direito estava intensamente
comprometida e que o pulmão esquerdo era o maior responsável pela capacidade
respiratória do animal no período pré-operatório. Portanto, a melhora clínica do animal
após a pneumonectomia provavelmente teve relação com a retirada do grande foco
inflamatório e seus efeitos deletérios. Cães submetidos à pneumonectomia apresentam
desvio permanente de mediastino, contralateral ao pulmão remanescente, e uma das
possíveis complicações associadas são disfunção esofágica e arritmias (IRINO et al, 2009;
SIMÕES, 2008). As avaliações realizadas 30, 60 e 90 dias após a cirurgia da paciente deste
estudo não evidenciaram complicações significativas. A paciente apresentava-se em ótimo
estado clínico geral, muito ativa e disposta, não apresentando intolerância à atividade física.
Conclusão

Após 10 dias de pós-operatório, o animal encontrava-se com condições clínicas satisfatórias.
Com 30, 60 e 90 dias de pós-operatório, o animal foi submetido à nova reavaliação e
apresentava condições clínicas adequadas.
Discussão
A pneumonectomia direita é uma intervenção cirúrgica perfeitamente exequível e pode ser
um importante aliado na conduta clínico-cirúrgica da medicina veterinária (SIMÕES, 2008),
visto que existem casos de comprometimento pulmonar significativo, em que o tratamento
clínico e a lobectomia são insuficientes e apenas paliativos. Cães que apresentam sinais de
grave inflamação no pré-operatório de pneumonectomia tendem a apresentar importante
melhora clínica em até 30 dias após a intervenção cirúrgica, indicando que a pneumonectomia
é potencialmente curativa em pacientes com doenças pulmonares irresponsivas ao
tratamento clínico (KOCATÜRK et al, 2010). Os resultados do presente caso demonstraram o
sucesso do tratamento cirúrgico realizado, evidenciado pela importante melhora clínica da
paciente após a cirurgia. Corpo estranho intratorácico provoca tosse seca grave, acompanhada
por períodos sem sinais clínicos e períodos de infecção respiratória de baixa intensidade,
com tosse úmida e febre. É comum a resposta temporária à antibioticoterapia (MONNET,
2012), como foi observado no caso em questão. A presença do corpo estranho no tórax e
o processo inflamatório localizado nos lobos pulmonares justificam a tosse apresentada
pela paciente. Diversos autores relatam que sementes espiculadas, cascas vegetais e outros

Apesar de o pulmão direito constituir aproximadamente 58% do pulmão total, as
avaliações realizadas no pós-operatório da paciente descrita neste caso permitem concluir
que a pneumonectomia direita é uma técnica plenamente viável no tratamento de cães que
apresentem grave comprometimento pulmonar secundário a presença de corpo estranho
intratorácico.
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Introdução

causa mais comum em cães parece ser a predisposição genética e a senilidade (OFRI, 2008).
Não há nenhum tratamento clínico eficaz para retardar, interromper ou reverter a catarata, o
que faz com que a doença seja um problema de tratamento cirúrgico (OFRI, 2008). A catarata
é uma doença cuja cirurgia é eletiva, podendo ser adiada para que outra doença ocular ou
sistêmica possa ser tratada antes da operação (WILLIAMS et al., 1996; APPEL et al., 2006). A
técnica mais moderna para a retirada do cristalino é a facoemulsificação, que permite uma
rápida recuperação do animal (CYON, 2003; KLEINER, 2012).
Objetivo

A catarata pode ser classificada, segundo sua etiologia, em hereditária ou adquirida; segundo
a idade em embrionária, congênita, infantil, juvenil ou senil; de acordo com sua localização
em capsulares, subcapsulares, zonulares, corticais, nucleares, em linha de sutura, axiais
e equatoriais; e com relação ao seu estágio de desenvolvimento em incipientes, imaturas,
maturas ou hipermaturas. Para relevância clínica, o estágio de desenvolvimento da catarata
talvez seja o método de classificação mais útil e mais amplamente usado (LAUS, 2008;
MUNGUER, 2007). Dentre as causas da catarata estão incluídas: doenças metabólicas; causas
nutricionais; desordens do desenvolvimento do olho (membrana pupilar persistente, artéria
hialoide persistente e hiperplasia primária persistente do vítreo, microftalmia, anomalias
oculares múltiplas); doenças inflamatórias (uveítes); traumas, entre outros. No entanto, a

Com o objetivo de se conhecer o perfil do paciente portador de catarata, empreendeu-se este
estudo, anotando-se a relação entre sexo e idade com as raças mais diagnosticadas com a
doença.
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Metodologia

de catarata. A distribuição do sexo entre as raças demonstrou que houve diferença estatística
apenas entre os cães sem raça definida, nos quais as fêmeas somaram 32 animais (62,7%) e
os machos 19 animais (37,3%). Entre os Poodles, verificou-se que dos 97 animais, 55 eram
fêmeas (56,7%) e 42 eram machos (43,3%); nos cães da raça Cocker Spaniel, as fêmeas
somaram 17 animais (48,6%) e os machos 18 animais (51,4%); enquanto que na raça Pinsher,
14 animais eram fêmeas (58,3%) e 10 eram machos (41,7%); e na raça Daschund, a catarata
foi diagnosticada em 7 fêmeas (43,7%) e em 9 machos (56,3%).

O presente estudo foi realizado através da análise retrospectiva dos cães diagnosticados
com catarata no Hospital Veterinário de Uberaba, em um intervalo de 8 anos, compreendido
entre 2004 e 2012, totalizando 270 animas. Analisou-se a ficha clínica de cada animal,
obtendo-se informações sobre o sexo, a raça e a idade, as quais foram anotadas e analisadas
estatisticamente. A partir disto, comparou-se as informações entre as cinco raças mais
prevalentes, analisando a ralação da doença com as vaiáveis analisadas em cada raça.
Resultados e discussão

A idade média dos animais diagnosticados com catarata foi de 9,85 anos. Estudos anteriores
demonstram que a maioria dos cães que desenvolveram catarata tem a idade variando de 4 a
7 anos (DAVIDSON; NELMS, 2007; WILLIAMS; HEATH; WALLIS, 2004). Entretanto, OFRI (2008),
concluiu que na idade de 13,5 anos, todos os cães examinados apresentaram algum grau de
opacidade do cristalino. De acordo com o autor, a idade em que a metade dos cães são afetados
por catarata é de 9,4 anos sendo que o presente estudo apresentou dados similares, quando
a idade em que metade dos animais apresentava catarata foi de 9,54 anos, demonstrando,
assim, uma correlação entre a prevalência de catarata e longevidade. A idade de formação
da catarata varia de acordo com a raça. Em estudos anteriores e no presente estudo houve
diferenças de idade de acordo com a raça dos animais estudados. Cães da raça poodle e
shithzu foram descritos como as raças de cães mais velhas, com uma idade média de 10 anos
(ADKINS; HENDRIX, 2005). Estes dados estão de acordo com o presente trabalho, onde os cães
da raça poodle apresentaram idade média de 10 anos. Ao contrário do que foi observado
por Williams, Heath e Wallis (2004), onde Cocker Spaniels desenvolveram catarata entre 4-7
anos, com idade média de 5,3 anos; cães desta mesma raça apresentaram idade média de
9,2 anos (110,34 meses) neste trabalho, semelhante ao que foi relatado por Baumworcel et
al. (2009), que afirmaram que a catarata tende a ser um problema em animais mais velhos,
com predominante formação em animais com idade entre 7 a 10 anos, com uma média de
8,1 anos. Neste trabalho, a idade média para os cães sem raça definida foi de 9,8 anos (117,75
meses); para a raça pinscher a média foi de 10,4 anos (124,75 meses); enquanto que os cães
da raça dachhund apresentaram uma idade média de 11,2 anos (134,13 meses). Do total de
animais diagnosticados com catarata, 50% eram referentes ao estágio de catarata matura,
31% imatura, 18% incipiente e apenas 1% hipermatura. Para a catarata matura a idade média
foi de 8,14 anos (97,64 meses), catarata imatura 8,41 anos (100,95 meses), catarata incipiente
8,72 anos (103,59 meses) e catarata hipermatura 11,83 anos (142 meses).

Foram contabilizados 270 cães com catarata no período estudado. Destes, 223 pertenciam a
apenas 5 raças, que representaram 82,59% dos animais diagnosticados com catarata neste
período. Entre os 270 animais, 146 (54%) eram fêmeas e 124 (46%) eram machos; enquanto
que dentre as 5 raças mais prevalentes, 56,1% eram fêmeas e 43,9% eram machos, não
havendo diferença estatística na distribuição entre os sexos em relação ao total de animais e
entre as 5 raças mais prevalentes. Estes dados são semelhantes aos encontrados no trabalho
de Park et al. (2009), onde a prevalência de catarata em fêmeas (58,8%) foi superior quando
comparada com catarata em machos (41,2%). Boston Terrier, Poodle Miniatura, Cookcer
Spaniel Americano e Poodle Padrão tem sido relatadas como as raças de maior risco para
formação de catarata (GELLAT; MACKAY, 2005; ADKINS; HENDRIX, 2005), assim como descrito
por Baumworcel et al. (2009), onde em seu estudo a maioria dos cães que apresentaram
catarata foram poodles. Entre os 223 pacientes das 5 raças mais prevalentes, os cães da raça
Poodle foram os mais acometidos, com 97 casos (35,9%/270; 43,4%/223), seguidos pelos
cães sem raça definida, com 51 casos (18,9/270; 22,9%/223), Cocker Spaniel, com 35 casos
(13,0%/270; 15,7%/223), Pinscher com 24 animais (8,9%/270; 10,8%/223) e Daschund com
16 animais (5,9%/270; 7,2%/223). Um estudo em realizado por OFRI (2008), encontrou 59
raças de cães com prevalência para catarata, verificando que a prevalência em animais
de raça pura era maior do que a prevalência de 1,61% registrada em cães mestiços; assim
como no estudo de Baumworcel et al. (2009), em que dos 303 animais analisados, apenas
23 eram cães mestiços; contrariando o encontrado no trabalho em questão, onde cães sem
raça definida representaram 18,88% (51 animais). Já Kleiner (2012), citou como sendo as
raças mais prevalentes o Poodle Toy (12 animais), Cocker Spaniel (4 animais), Lhasa Apso (2
animais) e Shih-Tzu (2 animais), em estudo sobre a aplicação de lente em 20 cães portadores
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Conclusão

Small animal practice. 27 (5). 1147-1173.

Por meio deste estudo pode-se concluir que, apesar da maioria da população canina atendida
no HVU ser composta de cães mestiços, os cães da raça Poodle foram os mais acometidos,
sugerindo a existência de uma predisposição racial para o desenvolvimento da catarata. A
maior prevalência da catarata matura permite concluir que os proprietários procuram auxilio
veterinário quando a visão já se encontra seriamente comprometida, o que permite inferir
que o exame oftálmico não faz parte da rotina de exame clinico geral em boa parte destes
animais, visto que os mesmos relataram que comparecem ao veterinário pelo menos uma
vez ao ano, para realização das vacinas. Diferenças na prevalência de catarata em idades
variando entre raças oferece uma oportunidade significativa para maiores investigações
sobre os mecanismos de relação entre idade e formação de catarata nos cães. Assim, este
estudo de prevalência de catarata em uma heterogênea população canina demonstra novas
descobertas a respeito da prevalência e incidência de catarata no cão, que constituem a
base de outras investigações sobre a epidemiologia da catarata em cães.
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Introdução

Objetivo

A ovariossalpingohisterectomia (OSH) é um procedimento frequentemente realizado
na Medicina Veterinária, tendo sua importância relacionada ao controle populacional e a
prevenção de determinadas enfermidades como piometra e tumor mamário (BECK et al.
2004). O método também é uma alternativa terapêutica para algumas enfermidades do
aparelho reprodutivo em todas as espécies domésticas (CASTRO et al. 2004). Como em
todos os procedimentos cirúrgicos, o pós-operatório da OSH requer cuidados específicos
para que os resultados esperados sejam alcançados. Para tanto, recomenda-se terapia
antimicrobiana dando preferência a utilização de um antibiótico de longa duração a base
de penicilina benzatina (BURROW et al. 2005). Para minimizar a contaminação e a deiscência
da ferida, os pontos devem ser removidos após a cicatrização clinica da ferida cirúrgica e o
uso de roupa pós-cirúrgica ou colar Elisabetano devem ser considerados (SILVA et al. 2014).
A higienização da ferida cirúrgica deve ser realizada diariamente e dentre as complicações
pós-operatórias, a reação granulomatosa, edema, seroma, dermatite, presença de secreção,
abscesso, deiscência da ferida e remoção da sutura decorrente de tentativas de mordedura
ou lambedura constante são as mais frequentes (SANTOS et al. 2009).

O presente estudo objetivou descrever um protocolo pós-operatório para gatas
ovariossalpingohisterectomizadas empregando roupa pós-cirúrgica artesanal.
Metodologia
O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG), no ano de 2016, durante aulas práticas de cirurgia,
protocolo CEUA/UFG No 021/2016, empregando-se 50 gatas hígidas, de diferentes raças e
com idades entre oito e 42 meses submetidas a ovariossalpingohisterectomia. Resultados
parciais referentes às cirurgias realizadas durante essas aulas práticas foram apresentados no I
Encontro Científico da EVZ/UFG. Os animais foram distribuídos, aleatoriamente, em dois grupos
contendo 25 animais cada (GI e GII). Em ambos os grupos, a ferida cirúrgica foi higienizada
diariamente com cloreto de sódio 0,9% até a cicatrização clínica. Em GII foi empregada roupa
pós-cirúrgica artesanal confeccionada com um tecido de malha de algodão para a proteção da
ferida cirúrgica. Em ambos os grupos administrou-se 40.000 UI/kg de penicilina G-benzatina,
Benzetacil®, via intramuscular, em uma única aplicação.
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Discussão

Na confecção da roupa cirúrgica empregou-se uma malha retangular de 40 cm de
comprimento e 50 cm de largura que ao ser dobrada ao meio resultou em uma figura com 40
cm x 25 cm. Distando 4 cm da dobra e 9 cm da borda menor, local no qual foi fixado a gola ou
colarinho, confeccionou-se duas aberturas circulares com 6 cm de diâmetro para passagem
dos membros torácicos. Repetindo as mesmas manobras e medidas, mas distando 25 cm da
borda onde seria fixado o colarinho, confeccionou-se aberturas para passagem dos membros
pélvicos. Na sequência, realizaram-se cortes de 10 cm, sequenciados e equidistantes, ao
longo da margem contralateral a dobra, obtendo-se cinco pontas em duplicatas. As pontas
tiveram a finalidade de ajustar a roupa ao corpo do animal e fixa-la no seu dorso. Dando
prosseguimento, um tubo confeccionado com o mesmo tecido, medindo 6 cm x 30 cm foi
fixado na parte cranial da roupa. O canal serve como passagem para uma fita de 40 cm de
comprimento, também confeccionada em malha, que após ajustada e fixada ao pescoço
do animal terá função semelhante a uma coleira. Fez-se acabamento da borda caudal da
roupa dobrando a borda do tecido, aplicando-se pontos chuleados e contínuos. Finalizando,
reservou-se aproximadamente 10 cm da linha empregada no chuleado para ajustar a roupa
ao corpo do animal.

Segundo Braga (2008), a interferência do paciente na ferida cirúrgica pode resultar
em infecção do sítio cirúrgico, achado minimizado na maioria das gatas pertencentes ao GII
mediante o uso de roupa pós-cirúrgica. O dispositivo mostrou-se eficaz, anulando, assim, o
contato do animal com a ferida cirúrgica, logicamente tornando mínima a infecção do sítio
cirúrgico.
A serosidade e o prurido da cicatrização estimulam a lambedura da região e, como a
língua exerce ação mecânica e abrasiva, favorece a deiscência da ferida (RAISER, 1999). Isso
ficou evidenciado quando se empregou o protocolo pós-operatório nos animais alocados em
GI, sem qualquer tipo de proteção à ferida. Ao contrario, em GII, a roupa artesanal minimizou
complicações pós-cirúrgicas, confirmando o efeito positivo do dispositivo empregado. Logo,
baseando-se nos resultados obtidos, nota-se que o emprego da roupa pós-cirúrgica foi
uma conduta benéfica para os animais no período de convalescência, pois evitou, em parte,
secreções, inflamação ou deiscência da ferida cirúrgica (SANTOS et al. 2009; RAISER, 1999).
Um dos pontos chaves do estudo, primeiramente fundamenta-se na confecção artesanal do
dispositivo. Nessas circunstancias, qualquer proprietário pode confeccioná-lo, evitando-se
complicações pós-operatória (SANTOS et al. 2009). Ressalte-se que a confecção da roupa é
fácil, dispensa pouco tempo para o seu preparo e pode ser confeccionada a partir de retalhos
reaproveitados. Isso torna o protocolo pós-operatório econômico. Por último, o estudo
apresentou detalhes importantes relacionados à roupa pós-cirúrgica, como o tecido e o passo
a passo para sua confecção, diferente de outros autores consultados na literatura (CASTRO et
al. 2004; BURROW et al. 2005; SANTOS et al. 2009).
Conclusão

Estabeleceram-se alguns parâmetros a serem avaliados durante a observação da reparação
clínica da ferida cirúrgica, como: deiscência parcial ou total da ferida, reação granulomatosa,
edema, seroma, secreção, abscesso, e a aparência geral da ferida por ocasião da remoção da
sutura. Os dados foram obtidos, catalogados e analisados descritivamente.
Resultados
Em GI, oito animais (32%) apresentaram deiscência parcial da ferida, um animal
apresentou deiscência total (4%) e em seis fêmeas (24%) identificou-se exsudato na ferida
no momento em que a sutura foi removida.

A utilização da roupa pós-cirúrgica minimiza a ocorrência de complicações pósoperatórias em gatas ovariossalpingohisterectomizadas.
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Introdução

A uretra é classificada segundo sua região sendo prostática, membranosa e esponjosa a
porção prostática e membranosa são componentes da uretra posterior que se estende do
colo vesical ao diafragma urogenital, a porção anterior constituída pelo segmento esponjoso
e é subdividida em mais duas porções, bulbar e peniana (Baskin et al. 1993).

Traumas abdominais apresentam uma grande incidência na clínica médica e cirúrgica de
pequenos animais estando relacionada principalmente há trauma automobilístico, quedas,
golpes abdominais violentos, fratura dos ossos da pelve ou há obstrução por urólitos, porém a
ruptura traumática de uretra prostática tem sido pouco relatada assim como seu tratamento
cirúrgico (Nelson e Couto 2001). A ruptura em um dos órgãos do sistema urinário é comum em
cães, e é considerada uma emergência uma vez que leva o animal a apresentar uroperitônio,
uremia, hipercalemia e hipovolemia agravando o quadro do paciente aumentando o risco
de óbito (Fossum, 2008), lesões de uretra estão entre as principais ocorrências de origem
traumática relacionado ao trato urinário, ficando atrás somente da ruptura de bexiga
(Pecheman JrRD, 1982),.

