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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.) apresentado ao curso de 

Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de 

Médico Veterinário, é composto de Relatório de Estágio, no qual estão descritas as 

atividades realizadas durante o período de 06 de fevereiro a 24 de abril de 2017, 

totalizando 422 horas de estágio na Clínica Veterinária Leandro Alves, localizada na 

cidade de Curitiba – PR, cumprindo o estágio curricular e o relato de dois casos que 

versam sobre osteossíntese de fêmur com fraturas múltiplas em cão e 

ovariohisterectomia em bloco para tratamento de distocia em cadela. 
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RESUMO 

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas durante o 

estágio obrigatório supervisionado em Medicina Veterinária, realizado na Clínica 

Veterinária Leandro Alves, no período de 06 de fevereiro a 24 de abril de 2017. As 

atividades realizadas no estágio curricular contabilizaram 422 horas ao todo. Os 

serviços incluem atendimentos ambulatoriais, consultas e acompanhamentos em 

procedimentos cirúrgicos ortopédicos, traumatológicos e em tecidos moles. Este 

relatório descreve o local de estágio, assim como a casuística acompanhada durante 

o período de estágio, mostrando como é a rotina na Clínica Veterinária Leandro 

Alves, assim como dois relatos de casos acompanhados durante esse período. 

Sendo eles: osteossíntese de fêmur com fraturas múltiplas em cão, realizado em um 

animal sem raça definida e resgato de rua e ovariohisterectomia em bloco para 

tratamento de distocia em cadela, realizado em um paciente da raça pinscher que 

reside um domicílio. 

Palavras-chave: osteossíntese de fêmur, fratura, ortopedia, ovariohisterectomia em 

bloco, distocia. 
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ABSTRACT 

 This report aims to describe the activities carried out during the compulsory 

supervised internship in veterinary medicine, performed at the Leandro Alves 

Veterinary Clinic from February 6, to April 24, 2017. The activities realized at the 

curricular stage accounted for 422 hours in all. The services include outpatient visits, 

consultations and follow-ups in orthopedic surgical procedures, traumatological and 

soft tissue surgical procedures. This report describes the place of internship, as well 

as the casuistry followed during the internship period, showing how the routine in the 

Leandro Alves Veterinary Clinic, as well as two reports of cases followed during this 

period. These are: femur osteosynthesis with multiple fractures in a dog, performed 

in a non-breed animal. Definition and rescue of street and ovariohisterectomia in 

block for treatment of dystocia in bitch, realized in a patient of the breed pinscher that 

resides a domicile. 

 

 

Key words: femoral osteosynthesis, fracture, orthopedics, ovariohysterectomy in 

block, dystocia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estágio curricular supervisionado visa aprimorar os conhecimentos 

adquiridos durante a graduação além de treinar o aluno para o mercado de trabalho, 

melhorando suas habilidades na prática da profissão. O presente relatório tem por 

objetivo relatar as atividades acompanhadas durante o estágio curricular 

supervisionado em medicina veterinária, sob orientação acadêmica do Professor 

Rogério Luizari Guedes, realizado na Clínica Veterinária Leandro Alves, voltado à 

área de cirurgia de pequenos animais, no setor de clinica cirúrgica e médica de 

pequenos animais, envolvendo as partes de cirurgias de tecidos moles, ortopedia e 

traumatologia. O período de estágio foi de 06 de fevereiro a 24 de abril de 2017, 

completando um total de 422 horas, sob a orientação profissional do Médico 

Veterinário e especialista Leandro Alves.  

A Clínica Veterinária Leandro Alves localiza-se na Rua São José dos Pinhais, 

2073 – Sítio Cercado, Curitiba - PR. O atendimento funciona de segunda a segunda, 

a partir das 8h, com término às 20h. Inclui serviços próprios de clínica e cirurgia de 

pequenos animais, anestesiologia, obstetrícia e ginecologia, e pronto atendimento 

médico de pequenos animais. E serviços terceirizados, como diagnóstico por 

imagem, cardiologia, dermatologia, oftalmologia e odontologia. 

Este relatório tem como objetivo principal a descrição da infraestrutura da 

unidade concedente de estágio, das atividades e práticas desenvolvidas, da 

casuística acompanhada, bem como a apresentação de dois relatos de casos 

acompanhados na rotina do hospital. Este trabalho também irá abordar um caso 

cirúrgico ortopédico, que irá discutir sobre técnicas cirúrgicas adequadas para 

osteossíntese reabilitação do paciente fraturado, e também um caso clínico/cirúrgico 

que irá abordar sobre a técnica cirúrgica mais viável para viabilidade de uma fêmea 

distócica e seus filhotes. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 
 

Na Clínica Veterinária os setores são divididos em: recepção para 

atendimento ao público (figura 2); consultório para realização de consultas (figura 3); 

ambulatório para atendimento emergencial (figura 4); internamento (figura 5); centro 

cirúrgico (figura 6); e sala pré-cirúrgica (figura 7). 

Em sua entrada, a Clínica Veterinária possui uma área de espera e recepção, 

onde são realizadas as aberturas de fichas dos pacientes. Ao abrir uma ficha, o 

paciente recebe um número de registro, que será único para sua identificação, 

registros de exames laboratoriais, exames de imagem e procedimentos. O setor de 

clínica cirúrgica de pequenos animais é destinado para tecidos moles, traumatologia 

e ortopedia. O centro cirúrgico é equipado com mesa cirúrgica para realização dos 

procedimentos, mesa para instrumental cirúrgico, aparelho de anestesia inalatória, 

monitor multiparâmetros, armário de medicações, armário de equipamentos, bomba 

de infusão e foco cirúrgico. 

