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RESUMO 

 

As modalidades cirúrgicas reconstrutiva e laparoscópica são, em essência, 

muito distintas, contudo uma particularidade faz com que estas se acerquem uma da 

outra, que é o gradativo aumento da utilização de ambas na Medicina Veterinária. 

Uma por conferir a devolução da funcionalidade e aspectos estéticos aceitáveis a 

frações corporais atingidas por algum tipo de injúria, benefícios que as técnicas 

comuns não conseguiriam produzir. Outra por conta dos fins vantajosos obtidos no 

pós-operatório, que incluem maior rapidez na recuperação do paciente, redução da 

dor e das complicações pós-operatórias. O objetivo do presente trabalho é relatar de 

maneira breve, porém detalhada dois relatos de caso acompanhados na clínica escola 

CEMV-UTP durante o período de estágio curricular obrigatório e descrever as 

atividades ali desempenhadas. 

 

Palavras-chave: Nodulectomia, Cirurgia Reconstrutiva, Hérnia Inguinal, 

Videocirurgia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O período de estágio supervisionado, tão relevante a familiarização e também 

ao real ingresso dos estudantes à profissão, constitui a última etapa do processo de 

formação dos médicos veterinários. Neste momento da fase acadêmica o aluno tem 

a oportunidade de correlacionar teoria e prática, de assimilar novos conteúdos e 

também de atuar ao lado de profissionais experientes, que lhes darão valiosas 

orientações quanto ao exercício e conduta profissional. Para a finalização do curso de 

graduação este é um elemento obrigatório, que deve ser realizado de acordo com as 

normas da universidade a qual pertence o indivíduo. Conforme as diretrizes da 

Universidade Tuiuti do Paraná o estágio supervisionado deve acontecer de forma com 

que o aluno vivencie no mínimo 420 horas de rotina na área a qual deseja vincular-se 

profissionalmente. 

Durante o período de 27/03/2017 a 24/05/2017 a Clínica Escola de Medicina 

Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná (CEMV-UTP) caracterizou-se como 

sendo palco de experimentação através do estágio supervisionado. A área de clínica 

cirúrgica configurou o principal setor de interesse e por isso, foco de estudo, contudo, 

foram realizadas nestes locais as mais diversas atividades inerentes à profissão. 

Neste trabalho são descritos minuciosamente o espaço físico e a dinâmica de 

funcionamento do hospital, assim como as tarefas desempenhadas durante a já 

referida etapa, dois casos clínicos acompanhados e uma breve revisão de literatura 

abordando assuntos a eles relacionados. 
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2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

2.1 Localização, Funcionamento e Serviços Prestados 

Localizada na Rua Sidney Antonio Rangel Santos, 238 - Santo Inácio, 

Curitiba/PR, a Clínica Escola de Medicina Veterinária UTP (CEMV-UTP) realiza 

atendimento ao público de segunda a sexta em horário comercial, ou seja, das oito da 

manhã ao meio dia e das duas a seis horas da tarde, estando este período sujeito a 

variações em casos emergenciais. Nessas circunstâncias os membros do corpo 

clínico integrante (10 aprimorandos no total) revezam-se por meio de escalas para a 

realização dos plantões noturnos, nos quais dois aprimorandos permanecem no local 

a fim de proporcionar os devidos cuidados ao paciente.  

A clínica escola oferece serviços de internamento, consultas, atendimentos 

emergenciais, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Estagiários, 

monitores, alunos, auxiliares de médico veterinário e estagiários de auxiliar veterinário 

também têm participação ativa nas atividades da clínica escola, sendo permitido às 

três primeiras categorias conduzir a parte inicial da consulta, que inclui anamnese e 

exame físico, e, também, executar as demais funções associadas à profissão 

amparadas por aprimorandos e docentes de cada área. As áreas de atuação dos 

aprimorandos compreendem Clínica Médica de Pequenos Animais, Clínica Cirúrgica 

de Pequenos Animais, Patologia Clínica, Diagnóstico por Imagem e Anestesiologia, 

havendo também atendimentos mais apurados no ramo da Oftalmologia, Odontologia, 

Neurologia, Ortopedia, Dermatologia e um serviço diferenciado de Videocirurgia, 

sendo todos estes últimos realizados por um corpo docente especializado. 
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2.2 Instalações 

A clínica dispõe de uma pequena recepção (Figura 1) onde ficam armazenadas 

as fichas de atendimento ao paciente, separadas de acordo com a especialidade para 

a qual o animal será encaminhado (clínica médica ou cirúrgica), fichas de retorno e 

requisição de exames. Contando também com alguns assentos para o aguardo até o 

momento do atendimento. Adjacente a recepção um pequeno e único corredor conduz 

a três possíveis entradas. À esquerda encontra-se a sala de emergência (Figura 2), 

equipada com monitor multiparametrico, cilindro e máscara de oxigênio, quadro para 

anotação de parâmetros fisiológicos, ultrassom móvel e outros diversos aparatos 

indispensáveis em situações extremas. Seguindo à direita é possível ter acesso a sala 

de radiografia (Figura 3) e, em anexo a ela, uma pequena dependência para revelação 

das imagens radiográficas obtidas. À frente evidencia-se uma balança para pesagem 

dos animais e, logo após, um pequeno corredor linear seguido de um grande 

prolongamento à esquerda do mesmo, onde estão fixados uma sala de ultrassom 

(Figura 4), três consultórios para atendimento clínico e cirúrgico (Figura 5), uma 

pequena sala para armazenamento de medicações e utensílios, uma sala de 

vacinação, um internamento específico para animais com doenças 

infectocontagiosas, um internamento específico para felinos/ gatil, um internamento 

geral (Figura 6), um laboratório de patologia clínica (Figura 7), um banheiro e também 

uma sala para o corpo docente e outra para a equipe de aprimorandos do local. 

 

 

  

 

 

 

                    

 

 

 

Figura 1 – Recepção da CEMV-UTP. 
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Figura 2 – Sala de emergência da CEMV-UTP. 

Figura 3 – Sala de raio X da CEMV-UTP. 

Figura 4 – Sala de ultrassom da CEMV-UTP. 
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Figura 5 – Consultório da CEMV-UTP. 

Figura 6 – Internamento geral da CEMV-UTP. 
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2.3 Centro Cirúrgico  

O centro cirúrgico pode ser acessado através da sala de recuperação pós-

operatória (Figura 8), por meio da sala de emergência e através de uma porta de vidro 

próxima a entrada da clínica. Por intermédio dos dois últimos meios de admissão 

citados é possível ingressar aos vestiários feminino e masculino, a um banheiro e a 

um local de transição entre a zona semi-restrita e irrestrita do centro cirúrgico. Nesta 

área figura-se uma estante que contém toucas e máscaras de proteção descartáveis, 

ítens imprescindíveis para a entrada no ambiente em que se realizam as intervenções 

cirúrgicas. Existe também neste mesmo local um lavatório de mãos àqueles que 

pretendem adentrar a sala de procedimentos odontológicos que, por sua vez, 

encontra-se ao lado da sala de procedimentos cirúrgicos.  Esta (Figura 9) é ampla e 

bem equipada. Nela podemos encontrar duas mesas cirúrgicas pantográficas, dois 

focos cirúrgicos, sendo um fixo e outro móvel, duas bombas de infusão, dois monitores 

multiparametricos, dois aparelhos de anestesia inalatória, dois aspiradores cirúrgicos, 

dois aparelhos de eletrocautério (com função de corte e coagulação), um microscópio 

cirúrgico, uma torre de videocirurgia (Figura 10), duas mesas para instrumentação 

cirúrgica, pontos para os gases oxigênio e ar comprimido, uma mesa auxiliar contendo 

 

Figura 7 – Laboratório de patologia clínica da CEMV-UTP. 
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diversos fármacos úteis ao anestesista e outra servindo de suporte a diversos 

utensílios relevantes, incluindo materiais de pré antissepsia e de antissepsia cirúrgica. 

Também fazem parte do centro cirúrgico uma sala para esterilização e limpeza 

de materiais (Figura 11), uma rouparia, um almoxarifado para armazenamento de 

materiais esterilizados (em armários fechados e caixas plásticas) e dois corredores 

internos com lavatórios de mãos que direcionam o indivíduo a sala de cirurgia principal 

e a sala de técnica operatória (Figura 12), provida de várias mesas para simulação de 

intervenção cirúrgica, focos cirúrgicos, mesas para instrumentador cirúrgico e mesas 

para suporte de materiais utilizados na pre-antissepsia e antissepsia cirúrgica. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8 – Sala de recuperação pós-operatória da CEMV-UTP. 
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Figura 9 – Sala de intervenções cirúrgicas da CEMV-UTP. 

Figura 10 – Torre de videocirurgia da CEMV-UTP. 
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2.4 Atividades desempenhadas 

Durante o período de estágio obrigatório foram desenvoltas inúmeras tarefas, 

dentre as quais podemos citar: admissão do paciente e do seu responsável na 

recepção para pesagem e posterior encaminhamento ao consultório, seguido de 

realização de anamnese e exame físico e acompanhamento de exames, consultas e 

retornos de cunho cirúrgico, odontológico, oftálmico, neurológico, ortopédico, 

 

 

Figura 11 – Sala de esterilização do centro cirúrgico da CEMV-UTP. 

Figura 12 – Sala de técnica operatória da CEMV-UTP. 
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cardiológico, endócrino e dermatológico. Houveram também oportunidades de prestar 

auxílio aos membros da equipe veterinária no momento de preenchimento de fichas 

de internamento, requisições, na confecção de receitas, na identificação de materiais 

provenientes de exames (tubos de sangue, amostras para biópsia e recipientes 

contendo lâminas citológicas), na aferição de parâmetros fisiológicos em internamento 

e no momento da contenção dos animais para exames de imagem e demais 

procedimentos genéricos e viabilização de realização supervisionada dos mesmos 

(dentre eles incluídos: coleta de sangue, exames citológicos, acessos venosos, 

punção de líquido torácico, abdominal e subcutâneo, lavagem e sondagem vesical, 

enema, etc...). Ademais foram presenciados também o cumprimento de vacinas e 

visualizadas lâminas em microscópio. 