O diagnóstico de ruptura uretral baseia-se no histórico de estrangúria e/ou anúria pósrenal, analise do fluido abdominal e ultrassom, raio-x contrastado sendo a uretrocistografia
retrógrada de contraste positivo, o método mais indicado nestes casos (VAC, M. H. 2004).
O tratamento mais indicado na maioria dos casos a uretra deve ser reparada cirurgicamente
sendo a técnica de eleição variável conforme o local da lesão (Fossum 2002). Por ser um tecido
de rápida revitalização, a cicatrização rápida é característica principal quando comparada
aos demais tecidos do organismo, levando cerca de 7 a 10 dias para cicatrização completa
(Fossum 2002). A ruptura da uretra prostática não apresenta grande casuística devido a sua
posição anatômica na qual é envolta pela próstata até sua saída no colo vesical, sendo raros
os relatos na literatura. O tratamento para está lesão varia conforme a extensão, sendo os

Das estruturas presentes no trato urinário dos animais de companhia, a uretra apresenta
extrema importância, pois é responsável pela transito da urina desde o interior da bexiga até
sua eliminação (Follis et al. 1992).
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pacientes que necessitam de reconstrução uretral um desafio cirúrgico em alguns casos
se fazendo necessário o uso de enxertos (Lopez et al. 1996), podendo ser realizado com o
desvio da urina através de sonda uretral mantendo por um período de 7 a 21 dias na qual
tem função de guia para que o tecido uretral se desenvolva no sentido correto evitando
possíveis estenoses. Quando possível, pode se realizar a aproximação das bordas. (Fossum
2002).

exposta e a bexiga exteriorizada. Uma sonda uretral numero 8 foi introduzida na uretra distal
através do pênis até a região da próstata onde devido a ruptura a mesma invadiu a cavidade
abdominal. Foi realizado cistotomia para facilitar o direcionamento da sonda e localização
da uretra proximal. Uma segunda sonda foi introduzida pela bexiga em direção a próstata
onde foi possível identificar a região proximal da uretra. A distancia entre as bordas da uretra
rompida foi de aproximadamente 2 cm. Com a uretra devidamente localizada uma sonda foi
passada entre as duas porções da uretra rompida, refazendo o fluxo normal da urina. Devido
a extensão da lesão a uretra não pode ser suturada em sua porção ventral (Figura 2), na qual
foi apenas recoberta pela próstata. A sutura foi realizada com vicryl n° 4-0 em padrão simples
continuo. A cistorrafia com caprofly n° 2-0 em padrão lembert continuo dois planos seguido de
omentalização. A cavidade foi lavada com solução fisiológica aquecida antes de ser suturada.
A miorrafia foi realizada com nylon n° 0 e padrão de sutura sultan interrompido, seguida
de aproximação do subcutâneo com fios nylon n° 2-0 e padrão cushing. A dermorrafia foi
realizada com nylon n° 3-0 e padrão simples separado. O pós-operatório foi realizado com o
animal internado durante 22 dias, onde foi realizado tratamento com antibioticoterapia com
Metronidazol 30 mg/kg durante 22 dias, Enrofloxacino 2,5 mg/kg durante 15 dias, tramadol 4
mg/kg durante 6 dias, maxican 0,1 mg/kg durante 3 dias. A vesícula urinaria foi lavada neste
período 3 vezes ao dia com solução fisiológica. A sonda uretral foi removida com 20 dias de
pós operatório tendo retorno normal da micção.

As complicações pós-operatórias são, independente da técnica de eleição, estenoses e
extravasamento urinário, levando em consideração que após uma uretrostomia existe uma
porta de entrada que aumenta a possibilidade de infecções vesicais (Archibald. 1974).
Objetivo
Este trabalho tem o objetivo relatar ruptura em uretra prostática, decorrente de trauma
abdominal devido a estresse pós-operatório de osteossíntese de ílio, diagnosticado através
de radiografia contrastada e seu tratamento cirúrgico.
Metodologia
Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Fafram um cão, sem raça definida, macho de 8
kg, com queixa de ter realizado fratura de pelve há 15 dias e de ter realizado osteossíntese em
região de ílio há 10 dias decorrente de fratura traumática, porem o mesmo estava urinando
normalmente, animal foi mantido em restrição o que gerou estresse ao mesmo, tendo trauma
abdominal no canil em que era mantido, após este trauma o paciente apresentava-se em
anuria. Foi realizado exame físico no qual apresentava aumento de volume abdominal, com
presença de vesícula urinaria repleta e presença de liquido livre abdominal, foi introduzida
uma sonda uretral não obtendo retorno urinário. Como exame complementar foi realizado
a radiografia contrastada (uretrocistografia) com 5ml de sulfato de bário via sonda uretral e
foi possível observar ausência de contraste em região de bexiga e presença de acumulo do
contraste em região caudal há bexiga uretra prostática (Figura 1), tendo como diagnostico
definitivo ruptura de uretra prostática. Animal foi encaminhado para intervenção cirúrgica,
no qual foi realizado como medicação pré-anestésica sulfato de morfina 0,4 mg/kg intra
muscular, indução com midazolan 0,2 mg/kg associado ao propofol 4 mg/kg intra venoso
e mantido com anestesia inalatória com isofluorano. Animal foi posicionado em decúbito
ventro dorsal, a incisão foi realizada retro-umbilical se estendendo da cicatriz umbilical ao
púbis. Após divulsão do subcutâneo e localização da linha alba, a cavidade abdominal foi
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Figura 1. Imagem fotográfica do
exame radiográfico contrastado
(uretrocistografia),
observando
extravasamento de contraste
caudal bexiga em região de uretra
prostática Hospital Veterinário
FAFRAM Ituverava.SP. 2016.

Figura 2. Seta imagem fotográfica
da ruptura de uretra prostática com
presença da sonda uretral exposta
Hospital
Veterinário
FAFRAM
Ituverava.SP. 2016.

no trato urinário, o que foi inibido pela terapia antimicrobiana. São necessários mais estudos,
porem pode-se afirmar que a uretra tem grande capacidade de regeneração mesmo com
distancia entre as bordas.
Referências
Archibald J, Owen R. Urinary sistem, In: Archibald J:.Canine Surgery. California: AVP- 1974. p.
629-701.
Fossum TW, Hedlund CS, Hulse DA, et al. Cirurgia de Pequenos Animais 1ed. São Paulo: Editora
Roca; 2002, p. 533-70.

Resultados e discussão
Trauma de uretra acompanhado por fratura de pelve por acidente automobilístico foi relatado
por Archibald (1974) o que neste trabalho se difere pelo fato de que o animal apresentou
rutura 10 dias após a o acidente.

Fossum TW, Hedlund CS, Hulse DA, et al. Cirurgia de Pequenos Animais 1ed. São Paulo: Editora
Roca; 2008, p. 533-70.
Lopez JA, Valle J, Timon A, et al. Use of autologous buccal mucosal graft for urethral surgery
in males. Eur Urol 1996; 29: 227- 30.

Por ser um tecido de rápida cicatrização, foi estimado um período de 20 dias para que a lesão
na uretra se revitalizasse e a sonda fosse removida, evitando alguns fatores que atrasassem a
cicatrização, como o extravasamento de urina, ou ate mesmo estenose da luz uretral (Morey
et al. 1996).

Morey AF, McAninch JW. Technique of harvesting buccal mucosa for urethral reconstruction.
J Urol 1996; 155:1696-7.
NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Urolitíase canina. In: NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina Interna
de Pequenos Animais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. p.506- 15.

Pelo longo tempo em que a o animal permaneceu sondado havia grande risco de uma infecção
vesical como foi citado por Thomas J.E. (1979) que observou que a presença de um cateter
intravesical é um dos principais fatores de infecção no trato urinário. Devido a esse risco a
animal foi mantido em terapia antimicrobiana até o momento em que a sonda foi removida.

Pecheman JrRD. Urinary trauma in dogs and cats: a review. J Am An Hosp Assoc 1982; 18: 336.

Como descrito na literatura, o tempo de cicatrização estimado para a uretra em procedimento
onde se consegue realizar uma aposição das bordas gera em torno de 7 a 10 dias (Fossum
2002), o que neste trabalho foi um desafio pois no procedimento cirúrgico observou uma
impossibilidade de aproximação das bordas ventrais o que gerou a necessidade um período
maior de tempo para que o tecido percorresse aproximadamente 2 cm utilizando a sonda
como apoio.
Conclusão

Thomas JE. Urinary tract infection induced by intermitent urethral catheterization in dogs. J
Am Vet Med Assoc 1979; 174: 705-7.
VAC, M. H. Sistema urinário: rins, Ureteres, bexiga urinária e uretra.-In: CARVALHO, C. F. Ultrasonografia em pequenos animais. Roca: São Paulo, 2004, Cap.10, p. 140.
Palavras-chave: Uroperitonio; próstata;Trauma pélvico; uretrocistografia.
Key words: Uroperitonio; prostate, pelvic trauma; urethrocystography.

Como já descrito na literatura, foi observado também neste trabalho, uma rápida
cicatrização do tecido uretral levando em consideração a extensão da lesão. O fato de que
o animal esteve sondado por um período longo aumentou a possibilidade de uma infecção

ISSN 21774780

152

Investigação, 16:1-201
(Suplemento 1): Anais do
CBCAV 2016

BIANCHINI M1, DIB RA1, FERNANDES WR2, ANDRADE FS3, DUARTE DM4, ZOPPA ALV5, SILVA
LCLC5, CORRÊA RR5

RESSECÇÃO EM BLOCO DE PÊNIS E
PREPÚCIO, COM RETROVERSÃO DO
PÊNIS E URETROSTOMIA PERINEAL,
EM EQUINO COM CARCINOMA DE
CÉLULAS ESCAMOSAS – RELATO DE
CASO
¹ Médicos Veterinários Residentes do Hospital Veterinário da FMVZ-USP
² Professor Doutor do Departamento de Clínica Médica da FMVZ-USP
³ Pós-graduando do Departamento de Cirurgia da FMVZ-USP
4Pós-graduando do Departamento de Cirurgia da FMVZ-USP
5Professor Doutor do Departamento de Cirurgia da FMVZ-USP

Av. Orlando Marques de Paiva 87, São Paulo, SP, CEP 05508-270, e-mail: bianchini@usp.br.
Introdução

HARREVELD, 2007; VAN DEN TOP, 2008; KNOTTENBELT, 2011; RABBERS, 2014). O tratamento
cirúrgico consiste na excisão da massa por meio de postectomia, falectomia parcial, ressecção
em bloco do pênis e prepúcio com retroversão do pênis e uretrostomia pré-escrotal ou perineal
(SCHUMACHER, 2012). A ressecção em bloco com uretrostomia é indicada em casos onde há
mestástase para linfonodos regionais ou se o pênis previamente amputado parcialmente
apresentar recidiva da neoplasia. Apesar dessa abordagem ser agressiva, o prognóstico é
reservado (MAY et al., 2002). Há uma ampla variedade de tratamentos para o carcinoma de
células escamosas. Massas pequenas e superficiais respondem bem à quimioterapia com
pomada de fluoruracila aplicada a cada duas semanas, enquanto formações maiores e mais
profundas necessitam de crioterapia ou laser além da excisão cirúrgica (SCOTT; MILLER, 2011;
BRINSKO et al., 2011).

Qualquer tipo de neoplasia pode acometer o tegumento da genitália externa de equinos
machos, porém, o carcinoma de células escamosas é o tipo mais frequente em pênis e
prepúcio (BRINSKO et al., 2011; BACCARIN et al., 2011; GAUGHAN, VAN HARREVELD, 2007).
Apesar de existirem relatos de metástase, a malignidade deste tipo de neoplasia é baixa e as
lesões tendem a ser mais localizadas, se apresentando como placas pálidas, ulcerações ou
lesões verrucosas (BRINSKO et al., 2011 GAUGHAN, VAN HARREVELD, 2007). Para o diagnóstico
do carcinoma de células escamosas é necessário o exame físico completo, com inspeção
e palpação dos tecidos acometidos, assim como a palpação do tecido linfoide adjacente.
O exame histopatológico é obrigatório para a confirmação da doença (GAUGHAN; VAN
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Objetivo

média da região perineal, aproximadamente 20 cm distal ao ânus, foi realizada uma incisão
de aproximadamente 10 cm de comprimento em sentido vertical, seguida da divulsão
do tecido subcutâneo até exposição da base do pênis. O tecido da região inguinal foi
divulsionado de forma romba a fim de se formar um túnel no subcutâneo, conectando
esta região à incisão criada distalmente ao ânus. O pênis então foi retrovertido por dentro
deste túnel até a exposição de seu coto através da incisão perineal. Um novo torniquete
foi posicionado na base do pênis e em seguida foi realizada a falectomia pela técnica de
Williams. Este procedimento se fez necessário pois a extensão das formações neoplásicas
chegava próximo à base do pênis, e a ressecção em bloco anteriormente realizada facilitou
a retroversão do órgão. Foi feito o isolamento da uretra, incisão do corpo esponjoso da
mesma e exposição da sonda. O corpo cavernoso do pênis foi ocluído pela sutura da túnica
albugínea, e a mucosa uretral foi suturada no conjuntivo externo ao corpo cavernoso da
uretra. A mucosa uretral foi também ancorada na pele nos bordos da incisão perineal, a fim
de se formar o óstio para a micção. A sonda uretral foi mantida e fixada à pele. No espaço
resultante da amputação em bloco, na linha média hipogástrica, foram posicionados oito
drenos de Penrose em suas laterais e o espaço morto foi reduzido com sutura em padrão
contínuo. O tecido subcutâneo e a pele foram suturados também em padrão contínuo. O
animal recebeu por 7 dias antibioticoterapia com 20.000 UI de penicilina benzatina BID, 6,6
mg/kg de gentamicina SID, e 2,2 mg/kg BID de cetoprofeno, além de receber omeprazol
durante todo o período de internação. Foi colocado um cateter epidural para administração
de 0,1 mg/kg de morfina, BID, por 7 dias, e SID por mais 7 dias.
Resultados

Descrever o tratamento cirúrgico do carcinoma de células escamosas em pênis e prepúcio
de um equino, e compará-lo com as descrições da literatura a respeito do tema.
Metodologia
Um equino, macho castrado, campolina, alazão, 15 anos, foi atendido no serviço de Clínica
Médica de Equinos do HOVET-USP, cuja queixa principal era de apresentar lesões ulceradas
e pendulares em pênis há mais de um ano. O animal havia sido submetido à exérese e
termocauterização das formações, porém, após recidiva, optou-se por amputação parcial
do pênis. O animal havia se recuperado bem do procedimento cirúrgico realizado na
propriedade, porém, após quatro meses, o mesmo apresentou nova recidiva e complicações,
como hematúria e disúria, motivo pelo qual foi encaminhado ao hospital veterinário.
À inspeção da região inguinal notaram-se crostas sanguinolentas no óstio prepucial
e espessamento regional, com massa irregular e verrucosa se insinuando para o meio
externo, com odor fétido. Após administração de 0,1 mg/kg de acepromazina, o pênis pode
ser examinado. A lâmina interna do prepúcio e o coto do pênis do animal apresentavam
lesões proliferativas verrucosas e ulceradas, com presença de secreção piosanguinolenta,
mas os linfonodos inguinais não apresentavam aumento de tamanho. Após antissepsia,
foi coletado um fragmento da lesão para exame histopatológico. Devido ao extenso
acometimento dos tecidos de pênis e prepúcio e à recidiva da formação, além do exame
histopatológico confirmar carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado,
ulcerado e infiltrativo, decidiu-se por realizar amputação em bloco do pênis e prepúcio. O
pré-operatório consistiu de jejum alimentar de 12 horas, administração de 10.000 UI de
soro antitetânico, início da antibioticoterapia, utilizando penicilina benzatina da dose de
20.000 UI/kg BID e terapia anti-inflamatória e analgésica com cetoprofeno na dose de 2,2
mg/kg, além de omeprazol na dose de 4 mg/kg. O animal foi mantido sob anestesia geral
inalatória e posicionado em decúbito dorsal. Foi realizada uma incisão elíptica ao redor do
óstio prepucial, e em seguida, divulsão romba do tecido conjuntivo e ligadura dos vasos
sanguíneos aparentes. A partir dessa divulsão os tecidos doentes do prepúcio e pênis foram
isolados até a chegada em uma porção mais proximal do pênis que se encontrava saudável.
Um torniquete foi posicionado na base do pênis e os tecidos doentes divulsionados foram
excisados em bloco. Após a ressecção, a uretra pode ser visualizada e sondada. Na linha

O curativo da ferida cirúrgica foi realizado quatro vezes por dia, utilizando-se água corrente
e sabão, e administração tópica de nitrofurazona e repelente em pó. Os drenos de Penrose
foram removidos no quarto dia pós-operatório e a sonda uretral foi trocada periodicamente. A
região inguinal do animal apresentou edema moderado e sensibilidade dolorosa à palpação,
e o animal apresentava hematúria constante. Decidiu-se prolongar a antibioticoterapia com
ceftiofur, na dose de 5mg/kg, SID. A ferida perineal apresentou deiscência e hemorragia
leve após o sétimo dia pós-operatório, com necrose e formação de tecido de granulação.
Como adjuvante no tratamento da ferida, foi realizada ozonioterapia em dias alternados. A
sonda uretral foi removida no 45º dia pós-operatório, momento em que o animal já urinava
normalmente e a cicatrização da uretrostomia estava completa. No entanto, a cicatrização
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da região hipogástrica e inguinal não evoluiu bem, apresentando edema severo e drenagem
de secreção purulenta, motivo pelo qual se iniciou lavagem da região com auxílio de sonda e
solução a 1% de PVPI tópico, massagem com pomada de beladona e compressa quente. Este
tratamento se manteve por aproximadamente 30 dias, período o qual as feridas estavam
com boa cicatrização, sem sinais de infecção e sem dor. O animal recebeu alta médica após
60 dias da cirurgia, retornando para a propriedade apenas com recomendações de realizar
higienização da região da uretrostomia.
Discussão
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No caso relatado, o equino já havia sido submetido à exérese e termocauterização das
formações, e posteriormente a amputação parcial do pênis, sem sucesso terapêutico. Além
disso, o animal possuía comprometimento da porção livre do pênis e lâmina externa e
interna do prepúcio, o que indicava que o único tratamento que poderia resultar em algum
sucesso seria a ressecção em bloco e retroversão do pênis (SCHUMACHER, 2012; MAIR et al.,
2000; MAY et al., 2002). De acordo com Schumacher (2012), as complicações da falectomia
parcial e ressecção em bloco incluem hemorragia pós-operatória, dor, edema, deiscência de
pontos, infecção e obstrução da uretra. Dentre essas complicações, o paciente apresentou
dor, que foi controlada com a colocação de cateter epidural e administração de morfina,
além de edema severo e drenagem purulenta na região inguinal e deiscência dos pontos na
região da uretrostomia. Após estas complicações, optou-se por mudar a antibioticoterapia
e estabelecer um tratamento adjuvante para controlar a infecção, o que contribuiu para o
sucesso do tratamento preconizado no hospital. Para não ocorrer obstrução uretral, optou-se
em realizar a retirada da sonda apenas quando a região estivesse completamente cicatrizada
e o animal não apresentasse mais hematúria e dor para urinar, o que ocorreu com 45 dias de
pós-operatório.
Conclusão
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Apesar de a falectomia parcial em bloco com retroversão do pênis e uretrostomia perineal
ser um procedimento cirúrgico agressivo e de prognóstico reservado, obteve-se sucesso no
caso relatado,e mesmo com intercorrências no pós-operatório, o animal recebeu alta com a
função urinária reestabelecida e sem sinais de recidiva.

Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas. Pênis. Prepúcio. Falectomia. Uretrostomia.
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Introdução

(PARGANA, 2009). Estes vasos são responsáveis por irrigar o plexo subdérmico, melhorando a
perfusão sanguínea e permitindo criar retalhos cutâneos com uma área duas vezes superior
à dos retalhos de padrão subdérmico. Esta técnica reconstrutiva exige um conhecimento
anatômico de áreas cutâneas irrigadas por estes vasos específicos. Na técnica empregada,
o retalho cutâneo vascularizado é desconectado do leito doador e levado ao leito receptor
para reparar a ferida (HEDLUND, 2008; PAVLETIC, 2010; CASTRO et al., 2015).
Objetivo

Nos últimos anos, inúmeras e inovadoras técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas e debatidas
por pesquisadores para o tratamento de neoplasias. Paralelamente, a busca por novas
técnicas para a reconstrução de defeitos secundários a extensas ressecções em oncologia
foram igualmente discutidas (PARGANA, 2009). A cirurgia reconstrutiva está subdividida em
diversas técnicas, dentre elas, o retalho cutâneo pediculado define-se como uma porção de
pele e tecido subcutâneo, parcialmente destacada de uma região doadora, transferida para
uma região receptora com a finalidade de cobrir um defeito. Esse retalho possui em sua base
vasos sanguíneos responsáveis pela manutenção da vitalidade tecidual deste segmento
(CASTRO et al, 2015), e geralmente permite a cobertura imediata de uma ferida (HEDLUND,
2008).