Dentro da realidade específica da área cirúrgica foi possível executar e ter 

participação ativa em tricotomias pré-operatórias, procedimentos cirúrgicos 

convencionais e laparoscópicos (no momento da paramentação, pré-antisepsia, 

antissepsia, no transoperatório que inclui realização de pontos de subcutâneo e pele,  

realização de técnicas hemostáticas e auxílio na exposição e afastamento de órgãos 

e tecidos para o cirurgião), em limpeza de feridas cirúrgicas, realização de curativos, 

retirada de pontos, na limpeza do centro cirúrgico após intervenção e no auxílio aos 

alunos em aulas de técnica operatória.  

 

2.5 Casuística 

 Durante o período de estágio obrigatório foram acompanhadas 206 consultas 

ao todo, destas 121 na área de clínica cirúrgica (96 primeiras consultas e 26 retornos) 

e 85 no âmbito da clínica médica (76 primeiras consultas e 9 retornos). Durante esta 

etapa foi possível também acompanhar e participar ativamente em 45 intervenções 

cirúrgicas, 43 delas concretizadas a partir de métodos convencionais e duas pelo 

mecanismo laparoscópico. A fim de reparar mais de um “defeito” no mesmo paciente 

ou também com o intuito de promover a esterilização do mesmo, valer-se de duas a 

três técnicas cirúrgicas fez-se necessário em algumas dessas operações. 

Regressando ao cenário dos atendimentos é possível inferir que, de maneira geral, 

houve uma prevalência de pacientes caninos, fêmeas de idade adulta para as duas 

esferas de atuação e de felinos, machos, adultos e filhotes para as áreas de clínica 
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médica e cirúrgica respectivamente, atingindo a espécie primeiramente relatada 

números consideravelmente superiores quando se leva em conta a quantia de 

consultas realizadas durante o período de estágio (Gráficos - 1, 2, 4 e 5). 

Com relação às circunstâncias pelas quais os tutores deram entrada na clínica 

escola no setor de clínica médica é possível perceber, conforme figura o gráfico de 

número 3, que as queixas dermatológicas alcançaram patamares notadamente 

superiores comparativamente à de outras especialidades. As principais afecções 

detectadas neste contexto foram as dermatites, em especial os casos de dermatite 

alérgica à saliva da pulga (DASP), seguida das ocorrências de otites e escabioses. 

Outras patologias de maior recorrência foram: ceratoconjuntivite seca, úlcera de 

córnea e catarata acompanhadas de gastrite, cinomose e cálculo dental. Ainda no 

mesmo gráfico o tópico “outros” refere-se a consultas destinadas a administração de 

vacinas. 

Relativamente às consultas de cunho cirúrgico foi possível constatar uma 

significativa proeminência das afecções ortopédicas comparativamente às demais 

motivações existentes para solicitação de auxílio veterinário, contudo as queixas com 

relação a aparição de tumefações ou nodulações também mostraram-se expressivas 

(Gráfico 6). As problemáticas principais nestes casos envolveram primeiramente as 

fraturas de modo geral e, mais particularmente as fraturas de fêmur, seguidas de 

fratura de rádio/ulna, pelve e cotovelo. Rupturas ligamentares, traumas 

toracolombares, luxações e desvios de patela também ocuparam posição relevante 

no índice de aparições. Subsequentemente nódulos mamários, hérnias, lipomas, 

suspeita de neoplasias intracranianas e atresias anais contribuem para o 

engrandecimento da listagem de mais frequentes afecções em pacientes do âmbito 

cirúrgico. No referido gráfico o elemento “outros” refere-se a casos de suspeita de 

megacólon, à possível perfuração torácica e a consulta de rotina para avaliação do 

paciente e realização de exames após cirurgia de longa data. 

 Quanto às intervenções cirúrgicas, representadas pelo gráfico de número 7, é 

possível verificar a supremacia das operações de sistema urinário e de sistema 

músculo esquelético e tegumentar, em detrimento de outros. Neste caso é possível 

alegar que as ovariosalpingohisteretomias (OSH) e orquiectomias ocuparam o topo 

das principais intervenções realizadas. As demais operações com maior índice de 

concretização imediatamente posteriores às já citadas foram as osteossínteses, 
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sobretudo as de rádio/ulna e fêmur e mastectomias. Uretrostomias, cistotomias, 

nodulectomias, cirurgias de coluna, biópsias, denervações, herniorrafia convencional 

e por laparoscopia, OSH por laparoscopia, cirurgias de sialocele, higroma, amputação 

de membro pélvico, prepúcioplastia, maxilectomia, enucleação, patelopexia, 

transposição da crista tibial, osteotomia de nivelamento do platô tibial (TPLO), cirurgia 

reconstrutiva e cirurgias para remoção de fio cirúrgico por conta de reação, de 

correção de evisceração e de hemorragia interna também foram presenciadas durante 

período de estágio curricular. 

  A quantia de retornos de pacientes caninos em clínica médica e cirúrgica, 

representada pela tabela 1, mostra novamente a prevalência de fêmeas adultas para 

ambos os setores e o montante mais significativo na área cirúrgica. Retornos de 

felinos não foram representados em tabelas, devido aos números pouco expressivos 

(um macho adulto para clínica médica e um macho filhote para clínica cirúrgica). 
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Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes atendidos no âmbito da clínica médica na CEMV-
UTP, durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017, conforme gênero (machos 
– em amarelo, fêmeas – em azul) e espécie.  
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Gráfico 3 – Distribuição dos pacientes atendidos no âmbito da clínica médica na CEMV-
UTP, durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017, conforme fatores 
motivacionais para primeira consulta (separados por especialidades). 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes atendidos no âmbito da clínica médica na CEMV-
UTP, durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017, de acordo com a faixa 
etária (filhotes – verde, adultos - azul e senis – amarelo). 
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Gráfico 5 - Distribuição dos pacientes atendidos no âmbito da clínica cirúrgica na CEMV-

UTP, durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017, de acordo com a faixa 

etária (em filhotes - azul, adultos - vermelho e senis – cinza). 

Gráfico 4 - Distribuição dos pacientes atendidos no âmbito da clínica cirúrgica na CEMV-
UTP, durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017, conforme gênero 
(machos – em cinza, fêmeas – em vermelho) e espécie. 
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Tabela 1 – Retornos de pacientes caninos à CEMV-UTP no âmbito da clínica médica e 

cirúrgica durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017. 

Gráfico 7 – Número de intervenções cirúrgicas realizadas na CEMV-UTP durante o 

período de 27 de março a 24 de maio de 2017 e distribuição das mesmas conforme os 

sistemas. 

Gráfico 6 - Distribuição dos pacientes atendidos no âmbito da clínica cirúrgica na CEMV-
UTP, durante o período de 27 de março a 24 de maio de 2017, conforme fatores 
motivacionais para primeira consulta. 
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NÚMERO DE TÉCNICAS 

CIRÚRGICAS REALIZADAS 

OSH ELETIVA 5 

OSH ELETIVA POR VIDEOLAPAROSCOPIA 2 

OSH POR PIOMETRA 2 

OSH POR HEMOMETRA 1 

ORQUIECTOMIA ELETIVA 4 

ORQUIECTOMIA POR CRIPTORQUIDISMO 1 

ORQUIECTOMIA POR NEOPLASIA TESTICULAR 1 

URETROSTOMIA 4 

CISTOTOMIA 2 

HEMORRAGIA INTERNA (REINTERVENÇÃO APÓS OSH) 1 

OSTEOSSÍNTESE DE RÁDIO/ULNA 4 

OSTEOSSÍNTESE DE FÊMUR 3 

OSTEOSSÍNTESE DE PELVE 1 

OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA 1 

OSTEOSSÍNTESE DE COTOVELO 1 

TPLO 2 

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO PÉLVICO DIREITO 1 

TRANSPOSIÇÃO DA CRISTA TIBIAL 1 

PATELOPEXIA 1 

MAXILECTOMIA 1 

HERNIORRAFIA ABOMINAL CONVENCIONAL 1 

HERNIORRAFIA INGUINAL LAPAROSCÓPICA 1 

HERNIORRAFIA PERINEAL 1 

PENECTOMIA 1 

REAÇÃO AO FIO CIRÚRGICO 1 

EVISCERAÇÃO 1 

MASTECTOMIA 8 

BIÓPSIA 3 

LIPOMA EM REGIÃO TORÁCICA 1 

LIPOMA EM MEMBRO PÉLVICO DIREITO 1 

NODULECTOMIA EM FACE 1 

CIRURGIA RECONSTRUTIVA 1 

HIGROMA 1 

PREPUCIOPLASTIA 1 

ESTABILIZAÇÃO TORACOLOMBAR 1 

COLUNA 2 

DENERVAÇÃO 2 

SIALOCELE 1 

MASSA ABDOMINAL 1 

ENUCLEAÇÃO 1 

Tabela 2 – Número de técnicas cirúrgicas realizadas durante o período de 27 de março a 24 de maio 
de 2017 na CEMV-UTP. 
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3. EXCISÃO TUMORAL EM PORÇÃO ROSTRO-CAUDAL DE MAXILA 

ESQUERDA SEGUIDA DE PLASTIA EM CÃO  

 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1.1 Fibrossarcoma 

3.1.1.1 Introdução 

Estudos pregressos empreendidos na Suíça e Reino Unido, divulgados pouco 

antes da mais recente virada de século (XX/XXI), revelaram que, já naquela época, 

as neoplasias contribuíam significativamente para o índice de mortalidade de cães, 

manifestando-se como um dos maiores responsáveis para tal ocorrência. Devido à 

expansão do número de casos de neoplasias e à malignidade de alguns tipos de 

tumorais, que culminam em um desfecho insatisfatório, constatou-se notável 

progresso da oncologia, abrangendo especialmente o setor de pequenos animais. O 

acréscimo de zelo com os mesmos, que incluem melhora de sua nutrição, dos 

protocolos vacinais e terapêuticos e das técnicas cirúrgicas, aliados ao aumento da 

expectativa de vida que estas condições ocasionam, acabam também amplificar a 

possibilidade de aparição dos cânceres nestes seres. O surgimento da neoformação 

pode partir da ectoderme (epiderme e anexos), mesoderme (componentes estruturais 

da derme) ou também dos melanócitos, inseridos então na categoria de neoplasias 

melanocíticas (BASTOS et al., 2017).   