O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de correção de extensa falha cutânea
em região facial em cão, após exérese de neoplasia, utilizando-se a técnica reconstrutiva de
retalho de padrão axial auricular caudal.
Metodologia

Os retalhos cutâneos podem ser classificados quanto à vascularização em retalhos cutâneos
de padrão subdérmico, por constituírem apenas a vascularização do plexo subdérmico, e
retalho cutâneo de padrão axial que inclui artérias e veias cutâneas diretas em sua base

Foi atendido no Hospital Veterinário “Professor Firmino Mársico Filho” (HUVET) da
Universidade Federal Fluminense (UFF), um cão, macho, de 10 anos de idade, castrado, com
queixa de apresentar aumento de volume em região periocular esquerda, com protusão
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do globo ocular há 15 dias. O paciente apresentava neoformação abaixo da pálpebra inferior
esquerda medindo aproximadamente 2,5cm x 4cm, consistência macia a firme, formato
irregular, aderida a musculatura, não ulcerada, com ausência de alopecia e pigmentação. Há
um ano, apresentou nódulo em mesma região, diagnosticado como hemangiopericitoma a
partir de exame histopatológico, sendo a suspeita clínica direcionada à possível recidiva local
da doença. Ao exame físico foi evidenciada protusão do globo ocular e blefaroespasmo. Como
exames complementares foram solicitados: tomografia computadorizada de crânio, avaliação
hematológica, bem como radiografia torácica e ultrassonografia abdominal, para estadiamento
clínico da doença. Os exames de imagem revelaram ausência de metástases visíveis e os
exames laboratoriais encontravam-se dentro da normalidade para a espécie. A tomografia não
foi realizada, sendo solicitada radiografia da região da face, a qual revelou aumento de volume
de tecidos moles em face. O paciente foi submetido à biopsia incisional do nódulo para análise
histopatológica, confirmando a suspeita de hemangiopericitoma. Após o diagnóstico, optouse pela exérese cirúrgica da massa, respeitando a margem de lateralidade e consequentemente
exenteração do globo ocular afetado.

do retalho, pinças backhaus foram distribuídas para acomodação homogênea do retalho
antes da realização da sutura de aposição entre o leito doador e receptor. Pontos simples
separados com fio de náilon número 3.0 foram realizados para coaptação entre as bordas
do retalho e o leito receptor. O mesmo padrão de sutura foi aplicado para o fechamento da
ferida do leito doador.
No pós-operatório imediato foi realizada bandagem compressiva, sendo prescrito: analgésicos,
antiinflamatório não-esteroidal e antibioticoterapia sistêmica. As trocas de bandagens foram
realizadas a cada 48 horas e conduzidas pela equipe cirúrgica, adaptando a bandagem de
acordo com a avaliação clínica do retalho.
Resultados
Não houveram intercorrências no pré e transoperatório. A primeira avaliação pós-operatória
da ferida cirúrgica ocorreu 48 horas após o procedimento cirúrgico e não foram evidenciadas
complicações como necrose do retalho, hematoma, deiscência de sutura, seroma e infecção.
Essas complicações também não foram observadas nas avaliações subsequentes. Os pontos
foram removidos em sua totalidade ao 21° dia de pós-operatório. O paciente foi encaminhado
para o setor de oncologia veterinária onde foi submetido a tratamento quimioterápico.
Discussão

A extensão da massa, aliada à localização anatômica em área desprovida de pele doadora, e
subcutâneo frouxo impossibilitavam o fechamento primário da ferida cirúrgica, optando-se
pela reconstrução do defeito a partir da técnica de cirurgia reconstrutiva do retalho de padrão
axial auricular caudal. Para a realização da técnica, o paciente foi posicionado em decúbito
lateral com o membro torácico em extensão relaxada de modo que a escápula permaneceu
perpendicular ao tronco. Foi delineada a incisão ao redor do globo ocular esquerdo incorporando
todo tecido comprometido pelo aumento de volume, sendo realizada a exenteração do globo
ocular afetado. Com base na dimensão do defeito realizado na face, iniciou-se o planejamento
para a confecção do retalho de padrão axial auricular caudal. Para essa finalidade, foi delineado
um retalho com a base centrada sobre a face lateral da asa do atlas. Foi demarcada uma linha
de incisão caudal paralela à base, em um ponto rostral em relação à espinha da escápula, pela
necessidade de criar um retalho longo o suficiente para recobrir o defeito. Posteriormente,
foram realizadas incisões dorsal e ventral, conectando a linha caudal, respeitando a largura
adequada para o fechamento do leito receptor. Após incisar as linhas dorsal, ventral e caudal,
o retalho foi destacado profundamente ao nível do músculo platisma até a identificação dos
ramos esternocleidomastoideos da artéria auricular caudal. Foi criada então uma incisão em
ponte para acomodação do retalho permitindo o recobrimento do leito receptor. Após a rotação

A necessidade de criação de um retalho extenso não comprometeu a vitalidade do retalho da
forma em que foi empregado, de modo que não foram observadas complicações inerentes
a hipovascularização. Segundo Paviletc (2010) a presença de uma artéria cutânea direta
observada nos retalhos de padrão axial permite a confecção de retalhos duas vezes maiores
quando comparado aos retalhos de padrão subdérmico.
O retalho de padrão axial auricular caudal é indicado para reconstruir defeitos ipso ou
contralaterais envolvendo a cabeça e pescoço, podendo estender-se rostralmente para cobrir
defeitos na área dorsal da órbita, ventrais à órbita e após enucleação ocular, conforme foi
realizado neste caso. CASTRO et al. (2015), afirmam que para execução de técnicas envolvendo
retalhos de padrão axial o conhecimento anatômico da dinâmica da vascularização cutânea
é de fundamental importância. Assim como descrito por Hedlund (2008), o angiossoma
originado a partir dos ramos esternocleidomastoideos da artéria e veia auriculares caudais,
foram localizados entre a face lateral da asa do atlas e o canal auditivo vertical, e este

ISSN 21774780

157

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

dirigia-se caudodorsalmente em direção a escápula. Dessa forma, a divulsão do retalho foi
interrompida a aproximadamente 1 cm caudal em relação à base da cartilagem escutiforme
da orelha externa com objetivo de preservar a integridade da artéria auricular caudal e
consequentemente a vitalidade tecidual da porção de pele escolhida como doadora.

Pavletic, M.M. 2007. Pele e órgãos anexos. In: Slatter, D. Manual de Cirurgia de Pequenos
Animais. 3 ed. v 1. Manole. São Paulo. pp. 292-321.
Palavras-chave: cão, cirurgia reconstrutiva, retalho axial
Key words: dog, reconstrutive surgery, axial flap

O excesso de tensão, torção e comprometimento da vascularização são fatores frequentemente
associados a complicações relacionadas ao emprego de técnicas de cirurgia reconstrutiva
(HEDLUND, 2008). Neste caso, para evitar ou minimizar essas complicações, a conduta seguiu
os princípios de cirurgia plástica proposto por Castro et al. (2015) que envolve planejamento
cuidadoso, avaliação da ferida e sua localização anatômica, avaliação da elasticidade da
pele, emprego de técnica cirúrgica meticulosa e atraumática. De modo a contribuir para o
transoperatório sem intercorrências e ausência de complicações pós-operatórias.
Conclusão
A técnica cirúrgica reconstrutiva do retalho de padrão axial auricular caudal mostrouse eficaz para reconstrução de defeito em região facial em cão. O planejamento cirúrgico
adequado é de suma importância para minimizar resultados indesejáveis, e promover uma
técnica ideal.
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Introdução

é a terapia de escolha, podendo ser associada ao tratamento quimioterápico adjuvante
(LIPTAK, 2007; STEWART et al. 2012).
Objetivo

As técnicas cirúrgicas reconstrutivas ou reparadoras, no cenário atual da cirurgia veterinária,
estão sendo cada vez mais utilizadas, principalmente após a exérese de neoplasias. Ao
escolher a técnica adequada, é fundamental considerar a localização anatômica, o tamanho
da lesão, a disponibilidade de pele, as linhas de tensão, a qualidade do leito da ferida, o
suprimento sanguíneo regional e a elasticidade do tecido ao redor (PAVLETIC, 2007). Além
disso, o conhecimento do cirurgião é primordial, a fim de proporcionar resultados mais
satisfatórios, preservando a estética e a função local sempre que possível (PAVLETIC, 2007;
HEDLUND, 2008; KIRPENSTEIJN e HAAR, 2013). Uma técnica cuidadosa e atraumática,
acompanhada de um planejamento preciso, são essenciais para evitar excesso de tensão,
retorsão e comprometimento circulatório (HEDLUND, 2008).

O objetivo do seguinte trabalho é relatar o emprego de técnica reconstrutiva por meio
de retalho de padrão axial genicular na correção de ferida cirúrgica, após exérese de
hemangiossarcoma cutâneo em membro pélvico esquerdo de um cão.
Metodologia
Um cão, de aproximadamente 12 anos de idade, sem raça definida deu entrada no Hospital
Universitário de Medicina Veterinária Prof. Firmino Mársico Filho (HUVET), da Universidade
Federal Fluminense em 2015. A queixa principal era uma lesão em membro pélvico esquerdo,
arredondada, ulcerada, friável e sanguinolenta, medindo cerca de 5 centímetros de diâmetro,
em seu maior eixo, confirmada no exame clínico. Na citologia aspirativa por agulha fina da
lesão, sugeriu-se hemangiossarcoma. Após realização de exames pré-operatórios de rotina,
foi realizada sessão de quimioterapia citorredutora utilizando doxorrubicina 30 mg/m² e,

O hemangiossarcoma (HSA) é uma neoplasia maligna, com origem nas células endoteliais
vasculares, comumente observada em cães de pelo curto, na pele das regiões inguinal,
abdominal ventral e medial da coxa. A excisão cirúrgica com obtenção de margens adequadas
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após 7 dias, havendo redução considerável do tumor, o paciente foi encaminhado para
procedimento cirúrgico. Foram realizadas técnicas de cirurgia oncológica para exérese do
tumor com amplas margens de segurança laterais e profundas, o que impossibilitou a rafia
por aproximação dos bordos da ferida. Utilizou-se então a técnica de cirurgia reparadora de
retalho de padrão axial genicular, de acordo com KIRPENSTEIJN e HAAR, 2013. O animal foi
posicionado em decúbito lateral com o membro pélvico esquerdo mantido em extensão
relaxada, o planejamento do retalho foi realizado com a demarcação da pele usando lápis
dermográfico. Foram traçadas duas linhas, uma cranial 1 cm proximal para a patela e outra
caudal 1,5 cm distais à tuberosidade tibial, ambas na na face lateral da coxa, seguindo
dorsalmente e paralelamente ao fêmur, e terminando na base do trocanter maior, onde foi
traçada a linha dorsal ligando a cranial e caudal. A base do retalho foi mantida mais larga. A
pele foi incisada ao longo das linhas pré-delimitadas e o retalho foi destacado por divulsão
meticulosa do subcutâneo, sendo elevado e rotacionado sobre o defeito. Para permitir a
acomodação do retalho, foi necessário a criação de uma incisão em ponte ligando o leito
doador ao leito receptor. Foram distribuídas pinças de Backhaus para coaptação homogênea
entre as bordas da ferida cirúrgica. Posteriormente, iniciou-se a dermorrafia entre a pele
doadora e o leito receptor por meio de sutura em padrão de pontos simples separados,
utilizando fio de nylon número 3-0, o mesmo padrão seguiu para sutura do leito doador.

pós-operatórios, iniciou-se o protocolo quimioterápico com 5 sessões de doxorrubicina 30
mg/m² + ciclofosfamida 250 mg/m² a cada 21 dias. No 21° dia pós-operatório foi realizada
retirada parcial dos pontos e com 30 dias pós-operatórios os pontos foram retirados por
completo, demonstrando total incorporação do retalho ao leito receptor. Até a presente
data, não ocorreu recidiva do tumor ou metástases à distância.
Discussão
De acordo com Liptak (2007), a quimioterapia citorredutora é indicada, em geral, antes da
cirurgia, com a finalidade de reduzir o risco de metástases ou promover a redução de tumores
possíveis de tratamento locorregional, corroborando para a escolha de tal procedimento
prévio à excisão cirúrgica, por se tratar de um local de difícil síntese. O objetivo da excisão
cirúrgica dos tumores malignos de pele é conseguir ampla e completa margem de tecido
normal, em três dimensões, visando cirurgia curativa. O hemangiossarcoma (HSA) cutâneo no
cão é classificado clinicamente de acordo com a profundidade. Para HSA cutâneo superficial
restrito à derme, e estendendo-se para o tecido subcutâneo, como observado neste paciente,
a adequação das margens cirúrgicas livres torna-se mais acessível do que para os que
invadem o músculo e a fáscia. A utilização de técnicas cirúrgicas reconstrutivas caracteriza
uma ferramenta importante para possibilitar a adequação das margens e fechamento do
defeito, sem que haja a necessidade de reintervenções (STEWART et al. 2012), como foi
notado neste caso.

No pós-operatório imediato foi realizada bandagem de média compressão. Foi prescrita
antibioticoterapia a base de cefalosporina, antinflamatório não-esteroidal e analgésico
opióide no pós-operatório mediato. As revisões com trocas de bandagem foram realizadas
pela equipe de cirurgia do HUVET-UFF a cada 48 horas. A bandagem compressiva foi realizada
durante os 7 primeiros dias de pós-operatório. O material excisado foi encaminhado para
exame histopatológico.

Retalhos de padrão axial são retalhos pediculados irrigados por artéria e veia cutânea
direta em sua base e, dessa forma, são mais eficientes, uma vez que apresentam um índice
maior de sucesso em comparação aos retalhos pediculados subdérmicos, os quais possuem
somente irrigação proveniente do plexo subdérmico (PAVLETIC, 2007; HEDLUND, 2008). O
retalho de padrão axial genicular baseado no pedículo da artéria genicular localiza-se na
face lateral e distal da coxa e pode ser utilizado para recobrir defeitos na tíbia lateral e medial
e na articulação tibiotársica, dependendo da conformação individual do paciente. Logo, os
retalhos provenientes de áreas adjacentes ao leito receptor constituem-se do método mais
prático de oclusão de feridas não acessíveis à oclusão direta (PAVLETIC, 2007), reforçando a
escolha da técnica utilizada.

A quimioterapia neoadjuvante permitiu a citorredução de cerca de 95 % da massa. Não houve
nenhuma intercorrência transoperatória no procedimento. A vitalidade tecidual em toda a
extensão de pele envolvida no processo de reconstrução foi mantida, não sendo observadas
complicações inerentes a hipovascularização. No 5° dia de pós-operatório estiveram presentes
alguns pontos de deiscência de sutura no local do retalho, porém a cicatrização ocorreu por
segunda intenção (leito doador) em área de maior tensão sobre a linha de sutura. O exame
histopatológico confirmou hemangiossarcoma com margens cirúrgicas livres. Aos 10 dias

Complicações dos retalhos do tipo padrão axial, em geral, incluem infecções, deiscência de
sutura, drenagem da ferida, formação de seroma, formação de cicatriz excessiva, e necrose
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de tecido distal ao retalho (LIPTAK, 2007; HEDLUND, 2008). Neste caso, observou-se apenas a
ocorrência de deiscência de sutura em uma pequena região do retalho, a qual cicatrizou por
segunda intenção, sem prejudicar o resultado final da técnica.
Conclusão
A correção do defeito na região de membro pélvico esquerdo, a partir da técnica reconstrutiva
do retalho de padrão axial genicular, mostrou-se eficaz por se tratar de uma área de pouca
elasticidade do tecido ao redor, sendo de difícil síntese. Além disso, permitiu margens
cirúrgicas livres, minimizando as chances de recidiva e, dessa forma, proporcionando maior
qualidade de vida e sobrevida ao paciente.
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Introdução

veias cutâneas diretas (HEDLUND, 2008). Os retalhos de padrão subdérmico são classificados
de diversas formas, entre elas os retalhos rotacionais são caracterizados por retalhos locais
girados sobre um defeito, com o qual compartilham uma borda comum.

A região perineal é alvo de afecções que provocam perda de grande parte de pele, subcutâneo
e musculatura. Dentre estas, as neoplasias perineais são frequentemente relatadas em cães.
Neoplasias perineais são tumores que se desenvolvem sobre ou próximo ao ânus originandose mais comumente a partir das glândulas ou a partir de sacos anais. A remoção cirúrgica da
neoplasia é o tratamento de escolha em tumores ressecáveis (DALECK et al, 2008). Quando
a integridade da pele é comprometida com perda significativa de tecido, se faz necessário o
emprego de técnicas cirúrgicas reconstrutivas (PAVLETIC, 2010).

A cirurgia reconstrutiva da região do períneo é considerada uma das técnicas mais complicadas
entre as cirurgias reconstrutivas de cães e gatos. No entanto, poucos artigos científicos
relacionados ao uso de retalhos nessa região são publicados (CASTRO et al, 2015).
Objetivo
Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de correção de extensa falha cutânea
após exérese de adenoma de glândulas perineais em cão, a partir da utilização do retalho
rotacional de plexo subdérmico, bilateralmente.
Metodologia

Retalhos pediculados são definidos por uma porção de pele e tecido subcutâneo,
parcialmente destacados de uma região doadora, transferidos para uma região receptora,
com a finalidade de cobrir um defeito, possuindo em sua base vasos sanguíneos responsáveis
pela manutenção da vitalidade tecidual deste segmento (PAVILETIC, 2010; HEDLUND, 2008).
Podem ser classificados como retalho de plexo subdérmico, quando o segmento de pele
conta com a vascularização do plexo subdérmico, ou retalhos de padrão axial com artérias e

Foi atendido no Hospital Universitário de Medicina Veterinária “Professor Firmino Mársico
Filho” (HUVET) da Universidade Federal Fluminense em 2015, um canino, macho, da raça
Poodle, de 15 anos de idade, pesando 9 quilos. O paciente apresentava dois nódulos em
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região perianal, um localizado abaixo da cauda próximo à sua base, com 4 cm de diâmetro em
seu maior eixo, aspecto firme e aderido e, o outro, localizado à direita do ânus, com cerca de 3
cm em seu maior eixo, aspecto macio e não aderido, ambos com evolução de aproximadamente
1 ano. Procedeu-se ao estadiamento clínico e oncológico do paciente, a partir do exame físico
e citologia por agulha fina (CAF) dos nódulos, além de exames complementares (hemograma,
bioquímica sérica, raio-x de tórax e ultrassonografia abdominal). Os exames apresentaram
resultados dentro dos padrões de normalidade para espécie, sem evidências radiográficas e
ultrassonográficas de metástases, e a análise citológica foi sugestiva de adenoma perianal e
cisto epidérmico, respectivamente.

As doenças neoplásicas são comumente observadas na região perineal de cães (DALECK
et al, 2008). Os tumores mais frequentemente observados incluem adenoma de glândula
sebácea, adenocarcinoma de glândula sebácea e apócrinas, e adenocarcinoma de glândula
do saco anal (FARESE e WITHROW, 2013). No caso em questão, tratava-se de adenoma de
glândulas hepatoides, neoplasia benigna das glândulas perineais. Dentre as modalidades
terapêuticas indicadas para o tratamento dessas afecções, a exérese cirúrgica é amplamente
utilizada (FARESE e WITHROW, 2013), associada à orquiectomia, uma vez que essas neoplasias
são consideradas hormônio-dependentes por expressarem significativa quantidade de
receptores androgênicos (DALECK et al, 2008). Dessa forma, a exérese cirúrgica do nódulo foi
realizada associada à orquiectomia com a finalidade de evitar recidivas locais.