3.1.1.2 Definição, localização e etiologia  

Originário do tecido mesenquimal e de células sintetizadoras de colágeno e 

tecido conjuntivo, mais conhecidas como fibroblastos, o fibrossarcoma, neoplasia 

maligna, altamente infiltrativa e recidivante (MAGALHÃES et al., 2015), tem 

“predileção” por desenvolvimento em tecido subcutâneo, pele, cavidade oral e nasal 

(GONÇALVES & SACCOMANI, 2017). Outras regiões de usual eclosão neoplásica 

desta categoria são periósteo e fáscia. Este tipo tumoral pode surgir em qualquer 

localidade do corpo (RIBEIRO et al., 2011), todavia, há predileção pelas áreas de 

cabeça, membros e tronco (DUDA et al., 2011). Permanece ainda obscura a etiologia 

da maior parte dos sarcomas (MÜLLER et al., 2009).  

 



31 
 

3.1.1.3 Aspectos macro e microscópicos  

Macroscopicamente caracterizam-se pela coloração branca-acizentada, 

consistência firme, por terem dimensões variáveis e serem irregulares, comportando 

também frequentemente ulcerações, hemorragias e necroses, sendo as duas últimas 

ocorrências devidas ao alto grau de vascularização do mesmo (RIBEIRO et al., 2011). 

Microscopicamente as células, cujo núcleo pode variar de redondo a ovóide em 

constante proliferação mitótica, podem ser alongadas permeadas por feixes 

semelhantes a tecido conjuntivo imaturo, entrelaçadas, fusiformes ou intensamente 

indiferenciadas. Hipercromasia, células multinucleadas e pleomorfismo são condições 

histológicas frequentes características do neoplasma em questão (SILVA et al., 2011).  

 Outras particularidades microscópicas deste tipo tumoral, comumente solitário 

e indolor, são: grande quantidade de células gigantes dilatadas, podendo essas 

estarem solitárias ou agregadas, em geral em conjunto a um material colagenoso de 

aspecto róseo, de notável pleomorfismo nuclear, alta proporção núcleo:citoplasma,  

celularidade uniforme, podendo também por vezes serem detectadas células gigantes 

multinucleadas (DAL-BÓ et al., 2013).  

3.1.1.4 Incidência em cães  

Considerado o quarto tumor cutâneo de maior frequência em cães e gatos 

(DAL-BÓ et al., 2013), o fibrossarcoma mostra-se costumeiro nestas espécies, 

representando nos primeiros cerca de 1,5% das neoplasias cutâneas (RIBEIRO et al., 

2011). Não há predisposição racial ou sexual para sua manifestação (SILVEIRA et al., 

2012), e sim propensão de acometimento de acordo com a faixa etária do animal, 

sendo os adultos e idosos os mais atingidos. Animais com tempo inferior a 6 meses e 

jovens também podem ser ocasionalmente afetados (REOLON et al., 2010). 

3.1.1.5 Metastização e grau de malignidade 

O poder metastático é baixo e os locais de habitual ocorrência das metástases 

são linfonodos, pulmões e vértebras, tendo, as duas últimas regiões citadas, menos 

expressividade de surgimento em comparação a primeira (SILVA et al., 2011). Em 

fibrossarcomas subcutâneos a capacidade proliferativa expande gradativamente 

conforme a sobrevida do animal e o percentual que representa o potencial metastático 

do mesmo no momento do diagnóstico gira em torno dos 20% (AMARAL, 2013).  
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O alastramento processa-se tardiamente (REOLON et al., 2010) e deriva da via 

hematógena, ocorrendo em aproximadamente 25% casos (DUDA et al., 2011). O 

comprometimento ósseo por fibrossarcomas extra-esqueléticos são comuns e, apesar 

de não gerarem metástases facilmente, mesmo que instalados no corpo a um período 

significativo, esses tumores podem ser os responsáveis por uma lise óssea e extensão 

local (FLORENTINO; BATISTA; BRUSK, 2005). É possível dimensionar sua 

malignidade por meio da análise do número de mitoses, pela sua capacidade 

infiltrativa, pela quantidade de células multinucleadas (dois ou três núcleos) e pelo 

nível de indiferenciação celular apresentado (MAZZOCCHIN, 2013).  

3.1.1.6 Diagnóstico 

Biópsia, exame histopatológico e de citologia aspirativa (CAAF) para punção 

das células intra-neoplásicas são recursos disponíveis ao médico veterinário que 

tenha o intuito de precisar o diagnóstico nestes casos (DUDA et al., 2011). O trabalho 

de Moura (2011) cita os exames de radiografia, ecografia abdominal, ressonância 

magnética, tomografia computadorizada e cintilografia como métodos diagnósticos 

possíveis.  

3.1.1.7 Tratamento primário e terapias adjuvantes 

Quando as circunstâncias se fazem desfavoráveis à ressecção cirúrgica 

associada a ampla margem de segurança, que em conjunto integram tratamento de 

eleição primário, a implementação de técnicas auxiliares a fim de provocar a involução 

tumoral previa à exérese, possibilitando a ampliação das margens na nodulectomia, 

compreende a conduta mais aconselhada.  As condições adversas possíveis ocorrem 

devido à localização e às dimensões neoplásicas (MAZZOCCHIN, 2013), assim como 

o planejamento cirúrgico que depende destes mesmos dois elementos e também do 

grau de diferenciação do tumor, sendo as margens cirúrgicas indicadas para 

sarcomas de tecidos moles de 2 a 3 cm em comprimento, largura e profundidade 

(DAL-BÓ, 2013).  

Fibrossarcomas que atingem tecidos moles, em especial tecido subcutâneo, 

vinculados a regiões nas quais houve aplicação de injeções, a ressecção tumoral 

completa é ainda um desafio, tendo em conta em conta as características de 

infiltratividade e capacidade recidivante frequente da neoplasia (AMARAL, 2013).  
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Quimioterapia, imunoterapia e radioterapia são consideradas alternativas 

terapêuticas adjuvantes que podem ser utilizadas nestes casos, tendo o segundo tipo 

citado, sido alvo de pesquisas e de relatos de comprovada eficácia na citorredução ou 

estagnação do crescimento tumoral em felinos com sarcoma e em cadelas com 

nódulos mamários. Estes trabalhos selecionaram BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) 

como agente imunoterápico (PLIEGO et al., 2010).  

 3.1.1.8 Prognóstico 

 Posicionamento e extensão tumorais juntamente a graduação histopatológica 

e viabilidade ou não da implementação das margens de segurança recomendadas 

são os fatores a serem avaliados quando se pretende estabelecer o prognóstico do 

paciente (MAZZOCCHIN, 2013).  

 

     3.1.2 Cirurgia Reconstrutiva 

  

 3.1.2.1 Indicações  

 Corriqueiros no âmbito da Medicina Veterinária, os ferimentos traumáticos 

frequentemente demandam a utilização de técnicas reconstrutivas para o seu reparo 

efetivo, sobretudo de retalhos cutâneos pediculados. A plastia é apontada como 

solução principalmente em casos nos quais percebe-se que a cicatrização por 

segunda intenção pode requerer muito tempo, isso devido a perda de extenso 

segmento de pele e à grande inviabilidade tecidual promovidos. (QUEIROZ et al., 

2015).  

 Este tipo de procedimento é também aplicado quando o excesso de tensão 

impede a oclusão primária da ferida (SCHEFFER et al., 2013) e recomendado quando 

se objetiva corrigir ou até mesmo reconstruir determinada área tegumentar danificada 

por cirurgias oncológicas, anomalias congênitas, sequelas iatrogênicas (MORAES, 

2015).  

3.1.2.2 Vascularização e aplicação de enxertos em cães e gatos 

 Para cães e gatos é mais pertinente que se utilizem flaps deslizantes ou 

retalhos ao invés de enxertos, pois a vascularização destes animais é feita a partir de 
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vasos cutâneos diretos que, provenientes de artérias e veias terminais, acercam-se 

da derme e correm paralelamente à mesma, levando os nutrientes necessários à parte 

do tegumento com auxílio de suas emanações em plexos subdérmico (profundo), 

cutâneo (intermediário) e subpapilar (superficial). Por conta destes fatores anatômicos 

a neovascularização nos enxertos é dificultada e não oferece resposta tão satisfatória 

como a que é obtida quando aplicada em seres humanos, cujos vascularização é 

perpendicular à superfície da pele (Figura 13) (TRINDADE, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2.3 Linhas de Tensão da Pele 

 O tecido fibroso cutâneo produz forças tensivas, que, por sua vez, possuem 

uma direção predominante. A esta direção predominante dá-se o nome de linhas de 

tensão da pele. Mapas contendo a disposição das linhas de tensão existem (Figura 

14), contudo, é também possível notar variações nas propriedades cutâneas conforme 

a raça, conformação corporal e espécie (PARGANA, 2009). Idade e sexo do animal 

também podem contribuir com tais variações. As forças tensivas cutâneas podem 

ampliar e também promover o afastamento dos bordos da lesão, por isso são 

preconizadas incisões paralelas as linhas de tensão. Isso acelera e melhora o 

processo cicatricial e permite a obtenção de resultados mais estéticos (TRINDADE, 

2009). 

A análise das linhas de tensão da pele previamente ao reparo tecidual é 

relevante, pois atrasos no processo cicatricial, desconforto, comprometimento da 

 

Figura 13 – Vascularização da pele de cães e gatos comparativamente a de seres humanos.  

Fonte: Disponível em: < http://bit.ly/2rpst4J>. Acesso em: 16 de Junho de 2017. 
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circulação, deiscências de sutura e necrose são condições decorrentes do excesso 

de tensão nas oclusões lesionais (LAGO; MOREIRA; VOLKWEIS, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2.4 Técnicas de reconstrução tecidual  

 Local da injúria, proporções da mesma, quantidade de pele disponível, linhas 

de tensão e também experiência e predileção do cirurgião na técnica a ser abordada 

são fatores relevantes quando se tem em mente selecionar o método de intervenção 

a ser utilizado. O êxito do procedimento depende desta triagem, pois o bom 

planejamento cirúrgico aliado a aplicação de um método acurado e atraumático, 

evitam possíveis complicações, como: hematomas, tensão em demasia, 

comprometimento da circulação local e infecção do retalho (SCHEFFER et al., 2013).  