Optou-se pela exérese dos nódulos, associada à orquiectomia com ablação da bolsa escrotal
como forma de tratamento. Para a síntese, devido à grande extensão do defeito, realizouse a técnica reconstrutiva do retalho rotacional do plexo subdérmico, de forma bilateral. O
animal foi posicionado em decúbito ventral com a cauda levantada e fixada sobre as costas,
e os retalhos foram delimitados em forma de arco em direção ao flanco, bilateralmente,
de acordo com o diâmetro do defeito, sendo o comprimento da incisão cerca de 4 vezes o
comprimento da linha base do defeito, conforme descrito por CASTRO et al, 2015. Realizou-se
incisões na área delimitada e a pele foi divulsionada cuidadosamente, a fim de mobilizá-la sem
tensão para cobrir totalmente o defeito. Após o recobrimento, iniciou-se o fechamento com
suturas em padrão simples separado com fio inabsorvível Nylon 3-0. Foi prescrita higienização
a cada vez que o animal evacuasse, lactulose até novas recomendações, antibioticoterapia,
antinflamatórios não-esteroidais e analgésicos opióides no pós-operatório mediato. O material
excisado foi encaminhado para exame histopatológico.
Resultados

Retalhos pediculados são definidos por uma porção de pele e tecido subcutâneo,
parcialmente destacados de uma região doadora, transferidos para uma região receptora,
com a finalidade de cobrir um defeito, possuindo em sua base vasos sanguíneos responsáveis
pela manutenção da vitalidade tecidual deste segmento (PAVILETIC, 2010 ; HEDLUND, 2008).
Podem ser classificados como retalho de plexo subdérmico, quando o segmento de pele
conta com a vascularização do plexo subdérmico, ou retalhos de padrão axial com artérias e
veias cutâneas diretas (HEDLUND, 2008). No caso em questão as regiões cutâneas escolhidas
como doadoras possuem apenas o plexo subdérmico de acordo com a caracterização da
distribuição anatômica dos angiossomas em cães e gatos descrita por Paviletic (2010).
A técnica cirúrgica empregada seguiu a classificação de Hedlund (2008), que define os retalhos
rotacionais como retalhos locais girados sobre um defeito, com o qual compartilham uma
borda comum. Segundo Bellah (2006), pouca quantidade de pele está disponível para cobrir
defeitos na região perineal, dificultando a criação de retalhos de plexo subdérmico grandes
o suficiente para transpor e cobrir defeitos extensos. No entanto, não houve dificuldade no
fechamento da ferida em questão pela escolha do retalho rotacional de plexo subdérmico
empregado bilateralmente, ainda não descrito em estudo clínico-cirúrgico como opção para
reconstrução de defeito entre a cauda e o ânus.

No pré e transcirúrgico não houveram intercorrências. Já no pós-cirúrgico, observou-se
uma pequena área de deiscência, tratada por segunda intenção, e secreção de líquido
serosanguinolento em pouca quantidade. Apesar das complicações, a cicatrização do local
ocorreu da forma esperada. A análise histopatológica confirmou o diagnóstico de adenoma de
glândulas perineais, conferindo um bom prognóstico ao caso.

Castro et al. (2015), afirmam que a conduta pós-operatória deve ser feita com a finalidade
de evitar complicações comuns à região perineal, geralmente relacionadas à infecção com
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consequente deiscência de sutura. Dessa forma, é importante a orientação quanto à limpeza
constante da região, associada a uma alimentação pastosa, além do uso de laxantes, com o
objetivo de reduzir o esforço durante a evacuação do paciente, evitando tensão na sutura
da ferida cirúrgica. Essa afirmativa corrobora com todos os cuidados adotados na condução
pós-operatória do caso relatado associados à baixa taxa de complicações apresentada.

Key words: perineal region, dog, reconstrutive surgery, rotational flaps

Complicações podem surgir como drenagem de secreção purulenta da ferida, deiscência
parcial de sutura, necrose distal do retalho, infecções e formação de seroma (SLATTER, 2007;
PAVLETIC, 2010). Neste caso, observou-se apenas pequena quantidade de seroma, além de
dois pontos de deiscência, os quais cicatrizaram por segunda intenção.
Conclusão
A utilização da técnica de cirurgia reconstrutiva a partir dos retalhos rotacionais do plexo
subdérmico realizados bilateralmente, para cobrir o defeito criado em região perineal,
mostrou-se eficaz e com complicações mínimas que não comprometeram a recuperação do
paciente.
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Introdução

proprietário relatou ter a confirmação visual da ingestão de uma agulha por parte do
paciente canino no dia anterior. Após esse incidente, o animal apresentou hiporexia e três
episódios de êmese, contudo, permaneceu defecando normalmente. Realizou-se exames
radiográficos com duas projeções (latero-lateral e ventro-dorsal), ambas comprovando a
presença de um objeto radiopaco com formato semelhante a uma agulha nas proximidades
da região pilórica. O exame clínico e os exames sanguíneos realizados apresentaram-se
dentro da normalidade fisiológica. O procedimento cirúrgico escolhido para a remoção do
corpo estranho foi a gastroscopia, visto as suas vantagens em relação aos procedimentos
convencionais.

A ingestão de corpos estranhos é motivo comum de consultas emergênciais na rotina clínica
de pequenos animais (PRATT et al., 2014). Um dos métodos de abordagem para remoção dos
corpos estranhos em trato gastrointestinal é a endoscopia. Ela é uma abordagem mais rápida
e menos estressante para o paciente quando comparado com uma celiotomia exploratória
(NELSON; COUTO, 2001).
Objetivo
Esse relato tem como objetivo demonstrar de forma positiva a utilização de uma videocirurgia
na retirada de um corpo estranho gástrico.
Relato do caso

Foi aplicada a medicação pré-anestésica (MPA), constituida por Metadona (0,35mg/
kg) por via intramuscular. Posteriormente, o paciente foi encaminhado à sala cirúrgica
onde foi posicionado na mesa cirúrgica em decúbito latero-lateral direito e acoplou-se os
equipamentos para monitorização anestésica: eletrocardiograma, pulsoxímetro e doppler
para aferição de pressão arterial sistólica. A indução anestésica foi procedida com Diazepam
(0,3mg/kg) e Propofol (4mg/kg), ambos por via intravenosa. A manutenção anestésica foi

Chegou ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(HCV-UFRGS) no mês de abril, para atendimento, um animal da espécie canina, fêmea SRD,
pesando 16,2kg, com 21 meses de idade.
Ao dar entrada no hospital, o paciente passou por consulta e avaliação clínica, onde o
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realizada com anestesia inalatória, precedida com Isofluorano e O2 a 100%.

A decisão por parte do clínico em solicitar inicialmente exames de radiografia simples
abdominal foi decisiva. Segundo O’Brien (1978) as radiografias simples são adequadas para
o diagnóstico de corpos estranhos radiopacos, como era o caso da agulha, enquanto as
radiografias contrastadas são indicadas para diagnóstico de corpos estranhos radioluscentes.

Neste caso, foi utilizado um endoscópio flexível da marca Pentax, modelo EPM-300P®.
A vídeocirurgia iniciou com a inserção do endoscópio pela cavidade oral, que percorreu
toda a extensão esofágica e ultrapassou o cárdia até acessar a cavidade estomacal. Com o
endoscópio estabelecido no estômago, iniciou-se a exploração da área em busca do corpo
estranho, a qual se demonstrou dificultosa e prolongada devido a localização da agulha.
Após aproximadamente trinta minutos de investigação foi observado um pequeno pedaço
de linha de costura que conduziu o cirurgião até a região do piloro, local onde cerca de
¾ da agulha encontrava-se inserido na parede estomacal. Com essa informação visual,
conduziu-se a pinça endoscópica até a agulha e teve-se o cuidado de aprender com firmeza
e segurança para evitar a traumatização de outras áreas da mucosa estomacal ou esofágica,
além de evitar o risco de soltar o corpo estranho de volta para o lúmen gastro-esofágico.
O endoscópio foi totalmente removido junto do corpo estranho pela cavidade oral. Após a
remoção do corpo estranho linear pôde-se confirmar que se tratava de uma agulha metálica
com comprimento aproximado de quatro centímetros, acompanhada de linha de costura,
estando em conformidade com o relato do proprietário. No pós-operatório imediato o
paciente foi medicado com Meloxicam (0,1mg/kg) por via intravenosa. O animal não foi
encaminhado para internação, pelo fato de não haver razões para procedê-la, recebendo
alta médica no mesmo dia acompanhada de receita médica de: Sucralfato (0,5g/animal, TID)
via oral por quatro dias e Ranitidina (2mg/kg. BID) via oral por quatro dias.
Discussão

A ingestão de corpos estranhos torna-se um problema significativo quando ocorre
perfuração ou obstrução gastrointestinal ou quando ocorre toxicidade devido a digestão
parcial do corpo estranho (ex. ingestão de zinco) (HARARI, 1999). Dependendo da natureza
do corpo estranho e do grau do risco de obstrução ou perfuração do trato gastrointestinal
(TGI), emprega-se determinado tratamento. Várias terapêuticas podem ser recomendados,
que incluem a monitoração intensiva, indução da êmese, endoscopia e remoção cirúrgica.
O tratamento de escolha geralmente é dependente da experiência do clínico e da infraestrutura hospitalar (PRATT el al., 2014).
A intervenção cirúrgica é recomendada em pacientes que desenvolvem sinais clínicos
ou em pacientes em que os corpos estranhos estão ancorados e não progridem (IKENBERRY
et al., 2011). O autor Harari (1999) declara que objetos pequenos devem ser removidos
por endoscopia, fato que reforça a escolha de tratamento apropriada feita para o paciente
relatado, enquanto objetos ásperos e grandes devem ser removidos por gastrotomia. Outra
alternativa proposta pelo autor é a indução de êmese para determinados objetos, o que
não se aplica para o caso de corpos estranhos lineares, visto o grande potencial perfurante
e traumatizante deles. Segundo Bright (2008) a gastrotomia é uma técnica cirúrgica muito
comum na rotina, onde se acessa o interior do estômago através de uma incisão na parede
do órgão, sendo um procedimento indicado para a remoção de corpos estranhos quando
não há a alternativa endoscópica disponível.

O paciente canino relatado era jovem, acordando com Hedlund e Fossum (2008), que
afirmam ocorrer maior incidência de ingestão de corpos estranhos nesta faixa etária,
porém, recomenda-se sempre suspeitar dessa ocorrência em qualquer paciente que
chegue ao atendimento apresentando êmese aguda ou persistente. Neste caso o animal
apresentou êmese aguda ocasionada pela presença do corpo estranho, o que, segundo os
autores, é resultante da obstrução da saída gástrica, distensão gástrica, irritação da mucosa
gastrointestinal ou associação destes fatores. Entretanto, ressalvam que em algumas ocasiões,
os corpos estranhos gástricos não geram sintomas, constituindo achados acidentais. Weiland
e Schurr (2002) realizaram um estudo retrospectivo em humanos onde concluiram que 65%
dos casos de ingestão de corpos estranhos passam sem incidências.

No presente relato, estavam disponíveis os equipamentos endoscópicos e os profissionais
especializados para a realização do procedimento por videocirurgia, o que segundo Brun
(2014) são as principais limitações encontradas para proceder estas operações minimamente
invasivas. Esta informação enaltece a escolha por esta técnica cirúrgica no paciente em questão.
Treinamento e prática avançados no uso dos equipamentos especializados são requisitos para
adquirir a destreza e habilidades necessárias para o procedimento de videocirurgias (USÓNGARGALLO et al., 2014). Os avanços da medicina em relação a diminuição da invasibilidade
têm reduzido as indicações para laparotomias. A capacidade crescente da endoscopia flexível
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favoreceram uma nova era no tratamento das afecções gastrintestinais. Os orifícios naturais
podem prover o local de entrada para procedimentos cirúrgicos na cavidade abdominal,
evitando assim incisões na parede muscular (BRUN, 2014).

BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders Clínica de Pequenos Animais. 3. ed. São
Paulo: Roca, 2008. p. 647-718.
BRIGHT, R. M. Cirurgia de estômago. Em: BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders Clínica de Pequenos Animais. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008. p. 708-718.

Pode-se afirmar que a escolha por este método foi a mais adequada para o paciente,
levando em consideração as vantagens desta modalidade descritas por Beck et al. (2003) as
quais incluem principalmente a rápida recuperação e a eliminação de incisões, evitando as
complicações associadas ao procedimento, como dor, aderências, maior tempo de internação,
entre outras. Os mesmos autores citam como principais desvantagens desta modalidade a
pouca experiência ainda existente e o uso de instrumentos inapropriados, sendo que essas
limitações foram supridas no caso relatado. O procedimento de gastroscopia realizado
foi bem-sucedido, visto que o corpo estranho que estava causando os sinais clínicos foi
totalmente removido e os sinais clínicos implicantes desta complicação por consequência
cessaram. Segundo Birchard e Sherding (2008) o prognóstico varia de acordo com o tamanho,
conteúdo e grau de comprometimento do corpo estranho no organismo do animal. Nos casos
em que há a remoção total do corpo estranho, o prognóstico é favorável, como no caso do
paciente relatado, o qual compareceu ao HCV para retorno após sete dias do procedimento
da gastroscopia, apresentando-se totalmente recuperado.
Conclusão

BRUN, M.V. Videocirurgia em Pequenos Animais. Santa Maria: Roca, 2014.
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HEDLUND, C.S; FOSSUM, T.W. Cirurgia do sistema digestório. Em: FOSSUM, T.W. Cirurgia de
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NELSON, R.W., COUTO, C.G. Fundamentos de Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
O’BRIEN, T.R. Small intestine. Em: Radiographic diagnosis of abdominal disorders in the dog
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Os corpos estranhos em trato gastrointestinal são considerados comuns na rotina do Médico
Veterinário e normalmente são removidos por procedimentos cirúrgicos com alto grau
de lesão tecidual tendo um pós-operatório delicado. A utilização da vídeo-cirurgia - para
retirada do corpo estranho gástrico não linear - se mostrou eficaz nesse paciente por ser um
procedimento rápido com baixo trauma tecidual e pós-operatório excelente.

USÓN-GARGALLO, J. et al. Validation of a Realistic Simulator for Veterinary Gastrointestinal
Endoscopy Training. Journal of Veterinary Medical Education, v. 41, n. 3, p. 209–217, 2014.
WEILAND, S. T.; SCHURR, M. J. Conservative management of ingested foreign bodies. Journal
of gastrointestinal surgery: official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract,
v. 6, n. 3, p. 496–500, 2002.

Devido a essas características indica-se, sempre que possível, a utilização da endoscopia
como método primário para remoção de corpos estranhos no trato gastrointestinais dos
animais domésticos.
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Introdução

Relato de caso

As principais indicações para procedimentos cirúrgicos nos órgãos reprodutivos de cães são as
neoplasias do pênis e prepúcio (MACPHAIL, 2013; VOELKL, 2013), tecnicamente desafiadoras,
sobretudo em casos graves, afetando a reconstrução cirúrgica (BJORLING, 2003).Os neoplasmas
com maior ocorrência na região cutânea adjacente ao prepúcio são os mastocitomas e
carcinomas de células escamosas (BURROW et al., 2011). As síndromes paraneoplásicas (SP)
são constituídas por um grupo diverso de manifestações clínicas associadas a neoplasmas
benignos ou malignos (BERGMAN, 2013), podendo ser tão prejudiciais quanto o próprio
neoplasma.O objetivo do presente relato é descrever o procedimento de exérese de carcinoma
de células escamosas prepucial extenso e a síndrome paraneoplásica associada em canino
com evolução satisfatória sem quimioterapia.

Foi recebido para atendimento um canino, macho, 11 anos, pit bull, 30 kg, que apresentava
aumento de volume na região prepucial que nos ultimos dias cresceu muito e provocou
necrose da pele e apresentava-se infeccionado. Segundo tutor o paciente apresentava
emagrecimento progressivo e que perdeu6kg no último mês. Após punção aspirativa com
agulha fina, com resultado sugestivo de neoplasma maligno, foi realizado exame radiográfico
de tórax em três incidências e ultrasonografia abdominal, não sendo detectadas alterações.
Ao hemograma verificou-seanemia, neutrofilia, linfocitopenia e monocitose. O paciente
foi medicado com meloxicam (0,1 mg/kg/SID/3 dias), cefalexina (30mg/kg/BID/10 dias)
e carprofeno (2,2 mg/kg/BID/10 dias), além de curativos locais com solução fisiológica e
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clorexidine spray. Após 10 dias foireavaliado, quando evidenciou-se progressão do quadro
anêmico, embora tenha ocorrido melhora no quadro geral e desaparecimento da infecção
ao hemograma. Desta maneira, o paciente foi encaminhado para cirurgia.

fechamento cirúrgico da ferida que não havia evoluido a despeito dos curativos com solução
fisiológica e clorexidine(TID) durante o referido período.
O exame histopatológico revelou tratar de carcinoma de células escamosas moderadamente
diferenciado, associado a proliferação fibrovascular acentuada. O proprietário optou por não
realizar tratamentos complementares ao cirúrgico por questões econômicas. O paciente foi
acompanhado durante seis meses, não sendo observada recidiva do neoplasma ou demais
complicações sistêmicas.
Discussão

Após pré-medicação, foi realizada tricotomia ampla da região abdominal ventral e o paciente
foi levado a sala de cirurgia, onde foi intubado e mantido com anestesia inalatória. O canino foi
posicionado em decúbito dorsal sendo a região abdominal ventral preparada assepticamente,
não sendo possivel sondagem uretral devido a impossibilidade de exposição peniana.
Realizou-se incisão cutânea elíptica observando margem cirúrgicade aproximadamente
dois centímetros do tecido afetado, seguida de orquiectomia pelo método aberto e após
procedeu-se a uretrostomia pré-escrotal sem utilização de sonda uretral como guia.
Através de uma incisão uretral realizada com bisturi, foi posicionada sonda que progrediu
até a vesícula urinária, sendo a uretra suturada à pele com pontos isolados simples e fio
de náilon 4-0. Continuou-se a excisão neoplásica, sendo removidos os linfonodos inguinais,
aumentados de tamanho; verificou-se que a bainha peniana não estava envolvida, sendo
parcialmente removida e o pênis mantido. Realizou-se sutura da uretra imediatamente distal
a uretrostomia com fio de náilon 2-0 e ponto isolado simples; três pontos simplesforam
colocados fixando o pênis a parede abominal. Realizou-se aproximação do espaço morto
com padrão Walking Suture e poliglactina 910 2-0. Realizou-se dermorrafia com náilon 3-0 e
pontos de Wolf, obtendo-se fechamento por primeira intenção. O paciente recebeu alta no
mesmo dia com prescrição de cefalexina(30mg/kg/BID/10 dias), cloridrato de tramadol(4mg/
kg/TID/6 dias), dipirona (25mg/kg/TID/5 dias), meloxican(0,1 mg/kg/SID/3 dias) e curativo
local da ferida cirúrgica com clorexidine spray, higienização sem remoção dos coágulos com
solução fisiológica no sítio da uretrostomia (TID) e uso de Colar Elizabethano.

Segundo Goldschmidt e Hendrick (2002) o carcinoma de células escamosas localiza-se
especialmente em áreas pouco pigmentadas e compelos insuficientes, fato observado
no caninodo caso em questão, já que a lesão encontrava-se no prepúcio, local com pelos
esparsos.Imagens diagnósticas e citologia do tumor primário e das regiões metastáticas
devem preceder o planejamento terapêuticodos neoplasmas (BURROW et al., 2011), conforme
realizado no caso. Como não foram observadas mestástases a distâncias características do
tumor, optou-se pela excisão cirúrgica do neoplasma.
Neoplasmas extensosconstituem as principais indicações cirúrgicas do prepúcio e pênis em
cães. A dissecação peniana associada a uretrostomia constitui alternativa de tratamento
frente às enfermidades penianas e prepuciais difusas (PAPAZOGLOU e KAZAKOS, 2002),
conforme realizado neste caso. Linfonodectomia é indicada para que se evite a recidiva local
do neoplasma ou seja impedida a formação de metástases (BAGINSKI et al., 2014). A exérese
dos linfonodos inguinais foi realizada, já que estes encontravam-se aumentados de volume
e muito próximos ao neoplasma primário.

Após 10 dias o paciente foi reavaliado, sendo observada cicatrização da ferida cirúrgica, a
exceção de porção de aproximadamente 3cm próximo a região média do pênis.Encontravase mais disposto e em melhor estado.Foi relatado sangramento no local da uretrostomia,
que diminuia progressivamente, até o momento da avaliação, quando estava presente em
quantidade e frequência menores.Foi realizada prescrição de suplemento polivitamínico
comercial a base de vitaminas e ferro, assim como vermifugação do paciente e controle de
pulgas. O paciente foi acompanhado durante 30 dias semanalmente, para acompanhamento
da regressão do quadro anêmico e recuperação do peso corporal. Após, foi realizado

Burrow et al. (2011) descreveram quedentre as principais complicações pós-cirúrgicas da
uretrostomia estão a hemorragia, deiscência de sutura, além de metástases em casos de
neoplasmas. No presente relato, foi observado sangramento principalmente atéos primeiros
10 dias de pós-operatorio. Acredita-se que o ocorrido tenha contribuído para o agravar o
quadro anêmico, que progrediu a despeito da excisão tumoral e melhora do quadro clínico
do paciente. Desta maneira, prescreveu-se adicionalmente suplementação de vitaminas e
de ferro, além de antiparasitários.
O tutor relatou deiscência após episódio que o paciente removeu o Colar Elizabethano, sendo
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esta a causa inicial considerada pelos autores. A partir deste momento, verificou-se drenagem
de conteúdo seroso. Embora segundo Greene e Dearmin (2006) a imunossupressão do
paciente devido à doença sistêmica possa aumentar o risco para ocorrência de infecção, esta
não foi observada neste caso, já que houve drenagem de secreção serosa durante o período
de convalescença.Pode-se sugerir que, adicionalmente a condição sistêmica, a cicatrização
da ferida não ocorreu, já que tanto a cicatrização quanto a imunidade são afetadas devido
as SP(MEUTEN, 2002). Neste caso, o fechamento por primeira intenção foi suficiente para
cicatrização da ferida sem complicações.

lipídios (OGILVIE, 2004) e do consumo de glicose pelas células tumorais (BANKS, 2009). Neste
caso, esta não chegou a ser observada, porém houve perda considerável de peso do paciente
desde o início da afecção até a instituição do tratamento.No período pós-operatório houve
ganho de peso do paciente e o fato foi associado a normalização dos processos metabólicos
após a exérese do neoplasma.
Como medidas terapêuticas comumente adotadas, os procedimentoscirúrgicos agressivos
e a quimioterapia podem proporcionar a cura ou prolongar a sobrevida dos pacientes.
Além disso, a radioterapia e a imunoterapia também constituem opções de tratamento na
oncologia veterinária (GILSON e PAGE, 1998).No presente caso verificou-se que a remoção
cirúrgica e tratamento de suporte promoveram a regressão das síndromes paraneoplásicas
associadas, assim como melhora na qualidade de vida do paciente.. Embora não tenham
sido verificadas recidivas durante os cinco primeiros meses de pós-operatório, deve-se ficar
atento pois estas podem ocorrer, em virtude de tratar-se de neoplasma maligno.
Conclusão

Dentre as principais SPs observadas estão o caquexia e a anemia (WHITROW e MACEWEN,
1996). No caso em questão foram observados ao primeiro momento emagrecimento
progressivo, assim como a anemia. Adicionalmente ao hemograma foram observadas
neutrofilia, monocitose e eosinofilia, sendo as duas útimas consideradas como SPs segundo
Childress (2012 e Fragoso (2001).
Pode-se observar que após a exérese do neoplasma as alterações hematológicas evoluíram
satisfatoriamente, apesar de no primeiro momento haver progressão da anemia, alteração
associada cirurgia em si, ao sangramento da uretrostomia,e adicionalmente a presença de
endo e ectoparasitas.

A exérese do neoplasma seguida de uretrostomia constituiu alternativa viável para
o tratamento do caso em questão, permitindo fechamento por primeira intenção e
desaparecimento das síndromes paraneoplásicas associadas.
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Introdução

O objetivo deste estudo foi utilizar a sonda uretral flexível como método alternativo para
a aferição da pressão intracraniana em coelhos com trauma cranioencefálico induzido por
cateter Fogarty 4 Fr (e comparar os dados obtidos com o método convencional de cateter de
ventriculostomia.
Material e Métodos

O traumatismo cranioencefálico (TCE) está associado à alta taxa de mortalidade e morbidade
em humanos e pequenos animais (DEWEY e FLETCHER, 2015). A mensuração da pressão
intracraniana (PIC) é empregada para o diagnóstico da hipertensão intracraniana e também
para o valor prognóstico, especialmente nos pacientes com graves sinais clínicos devido ao
TCE.

Foram utilizados 12 coelhos, machos, da raça Nova Zelândia, entre 3,3-4,0 kg de peso vivo.
Os animais permaneceram alojados em gaiolas individuais com água e ração comercial ad
libitum por um período de 10 dias antes do início do experimento. Este trabalho foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição sob o número 045/2014.

Para a mensuração da PIC existem métodos invasivos e não invasivos (BRATTON et al. 2007).
O uso de cateter intraventricular é considerado o “padrão ouro” para a monitoração invasiva
por permitir a aferição precisa da PIC (SMITH, 2008). A monitorização da PIC é rotineiramente
utilizada em pacientes humanos (DEWEY e FLETCHER, 2015), porém, poucos são os hospitais
e clínicas veterinárias que mensuram a PIC em pacientes com trauma cranioencefálico. Vários
são os motivos, entre eles e, como principal, pode-se citar o custo dos métodos empregados
(PACKER et al. 2011), sendo necessário a busca por métodos alternativos de fácil aplicação e
de baixo custo.

Os coelhos foram distribuídos em dois grupos experimentais, com seis indivíduos cada: G1:
Avaliação da PIC pelo método do cateter de ventriculostomia e G2: Avaliação da PIC pelo
método intraventicular por sonda uretral. Ambos os dispositivos foram acoplados a um
monitor multiparamétrico.
Para a realização da craniotomia, foi realizada tricotomia da face externa das orelhas e do
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crânio (ossos frontal e parietal). Como medicação pré-anestésica foi administrado midazolam
associado à morfina 10 minutos antes de acessar a veia marginal da orelha esquerda.
Em seguida, os coelhos foram submetidos à anestesia geral por meio da vaporização de
isofluorano na máscara facial, intubados com máscara laríngea e mantidos em anestesia
geral inalatória com o mesmo agente anestésico.

de sobredose anestésica com isofluorano, seguida da administração de cloreto de potássio
(KCl à 10%) até a interrupção dos batimentos cardíacos. O cateter/sonda uretral flexível e o
cateter de Fogarty 4 Fr foram removidos e os locais de inserção inspecionados em busca de
hematomas.
Foi realizada análise estatística pelo modelo de regressão linear, aplicando-se o teste t
de Student para verificar a significância dos coeficientes (p<0.05) para comparar os métodos
de aferição da PIC.
Resultados e Discussão

A artéria auricular direita foi acessada com cateter 22G acoplado a um transdutor e a um
monitor multiparamétrico para mensuração da pressão arterial média (PAM). Todos os animais
foram posicionados em decúbito esternal. Antes da intervenção cirúrgica, foram mensuradas
a pressão arterial média (PAM), a frequência cardíaca (FC) e a frequência respiratória (FR), três
vezes com intervalos de cinco minutos.

Dois coelhos foram excluídos das análises dos dados deste estudo (G1 e G2), pois foram a
óbito antes do término das mensurações. A PIC máxima observada antes do óbito foi 86 mmHg
no G1 e 78 mmHg no G2, o que correspondeu sete vezes o valor da PIC normal em coelhos (5
a 13 mmHg) (ÇAGAVI et al. 2005). Nestes animais, foi realizado a craniotomia descompressiva
e verificado deslocamento do cerebelo através do forame magno, caracterizando herniação
foraminal.

Para a realização do procedimento cirúrgico foi realizada a antissepsia com álcool-iodo-álcool
e uma incisão longitudinal da pele, subcutâneo e periósteo, sobre a linha média do crânio.
Utilizando-se um elevador de periósteo, iniciou-se o deslocamento do mesmo na região
parietal esquerda e direita. Com um motor de suspensão elétrico de baixa rotação acoplado
a uma broca sulcada de 3,0 mm, dois orifícios no crânio foram criados sobre o osso parietal,
situadas a 2,5 mm em posição lateral direita e esquerda da sutura sagital e 5 mm caudal à
sutura coronária. Através do orifício direito foi introduzido o cateter de ventriculostomia (G1)
ou a sonda uretral flexível número seis (G2), em uma profundidade de 6 mm, compatível
com a entrada no interior do ventrículo lateral direito. Para evitar extravasamento de LCE, foi
selado com resina acrílica autopolimerizável o orifício da craniotomia. Foram mensuradas a
PIC basal, PAM, FC, FR, TPC, TR, três vezes com intervalo de cinco minutos.

As três principais complicações associadas à inserção de cateteres intraventriculares são:
hemorragia intracraniana, infecção e obstrução (LI et al. 2010). O presente estudo, não foram
observadas complicações associadas à inserção em ambos os grupos.
A autorregulação da PIC é a ocorrência de mecanismos para manter constantes os
componentes da cavidade craniana e controlar o FSC quando a PAM estiver entre 50-150
mmHg (DEWEY e FLETCHER, 2015). Outro mecanismo para a autorregulação da PIC é o
químico (CARLOTTI et al.1998), que se baseia na capacidade de resposta direta da vasculatura
cerebral quando houver variação na pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial
(PaCO2). Neste estudo, provavelmente ocorreram mecanismos de autorregulação (pressão
e química), pois a PAM variou dentro dos valores limites para a sua realização (41,4 e 73
mmHg), bem como os valores da PaCO2 que permaneceram altos durante o preenchimento
do balonete com 0,3 e 0,6 ml ao comparar com o tempo antes da craniotomia.

Para a realização do modelo experimental de TCE por balão epidural, o cateter de Fogarty 4F
foi introduzido no interior do orifício esquerdo, posicionado no espaço epidural (e realizado o
selamento hermético com resina acrílica autopolimerizável. Na sequência, o balão do cateter
de Fogarty 4Fr foi preenchido com 0,3 ml de solução salina isotônica (NaCl a 0,9%) durante
40 minutos para mensuração dos valores da PIC, da PAM, da FC, da FR, do TPC, do CO2 e da
TR a cada cinco minutos.

A pressão de perfusão cerebral (PPC) em coelhos varia de 85 a 117 mmHg (ÇAGAVI et al.,
2005). Neste estudo, foi verificado um valor médio de 29,84 mmHg no G1 e 33,69 mmHg no
G2 quando o balonete foi preenchido com 0,3 ml e, 15,15 mmHg no G1 e 11,49 mmHg no G2
com 0,6 ml de NaCl 0,9%. Este resultado demonstrou que o aumento da pressão intracraniana
no decorrer do tempo provocou a redução da PPC, provavelmente pela diminuição do FSC.

Decorridos 40 minutos, o balão foi preenchido com mais 0,3 ml, totalizando 0,6ml de NaCl
0,9%, que permaneceu inflado pelo mesmo período de tempo, finalizando 80 minutos de
mensuração. Ao término das avaliações, os animais foram submetidos à eutanásia por meio
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As médias estimadas dos valores basais da PIC, ou seja, imediatamente após a
craniotomia e decorridos 5 e 10 minutos antes do preenchimento do balão epidural
apresentaram diferença significativa (p<0,01) entre os grupos (G1: 13,93 mmHg e em G2:
5,93 mmHg), porém não houve variação entre os tempos em ambos os grupos.

aplicar por depender de outras variáveis.
Com os resultados obtidos neste estudo, há possibilidade da utilização da sonda
uretral flexível em coelhos, como alternativa ao cateter de ventriculostomia, cujo custo é
extremamente elevado. Porém, mesmo não fornecendo os valores exatos da PIC, a relevância
deste estudo foi observar que a sonda uretral flexível foi capaz de mensurar as oscilações da
PIC durante a monitoração. Segundo Czosnyka et al. (2007), o valor numérico da PIC não é
o dado mais importante obtido durante a monitorização, mas sim a dinâmica da PIC e as
formas das ondas, pois pode-se obter informações importantes sobre a homeostase cerebral.
Conclusões

Ao preencher o balonete do cateter de Fogarty 4 Fr com 0,3 ml de solução salina, a PIC
em ambos os grupos aumentou significativamente comparado aos valores da PIC basal. O
valor médio estimado da PIC nos 40 minutos de avaliação foi de 36,71 mmHg no G1 e 27,77
mmHg no G2. Em todo o tempo de avaliação, os valores estimados da PIC mensurados pelo
cateter foram significativamente superiores aos da sonda uretral flexível. Quando o balonete
foi preenchido com 0,6 ml com NaCl, os valores da PIC foram significativamente maiores
do que os valores da PIC basal e quando comparado a preenchimento com 0,3 ml. O valor
médio da PIC nos 40 minutos finais de avaliação foi de 39,68 mmHg no G1 e 36,68 mmHg e
foi estatisticamente superior (p< 0,05) aos valores da sonda uretral flexível até 15 minutos de
avaliação, não diferindo à partir dos 20 minutos.

Conclui-se que a sonda uretral flexível é de fácil aplicação, baixo custo e pode ser
considerado um material alternativo para a mensuração da PIC intraventricular em coelhos.
Porém, os valores mensurados são inferiores aos encontrados pelo cateter de ventriculostomia,
necessitando da aplicação de uma fórmula de correção.
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Introdução

Metodologia

A pele apresenta-se como maior órgão do corpo, sendo responsável por diversas funções
de extrema importância, tais como: primeira linha de defesa do organismo, funcionando
como uma barreira mecânica para patógenos, regula a temperatura corporal, previne a
desidratação do corpo, além de promover sensações a partir do tato (PROKSCH et al., 2008).

O presente projeto foi apresentado ao Comitê Interno de Ética em Experimentação Animal
da Universidade Federal de Santa Maria e aprovado com parecer número 049/2011. Para a
elaboração deste experimento foram utilizados 16 (dezesseis) coelhos (Oryctolagus cuniculus)
da raça Nova Zelândia Branco, machos, com idade aproximada de seis meses e massa corporal
média de três quilogramas, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de
Santa Maria. Os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos experimentais com
cinco animais em cada, totalizando 15 animais. O décimo sexto coelho foi utilizado para a
coleta de tecido adiposo.

É sabido que o principal objetivo da cicatrização de feridas de pele é reparar o defeito e
restaurar, pelo menos em parte, a perda da integridade, as forças de tensão e a função de
barreira da pele (SINGER et al., 2000). Entretanto, tratando-se de feridas de pele de grande
extensão, causadas por queimaduras, o prognóstico pode não ser satisfatório, seja pela
formação de cicatrizes ou pela perda de funções dos anexos da pele, afetando gravemente a
qualidade de vida do paciente após sua recuperação (FU e LI, 2009).

O primeiro grupo (GI) foi considerado como controle negativo. Os animais do segundo grupo
(GII) foram submetidos à colheita de tecido adiposo e receberam a fração vascular estromal
(FVE) imediatamente após a colheita de tecido adiposo e processamento desta fração em
laboratório. Por fim, os animais do terceiro grupo (GIII) receberam as células estromais
mesenquimais (CEM).

De maneira bastante satisfatória, diversas pesquisas têm trazido à tona um melhor
entendimento da biologia das células-tronco e experimentos tem demonstrado que célulastronco adultas podem participar da regeneração de órgãos e tecidos em quase todos os
tipos de lesões (FU e LI, 2009).

A medicação pré-anestésica foi constituída a partir da associação de cloridrato de cetamina
(20 mg kg-1), maleato de midazolam (2 mg kg-1) e sulfato de morfina (5 mg kg-1) por via
intramuscular (IM). A indução e manutenção anestésica foram realizadas com isofluorano ao
efeito, através do uso de máscara, com sistema inalatório aberto, vaporizado em 100% de
oxigênio, com respiração espontânea.

Yokomizo et al. (2011) propõe que, com relação a outras técnicas para o reparo de tecidos,
a terapia celular com células mesenquimais adultas apresente vantagens, permitindo,
desta maneira, uma regeneração de alta qualidade, sem a formação de cicatrizes ou
fibrose. Considera-se que o tecido adiposo trata-se de uma fonte importante de célulastronco mesenquimais para diferentes procedimentos de terapias celulares, principalmente
na dermatologias cirúrgica e cosmiátrica, pois as células podem ser obtidas em grandes
quantidades, a partir de cirurgias de lipoaspiração, com material que seria rotineiramente
descartado (CASTEILLA et al. 2004).

Para coleta do tecido adiposo, foi realizada uma incisão de pele com cerca de 4 cm na região
dorsal, entre as escápulas. Abaixo da pele o tecido adiposo (TA) é facilmente visualizado e
procede-se a coleta de 10 gramas. O espaço morto foi reduzido com fio absorvível sintético
3-0 em padrão contínuo simples e a derme ocluída com fio inabsorvível sintético 4-0 em
padrão isolado simples. O tecido adiposo foi processado de acordo com a técnica descrita
por Treichel et al., (2011).

Desta maneira, este trabalho teve como objetivo utilizar tanto a fração vascular estromal
(FVE) quanto as células cultivadas para o reparo de ferida de pele em coelhos, avaliando o
potencial de cicatrização e comparando qual apresenta melhor eficácia e maior facilidade de
uso.

Ao término do procedimento a fração vascular estromal (FVE) era ressuspendida em meio de
cultura (DMEM) contendo 10% de soro fetal bovino (SFB) e imediatamente aplicada no leito
da ferida dos animais do GII. Para aplicação nos animais do GIII, foi coletado TA de um único
doador. O processamento dava-se da mesma maneira que para o transplante autógeno,
entretanto, após a obtenção da FVE, a mesma era plaqueada em garrafas de cultura primária
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de 75cm2. As garrafas foram incubadas em estufa a 37ºC, com concentração de 5% de dióxido
de carbono. No quinto repique realizado, aproximadamente aos 14 dias, as células estromais
mesenquimais cultivadas foram preparadas para aplicação nos animais do GIII.

quando a derme analisada em algumas amostras destes grupos, estava representada por
um tecido de granulação maduro, embora com poucos anexos e infiltrado por alguns
polimorfonucleares isolados ou em focos entre feixes de colágeno. Ainda foi possível
visualizar aos 14 dias, dilatação de vasos linfáticos e até mesmo a regeneração de fibras
musculares no tecido celular subcutâneo.

Para criação da ferida de pele, um fragmento de pele com dimensão de 2 x 2 cm era excisado,
sobre a parede lateral direita do tórax, na região das últimas costelas. Após a criação do
defeito, os animais dos dois grupos tratados (II e III) receberam uma aplicação local de 2 x
106 células estromais mesenquimais, por via subcutânea, nas bordas da ferida. Os animais
não receberam novas aplicações no período de pós-operatório. Ao término do procedimento
cirúrgico, os animais receberam curativo compressivo com gaze e atadura. No período de pósoperatório imediato os animais receberam para analgesia sulfato de morfina (5 mg.kg-1), via
intramuscular (IM), quatro vezes ao dia, durante três dias.