 

Figura 14 – Linhas de tensão da pele em face lateral (A) 

ventral (B) e dorsal (C) do corpo. 

Fonte: Disponível em: < http://bit.ly/2sC8nZr>. Acesso 

em: 16 de Junho de 2017.  
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A aplicação de técnicas reconstrução tecidual na veterinária se expande 

gradativamente, pois além de restituírem a funcionalidade promovem também a 

obtenção de um aspecto estético aceitável no local da injúria. Diversos são os 

métodos de reparo, dentre os quais podemos citar: suturas de alívio de tensão 

(subdérmicas, intradérmicas, móveis e externas), incisões de relaxamento (V-Y plastia 

e Z - plastia), retalhos cutâneos (de avanço, padrão axial, rotacionais e de 

transposição) e enxertos (por punção, pinçamento, em tiras, em forma de malha, 

lâminas e também enxertos de coxins) (SCHEFFER et al., 2013). Havendo também 

as denominadas incisões simples e múltiplas de alívio de tensão e retalhos em bolsa, 

em dobradiça e tubulares (PARGANA, 2009).  

3.1.2.5 Retalhos pediculados 

Retalhos pediculados ou também denominados flaps cutâneos são porções 

parcialmente dissecadas e elevadas de pele e tecido subcutâneo, provenientes de um 

leito doador, e, posteriormente, direcionadas a um leito receptor, a fim de encobrir uma 

lesão. A classificação dos flaps é feita com base no aporte sanguíneo (podendo ser 

categorizados em retalhos de padrão axial ou subdérmico), com base no tempo e 

também meios empregados na realização do seu deslocamento (diretos e indiretos) e 

segundo a distância dos leitos receptor e doador (locais e distantes). A análise da 

região onde se encontra o defeito cutâneo e de suas dimensões são fatores 

importantes a serem avaliados para a escolha do método mais adequado (TSIOLI; 

DERMISIADOU, 2016).  

Para a viabilidade do retalho é de extrema importância que os vasos que nutrem 

a pele sejam preservados, visto que possíveis isquemias e necroses podem ocorrer 

em função do desrespeito a este preceito (HEDLER et al., 2017). Com o intuito de 

minimizar a possibilidade da ocorrência de necroses, também é aconselhável 

conservar a músculo do panículo junto à epiderme e a derme, preservando desta 

forma o plexo subdérmico (TRINDADE, 2009) e também que se confeccionem os flaps 

com as dimensões da base ligeiramente superiores a largura do corpo do retalho e 

com extensão de no mínimo 1,5 vezes maior comparada ao comprimento da ferida 

(SCHEFFER et al., 2013).  
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3.1.2.5.1 Avanço 

Caracterizados como flaps locais de plexo subdérmico, os retalhos de avanço 

são criados a partir da divulsão de segmento cutâneo imediatamente posterior ao 

defeito e posterior progressão a fim de ocluir a falha cutânea. Estes podem ser 

unipediculados, bipediculados, em V-Y ou em H- plastia (SCHEFFER et al., 2013). Os 

primeiros são sugeridos para fechamento de feridas quadrangulares e são 

amplamente empregados no âmbito da medicina veterinária, por não criarem defeitos 

secundários ao seu uso e pela sua simplicidade (PARGANA, 2009).  

 3.1.2.5.2 Padrão axial 

 Retalhos de padrão axial são aqueles que integram a sua base uma veia e uma 

artéria cutâneas que fazem a drenagem e irrigação do mesmo. Estes possuem maior 

eficiência em termos de irrigação quando comparados aos retalhos de plexo 

subdermal. Rotações de até 180° podem ser realizadas a fim de ocluir a falha cutânea. 

Necroses do retalho secundárias à congestão venosa podem ocorrer caso haja a 

desconsideração deste valor (GASCH, 2016).  

Geralmente retangulares ou com a configuração em “L”, flaps deste padrão, 

quando efetivados em cães, podem ser oriundos das ramificações das seguintes 

artérias: auricular caudal, omocervical, temporal superficial, braquial superficial, 

torácica lateral, toracodorsal, epigástrica superficial cranial e caudal, ilíaca circunflexa 

profunda, escrotal, genicular e também das artérias caudais laterais, sendo os de 

toracodorsal e epigástrica superficial caudal os de maior aplicação na veterinária 

(DAL-BÓ et al., 2013). 

A execução de tal técnica demanda cuidadoso planejamento, que engloba 

mensurações e demarcações da superfície cutânea, com o intuito de minimizar erros 

na aplicação da técnica (PARGANA, 2009). De uso habitual em lesões provocadas 

por traumatismos, os flaps axiais costumam produzir notáveis finalizações estéticas 

(TRINDADE, 2009) . Uma das vantagens da utilização deste tipo de retalho é que o 

mesmo permite o fechamento livre de tensão de extensas feridas cutâneas, 

possibilitando desta maneira a melhora da sobrevivência do flap (GASCH, 2016). Há 

relatos de que a sobrevivência do retalho em questão é superior a dos flaps de padrão 

subdérmicos de tamanhos comparáveis (KOKKINOS et al., 2017), tendo 50 % a mais 
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de chance de sobrevida (DAL-BÓ et al., 2013), e de que taxa de viabilidade dos 

mesmos gira em torno de 87-100% (MONTINARO et al., 2015). 

 3.1.2.5.2.1 Auricular caudal 

 São flaps de padrão axial instituídos para aplicação nas áreas cervical e de 

cabeça, principalmente em porções dorsais da mesma e a nível auricular. Diferenças 

entre o crescimento da pelagem das regiões do pescoço e face podem contribuir de 

maneira negativa para o fechamento estético da ferida (PARGANA, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Flape de avanço unipediculado. 

Fonte: Pargana (2009, p. 49) 

Figura 16 – Retalho cutâneo de padrão axial auricular caudal. 

Fonte: Pargana (2009, p.63) 
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3.2 RELATO DE CASO 

3.2.1 Descrição do caso 

Dia 05 de Setembro de 2016 foi admitido para primeira consulta um cão, macho, 

SRD, adulto (7 anos), 17 kg, não castrado, com histórico de realização de três 

nodulectomias de possível linfoma. A última intervenção cirúrgica havia sido efetuada 

3 meses antes do atendimento na clínica escola e a queixa principal do responsável 

era a recidiva do nódulo em região caudal de maxila esquerda. O exame 

histopatológico, requerido por colega veterinário antes mesmo da primeira consulta 

do paciente, elucidou o diagnóstico de fibrossarcoma. Em exame físico constatou-se 

parâmetros fisiológicos dentro da normalidade e também que a massa de 5,5 cm x 2 

cm x 1 cm era firme, aderida, não ulcerada fazendo provável comprometimento ósseo.  

O tutor relatou que o tratamento quimioterápico com ciclocofosfamida 50 mg, 1 

comprimido a cada 48 horas já estava em curso. Foram então sugeridos pelo 

aprimorando responsável alguns exames, que incluíam: coleta de sangue, exames 

ultrassonográfico e radiográfico. O ultrassom, feito no mesmo dia, acusou hiperplasia 

prostática benigna, degeneração testicular e esplenomegalia. Durante todo o 

acompanhamento clínico foram efetuados diversos hemogramas periódicos, a fim de 

monitorar a resposta do organismo ao método terapêutico estabelecido.  

Houve então, nove dias após a referida consulta, o primeiro retorno do paciente 

para realização de radiografia sob sedação, não sendo detectado comprometimento 

ósseo. O mesmo regressou à clínica na semana seguinte, oito dias após primeiro 

retorno. Nesta ocasião foi constatado que o tratamento instituído não estava surtindo 

efeito esperado, sendo, por isso mesmo, alterado o protocolo medicamentoso 

exatamente duas semanas após o reconhecimento de tal fato, recomendando-se a 

administração de doxorrubicina 30 mg/m² de pele no primeiro dia e associação com 

prednisona 1,5 mg.kg-1 a cada 7 dias nas sessões posteriores. Nos retornos seguintes 

a dose de corticóide foi alterada para 0,5 mg.kg-1/ SID e depois para 1 mg.kg-1/ SID.  

O planejamento inicial incluía a realização de 3 sessões quimioterápicas para 

involução tumoral e posterior ressecção, contudo a meta não foi corporificada, devido 

à modesta regressão das dimensões neoplásicas. Durante o período de recesso, o 

animal realizou duas sessões quimioterápicas em serviço externo, contudo, o 

tratamento não surtiu semelhante efeito benéfico que produziu outrora. Houve um 
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aumento significativo do nódulo, que passou a realizar um comprometimento de 

porção rostral de maxila e de região próxima a órbita óssea esquerda e acometimento 

do mesmo por miíase. Ocorreu então mudança no protocolo farmacológico, que 

passou a incluir amoxicilina com clavulanato 20 mg.kg-1/ BID/ 9 dias, ranitidina 2 

mg.kg-1/ BID/ 9 dias, prednisona 2 mg.kg-1/ SID/ durante 7 dias, dipirona 25 mg.kg-1/ 

TID/ 3 dias e limpeza periódica da cavidade oral com produto à base de gluconato de 

clorexidina duas vezes ao dia. Foi então prescrito ao paciente uma dose de 300 mg/m² 

de pele de carboplatina 167 mg cerca de uma semana antes da entrada do mês de 

março de 2017, efetivando-se, em meados do mesmo mês, o sétimo retorno do animal 

à clínica, no qual  foi realizado exame ecocardiográfico, que acusou disfunção 

diastólica. Outro exame radiográfico sob sedação foi efetuado três dias após o referido 

procedimento, descartando novamente a hipótese de comprometimento ósseo. Foi 

então no dia 21/03/2017 dado consentimento de procedimento cirúrgico e enfim 

efetuada a intervenção que durou cerca de 4 horas e meia. 

3.2.2 Descrição do procedimento cirúrgico 

 A medicação pré-anestésica de escolha para este caso foi acepromazina 0,03 

mg.kg-1 em conjunto com meperidina 3 mg.kg-1 e os agentes indutores foram propofol  

5 mg.kg-1 e midazolam 0,1 mg.kg-1. Foram também utilizados isoflurano para 

manutenção durante a cirurgia e FLK 10 ml/kg/h e citrato de fentanila 5 mcg/kg bolus 

como analgésicos transoperatórios. 

 Já no centro cirúrgico foram realizados os procedimentos de entubação, 

mensuração do tumor, delimitação das áreas a serem seccionadas como 

planejamento cirúrgico para posterior realização dos retalhos cutâneos pediculados, 

pré-antissepsia com clorexidina 2% e álcool 70%, antissepsia com clorexidine 

alcoólico e, em seguida, posicionamento do animal em decúbito lateral direito e 

fixação dos campos cirúrgicos com posterior início da cirurgia.  

Para a exérese do tumor foi então primeiramente efetivada enucleação do 

bulbo ocular esquerdo realizando-se uma incisão circunferencial da pele em região 

orbicular, abrangendo pálpebras superior e inferior, e, prontamente, com a precaução 

de não comprometer tecido conjuntival, realizada a dissecção do tecido subcutâneo 

em direção ao segmento posterior com auxílio de uma tesoura metzembaum curva. 

Em seguida, rente a esclera, foram incisos até que houvesse rotação livre do globo 
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ocular os anexos dos músculos extraoculares e realizada a ressecção da glândula 

lacrimal. Pinças hemostáticas curvas serviram para fixar músculos retratores bulbares 

e nervo óptico a fim de efetivar uma ligadura circular com o fio poliglactina 2-0, sendo 

posteriormente resseccionados membrana nictitante, conjuntiva e bulbo ocular.  

Logo após prosseguiu-se com a nodulectomia, executada com o auxílio de 

eletrocautério para a incisão em torno do tumor, divulsão e hemostasia. O tumor, que 

se estendia da porção perilabial rostral de maxila esquerda até a região infraorbital 

esquerda (rostral ao pavilhão auricular e caudal ao globo ocular), mensurava 14,5 cm 

de comprimento x 5,5 cm de altura x 5 cm de largura. Exames radiográficos anteriores 

apontavam não comprometimento ósseo, contudo, optou-se pela retirada da região 

centro-caudal de maxila esquerda com auxílio de um osteótomo e de um martelo 

ortopédico, devido a presença de material com aspecto tumoral aderido a maxila. Na 

realização desta manobra cirúrgica parte do palato duro foi descolada. Foi realizada 

então na órbita uma sutura simples interrompida com fio nylon 0, formando uma tela.  

Logo após prosseguiu-se com a etapa final da cirurgia, que compreendeu 

incisão de pele em porção ventral e dorsal de região cervical, a fim de configurar dois 

retalhos para o encobrimento da área “afetada” pela nodulectomia. O primeiro, de 

padrão axial da artéria auricular caudal e o segundo de avanço unilateral da porção 

cervical dorsal. Foi então concretizada a divulsão de tecido subcutâneo em torno do 

pavilhão auricular esquerdo e executada posterior progressão cranial dos retalhos de 

pele até o dente canino maxilar e terceiro pré-molar mandibular. A síntese de 

subcutâneo foi efetuada com fio poliglactina 910 em padrão simples invertido sucedido 

de sutura padrão cushing e, para a rafia de pele, optou-se pela utilização padrão 

simples interrompido e fio nylon 3-0.     

 No pós-operatório imediato o animal foi mantido com ceftriaxona 30 mg.kg-1/ 

BID/ IV/ 10 dias; metronidazol 15 mg.kg-1/ BID/ IV/ 10 dias; meloxicam 0,1 mg.kg-1/ 

SID/ IM/ 3 dias; dipirona 25 mg.kg-1/ TID/ IV/ 5 dias; metadona 0,3 mg.kg-1/ TID/ IM/ 1 

dia e fluidoterapia com FLK 87 ml/h. Exceto pela hiportermia pós procedimento, que 

foi corrigida com o passar das horas, é possível afirmar que o paciente se manteve 

estável. Foram instituídos também: alimentação por sonda nasogástrica, 

oxigenoterapia devido a um episódio de esforço inspiratório e limpeza da ferida 

cirúrgica com medicamento a base de ácidos graxos essenciais, vitaminas A e E e 

clorexidina 2% e posterior troca de curativos.  
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Durante as duas seguintes internações para monitoração do estado de saúde 

do paciente o protocolo medicamentoso sofreu leves alterações, que incluíram: 

suspensão da metadona por tramadol 5 mg.kg-1 na segunda internação e na 

frequência e via de administração do meloxicam e via de administração da metadona, 

que passaram a ser TID/ IV e IV respectivamente em terceira internação. O animal foi 

liberado no terceiro dia após intervenção cirúrgica com preconização de utilização de 

colar elisabetano juntamente a realização de bandagem para cobertura dos pontos de 

pele, limpeza dos pontos com produto a base de clorexidina, solução fisiológica e 

novamente com medicamento a base de ácidos graxos essenciais, vitaminas A e E, 

associados a uma terapia farmacológica com amoxicilina 20 mg.kg-1/ BID/ 10 dias; 

meloxicam 0,1 mg.kg-1/ SID/ 3 dias; omeprazol 1 mg.kg-1/ SID/ 10 dias; tramadol 4 

mg.kg-1/ TID/ 5 dias e dipirona 25 mg.kg-1/ TID/ 5 dias. 

 Em primeiro retorno para avaliação geral e retirada de pontos, oito dias após 

intervenção cirúrgica, o proprietário relatou hiporexia e descolamento de tecido 

maxilar esquerdo próximo à cavidade oral. Foi então indicada terapia com pomada a 

base de clorexidina associada a açúcar cristal, três vezes ao dia durante 5 dias. O 

manejo da lesão e do curativo foram realizados por colega veterinário e o 

acompanhamento da evolução da ferida por deiscência de pontos se fez por meio de 

ligações telefônicas. No mês seguinte o animal retornou à clínica e por meio de análise 

de hemograma foi detectada infecção da ferida, o que culminou na prescrição de 

fármaco a base de Rifamicina Sv Sódica acompanhada de amoxicilina com 

clavulanato 20 mg.kg-1/ BID/ 10 dias e omeprazol 1 mg.kg-1/ SID/ 10 dias pelo 

aprimorando responsável. Dia 10/05/2017 aconteceu o penúltimo retorno 

acompanhado, no qual a responsável declarou novamente hiporexia do paciente e no 

qual foram retirados alguns pequenos pontos e identificados através de inspeção a 

hipersalivação e crescimento de massa em região lateral esquerda de cavidade oral, 

apontada como possível recidiva. No mesmo dia foram recomendados a tutora 

acompanhamentos constantes através de retornos e prolongamento do tratamento 

quimioterápico (que teve início 5 dias após a referida consulta) por um período de 6 

meses.  
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Figura 18 – Aspecto dorsal e lateral da neoplasia no pré-operatório. 

 

Figura 17 – Aspecto neoplásico logo após 

retirada de miíase. 

Fonte: Luebke (2017). 
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Figura 19 – Planejamento cirúrgico envolvendo mensuração neoplásica e mensuração da porção 
tegumentar a ser incisada e posteriormente divulsionada, a fim de confeccionar os retalhos cutâneos 
pediculados. 

Figura 20 – Visibilidade mais detalhada do comprometimento facial ocasionado pelo fibrossarcoma 
em porção rostral de maxila e em região próxima a órbita ocular esquerda. 

Fonte: Lara (2017). 
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Figura 21 – Incisão circunferencial de pele em região orbicular, abrangendo pálpebras superior e 
inferior e fixação dos músculos retratores bulbares, nervo óptico e globo ocular com auxílio de pinças 
para a efetivação da enucleação transpalpebral. 

Figura 22 – Aspecto final após concretização da enucleação transpalpebral e posterior nodulectomia, 
seguidos de imagem que mostra a sutura simples interrompida com fio nylon 0 em órbita ocular 
formando uma tela, a porção maxilar já resseccionada e a ampliação da incisão de pele para a 
confecção dos flaps pediculados. 
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Figura 24 – Aspecto facial após três dias da realização da nodulectomia aliada a cirurgia 

reconstrutiva. 

 

Figura 23 – Aspecto final do retalho de avanço unipediculado para o encobrimento da área “afetada” 
pela nodulectomia. 

Fonte: Lara (2017). 
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Figura 25 –  Deiscência de sutura aliada à isquemia e consequente descolamento do tecido maxilar 
esquerdo associado à porção do retalho de avanço unipediculado oito dias após a intervenção cirúrgica 
(29/03/2017). 

Fonte: Luebke (2017). 

Figura 26 – Visibilidade mais detalhada da deiscência de sutura do flap de avanço unipediculado. 

Fonte: Luebke (2017). 
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Figura 28 – Detecção de possível recidiva em região lateral esquerda de cavidade oral e aspecto lateral da face 

quase dois meses após a implementação da técnica cirúrgica (10/05/2017). 

Figura 27 – Aspecto facial do paciente 28 dias após procedimento cirúrgico (18/04/2017) e 
posterior também à retirada de pontos e restabelecimento de ferida por deiscência e isquemia.  

Fonte: Andrade (2017). 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Corroborando com os dados apresentados na literatura citada (DUDA et al., 

2011; REOLON et al., 2010) o animal encaixou-se nas categorias que englobam 

tempo de vida dos pacientes mais acometidos e locais de maior aparecimento deste 

tipo neoplásico, que incluíram adultos e região da cabeça como componentes do 

grupo. 

Um levantamento recente efetivado no Laboratório Regional de Diagnóstico da 

Universidade Federal de Pelotas buscou quantificar sarcomas de tecidos moles em 

cães e gatos em um período de 30 anos (1978-2008), e o resultado obtido apontou 

que o fibrossarcoma era o segundo tipo tumoral mais prevalente em cães. O estudo 

sinalizou também que caninos SRD eram os mais atingidos e que o acometimento 

mais frequente em ordem decrescente ocorria em cães de porte: grande, médio, 

pequeno e gigante respectivamente (SILVEIRA et al., 2012). A partir disso é possível 

constatar também que o paciente em questão se enquadra nos dados da referida 

pesquisa, já que era um SRD (grupo mais acometido) de médio porte (segunda classe 

mais comumente atingida). 

Ao contrário do que consta na maioria das literaturas quanto à predisposição 

sexual, Lago, Moreira e Volkweis (2017) cita que os machos possuem maior tendência 

ao aparecimento do fibrossarcoma. O trabalho também indica que este é o terceiro 

tipo de neoplasma mais comum em cães com idade média de 8 anos e de grande 

porte. Os dados do paciente do presente relato condizem também com as informações 

apresentadas por este artigo, visto que o animal é um macho com idade próxima a 

referida pelos autores (7 anos). 