Na última fase deste processo, durante a remodelação, o colágeno é remodelado e
realinhado conforme as linhas de tensão e as células que não se adaptam a esta necessidade
são removidas por apoptose (GENNERO et al., 2011). Ainda assim, remodelações patológicas
que resultam na formação de cicatrizes, podem ser observadas em diversas feridas de pele.
Estudos anteriores demonstraram que a aplicação de CEM contribuiu para a remodelação
e atenuação do remodelamento anormal de muitos tecidos, como no caso da pele (NEUSS
et al., 2010). Esta especulação vai ao encontro do que pode ser avaliado clinicamente neste
trabalho, haja vista que nas avaliações visuais, ao final do período de acompanhamento,
pode-se perceber que os grupos tratados apresentaram cicatrização completa das feridas,
com área cicatricial de tamanho diminuto e bastante discreta.

Fragmentos de pele para biópsias foram retirados aos 7, 14 e 21 dias. Foi realizada uma
incisão de pele na borda da ferida com o auxílio de um punch para biópsia de pele de 6 mm,
removendo-se a interface entre o tecido sadio e o leito da ferida, não havendo necessidade
de sutura. As lâminas de microscopia foram coradas com hematoxilina-eosina para avaliação
histopatológica. Após o término do experimento e período de avaliação pós-cirúrgica de até
21 dias, todos os coelhos foram encaminhados para doação.
Resultados e discussão

Para a pressuposição de normalidade dos dados, os valores obtidos foram submetidos ao
teste de Shapiro-Wilk. A homogeneidade das variâncias foi testada pelo teste de Hartley.
Para o fator grupo (qualitavivo) a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey e para
o fator tempo (quantitativo) os dados foram submetidos à análise de regressão linear. Foi
utilizado o software R (2013) para as análises estatísticas, empregando-se o nível de 5% de
significância em todos os testes

O reparo da pele após uma situação de injúria trata-se de um intricado e complexo processo
celular. As fases clássicas da cicatrização do tecido incluem: inflamação, proliferação e
remodelação, estando as células-tronco envolvidas neste mecanismo (NAUTA et al., 2011).
Quando ocorre uma injúria, o primeiro estágio no processo cicatricial, a inflamação, é
iniciado. De acordo com Li e Fu (2012) é nesta primeira fase que são recrutadas muitas células
inflamatórias para o sítio da lesão, tais como os neutrófilos e os monócitos (macrófagos). Na
avaliação histológica deste trabalho, foram encontrados numerosos macrófagos do tecido
celular subcutâneo dos grupos tratados.

Através dos testes estatísticos aplicados para estas amostras, pode-se perceber que, ao
final do período de avaliação, o grupo controle apresentou uma área média de ferida de
2,70 ± 1,87 cm2, enquanto que os dois grupos tratados, seja com a FVE ou com as CEM,
apresentaram a área média de ferida com 0,88 ± 1,09 e 1,41 ± 1,46 cm2, respectivamente.
Os dois grupos tratados não apresentaram diferença estatística significativa entre si, mas
quando comparados com o grupo controle, esta diferença existiu.

A fase proliferativa na cicatrização das feridas é caracterizada por angiogenêse, formação
de tecido de granulação, epitelialização e contração da ferida (LI e FU, 2012). O tecido de
granulação é formado basicamente por fibroblastos e novos vasos sanguíneos. Aqui,
novamente nota-se uma melhor atividade celular nos grupos tratados, agora aos 14 dias,

Além do estudo qualitativo, aplicou-se também nestes dados a análise estatística de regressão
linear para avaliação do fator tempo. Nesta nova análise quantitativa, é possível perceber
que os grupos II e III mantiveram a velocidade de cicatrização bastante próxima entre si, aos
ISSN 21774780

178

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

7 e 14 dias, com cicatrização completa da ferida ao término do período de avaliação, aos 21
dias. Enquanto isto, o grupo controle sempre manteve uma velocidade de cicatrização mais
retardada, sendo que a ferida somente teve sua cicatrização completada após os 21 dias de
avaliação deste trabalho.
Conclusões

PROKSCH, E.; BRANDNER, J.M.; JENSEN, J.M. The skin: an indispensable barrier. Experimental
Dermatology, v.17, p.1063-1072, 2008.
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TREICHEL, T.L.E. et al. Transplante de fração total de células mononucleares ou fração vascular
estromal associada à membrana celulósica em feridas cutâneas experimentais de coelhos.
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.48, n.1, p.62-72, 2011.

A partir dos dados obtidos após a realização desta pesquisa e considerando as condições em
que foi executada, é possível concluir que no grupo controle houve uma evolução normal
da ferida, temporal e morfológica, enquanto que nos grupos tratados a epiderme mostrou
espessura maior e o tecido de granulação mostrou-se ligeiramente mais maduro do que
nos controles. O uso da fração ou das células cultivadas não apresentou nenhuma reação
nos animais. Os dois grupos tratados não apresentaram diferença estatística entre si com
relação a área da ferida, ao final do período de avaliação, mas ambos apresentaram diferença
quando comparados com o grupo controle.
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Introdução

A cirurgia de salvamento de membro ou Limb Sparing Surgery, é indicada em casos especiais
em que os proprietários não autorizam a amputação do membro, ou ainda para pacientes que
não possuem um aporte músculo-esquelético aceitável para a redistribuição do peso após
a amputação (OGILVIE, 1995). Existem várias técnicas utilizadas, entretanto todas acabam
promovendo uma boa função do membro, onde a qualidade e taxa de sobrevida podem ser
comparadas à técnica de amputação do membro (LA RUE, 1989).
Objetivo

O osteossarcoma (OSA) é um tumor mesenquimal maligno (THOMSOM, 1983; SOUZA, 2008)
sendo relatado como a neoplasia óssea mais diagnosticada em cães, compreendendo cerca
de 85% das neoplasias de origem esquelética (BENNET, 2004). O OSA tem maior prevalência
em ossos longos (BERG, 1990). sendo os membros torácicos mais acometidos em comparação
aos pélvicos. Este tipo de neoplasia é altamente metastática e invasiva, onde 90% dos casos
apresentam metástase no momento do diagnóstico, principalmente no pulmão (MAULDIN,
1988).

O objetivo do trabalho é relatar um caso onde foi realizada a técnica de ulnectomia parcial
como Limb Sparing no tratamento de osteossarcoma em um canino da raça Labrador Retriever
de três anos de idade, promovendo função do membro aceitável associado ao bom controle
local da neoplasia.
Relato do caso

O tratamento cirúrgico radical juntamente com a quimioterapia proporciona a maior taxa
de sobrevida destes pacientes (DALECK et al, 2002; SILVEIRA, 2005). Entretanto, muitos
pacientes apresentam desordens ortopédicas ou neurológicas que acabam limitando a
aplicação de cirurgias radicais como as amputações. Desta forma, é de extrema importância
a triagem prévia destes pacientes (DERNELL et al., 2001).

Foi atendido no Hospital Veterinário “Roque Quagliato” (HV-FIO), nas Faculdades Integradas
de Ourinhos, um canino da raça Labrador Retriever, macho, três anos de idade, peso de 41
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kg, castrado, com histórico de claudicação do membro torácico esquerdo há três meses,
apresentando edema, aumento da sensibilidade e dor no membro. O proprietário negou
a ocorrência de trauma no membro referido, e citou tratamento prévio baseado em
antiinflamatórios não estoreoidais e antibióticos, apresentando leve alívio dos sinais de dor.
Ao exame clínico, notou-se um aumento de volume de aproxidamente 6cm de diâmetro, em
terço médio de ulna esquerdo, irregular, aderido.

ser observados em animais jovens (OLGIVIE, 2001; JONGEWARD, 1995). Na avaliação inicial
o animal manifestou sinais característicos de afecção óssea. Esta afirmação é condizente,
segundo Liptak et al. (2004) e Endicott (2003) aos cães afetado com OSA, comumente
apresentam claudicação progressiva, proliferação óssea e edema.
Em lesões que afetam o tecido ósseo, a enzima fosfatase alcalina (FA) pode estar aumentada,
o que sugere intensa reatividade óssea. Nos casos de OSA, o aumento da FA é um fator
prognóstico muito importante (DALECK, 2002; SILVA, 2009), e o fato de neste paciente estar
em valores normais, contribui para a decisão da técnica de salvamento do membro.

Foi realizado coleta de sangue para hemograma e bioquímicos os quais foi identificado anemia
normocítica normocrômica e leucopenia por linfopenia e eosinopenia. Os bioquímicos,
inclusive a fosfatase alcalina (FA), estavam dentro dos parâmetros de normalidade. A citologia
aspirativa por agulha fina (CAAF) da lesão revelou células mesenquimais atípicas, sugestivas
de osteossarcoma. Foi também realizado exame radiográfico local, que revelou reação
osteoproliferativa agressiva cranial, caudal e medial em diáfise da ulna esquerda. Durante
o estadiamento clínico do paciente, radiografias torácicas e ultrassonografia abdominal não
revelaram sinais de macrometástases.

A decisão pela cirurgia de salvamento do membro teve como fatores decisivos o peso do
animal e a ausência de metástase à distância no momento do diagnóstico. Existem várias
técnicas disponíveis para aplicação de limb sparing surgery, entretanto a maioria delas envolve
elevado custo de implantes, técnicas de execução complexa e altas taxas de complicações
pós-operatórias, sendo a principal delas a osteomielite (DERNELL et al., 2001). No presente
relato foi possível a aplicação da ulnectomia parcial essencialmente devido à localização
tumoral. Não foi possível a confirmação prévia do envolvimento do rádio e de tecidos moles
adjacentes ao tumor, pelo fato da não realização de planejamento pré-cirúrgico com técnica
de imagem avançada, como a tomografia computadorizada, por fatores financeiros dos
proprietários. Portanto, a tomada da decisão entre amputação e limb sparing foi tomada no
trans-cirúrgico. No entanto, foi possível a realização da técnica sem complicações no pósoperatório comuns em cirurgias de limb sparing e de baixo custo.
Conclusão

O paciente foi então submetido à cirurgia de ulnectomia parcial, tendo como margem
cirúrgica distal 3cm do tumor e proximal de 2cm. Durante o procedimento não foram
visualizados alterações macroscópicas no rádio ou tecidos moles vizinhos, compatíveis com
invasão tumoral.
Para o pós-operatório foram prescritas as seguintes medicações para tratamento domiciliar:
Cefalexina (30mg/kg/BID/VO durante 10 dias), Previcox (5mg/kg/SID/VO), Gabapentina
(5mg/kg/BID/VO), Tramadol (6mg/kg/TID/VO), Enrofloxacina (10mg/kg/4ml/BID/VO),
Dipirona (25mg/TID/VO). O paciente se recuperou bem, não apresentava sinais de dor no
15º dia de pós-operatório, onde foram removidas as suturas.

Conclui-se com o presente relato que a ulnectomia parcial é uma opção viável para OSA
restritos à ulna, apresentando vantagens em relação à outras técnicas de limb sparing por
possuir baixa taxa de complicação, baixo custo e a mesma eficiência no controle local da
neoplasia.
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Introdução

no controle da fonte de infecção, remoção e drenagem de seus produtos, aliado à
antibioticoterapia, lavagem da cavidade, suporte ventilatório e hemodinâmico (NETO et
al. 2007). Na maioria das vezes, ao final da laparotomia, a linha alba é fechada com sutura
simples contínua. No entanto, em alguns casos, há a necessidade de manter o abdômen
aberto temporariamente. Essa técnica é uma estratégia operatória utilizada na medicina em
pacientes com risco de vida associado à hipertensão e da sepse intra-abdominal (JUNIOR
et al., 2015). Além disso, o fechamento temporário do abdômen facilita o acesso à cavidade
para futuras reintervenções cirúrgicas, caso seja necessário. O curativo ideal para ser utilizado
como fechamento temporário deve conter as vísceras abdominais, protegê-las contra injúrias
mecânicas, impedir o ressecamento das alças, evitar a contaminação da cavidade e causar
mínima lesão no peritônio e vísceras. A bolsa de Bogotá é uma das alternativas descritas na
medicina para o fechamento temporário da cavidade abdominal. Trata-se de uma bolsa de
PVC (cloreto de polivinila) preparada a partir de coletores urinários ou frascos de soro, que

A peritonite séptica é uma afecção clinicamente relevante, uma vez que está associada a altas
taxas de morbidade e mortalidade. O tratamento da peritonite em pequenos animais consiste
em restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico do paciente, administrar antibióticos, remover
cirurgicamente o foco séptico, administrar antinflamatórios, mas, principalmente, lavar a
cavidade abdominal. Pode-se também utilizar técnicas como retalho seroso, omentalização,
fechamento primário da celiotomia, drenagem peritoneal aberta e tratamento laparoscópico.
Na Medicina de cães e gatos, a drenagem peritoneal aberta é realizada deixando-se o terço
caudal da laparorrafia aberto. Para tal, uma sutura simples contínua frouxa é confeccionada
com fio monofilamentar e o local é ocluído com bandagem estéril, fazendo-se a troca diária
do curativo (KIRBY, 2007).
Na medicina, o tratamento da sepse abdominal é prioritariamente cirúrgico, agindo
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são abertos e suturados à pele. Outros materiais como poliamida e malha de polipropileno
também podem ser utilizados. A largura da membrana a ser empregada deve ser calculada
de forma que se acomode ao diâmetro transversal da ferida abdominal, sem causar tensão e,
ao mesmo tempo, deve ocupar toda a extensão longitudinal da ferida. (FERRAZ, 2000).

se o segmento da uretra prostática, sem que houvesse necessidade de ressecção e anastomose
uretral.

Relato de caso

Considerando a abundante contaminação da cavidade abdominal, optou-se por fazer a
laparostomia pela técnica de bolsa de Bogotá. Para tal, recortou-se um frasco de soro de
cloreto de polivinil - PVA (frasco comum de soro), obtendo-se um segmento oval do material
(15 X 10 cm), que foi todo fenestrado com tesoura de ponta fina-fina e mantido em imersão
por 10 minutos em solução anti-séptica de álcool iodado. A Membrana criada foi então
posicionada por trás das bordas musculares da incisão, ocluindo a abertura da cavidade
e impedindo a evisceração. Realizou-se a fixação do PVA à borda muscular com sutura do
tipo jaquetão e fio Mononylon® 0 (Figura 1b). As pontas geradas a partir da perfuração da
membrana foram posicionadas para fora do abdômen e não em direção às vísceras, de modo
a evitar dano às mesmas. Um tubo endotraqueal n° 8 foi inserido no abdômen pelo flanco
direito e fixado para servir de acesso para lavagem da cavidade (Figura 1b).

Trata-se de um cão da raça Rottweiller, macho, de 9 anos de idade, com quadro súbito de
prostração intensa, inapetência e abdômen agudo. O paciente chegou em decúbito lateral,
apresentava dor abdominal, dispnéia, pulso fraco e rápido. À palpação abdominal, notouse presença de líquido ascítico. Realizou-se abdominocentese guiada por ultrassonografia,
com a obtenção de material espesso, de coloração amarronzada e odor fétido. Foi iniciada
fluidoterapia intravenosa com solução de Ringer com lactato de sódio na taxa de 90 mL/kg/h,
administrado em bomba de infusão e antibioticoterapia com amoxicilina + clavulanato de
potássio (15 mg/kg, IV).

A cavidade abdominal foi lavada diariamente durante sete dias com oito litros de Solução
aquecida de Ringer com lactato. O soro era infundido pelo tubo inserido no flanco e drenava
imediatamente pelas fenestras da bolsa. No 7° dia pós-operatório o soro infundido drenava
sem qualquer coloração ou odor que remetesse a infecção residual. O paciente foi então
anestesiado e submetido à retirada da bolsa de Bogotá com fechamento definitivo do
abdômen. A sutura da aponeurose foi feita com Caprofyl® 0 e pontos tipo Sultan, redução
do espaço morto com fio Caprofyl® 2-0 e sutura simples contínua. A dermorrafia foi realizada
com Mononylon® 3-0 e pontos simples separados.

Uma vez que não foi encontrado na literatura nenhum relato do emprego da bolsa de Bogotá
na Medicina de pequenos animais, optou-se por descrever a técnica e relatar um caso em
que foi utilizada com êxito.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é descrever a técnica de laparostomia com o emprego da bolsa de
Bogotá no tratamento da peritonite séptica causada pela ruptura de abscesso prostático em
um cão.

Após duas horas de fluidoterapia, o paciente foi operado. Como medicação pré-anestésica
utilizou-se morfina (0,3 mg/kg IM), seguida pela indução anestésica com propofol (3 mg/
kg IV) e manutenção com sevoflurano vaporizado em oxigênio a 100%. Realizou-se uma
laparotomia xifopubiana, que permitiu toda a exploração da cavidade abdominal e drenagem
de grande quantidade de conteúdo purulento do abdômen (Figura 1a). Em seguida, foi
realizada irrigação copiosa da cavidade abdominal com oito litros de solução aquecida de
Ringer lactato.
Ao avaliar a região do colo vesical, notou-se que um líquido purulento drenava a partir de
ruptura na parede da próstata. Foi realizada prostatectomia com eletrocautério, preservandoISSN 21774780

184

Investigação, 15(8):1-201 (Suplemento 1): Anais do CBCAV 2016

Junior ACR, Novo FCF, Arouca RCS. et al. 2015. Abdômen aberto: experiência em uma única
instituição. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 42(2):093-096.
Kirby BM. 2007. Peritônio e Cavidade Peritoneal. In: Slatter D. Manual de Cirurgia de Pequenos
Animais. 3. ed. Barueri: Manole. pp. 414-445.
Neto JRT, Barreto AP, Prudente ACL. et al. 2007. Uso da Peritoneostomia na Sepse Abdominal.
Revista Brasileira de Coloproctologia. 27(3):278-283.
Palavras-chave: peritônio, cão, sepse, próstata.
Keywords: peritoneum, dog, sepsis, prostate.
Figura 1. (a) Laparotomia exploratória. (b) Bolsa de Bogotá.
A laparostomia com bolsa de Bogotá mostrou-se uma técnica eficiente para fechamento
temporário do abdômen no caso ora relatado e permitiu a irrigação e drenagem adequados
de soro, secreções e debris celulares. O paciente teve total recuperação sem qualquer sequela.
Discussão
Conforme Ferraz (2000), o curativo ideal para ser utilizado como fechamento temporário
deve conter as vísceras abdominais, protegê-las contra injúrias mecânicas, impedir o
ressecamento das alças, impedir a contaminação da cavidade e causar mínima lesão no
peritônio. A bolsa de Bogotá tem essas propriedades e, além de permitir ampla visibilização
das vísceras abdominais, possibilitou adequada irrigação e drenagem de fluidos da cavidade,
contribuindo de forma decisiva para a recuperação do paciente. A técnica mostrou-se
eficiente e de baixo custo, podendo ser realizada em qualquer centro cirúrgico.
Conclusão
A bolsa de Bogotá foi um método de laparostomia eficaz no tratamento da peritonite no
paciente ora relatado.
Referências
Ferraz ED, Vieira OM. 2000. Técnica de fechamento progressivo na laparostomia e
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Introdução

Pelo fato do suprimento sanguíneo ser totalmente suspenso, o sucesso desse procedimento
está diretamente relacionado à preparação adequada do leito receptor o qual deverá
promover a nutrição do enxerto. As características de um tecido de granulação ideal incluem
coloração vermelho vivo, sangrante ao corte e livre de contaminação e tecidos desvitalizados
(FOWLER, 2006; CAMPS e KIRPENSTEIJN, 2013; CLAYES, 2015).