Segundo Moura (2011) estudos anteriores atestam que independentemente da 

região corporal a qual o fibrossarcoma está fixado, as recidivas são frequentes e 

manifestaram-se em 70% dos casos estudados. Probabilidades ainda mais 

específicas são apresentadas no trabalho de Müller et al. (2009), que asseveram o 

reaparecimento tumoral após exérese cirúrgica em 30 a 70% dos casos, podendo 

suceder logo após a intervenção ou até 6 meses após a operação. De acordo com 

Dal-bó et al. (2013) a média de tempo para o ressurgimento neoplásico é de 66 dias. 

O animal retratado neste caso teve duas reincidências anteriores à primeira consulta 

e uma provável recidiva detectada pelo aprimorando responsável 50 dias após 
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efetivação da cirurgia reconstrutiva, ratificando as indicações apresentadas 

anteriormente com relação ao poder recidivante deste tipo tumoral.  

Protocolos que incorporam a doxorrubicina utilizada de maneira isolada ou em 

associação à ciclofosfamida demonstram maior efetividade quando comparados as 

demais alternativas quimioterápicas existentes para tratamento de sarcomas de 

tecidos moles em cães (LOPES et al., 2016). No presente estudo observou-se que o 

paciente em questão não teve resposta satisfatória ao uso de ciclofosfamida, terapia 

indicada por colega veterinário antes mesmo da primeira consulta e continuada na 

clínica escola. Contudo, seguindo as diretrizes deste raciocínio inicial, cerca de 1 mês 

após primeiro contato com o animal foi instituída mudança no protocolo farmacológico 

que passou a englobar doxorrubicina e, posteriormente, prednisona. Leve regressão 

tumoral foi visualizada após estabelecimento do mesmo, e, por isso, foi caracterizado 

como o tratamento mais adequado para este caso. As doses de 30 mg/m² e 1 mg.kg-

1 respectivamente continuam sendo utilizadas na quimioterapia pós procedimento. 

Amplas margens de segurança em todas as direções abrangendo plano 

profundo integram a terapêutica de escolha em casos de fibrossarcoma 

(GONÇALVES & SACCOMANI, 2017), contudo no referido caso não foi possível 

seguir esta regra, devido as condições adversas já citadas que incluem região a qual 

estava instalado e à vasta extensão tumoral. 

Quando as formações neoplásicas estiverem aderidas a estruturas como 

mandíbula ou maxila, faz-se necessária a extração óssea parcial ou total (MOURA, 

2011). Neste caso a probabilidade de comprometimento ósseo foi descartada com 

base em exames radiográficos anteriores à cirurgia, no entanto, no momento da 

intervenção uma massa de aspecto tumoral junto à maxila fez com que a técnica de 

hemi-maxilectomia (porção centro-caudal) fosse executada, seguindo os preceitos do 

referido artigo. 

 Largas imperfeições cutâneas e inviabilidade de fechamento primário por conta 

da tensão na linha de sutura decorrem de exéreses cirúrgicas tumorais em face, assim 

como alterações estéticas ou funcionais após confecção de retalhos de avanço, isso 

devido a relativa imobilidade da pele local (DAL-BÓ et al., 2013). As modificações 

cosméticas e funcionais, resultantes do excesso de tensão aplicada no momento da 

rafia tecidual, atingem boca e pálpebras. Nestas circunstâncias é possível observar 
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exposições da córnea e ulcerações secundárias da mesma, sialorréia e a piores 

resultados estéticos (MILGRAM et al., 2017) No caso em questão a hipersalivação, 

sinal característico de comprometimento funcional, foi constatada, no entanto a 

percepção de tal fenômeno efetuou-se mais tardiamente e concomitantemente ao 

surgimento de massa em região lateral esquerda da cavidade oral (possível recidiva). 

Segundo Duda et al. (2011) a sialorréia é um dos sinais clínicos presentes em animais 

com neoplasias orais, por isso mesmo não é possível reconhecer este sinal como um 

indício de comprometimento funcional no presente caso. Pode-se inferir então que a 

perda de amplo segmento tecidual associado à extração parcial da maxila esquerda 

culminou apenas modificações cosméticas no referido paciente. 

Extensos defeitos maxilofaciais frequentemente demandam o emprego de 

retalhos axiais ou subdérmicos, a fim de obter um encerramento livre de tensão na 

linha de sutura (MILGRAM et al., 2017). Para a confecção dos retalhos de avanço são 

utilizadas as porções cutâneas livres adjacentes a ferida, por isso são bastante 

aplicados nas regiões da cabeça e da cervical, cujo dorso contêm grande quantidade 

de pele (SACCOMANI; GONÇALVES, 2017). Ainda que proporcionem melhor 

irrigação do que os flaps de padrão subdémico, devido à artérias e veia cutâneas 

incluídas na base do retalho, um estudo recente detectou altas taxas de complicações 

pós-operatórias (cerca de 89%) associadas a realização de flaps de padrão axial 

(GASCH, 2016). As possíveis complicações pós-operatórias dos flaps de pele são: 

deiscência de sutura, infecção, necrose, edema e seroma (DAL-BÓ et al., 2013). O 

animal em questão apresentou como complicações pós cirúrgicas infecção e 

deiscência de sutura, esta última devido à a movimentação excessiva, que acabou 

por ocasionar também a isquemia do tecido maxilar esquerdo, no entanto estas não 

estavam associadas ao retalho de padrão axial, e sim ao flap de avanço. 

.A hiporexia persistente após cirurgia, consequência da inflamação local que 

culminou em infecção e não permitia ao animal ter padrões alimentares normais, 

devido a sensação dolorosa na região, já foi devidamente tratada. No presente 

momento o paciente apresenta normorexia, fazendo 3 refeições ao dia. Apresentou 

ganho de peso e no dia 05 de junho realizou a segunda sessão quimioterápica após 

procedimento cirúrgico. 
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4. HERNIORRAFIA INGUINAL E OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA (OSH) 

POR VIDEOLAPAROSCOPIA 

 

4.1 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1.1 Hérnia Inguinal 

4.1.1.1 Definição e etiologia 

Hérnias inguinais nada mais são que protrusões, secundárias a traumatismos 

ou a anomalias congênitas, de tecidos ou órgãos através do canal inguinal (LÉGA et 

al., 2011). Silva (2013) relata que o principal fator motivador para tal ocorrência é a 

expansão da entrada do processo vaginal, estando também associados ao seu 

desenvolvimento fatores nutricionais, hormonais, anatômicos e metabólicos. Em 

casos congênitos a mesma pode ocorrer concomitantemente a demais tipos herniários 

e a demais modificações congênitas, a exemplo do criptorquidismo em machos. Esta 

pode também estar associada a cunhos hereditários, sendo, nestas circunstâncias, 

recomendada ovário-histerectomia (ABREU et al., 2013). Os conteúdos herniários 

mais comumente verificados são: útero, alças intestinais (intestino delgado, cólon), 

vesícula urinária, ovário, gordura, baço e omento, sendo este último mais comum 

(MARTIN et al., 2012).  

4.1.1.2 Classificações 

Hérnias em geral recebem a classificação que as distingue em verdadeiras ou 

falsas, sendo as primeiras caracterizadas pela detenção de saco, anel e também 

conteúdo herniário e as segundas pela ausência de alguma dessas três estruturas 

(FARIA et al., 2016). À elas é dada também a catalogação conforme sua localização, 

que pode ser: abdominal, umbilical, inguinal, hiatal, escrotal, perineal, diafragmática e 

incisional. Já às hérnias inguinais é dada a categorização específica em diretas ou 

indiretas. Nas hérnias inguinais diretas, reconhecidas pelo maior volume e, por este 

motivo, maior raridade de episódios de estrangulamento ou encarceramento, os 

órgãos se insinuam por meio do canal inguinal e posteriormente se instalam no 

subcutâneo, não prosseguindo em direção ao escroto no caso dos machos. Nas 

indiretas, mais habituais, porém não tão frequentes nos cães, as estruturas 

introduzem-se na túnica vaginal dos machos ou também na cavidade do processo 
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vaginal das fêmeas, gerando deste modo maiores danos às vísceras, por conta do 

estreitamento do anel inguinal. Nestes casos, nos machos, ao transpor o canal 

inguinal externo, o conteúdo herniado movimenta-se até a região escrotal podendo 

acarretar o infarto venoso do testículo, edema e hidrocele (BORGES et al., 2014).  

As hérnias são também passíveis de classificação no que se refere ao caráter 

de alteração funcional, podendo ser: redutíveis, caracterizadas pela simplicidade da 

restituição do conteúdo herniário na região a qual é oriundo, e irredutíveis, quando há 

comprometimento da vitalidade das vísceras encarceradas no saco herniário e 

impossibilidade de recolocação das mesmas no local de origem de maneira não 

invasiva (FARIA et al., 2016).  

4.1.1.3 Fatores predisponentes 

Um dos fatores predisponentes neste contexto é a maior debilidade de 

determinados locais anatômicos, sendo um elemento determinante para o 

processamento da mesma a pressão intra-abdominal exercida na região. Outro 

componente que tem sido relatado por causar enfraquecimento e redução da 

resistência da parede do abdômen é a obesidade, pois acarreta a infiltração gordurosa 

entre fibras musculares (ABREU et al., 2013). 

4.1.1.4 Incidência em cães 

Hérnias inguinais manifestam-se de maneira mais frequente em fêmeas de 

meia idade, não havendo predileção racial para tal ocorrência (STURION et al., 2013). 

São também comumente encontradas em fêmeas não castradas e ocasionalmente 

em cães machos (BORGES et al., 2014). Em cães, as hérnias têm, em sua maioria, 

correlação com atropelamentos, havendo maiores relatos em raças de grande porte 

(ABREU et al., 2013). 

4.1.1.5 Sinais clínicos  

O principal sinal clínico neste contexto é a tumefação inguinal unilateral ou 

bilateral de consistência macia (BORGES et al., 2014). Êmese, algia, depressão e 

letargia podem estar presentes caso o conteúdo herniário esteja encarcerado. 

Externamente esta pode ser mole e indolor ou de dimensões amplas, flutuante e 

provocadora de algia em casos onde conteúdo herniário compreende vesícula 

urinária, corno gravídico ou em alças intestinais estranguladas (SILVA, 2013).   
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4.1.1.6 Diagnóstico 

 O diagnóstico envolve a captação do histórico do paciente por meio da 

anamnese, que permitirá a obtenção de dados que sugestionem ou não a etiologia 

hereditária, associada à detecção de tumefação em região inguinal através do exame 

físico (ABREU et al., 2013). Palpação abdominal, tentativa de redução manual do 

conteúdo herniário juntamente aos exames radiográfico e ultrassonográfico 

compreendem outras alternativas de compreensão diagnóstica em casos de hérnia 

inguinal, sendo o último meio de análise citado de notável relevância, por viabilizar a 

confirmação do conteúdo herniário (STURION et al., 2013). A avaliação da viabilidade 

do tecido incluso no saco herniário também pode ser vista por meio da 

ultrassonografia (LÉGA et al., 2011). Os exames de imagem são também úteis para 

descartar os possíveis diagnósticos diferencias, que neste caso são: abcesso, tumor 

mamário, lipoma, granuloma, linfadenopatia, hematoma e cisto (SILVA, 2013). 

4.1.1.7 Tratamento 

O tratamento baseia-se na implementação cirúrgica de modo mais breve 

possível a partir da identificação herniária, a fim de que complicações posteriores, a 

exemplo de obstruções, estrangulamento ou encarceramento sejam evitadas 

(BORGES et al., 2014). O manejo cirúrgico para tal alteração patológica engloba 

identificação do saco herniário, análise da viabilidade do conteúdo encerrado, exérese 

das porções teciduais não viáveis, herniorrafia e, em determinadas situações, 

ovariosalpingohisterectomia (RAVIKUMAR & RANGANATH, 2014). Nestes casos 

linha média ventral e anel inguinal compreendem os possíveis pontos de acesso a 

cavidade abdominal (SAINULABEEN; NAIR; SATHEESAN, 2016) A herniorrafia pode 

ser empreendida de maneira a imprimir ou não tensão. A sobreposição tecidual aliada 

à síntese das fáscias musculares caracteriza a herniorrafia com tensão e o emprego 

de telas para reforço da parede abdominal, como as de polietileno e polipropileno, 

tipificam a herniorrafia sem tensão (ABREU et al., 2013).  

Na atualidade a videolaparoscopia tem sido amplamente empregada na 

correção de defeitos herniários em seres humanos, havendo também em casos desta 

mesma modificação patológica, alguns relatos de execução desse tipo de método na 

medicina veterinária (TRINDADE et al., 2013). Tida como ferramenta de aplicação 

tanto terapêutica como diagnóstica no último campo de atuação citado, a técnica 
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laparoscópica possui diversas vantagens comparativamente aos métodos cirúrgicos 

convencionais, dentre as quais podemos citar: menor estímulo doloroso no pós-

operatório, reestabelecimento mais rápido do paciente, inferior traumatismo cirúrgico 

e também inferior tempo de hospitalização, e, por conseguinte, menores despesas 

hospitalares. (ZIMMERMANN et al., 2008)  

4.1.1.8 Prognóstico 

Em tais conjunturas o prognóstico é considerado reservado, podendo o 

paciente estar sujeito à complicações promovidas pela redução de conteúdo herniário 

inviável (peritonite) e consequente demanda de reintervenção cirúrgica e também à 

recidivas determinadas por rafia inadequada e pouco segura (ABREU et al., 2013).  

 

4. 2 RELATO DE CASO 

4.2.1 Descrição do caso 

Recepcionado para primeira consulta no dia 21/03/2017, um cão, fêmea, SRD, 

adulto (7 anos), 7,7 kg, não castrado, dispunha de um histórico de nódulo em região 

inguinal com evolução de 1 ano, sem, no entanto, aparentar desconforto. À palpação 

constatou-se que o aumento de volume apresentava mobilidade, era indolor, redutível 

e de consistência macia. Parâmetros fisiológicos e demais questões de anamnese 

encontravam-se dentro do padrão de normalidade, exceto pela presença de vermífugo 

desatualizado, pelos linfonodos pré-escapulares reativos e pela edemaciação de 

vulva, devido a presença do cio. Foram requeridos então pelo aprimorando 

responsável os exames de ultrassom, hemograma e bioquímico. Mediante exame de 

imagem foram detectadas alças intestinais na porção distendida do abdômen, o que 

acabou por elucidar o diagnóstico de hérnia inguinal. No dia seguinte o paciente 

retornou para realizar a coleta de sangue para hemograma completo, cujos resultados 

estavam dentro dos padrões da normalidade. Dia 28/03/2017 o termo de 

consentimento para realização da intervenção foi assinado e, no mesmo dia, o 

paciente foi encaminhado à cirurgia, que perdurou 58 minutos. 

4.2.2 Descrição do procedimento cirúrgico 

 Optou-se pela utilização de cetamina 5 mg.kg-1/ IM em associação a midazolam 

e metadona, ambos na mesma dosagem de 0,3 mg.kg-1/ IM como medicação pré-
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anestésica. Para indução e manutenção foram empregados propofol 5 mg.kg-1 e 

isoflurano, respectivamente. Foram executadas também anestesia regional peridural 

com 0,1 mg.kg-1 de morfina e bupivacaína 0,25% ou 0,1 ml/cm de coluna e analgesia 

intraoperatória com citrato de fentanila 10 mcg/kg Bolus. Enrofloxacina 5 ml/kg/ IV foi 

administrada duas vezes no transoperatório e midazolam 0,1 mg.kg-1 uma vez no pós-

operatório. 

 Já na sala de intervenções invasivas, o animal foi sondado para que houvesse 

esvaziamento de vesícula urinária, colocado em posição de trendelenburg, foram 

utilizados para pré antissepsia clorexidina 2% juntamente ao álcool 70% e clorexidine 

alcoólico para antissepsia e posterior colocação dos campos. Para o acesso a 

cavidade abdominal foram efetuadas duas incisões, a primeira estabelecida em linha 

média abdominal 10mm caudal a cicatriz umbilical e a segunda realizada de forma 

endoguiada em flanco direito, comportando respectivamente o primeiro e segundo 

portais laparoscópicos. Mais especificamente um trocarte de 11mm juntamente a um 

endoscópio rígido de 10mm em angulação de 0° como primeiro portal e, após 

insuflação da cavidade abdominal com gás carbônico a 12 mm/Hg e posterior 

inspeção da mesma e dos órgãos ali contidos em 360°, o segundo portal de 10mm 

para emprego de instrumentais cirúrgicos.  

Logo foi detectado o anel herniário esquerdo contendo cornos uterinos, omento 

maior, alças intestinais (intestino delgado) e mesentério, sendo feita subsequente 

remoção do conteúdo com auxílio de pinça laparoscópica atraumática (5mm de 

diâmetro). Para o auxílio na fixação da tela de polipropileno (2,0 cm x 2,0 cm) em 

parede abdominal foi realizada uma terceira incisão em flanco esquerdo e, em 

seguida, utilizado o grampeador cirúrgico contendo grampos espirais de titânio 

(ProTack, Tyco Auto-Suture®). Ao todo foram utilizados 6 grampos para a obliteração 

do defeito, sendo os primeiros três afixados sob pneumoperitônio de 12 mmHg e, para 

que a tela ficasse adequadamente esticada, o seguinte sob 4 mmHg.  

Prosseguiu-se então com o reestabelecimento da pressão inicial e subsequente 

colocação de dois grampos adicionais para garantir a permanência do material oclusor 

no local. Prontamente deu-se início a ovariosalpingohisterectomia com auxílio de um 

quarto acesso cirúrgico em região pré-púbica e de dois portais. Primeiramente foram 

feitos suspensão do corno uterino com gancho, eletrocoagulação dos vasos uterinos 
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e ressecção ovariana, seguida de repetição de todo o processo do outro lado do 

abdômen.  

Após exteriorização uterina foi realizada a ligadura transfixante da cérvix com 

fio poliglactina 910 (4-0) e exérese do órgão. Para verificação de hemorragia ativa 

antes do fechamento da cavidade, foi novamente realizada injeção de gás carbônico 

na região e feita a inspeção. Após certificação da inexistência de sangramentos foi 

dada continuidade a cirurgia através da rafia de tecido muscular e subcutâneo 

utilizando fio poliglactina 910 (3-0) em padrão sultan e cushing respectivamente, e da 

síntese de pele com fio nylon (4-0) padrão wolf. 

Neste caso o protocolo medicamentoso pós-operatório de escolha incluiu os 

fármacos enrofloxacina 5 mg.kg-1/ BID/ 7 dias; meloxicam 0,2 mg.kg-1/ SID/ VO/ 3 dias 

e cloridrato de tramadol 2 mg.kg-1/ TID/ 5 dias. O animal permaneceu estável nas 

primeiras horas após a cirurgia, contudo não defecou. Três dias depois a responsável 

retornou com o animal para repetição do exame ultrassonográfico, em virtude de um 

acréscimo de volume no local da hérnia. O resultado apresentou-se satisfatório, já que 

o aumento era causado por um acúmulo de gás na região e, para remoção do mesmo, 

realizou-se centese utilizando uma agulha 40 x 12 mm. No mesmo dia o paciente 

recebeu prescrição de metoclopramida 1 gota/kg durante 5 dias, devido a episódios 

de êmese em casa. A repetição do exame de imagem e a retirada dos pontos de pele 

ocorreram 15 dias após o primeiro retorno, e, o resultado mostrou-se novamente 

satisfatório, já que na região não foram constatados órgãos e sim uma linha ecogênica 

sugestiva de tela de polipropileno realizando a oclusão. Possíveis recidivas e 

integridade e posicionamento do material implantado serão avaliados através 

acompanhamento médico e realização de exames nos meses que seguem. 
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Figura 29 – Aspecto e mensuração da hérnia inguinal em cão previamente a intervenção 
cirúrgica. 

Figura 30 – Aspecto lateral da hérnia inguinal em cão previamente à 

efetivação cirúrgica. 
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Figura 31 – Primeiro, segundo e terceiro portais laparoscópicos para acesso à cavidade abdominal seguidas 

de rafia muscular para oclusão de um dos acessos. 