Feridas em membros de gatos representam um desafio ao médico veterinário, seja pela
limitada disponibilidade de pele e uso de retalhos, complicações relacionadas à contração da
ferida ou delicado suprimento sanguíneo (NELISSEN e WHITE, 2014). Uma alternativa indicada
nesses casos é a técnica de enxerto, a qual se trata de um segmento não vascularizado de
derme e epiderme removida de uma parte distante e diferente do corpo o qual é transferido
ao local receptor (CAMPS e KIRPENSTEIJN, 2013).

O planejamento preciso do tamanho do tamanho e local doador, técnica cirúrgica atraumática
(NELISSEN e WHITE, 2014), remoção insuficiente do tecido subcutâneo, ressecamento do
tecido e incisões insuficientes no enxerto em malha são igualmente fatores decisivos para o
resultado final (CLAYES, 2015).

Apesar das várias possíveis origens do tecido doador, o enxerto autólogo é o mais utilizado
na rotina veterinária podendo ainda ser de espessura total ou parcial da pele. Quando
optado pela espessura total há a vantagem de melhor resultado cosmético, inclusive com
crescimento de pelos. Em contrapartida, a outra opção apresenta uma melhor chance de
pega e não necessita de sutura do local doador (BOHLING e SWAIM, 2013; ANDREASSI, 2005).

Os principal cuidado pós-operatório está relacionado à imobilização do enxerto e correta
aplicação da bandagem. Enquanto nos primeiros dias a embebição plasmática nutre o
enxerto até que haja o crescimento interno de novos capilares que irão nutrir o enxerto, a
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movimentação entre o enxerto e o leito receptor pode resultar em falha parcial ou total da
técnica (CAMPS e KIRPENSTEIJN, 2013; ERWIN, 2016). Uma bandagem com a camada primária
não aderente, que evite contaminação e o ressecamento do tecido, propicie uma adequada
absorção de exsudato e imobilização do enxerto realizada de forma cautelosa é essencial para
a pega do enxerto (ANDREASSI, 2005; CLAYES, 2015). Subjetivamente, o sucesso do enxerto
pode ser analisado pela sua coloração, sangramento, crescimento piloso, resposta à dor e
início de epitelização. O enxerto irá aderir entre sete a 14 dias, com completa epitelização
dentro de um mês (ERWIN, 2016; IJAZ et al., 2012).
Objetivo

Após 28 dias de tratamento e obter um tecido de granulação adequado para ser enxertado,
o paciente foi submetido ao procedimento cirúrgico. Por conta da extensão da necrose
de tecidos moles na quarta falange, optou-se pela amputação alta desta e sutura da pele
unindo a terceira e quinta falanges. Para confecção do enxerto, foi realizado um molde
do defeito com auxílio de gaze, a fim de mensurar o tamanho da área a ser transplantada.
Uma porção de pele de mesmo tamanho foi excisada da porção lateral do tórax, removido
tecido subcutâneo ainda presente no enxerto e realizada incisões paralelas em várias fileiras,
transformando-o em um enxerto em malha. O enxerto então foi posicionado sobre o defeito
e realizada sutura de pele em padrão simples interrompido com fio nylon 3-0.

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de enxerto de espessura total de pele em região de
metatarso em um felino onde, seguido as devidas recomendações pré, trans e pós cirúrgicas,
houve grande sucesso no processo cicatricial.
Relato do caso

No pós-cirúrgico, foi aplicada bandagem úmida-seca e a primeira troca de curativo realizada
com 48 horas após o procedimento. O enxerto continuou a ser protegido com o mesmo tipo
de bandagem e frequência de troca até completa epitelização.
Durante a primeira troca de curativos, com 48 horas pós-cirúrgico, o tecido de granulação
apresentava-se vermelho vivo e o enxerto de coloração vermelho claro à róseo, com áreas
pálidas na periferia. Aos dez dias de pós cirúrgico, o enxerto já se encontrava aderido ao
tecido de granulação, com coloração avermelhada e início de crescimento piloso. Áreas de
necrose foram identificadas na periferia do enxerto e removida cirurgicamente junto com as
suturas. Com 19 dias, a epitelização já havia preenchido toda a porção fenestrada do enxerto
em malha, assim como recoberto as áreas de necrose.
Discussão

Foi atendido no Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos
um felino, macho, sem padrão racial definido, três anos com histórico do proprietário ter
aplicado uma imobilização de forma inadequada em membro pélvico esquerdo, onde as
falanges se apresentavam edemaciadas, frias e com alteração de coloração. Ao exame físico, a
região distal de tarso esquerdo apresentava-se edemaciada, com diminuição de temperatura,
áreas de coloração vermelho escuro a esverdeada se estendendo de coxim plantar à porção
distal da quarta falange.
Após avaliação geral e estabilização do paciente, este foi submetido à anestesia geral e foram
realizadas incisões de drenagem, obtendo secreção purossanguinolenta de odor fétido. Após
três dias de bandagens úmida-seca, revelou-se a verdadeira extensão da necrose de pele a
qual se estendia, na face plantar, da porção média de metatarsos à toda região interdigital. A
região interdigital se apresentava com grande quantidade de tecido desvitalizado, dessa forma
foi instituído tratamento com pomada a base de colagenase a fim de obter debridamento
enzimático. Ao contrário da ferida em região de metatarso, a qual necessitou de tratamento
com bandagem úmida-úmida a fim de promover o crescimento do tecido de granulação.
Este tratamento era realizado durante três dias consecutivos, alternado com quatro dias de
aplicação de cobertura de hidrocoloide.

Assim como discutido por vários autores como Fowler (2006), Camps e Kirpensteijn (2013) e
Clayes (2015) o leito receptor tem extrema relevância no sucesso do enxerto e, por isso, houve
grande insistência no tratamento da ferida até a obtenção de um tecido de granulação ideal,
livre de tecidos desvitalizados, infecção e altamente vascularizado. Tamanho a importância,
que o tratamento da ferida até a realização da cirurgia consistiu de uma combinação de
técnicas entre aplicação de bandagens com pomadas ao uso de coberturas inteligentes,
além de demandar um tempo superior ao pós-cirúrgico.
O manejo da bandagem no pós-cirúrgico também se mostrou crucial para o resultado final.
Com a aplicação de uma camada primária não aderente que manteve a umidade da ferida
e absorveu o excesso de exsudato, trocada 48 horas pós-cirúrgico, propiciou a nutrição do
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enxerto pela embebição plasmática nos primeiros dias. Imobilizou o enxerto e permitiu o
crescimento de novos vasos, notado pela pega do enxerto. Tais recomendações são descritas
na literatura por Clayes (2015), Camps e Kirpensteijn (2013), Erwin (2016) e Andreassi (2005).

Nelissen P, White D. 2014. Flaps and graft. Feline Soft Tissue and General Surgery. In: LangleyHobbs S.J, Demetriou J.L, Ladlow J.F, editors. British Library Cataloguing in Publication Data.
St. Louis: Saunders Elsivier; pp. 195–207.

Embora a presença da necrose na periferia do enxerto, esta foi de proporções não significativas
e não prejudicaram o resultado final. Além disso, o correto manejo da necrose com a aplicação
de bandagem evitou sua contaminação e o comprometimento geral da cirurgia.
Conclusão

Palavras-chave: enxerto; cirurgia reconstrutiva; felino; ferida
Keywords:

Com isso, conclui-se que o enxerto em porções distais de membros em felinos é viável e
pode apresentar baixa taxa de complicações. Todavia, o manejo da ferida no pré-operatório
e o correto momento para a enxertia é imprescindível e crucial para o sucesso cirúrgico.
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Introdução

crânio caudal da tíbia em relação ao fêmur (Iamaguti et al. 2005).Os testes físicos para
diagnósticos incluem, o teste de “gaveta” positivo no qual consta de tração manual sob
tensão da tíbia e é observado deslocamento cranial sobre seu eixo, e o teste de compressão
tibial observando o mesmo deslocamento (Fossum 2004), como diagnóstico complementar
a radiografia nas projeções mediolateral, mediolateral com estresse e a craniocaudal tem
como objetivo observar o deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur, outros achados
como osteófitos também podem ser encontrados em casos crônicos.

A ruptura de ligamento cruzado cranial (RLCCr) é uma afecção comum e uma das principais
causas de claudicação atendidos na clinica médica e cirúrgica em cães, porem a utilização de
enxerto exógeno com pericárdio bovino em substituição a fáscia lata decorrente de recidiva
cirúrgica de RLCCr não apresenta relato descrito (BRINKER et al., 1990). A incidência de tal
enfermidade esta relacionada principalmente a injurias decorrente de traumas, alterações
degenerativas crônicas como doenças imunomediadas, obesidade assim como alterações
relacionadas ao próprio ligamento e/ou deformidades anatômicas (Oliveira et al. 2003). Por
estar diretamente ligada a estabilidade impedindo o deslocamento, crânio caudal da tíbia
e movimento de rotação, o ligamento cruzado cranial é mais frequentemente acometido e
susceptível de lesões (Iamaguti et al. 2005).A RLCCr não apresenta predileção racial ou tamanho
do animal apesar de alguns autores citarem que animais de grande porte apresentam maior
predisposição (Oliveira et al. 2003).

As terapias conservativas e cirúrgicas são descritos, porem a que possui melhor resultado na
literatura são as técnicas cirúrgicas que podem ser intra ou extra-articulares (Fossum 2004).
Não existe um consenso, porem técnicas extra-articulares exige menor tempo cirúrgico,
menor manipulação tecidual (Buquera et al. 2007).
Enxertos exógenos tem ganhado maior espaço na medicina veterinária pela praticidade e
resultados, tendo uma gama de membranas biológicas e implantes sintéticos que são estudadas
com o objetivo de reparar alterações anatômicas ou adquiridas (Quitzan et al. 2003). A função

O diagnóstico é baseado no exame físico no qual é observado atrofia muscular, deslocamento
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principal consiste em fornecer estrutura para um novo tecido se desenvolver e restabelecer
a função da estrutura afetada (Baptista et al. 1996). Dentre as varias membranas disponíveis,
o pericárdio bovino conservado em glicerina apresenta melhores resultados, levando em
consideração sua alta resistência e complacência, facilidade comercial para obtenção, além
de apresentar baixa antigenicidade devido a sua origem biológica (YAMATOGI et al., 2005).
Objetivo

fixação do pericárdio há tíbia foi realizado um orifício no tubérculo tibial junto ao platô tibial
e introduzido um parafuso cortical 3,5 mm n° 18 na porção distal da faixa e em seguida o
parafuso foi introduzido no mesmo orifício. O retalho da fáscia foi tracionado entorno do
tendão do musculo gastrocnêmio e retornando para a crista da tíbia onde foi suturada sobre
a porção distal do pericárdio já fixada. Para isto foi utilizado fio nylon n° 0 e pontos simples
separado. A síntese do subcutâneo foi realizada com aproximação do subcutâneo com nylon
n° 2-0 em padrão de sutura cushing não interrompido, a dermorrafia com padrão de sutura
simples interrompido e com fio nylon n° 3-0. No pós-operatório foi administrado Cefalexina
30 mg/kg, Cloridato de Tramadol 4 mg/kg, Meloxican 0,1 mg/kg. Animal foi reavaliado com
30, 60 e 180 dias pós-cirurgia não apresentando sintomas recebendo alta médica.

Este trabalho tem o objetivo de relatar a utilização de pericárdio bovino como enxerto exógeno
na substituição da fáscia lata para tratamento de RLCCr em uma segunda intervenção em
um cão de grande porte.
Relato do caso

Resultado e Discussão

Foi encaminhado ao hospital veterinário da faculdade Dr. Francisco Maeda um animal
da raça Rotwiller, 2 anos de idade, pesando 43kg com queixa de claudicação de membro
pélvico direito há 90 dias com histórico de ter realizado cirurgia para ruptura de ligamento
cruzado cranial, onde foi realizado uma sutura fabelotibial e transposição da fáscia lata no
mesmo procedimento. O paciente foi avaliado e onde o deslocamento cranial do platô tibial
em relação ao fêmur foi evidente após o teste de compressão tibial, e ao teste de gaveta
tendo o resultado positivo, sendo indicado novo procedimento cirúrgico. O animal foi
encaminhado para o procedimento cirúrgico no qual constou de medicação pré-anestésica
Sulfato de Morfina 0,4 mg/kg associado a Acepromazina 0,05mg/kg por via intramuscular, a
indução foi realizado realizada com Propofol 4 mg/kg associado ao Midazolan 0,2 mg/kg por
via intravenosa. O paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, a antissepsia foi
realizada com iodopovidona tópico e álcool etílico 70%. Uma atadura estéril foi posicionada
na porção distal do membro para isolamento do campo cirúrgico. A incisão foi realizada na
região parapatelar lateral abrangendo desde terço distal de fêmur até abaixo da crista da
tíbia, com a tesoura de mayo a camada subcutânea foi divulsionada até obter acesso a fáscia
lata, que já estava danificada devido ao primeiro procedimento cirúrgico, e se localizou o
nylon utilizado na primeira intervenção, estando o mesmo laceado, o que causou o retorno
dos sinais clínicos. Como procedimento cirúrgico foi realizado artrotomia para exploração
da articulação e remoção de resquícios do ligamento cruzado rompido, para a estabilização
articular foi preparado um faixa de 4 cm de largura e 30cm de comprimento de pericárdio
bovino, mantido em glicerina e preparado previamente com solução fisiológica, para a

O paciente foi acompanhado e reavaliado no pós-cirúrgico com 10, 30, 60 e 180 dias, onde
se observou a evolução até a ausência da dor e sintomas clínicos. Com 30 dias, o animal
não apresentava mais claudicação, instabilidade articular e já sustentava o peso corporal no
membro, mesmos resultados encontrados por alguns autores em relação a cirurgia com a
fáscia lata, embora para Chauvet et al. (1996) estes não seriam os melhores parâmetros para
avaliação de uma cirurgia com sucesso, quando comparados a capacidade da técnica em
prevenir a Doença Articular Degenerativa.
Foi observado um movimento de “gaveta” discreto aos 180 dias, semelhante ao encontrado
por Buquera et al. (2002) no qual o procedimento realizado com enxerto autógeno, se mostrou
eficaz, levando a acreditar em uma possível semelhança de tensão entre pericárdio bovino e
fáscia lata, sendo necessário mais estudos.
Quanto à ferida cirúrgica, foi observada reação inflamatória nos primeiro 10 dias, o que se
espera em procedimentos tradicionais, sendo que ao longo dos 180 dias notou-se ausência
de sinais inflamatórios indicativos de rejeição tecidual, o que também foi observado por
Quitzan et al. (2003), comparando reações teciduais entre pericárdio bovino e malha de
poliéster sintética.
Por ser realizada uma técnica extra-articular associada à utilização de enxerto exógeno, o dano
tecidual foi mínimo, o que por sua vez, acelerou o ganho muscular, fator muito importante na
avaliação de procedimentos articulares, como já citado na literatura (Buquera et al. 2002). Aos
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180 dias o paciente já havia restabelecido musculatura simétrica bilateral e tônus muscular,
evolução significante quando comparado aos resultados encontrados pode Buquera et al.
(2002), que observou que em três de seis animais avaliados após um ano ainda não haviam
atingido simetria muscular.
Conclusão

QUITZAN, JG; RAHAL, SC; ROCHA, NS. Comparação entre pericárdio bovino preservado em
glicerina e malha de poliéster no reparo de falhas da parede abdominal em ratos. Acta Cir
Bras. Jul-Ago;18(4). 2003.
YAMATOGI, R.S. ; RAHAL, S.C. ; GRANJEIRO, J.M. ; TAGA, R. ; CESTARI, T.M. ; LIMA, A.F.M.
Histologia da associação de membranas biológicas de origem bovina implantadas no tecido
subcutâneo de ratos. Ciência Rural, v.5, n.4, p.837-842, 2005.

Nas condições deste relato o tratamento cirúrgico de ruptura de ligamento cruzado cranial
de cães de grande porte, utilizando enxerto exógeno de pericárdio bovino fixado à região
de tubérculo tibial com parafuso cortical autocompressivo e fio de nylon permitiu, o
restabelecimento da estabilidade articular, permitindo a recuperação da função mecânica
da articulação e ausências dos sinais clínicos.
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Introdução

O retalho subdérmico tubular é uma técnica que consiste de múltiplos estágios, com o
objetivo de deslocar um retalho indireto e distante até o local receptor. Antes da transferência,
o retalho tende a contrair devido a menor elasticidade e fibrose, sendo assim deve ser feito
mais largo e mais longo que o leito receptor. As etapas do processo incluem a criação do tubo
através de incisões paralelas, a manutenção dele no local de origem por 18 a 21 dias para sua
vascularização, e só então o corte de uma das bordas do tubo seguida de sua transposição ao
leito receptor (MACPHAIL, 2013).

As feridas em porção distal de membro são um desafio quanto ao tratamento devido à escassez
de tecido do local, alto risco de contratura e cicatriz epitelial frágil quando cicatrizado por
segunda intenção. Portanto, há grande necessidade do uso de cirurgias reconstrutivas como
retalhos locais, quando há tecido disponível, ou enxertos de pele (FOWLER, 2006; DERNELL,
2006).
Os retalhos cutâneos são porções de tecido retirados de determinada área doadora e
transferidas para o leito receptor, podendo ser classificados de acordo com o suprimento
sanguíneo, ou seja, se este contém ou não uma artéria e veia cutânea direta responsável
pela sua nutrição. Os retalhos subdérmicos são aqueles que não incluem fornecimento
sanguíneo direto por vasos e sua sobrevivência é dependente da nutrição provida pelo plexo
subdérmico, limitando desta forma o tamanho do retalho (HUNT, 2012; CASTRO et al. 2015).

As complicações desse tipo de cirurgia estão divididas em três grupos: relacionados a condição
geral do paciente, ao procedimento e a área receptora (SCHEFFER et al., 2013). A condição do
paciente antes da realização do retalho é de suma importância, visto que doenças sistêmicas
e má nutrição podem atrasar a cicatrização da ferida. Relacionado ao procedimento, este deve
ser cuidadosamente planejado e analisado antes da cirurgia com o propósito de observar a
mobilidade da pele e distância da ferida. Quanto à área receptora, esta deve estar livre de
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infecção, além de levar em consideração a localização anatômica principalmente em relação
ao leito doador (HUNT, 2012).

enrofloxacina.
Após 80 dias da confecção do tubo, foi realizada a excisão do nódulo com três centímetros
de margem lateral e realizada a rotação do tubo para recobrir o defeito. Com três dias de
pós-operatório o tecido apresentava coloração vermelho escuro acastanhado, com formação
severa de edema e seroma subcutâneo. Instituiu tratamento com compressas quentes e
úmidas alternadas a cada cinco minutos, três vezes ao dia associada à aplicação tópica de de
pamada de mucopolissacarídeo.

O edema e seroma são corriqueiros no pós-operatório de cirurgias reconstrutivas, sendo
de simples tratamento baseado em drenagem, punção com agulha, compressa morna
e bandagens. A isquemia e necrose podem ocorrer quando a irrigação do retalho está
comprometida, seja esta causada por falhas na execução da técnica, infecção, ação de
agente tóxico, hematomas adjacentes e excessiva tensão (SCHEFFER et al. 2013).
Objetivo

Aguardado 35 dias até a completa cicatrização e pega do enxerto, os pontos de pele foram
retirados e, no mesmo momento, realizada a excisão do tubo em suas duas extremidades e
suturada a pele com fio nylon 2-0 em padrão simples contínuo.

O objetivo desse trabalho é relatar um caso de retalho subdérmico tubular em membro
pélvico de um cão onde, seguido as devidas recomendações pré, trans e pós cirúrgicas,
houve grande sucesso no processo cicatricial.