Fonte: Guedes (2017). 

Figura 32 –Visualização anel e conteúdo herniários (A) juntamente à posterior correção do “defeito” com 
auxílio de tela de polipropileno (B) e grampos cirúrgicos (C). 

Fonte: Andrade (2017). 
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Fonte: Viriato (2017). 

Figura 33 – Discreto enfisema subcutâneo no local onde antes figurava a 

hérnia inguinal dois dias após a intervenção cirúrgica laparoscópica em cão. 

  

Figura 34 – Aspecto abdominal 7 dias e 15 dias após intervenção videolaparoscópica em cão. 

Fonte: Guedes (2017).                                                Fonte: Viriato (2017). 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em cães adultos são relativamente habituais os episódios de hérnia em região 

inguinal (VIJAYAKUMAR, M; ARUNPRASAD; PUSHKINRAJ, 2016). Fatores 

congênitos ou adquiridos estão por trás do processo de formação deste tipo de 

alteração. Passíveis de manifestação concomitante à hérnias do tipo umbilical, as 

hérnias congênitas caracterizam-se por serem inabituais em cães. Já àquelas 

identificadas como adquiridas, acometem de maneira frequente as cadelas de meia 

idade não castradas (MARTIN et al., 2012). Edwin (2012) relata que pesquisas 

anteriores apontaram a maior probabilidade de natureza congênita para aqueles 

animais já reparados cirurgicamente antes dos 4 meses de vida, e que, manifestações 

adquiridas se dão de maneira mais frequente naqueles que recebem o diagnóstico 

após o referido período. A apresentação da hérnia inguinal pode ser tanto uni quanto 

bilateral, sendo a primeira muito mais frequente e a segunda aparentemente mais 

comum em cães jovens (JAHROMI et al., 2009). Mediante aos dados de literatura, é 

possivel inferir que o provável fator desencadeante da  hérnia inguinal na paciente em 

questão é o adquirido, uma vez que se encaixa nas três refiridas categorias 

pertinentes a esta origem por ser uma cadela, não castrada, de meia idade (7 anos), 

por ter sido diagnosticada após 4 meses de vida e por possuir a apresentação 

herniária unilateral.   

De acordo com Vijayakumar, Arunprasad e Pushkinraj (2016) os sinais 

exteriorizados pelo paciente refletem não apenas o conteúdo herniário, como também 

as dimensões da hérnia, podendo variar de uma manifestação de tumefação inguinal 

não provocadora de algia até sinais clínicos relativos ao encarceramento ou 

inviabilidade do intestino delgado. No presente caso a paciente apresentou apenas 

um aumento de volume local indolor, redutível, de consistência macia, visto que não 

possuía complicações relacionadas ao segmento intestinal. 

A confirmação diagnóstica é dada por meio da redução manual da hérnia e 

palpação do anel herniário (SONTAS et al., 2013), podendo também ser alcançada 

por meio dos exames radiográfico e ultrassonográfico (EDWIN, 2012). Neste caso foi 

detectada já em exame físico a redutibilidade herniária, no entanto, a aprimoranda 

responsável optou também pela validação através de ultrassonografia, que 

comprovou a existência de alças intestinais no local e, consequentemente, a suspeita 

diagnóstica. 
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Nessas condições o manejo cirúrgico abrange a identificação da hérnia inguinal 

aliada à verificação da viabilidade do conteúdo herniário, exérese de segmentos 

teciduais não viáveis, herniorrafia e, eventualmente, castração (JAHROMI et al., 

2009). A incisão através do anel, que caracteriza a técnica convencional, ou mesmo 

o acesso por meio da linha média ventral são as duas possíveis formas admitidas para 

a correção cirúrgica nessas circunstâncias (SAINULABEEN; NAIR; SATHEESAN, 

2016). A última abordagem citada é preferível em casos de apresentação bilateral, 

uma vez que permite a visualização dos dois anéis inguinais e obliteração do defeito 

por meio de uma única incisão (SONTAS et al., 2013). Por conta de suas 

características minimamente invasivas e também por proporcionar um pós-operatório 

e uma recuperação com menores estímulos dolorosos ao paciente, a cirurgia 

laparoscópica tem sido empregada com sucesso na correção de hérnias inguinais em 

cães (BASSO et al., 2010). Como descrito na literatura, o acesso cirúrgico efetuado 

neste caso incluiu a incisão em linha média abdominal, contudo três abordagens 

adicionais (em flanco direito, flanco esquerdo e em região pré-púbica) foram 

requeridas, devido ao método diferenciado empregado, que (laparoscopia). Devido ao 

emprego desta técnica fez-se também necessária a sondagem uretral da paciente 

previamente à intervenção cirúrgica, para a melhor visualização das estruturas 

durante a cirurgia laparoscópica. 

Em conformidade com as já expostas ideias de Abreu et al. (2013), o reparo 

cirúrgico com tensão é baseado na rafia das fáscias musculares aliado a sobreposição 

tecidual, e para correção sem tensão, o cirurgião se utiliza de materiais para o reforço 

da cavidade abdominal, a exemplo das telas de polipropileno e polietileno. A utilização 

destes elementos na herniorrafia, também conhecidos como malhas cirúrgicas, têm 

sido, no presente momento, definidos como “tratamento padrão ouro” nestes casos, 

sendo as telas de polipropileno, consideradas de baixo custo, inertes a infecções e 

também flexíveis, as mais aplicadas (BIONDO-SIMÕES et al., 2014). No presente 

caso o método utilizado foi o de reparo sem tensão, no qual a utilização simultânea 

da tela de polipropileno e grampos cirúrgicos para sua fixação serviram para o 

encerramento do defeito. É de extrema importância ressaltar também que a 

terapêutica cirúrgica instituída neste caso abordou uma técnica inédita para a correção 

de tal alteração patológica, visto que não foram encontrados relatos da aplicação de 

métodos laparoscópicos para reparo em casos de hérnia inguinal em cães e gatos.  
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Omento, útero, ovário, vesícula urinária e gordura são considerados os 

conteúdos mais usuais nestes casos (SAINULABEEN; NAIR; SATHEESAN, 2016), 

sendo também frequente a detecção de alças intestinais (ABREU et al., 2013). Em 

conformidade com o que é retratado pelos autores, no presente caso foram 

identificados cornos uterinos, omento e alças intestinais (intestino delgado) 

acompanhados por mesentério, que provavelmente não é citado por conta de sua 

estreita ligação com as porções intestinais, e, por isso, evidente manifestação em 

casos nos quais estas estejam presentes.  

Por conta do potencial cunho hereditário de tal alteração, não é aconselhada a 

reprodução das cadelas que possuem hérnia inguinal (SONTAS et al., 2013), e sim 

recomendada a ovariosalpingohisterectomia (MARTIN et al., 2012). Indo de encontro 

ao que é mencionado e preconizado na literatura, foi realizada neste caso a 

esterilização por videolaparoscopia após herniorrafia.  

Em cães, as possíveis e mais comumente verificadas complicações pós-

operatórias da correção cirúrgica deste tipo herniário são: recidivas, deiscência da 

ferida, hematomas, peritonite, infecção da incisão, seroma, sepse e morte (MARTIN 

et al., 2012). Demasiado inchaço pós-operatório é também relatado como outro 

potencial contratempo nestes casos (JAHROMI et al., 2009). A paciente em questão 

teve uma recuperação tranquila, livre de quaisquer complicações pós-operatórias 

associadas ao procedimento. As únicas ocorrências dignas de nota neste caso foram 

episódios de êmese e o aparecimento de enfisema subcutâneo em grau moderado 

três dias após a realização da cirurgia, o que não implicou em demais preocupações, 

visto que o exame ultrassonográfico não indicou movimentação da tela dentro da 

cavidade, que o acúmulo de gás foi eliminado através de centese e também porque a 

paciente foi devidamente medicada para a queixa a qual apresentava. 
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5. CONCLUSÃO 

 Com base nos casos expostos anteriormente e nas revisões de literatura 

abordando assuntos referentes aos mesmos, é possível inferir que ambas as 

condições patológicas são relativamente comuns em cães e que para ambas a 

ressecção cirúrgica é o tratamento de eleição primário. Ao contrário da etiologia 

herniária, que é a amplamente conhecida, as origens do fibrossarcoma ainda hoje 

parecem obscuras aos olhos dos clínicos veterinários. A ausência de sinais clínicos e 

percepção da alteração patológica a partir de inspeção e palpação são possibilidades 

nestes dois casos, podendo os pacientes com apresentação herniária estarem 

sujeitos a complicações causadas por encarceramento de vísceras e, a partir deste 

momento, apresentarem sinais de êmese, algia, depressão e letargia. O diagnóstico 

definitivo das duas afecções é obtido a partir de técnicas bastante distintas, 

necessitando os pacientes com fibrossarcoma passarem por alguns dos seguintes 

exames: histopatológico, biópsia, citologia aspirativa e radiografia. Esta última, por sua 

vez, também pode ser utilizada para detectar conteúdos herniários juntamente à 

ultrassonografia, podendo, nestes casos, o diagnóstico ser alcançado ainda mais 

rapidamente e facilmente a partir de inspeção, palpação e histórico do paciente. É 

possível afirmar também com base nos dados expostos, que o prognóstico em casos 

de hérnia inguinal é reservado, dependendo de uma boa rafia tecidual aliada a não 

reintrodução de conteúdos herniários inviáveis na cavidade, e que, para chegar à 

determinação prognóstica em casos de fibrossarcoma são necessárias análises de 

diversos fatores, variando esta delimitação de acordo com o caso de cada paciente.  

É possível alegar também que ambas as alterações patológicas são sanadas por meio 

da aplicação de duas técnicas cirúrgicas em ascensão nos dias de hoje, que são a 

cirurgia reconstrutiva e a laparoscopia, e que estas trazem muitas vantagens aos 

pacientes, abrangendo benefícios estéticos, funcionais como também melhores 

condições no momento da recuperação pós-cirúrgica. Por fim é possível concluir que 

o período de estágio obrigatório supervisionado é importantíssimo para o início do 

desenvolvimento profissional do acadêmico e que, a partir dele, podem ser obtidos 

também muitos conhecimentos adicionais àqueles adquiridos ao longo do curso, além 

de experiência no atendimento ao público e nos trabalhos em equipe. 
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