Na cicatrização do tubo após a rotação, houve pequena área de necrose na área de sutura
em porção distal do retalho, sendo devidamente tratada, houve resolução espontânea e
sobrevivência do retalho. Do mesmo modo, a necrose ocorrida durante a formação do tubo
foi insignificante para o resultado final.

Relato de caso
Foi atendido no Hospital Veterinário “Roque Quagliato” das Faculdades Integradas de
Ourinhos, um canino, fêmea, da raça Poodle, 14 anos com histórico de neoformação em
face lateral de tarso esquerdo há 20 dias. Ao exame físico, o animal apresentava um nódulo
alopécico, enegrecido, firme, móvel e de tamanho aproximado de 3x2x2cm em região
lateral de tarso esquerdo. Foram realizados exames de estadiamento clínico, sem sinais de
metástase, e citologia com laudo de neoplasia de células redondas sugestivo de melanoma.

Após a rotação do retalho tubular, apresentou-se área bastante edemaciada, com formação de
seroma e isquemia de pele. Instituído tratamento clínico baseado em compressas quentes e
frias alternadas, punção por agulha fina e aplicação tópico de pomada de mucopolissacarídeo
houve total regressão.
Discussão

Devido à localização da neoplasia optou-se pela realização de um retalho subdérmico
tubular e excisão do nódulo em três etapas cirúrgicas. Para o planejamento cirúrgico foi
mensurada a largura do defeito a ser criado, assim como o ponto de pivoteamento a fim
demarcar o comprimento do retalho. No primeiro procedimento, foram realizadas duas
incisões paralelas na região lateral da coxa se estendendo da porção proximal ao joelho em
sentido ao trocânter maior. O subcutâneo foi divulsionado, a pele elevada e suturada com
pontos simples contínuo formando um tubo. O defeito criado foi aproximado com fio ácido
poliglicólico 2-0 em padrão walking, seguido por Cushing. Em seguida a pele suturada em
padrão simples contínuo com fio nylon 2-0. Durante o pós-operatório ocorreu isquemia e
necrose superficial da porção média do tubo. Esta foi tratada com aplicação de bandagem
seca-úmida, limpeza tópico com clorexidine degermante 2% e antibioticoterapia com

Assim como foi descrito por Castro et al. (2015), a ressecção de tumores leva a grandes defeitos
cutâneos que por muitas vezes só pode ser tratado através de cirurgia reconstrutiva, tal fato
se agrava quando as feridas se apresentam em regiões distais de membro, como relatado por
Fowler (2006). Devido a isso, incluindo este caso, foi necessário a realização de uma técnica
reconstrutiva para o fechamento do defeito.
O cauteloso planejamento cirúrgico, levando em consideração a tendência de fibrose e
menor elasticidade ressaltadas por MacPhail (2003), permitiu o recobrimento do defeito sem
que houvesse tensão mesmo após um longo período da criação do tubo. Segundo o mesmo
autor, o tempo de permanência mínimo do tubo no local de origem para uma adequada
vascularização é de 18 a 21 dias, todavia, no presente relato, este período foi maior devido
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à presença e necessidade de tratamento da necrose ocorrida no terço médio do tubo e de
indisponibilidade da proprietária para atendimento.

traumáticas em pequenos animais. Rev. Bras. Med. Vet. 35(1):70-78.
Vasconcelos, C. H., Matera, J. M., Zaidan Dagli, M. L. 2005. Clinical evaluation of random skin
flaps based on the subdermal plexus secured with sutures or sutures and cyanoacrylate
adhesive for reconstructive surgery in dogs. Veterinary Surgery, 34(1): 59-63.

Por se tratar do defeito estar localizado em uma região distal ao de criação do tubo e à
necessidade de inversão do fluxo sanguíneo quando realizada a rotação, justifica a formação
moderada de edema e seroma. Tais complicações foram correlacionadas mais ao local
receptor que ao procedimento, sendo dois fatores decisivos nas taxas de complicações
relatadas por Scheffer et al. (2013) e Hunt (2012). Contudo, em relação à necrose ocorrida
durante a formação do tubo há argumentos que a relacionam ao trauma cirúrgico ocorrido
e à fatores relacionados à condição geral do paciente.
Conclusão

Palavras-chave: retalho tubular, cirurgia reconstrutiva, cão.
Keywords: tubular flap, reconstructive surgery, dog

Conclui-se que o retalho subdérmico tubular pode ser usado para recobrir defeitos causados
por ressecção de neoplasias principalmente em região distal de membro pélvico de cães,
podendo ocorrer complicações, mas que podem ser solucionadas através de curativos diários
e bandagens sem comprometer o resultado final. Ademias, o conhecimento da técnica de
cirurgia reconstrutiva evitou uma abordagem cirúrgica mais agressiva, como amputação do
membro, tendo o mesmo resultado no controle local da doença.
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Introdução

Porém, é sempre recomendado a realização simultânea de imobilização externa. Salvo quando
em aves muito pequenas e com fraturas em terço médio de úmero ou ulna, onde se faz uso
apenas do pino intramedular (FERRIGNO et al. 2014).

Os problemas ortopédicos em aves são frequentes, sejam elas de zoológicos, de estimação,
de produção ou de vida livre. Estes podem derivar de dietas pobres em minerais, excesso de
estresse, que pode promover a descalcificação do osso, ou ainda o ambiente inadequado
e armas de fogo. Dessa forma, pode-se classificar os problemas ortopédicos das aves em
traumáticos, de desenvolvimento e degenerativos (FERRIGNO et al. 2014).

Nas fraturas de rádio e ulna, normalmente se reduz a ulna por seu tamanho ser maior nas aves
e menos recoberta por musculatura (WILLIAMS, 2002). Em aves de médio e grande porte, os
fixadores externos podem ser usados de maneira transarticular e em fraturas de Monteggia
(FERRIGNO el al. 2014).

A fragilidade óssea consequente da alta densidade de cálcio e um maior espaçamento
intramedular dos ossos pneumáticos dificultam o processo de cicatrização óssea nas aves,
principalmente quando comparado a mamíferos, acarretando maior possibilidade de fraturas
cominutivas nesta espécie (BENNETT, 2000; CUNHA et al. 2004; TEIXEIRA et al. 2004).

A fixação esquelética externa é um modo eficaz de estabilização de fraturas. O dispositivo
consiste de pinos e elementos de conexão, que complementam a estrutura. Essa estrutura
é particularmente útil nas fraturas expostas ou intensamente cominutivas com a circulação
deficiente (LIDBETTER e GLYDE, 2000). O fixador externo Tie-in é uma associação entre um
pino intramedular e os fixadores externos, onde o pino intramedular permanece com uma

O pino intramedular é uma opção apropriada para reduzir fraturas na asa das aves, pois
contrapõem satisfatoriamente as forças de arqueamento e não prejudicam a vascularização.
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porção externa a qual é dobrada perpendicularmente ao eixo longitudinal do osso, ficando
disposto de forma paralela aos outros pinos inseridos externamente como estabilizadores.
Em seguida é colocada a resina de modo que os pinos se mantenham rígidos formando o
fixador externo (COLES, 2007).

acompanhamento durante todo o período de pós-operatório com controle radiográfico
durante 2 meses, onde o último evidenciou alinhamento ósseo, posicionamento dos
implantes e cicatrização dos fragmentos.
Resultados e discussão

Desta forma objetiva-se descrever a utilização do fixador externo (tie in) para correção de
fratura radio-ulnar em uma coruja-buraqueira.
Relato do caso

As enfermidades ortopédicas das aves podem ser classificadas em traumáticos, de
desenvolvimento ou degenerativos de acordo com a origem do problema (FERRIGNO et al.
2014). Assim a seleção de uma técnica apropriada para o reparo definitivo de uma fratura vai
depender de diversas variáveis, incluindo o tamanho do paciente, o grau necessário para o
retorno funcional pós-operatório, custos, a possibilidade do cirurgião e as condições clinicas
do paciente (HELMER e REDING, 2015).

Uma coruja da espécie Athene cunicularia (coruja-buraqueira) que havia sido resgatada
a três dias, foi trazido ao atendimento no Hospital Veterinário. Durante o exame clinico a
ave apresentava lesão na asa esquerda com fragmento ósseo exposto sugestivo de fratura
em rádio e ulna. Foi então solicitado o exame radiográfico com incidência médio-lateral da
asa esquerda, que confirmou uma fratura simples transversa em terço proximal do rádio e
da ulna. Diante dos achados radiográficos optou-se pelo tratamento cirúrgico utilizando a
técnica Tie-in. A ave recebeu como medicação pré-anestésica Cetamina (40mg/kg) associado
a Midazolan (1mg/kg) e Nalbufina (12,5mg/kg) por via intramuscular, que permitiu perda
da consciência. Como analgesia trans-operatória, optou-se pelo bloqueio do plexo braquial
pela via axilar com lidocaína 1,35% (7 mg/kg) e a manutenção anestésica foi realizada pela
administração de isoflurano através do uso de máscara. Com o paciente em decúbito lateral
direito foi realizado preparação do campo operatório, antissepsia e colocação dos campos
cirúrgicos. Com o auxílio do bisturi foi realizada a abordagem do rádio e ulna pela face crânio
lateral da asa, um pino de Kirchner (1,0mm) foi inserido no fragmento proximal da ulna de
forma retrograda e depois direcionado até o fragmento distal permitindo a redução da fratura,
o excesso externo foi curvado para posteriormente permitir a conexão com os demais pinos.
Após a redução da fratura com o pino intramedular, foram inseridos dois pinos de Schnaz
de 1,2mm na face crânio lateral um em fragmento proximal e outro no fragmento distal, a
conexão dos pinos externos e do pino intramedular proximal se deu pelo uso da resina de
polimetilmetacrilato (PMMA). A pele foi aproximada com pontos simples interrompidos.

Muitas técnicas de ortopedia foram desenvolvidas para utilização em aves de rapina de
aproximadamente 1 kg de peso vivo. Mesmo sendo os fixadores “Tie In” desenvolvidos para
aves com cerca de 1kg, existem muitos equipamentos disponíveis que podem ser aplicados
em aves com 65-100 gramas (HELMER e REDING, 2015). Neste caso especifico foi necessário
adaptar fio de Kirschner (1mm) e o pino de schanz (1,2mm) ao tamanho do osso mantendo
a estrutura rígida o suficiente, mas sem acrescentar peso excessivo.
As vantagens do uso da configuração “Tie In” incluem: a facilidade relativa de aplicação; a
utilização de um pino intramedular de diâmetro menor, causando menor dano suprimento
sanguíneo intramedular; o aumento na resistência à forças de flexão em comparação com
fixação esquelética externa ou pino intramedular sozinhos; redução na migração do pino
intramedular ou dos pinos transversais; e a capacidade de remover os implantes gradualmente
ao longo do tempo, um processo chamado de dinamização, que gradualmente aumenta a
carga do osso (HELMER e REDING, 2015).
O pino de Kirchner escolhida para o espaço intramedular foi de 1 mm e se mostrou adequado
pelo fato de não impedir o suprimento sanguíneo medular, permitir o alinhamento dos
fragmentos, evitando migração deste ou dos pinos transversais de Schnaz de 1,2 mm da
fixação externa.

Para o tratamento pós-operatório foi administrado Meloxicam (0,2mg/kg, a cada 24 horas,
por 3 dias), Enrofloxacina (10mg/kg, a cada 12 horas, por 10 dias), Cloridrato de Tramadol
(2mg/kg, a cada 12 horas, por 7 dias) e suplementação com Cálcio até a retirada dos pinos.
A ave foi mantida em gaiola e alimentada com carne bovina moída in natura. O animal teve

A desvantagem do uso de pino intramedular em ossos pneumáticos, é que estes apresentam
o canal medular largo, sendo necessário utilizar um diâmetro maior de pino, ou vários pinos
de diâmetro menor, tornando a estrutura muito pesada para a ave (FERRIGNO et al. 2014).
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Conclusão

Este proporciona excelente resistência a encurvamento, mas apresenta algumas limitações,
podendo não resistir a forças rotacionais ou carregamento axial (BOLSON e SCHOSSLER, 2008)
motivos pelo qual optou-se pelo uso do pino intramedular associado ao fixador esquelético
externo, visando usar um único implante interno e de diâmetro menor, citado por (HELMER
e REDING, 2015), como uma das vantagens da configuração “Tie In”, além de inibir as forças
atuantes sobre a fratura não bloqueadas com o uso apenas do implante interno, está,
mostrou-se uma técnica eficaz para o tratamento de fraturas de rádio e ulna em aves.

Neste trabalho demostrou-se a importância da configuração de fixação óssea Tie-in que
ofereceu apropriada estabilização da fratura radio-ulnar, possibilitando o retorno funcional,
e de voo sem interferir na função ou movimento das assas.
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Introdução

ensino de técnicas cirúrgicas (FONSECA-MATHEUS, 2012). Entretanto Silva et al. (2003) em estudo
para avaliar o treinamento cirúrgico em cadáveres quimicamente preservados com a Solução de
Larssen modificada oferecido pelas Disciplinas de Técnica Cirúrgica e de Ortopedia, da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), São Paulo, SP,
como método alternativo ao uso de animais vivos em aulas, observaram que estes se mostraram
adequados ao treinamento das técnicas cirúrgicas propostas em aula, tendo boa aceitação por
parte dos alunos.

A preocupação com o bem-estar animal, passou a ponderar o uso de animais vivos para
o ensino, e com isso, o aumento da demanda por técnicas alternativas pedagógicas para este
fim. Por consequência, a utilização cadáveres deve ser otimizada, para que um maior número
de alunos e pesquisadores possam usufruir das vantagens do estudo em um corpo natural
(FONSECA, 2007).
Para que se possa otimizar o uso de cadáveres, as soluções conservadoras são alternativas
que têm como finalidades básicas impedir ou retardar o aparecimento e progressão dos
fenômenos cadavéricos destrutivos, conducentes à putrefação. Pretendendo-se preservar as
características morfológicas das peças anatômicas, como coloração, consistência e flexibilidade
de tecido, mantendo os tecidos firmes e insolúveis (RODRIGES, 2010).

Para a modificação da solução de Larssen, Silva et al. (2003) propuseram o uso de 100ml de
formalina a 10%, 400ml de glicerina líquida, 200 g de hidrato de cloral, 200 g de sulfato de sódio,
200 g de bicarbonato de sódio, 180 g de cloreto de sódio, 2000 ml de água destilada. A diluição
utilizada foi de uma parte da solução mãe para três partes de água destilada (SAMPAIO, 1989;
SILVA et al. 2003).

Entre as soluções conservadoras adequadas para este tipo de procedimento, podemos
citar a Solução Larssen modificada e Laskowski. Ambas as soluções ajudam a preservar os corpos
com características semelhantes à do animal vivo, sendo isto particularmente importante no

Tendo em vista a pressão social e dos estudantes de medicina veterinária contra o uso
de animais sadios para o aprendizado da técnica cirúrgica e a constante discussão quanto à
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condição moral dos animais e o direito dos homens em utilizá-los em seu benefício, em adição
as dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino para a aquisição de insumos para o
desenvolvimento de alternativas viáveis para este fim, faz-se necessário a elaboração de estudos
que venham a contribuir com novas possibilidades pedagógicas.

Veterinária da PUCPR nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo avaliados por três Professores de
Técnica Cirúrgica em momentos distintos. Os cadáveres foram analisados quanto a textura,
flexibilidade, odor e coloração. Os critérios de avaliação foram classificados como péssimo, ruim,
aceitável, bom, muito bom e excelente.

Objetivo

Resultados

Propor nova alternativa de formulação para conservação de cadáveres utilizados em aulas
práticas de técnica cirúrgica veterinária.

Os critérios (Quadro 1) textura, flexibilidade e coloração, foram considerados excelentes
pelos avaliadores. Porem, o odor foi avaliado como sendo aceitável.

Metodologia

Quadro 1 – Avaliação dos critérios.

Foram utilizados cadáveres com peso corpóreo entre 15 e 20 kg, da espécie Sus
domesticus provenientes do Laboratório de Anatomia Veterinária da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (LAV/PUCPR). O método de conservação escolhido, baseou-se na fórmula da
Solução de Larssen Modificada, utilizada pelas Disciplinas de Técnica Cirúrgica e Ortopedia do
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo (SILVA et al. 2003). Foi aqui nomeada de Solução Aprimorada de Larssen. Para o
preparo da solução foram utilizados: 200 ml de formalina a 10%, 400 ml de glicerina líquida, 200
g nitrato de sódio, 200 g de sulfato de sódio, 200 g de bicarbonato de sódio, 180 g de cloreto de
sódio, diluídos em 4.600 ml de água destilada.

Critérios
Textura
Flexibilidade
Odor
Coloração

Avaliação
Excelente
Excelente
Aceitável
Excelente

Discussão
O uso de métodos alternativos no ensino da cirurgia ainda é combatido por muitos,
com a alegação de que tais técnicas não reproduzem inteiramente os aspectos e condições
encontrados na utilização de um animal vivo, já que não mostram a dinâmica da interação entre
os sistemas (DINIZ et al. 2006). Já modelos e manequins, são uma representação estática de um
objeto de estudo utilizando materiais não biológicos como resinas plásticas, látex, EVA e espuma
de poliuretano, sendo considerados de baixa fidelidade por representar visão simplificada da
situação (MARTINS FILHO, 2015). Por estas razões, soluções conservadoras de cadáveres tornamse alternativas intermediárias dentro da discussão, tendo em vista que o fim da vivissecção como
método de ensino da técnica cirúrgica é um caminho sem volta.

Para a higienização dos cadáveres realizou-se retirada dos ectoparasitas, seguida de
limpeza da pele com solução detergente e água. A retirada do conteúdo intestinal se deu
através do esvaziamento manual da ampola retal em adição a jato de água. Para otimização da
perfusão tecidual, foi realizada “limpeza” da trama vascular, por meio de infusão de cloreto de
sódio à 10% em solução aquosa aquecida pela artéria carótida comum e extravasamento pela
veia jugular externa, para então, realizar pelas mesmas vias a aplicação da Solução Aprimorada
de Larssen num volume total correspondendo a 10% do peso corpóreo do cadáver, sendo o
fluxo interrompido ao final da aplicação através de ligadura dos vasos.

A Solução Aprimorada de Larssen tem como vantagem o uso de ingredientes de fácil
assediabilidade e aquisição, já que dispensa o uso do hidrato cloral proposto na fórmula fixadora
de Silva et al. (2003). Um hipnótico sedativo, sujeito a controle especial, classificado na lista C1 da
Portaria 344/1998. Não o bastante, o mesmo não possui fabricante no Brasil, sendo a aquisição
dificultada tanto pelo trâmite aduaneiro, quanto pelo custo elevado.

Os cadáveres foram aconcionados em sacos plásticos identificados e criopreservados em
freezeres horizontais a temperatura de -18°C a -22°C, mantidos em decúbito lateral. Os cadáveres
eram deixados em mesas com tampo de aço inox para descongelamento 24 horas antes
das aulas. Estes foram utilizados nas aulas práticas de técnica cirúrgica do curso de Medicina
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O critério odor, talvez não tenha obtido boa avaliação por ter-se utilizado neste experimento
cadáveres da espécie Sus domesticus. Pois sabe-se que odores desagradáveis conhecidos
como boar taint são característicos nestes animais pela presença do hormônio androsterona
e da proteína escatol na gordura (BRAGA, 2012). Cabe então, novos experimentos com outras
espécies animais com a técnica aqui propósta.

utilizando cadáveres quimicamente preservados. Revista de Educação Continuada em Medicina
Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP. 6(1/3):95-102.
Palavras-chave: Conservação de Cadáveres; Treinamento Cirúrgico; Técnica Anatômica.
Key words: Corpses Conservation; Surgical Training; Anatomical Technique.

Conclusão
A Solução Aprimorada de Larssen é uma nova alternativa para a conservação de cadáveres.
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