O corpo clínico e cirúrgico de pequenos animais da clínica é composto por um 

cirurgião contratado, dois cirurgiões terceirizados, dois anestesistas contratados, 

cinco médicos veterinários contratados e três estagiários. Na parte administrativa, 

trabalham duas recepcionistas, sendo uma delas auxiliar veterinária. 

 

Figura 1 – entrada da clínica veterinária Leandro Alves (março, 2017). 
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Figura 2 – recepção da clínica veterinária (março, 2017). 

 
 

 

Figura 3 – consultório da clínica veterinária (março, 2017). 
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Figura 4 – ambulatório e internamento da clínica veterinária (março, 2017). 

 
 

Figura 5 – internamento da clínica veterinária (março, 2017). 
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Figura 6 – centro cirúrgico da clínica veterinária (março, 2017). 

 
 

 

Figura 7 - sala pré-cirúrgica da Clínica Veterinária (março, 2017). 
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

No período de estágio curricular a rotina na Clínica Veterinária Leandro Alves 

incluía: atendimentos clínicos, atendimentos emergenciais e procedimentos 

ambulatoriais; campanhas de vacinação e vermifugação; consultas especialistas; 

diagnósticos por imagem; acompanhamento e auxílio em procedimentos cirúrgicos; 

atendimentos pré e pós-cirúrgicos, bem como reuniões clínicas com os demais 

profissionais da clínica veterinária. 

4 CASUÍSTICA 
 

A rotina acompanhada foi dividida em atendimentos clínicos de caninos e felinos, 

procedimentos cirúrgicos eletivos e procedimentos cirúrgicos terapêuticos de 

caninos e felinos. 

4.1 ATENDIMENTO CLÍNICO 

Nesse período foram atendidos 174 animais, sendo 132 cães (76%) (Tabela 

1) e 42 gatos (24%) (Tabela 2). Alguns casos foram exclusivamente clínicos e outros 

foram encaminhados para procedimento cirúrgico. 

 

Tabela 1. Distribuição da casuística dos atendimentos clínicos de caninos, acompanhados no setor 
ambulatorial, conforme o sistema, durante o período de estágio. 
 

AFECÇÕES Nº DE CASOS PORCENTAGEM 

Ortopédicas 16 12% 

  Fratura de úmero 1   
  Fratura de metatarso                                                                                                                                                              1  
  Fratura de metacarpo 1  
  Luxação coxofemoral 3  
  Fratura de pelve 3  
  Fratura de mandíbula      
  Fratura metafisária de fêmur     
  Fratura de colo femoral       
  Fratura de trocanter maior de 
fêmur                                                                             

2 
2 
2 
1 

 

Sistema Digestório 30 23% 

  Intoxicação alimentar 8  
  Gastroenterite 15  
  Corpo estranho esofágico 2  
  Parvovirose 5  

Sistema Reprodutor 27 20% 

  Hemorragia uterina 1  
  Neoplasia mamária 6  
  Morte e retenção fetal 3  
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  Distocia 2  
  Piometra 15  

Sistema Neurológico 9 7% 

  Epilepsia 4  
  Trauma crânioencefálico 2  
  Cinomose                                                                               3  

Sistema endócrino 3 2% 

  Diabetes mellitus tipo 1 3  

Sistema Urinário 18 14% 

  Doença renal crônica 6  
  Doença renal aguda                                                                     3  
  Cistite 4  
  Urolitíase vesical 
  Urolitíase uretral 
  Neoplasia vesical 

2 
2 
1 

 

Sistema Imunológico 3 2% 

  Anafilaxia 2  
  Trombocitopenia imunomediada 1  

Sistema Tegumentar 11 8% 

  Demodiciose                                                        4  
  Escoriação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4  
  Miiase 3  

Sistema Respiratório 9 7% 

  Edema pulmonar 3  
  Metástaste pulmonar 
  Piotórax     
  Traqueobronquite infecciosa                                                                     

2 
2 
2 

 

Sistema Circulatório 4 3% 

  Hipoglicemia 
  Intoxicação 

3 
1 

 

Sistema Hepático 2 2% 

  Hepatopatia                                                                                 2  

Total     132  

 

Tabela 2. Distribuição da casuística dos atendimentos clínicos de felinos, acompanhados no setor 
ambulatorial, conforme o sistema, durante o período de estágio. 

 

AFECÇÕES Nº DE CASOS PORCENTAGEM 

Sistema digestório 6 14% 

  Gengivite/estomatite 
  Gastroenterite 
  Intoxicação gastroalimentar 

1 
3 
2 

 

Sistema reprodutor 7 17% 

  Piometra 3  
  Prolapso uterino 
  Maceração fetal 
  Neoplasia mamária 

1 
1 
2 

 

Sistema endócrino 2 5% 

  Diabetes mellitus tipo 1 
  Hipertireoidismo 

1 
1 

 

Sistema urinário 11 26% 

  Doença renal crônica 3  
  Cistite 3  
  Urolitíase 5  

Sistema imunológico 9 21% 

  Felv (vírus da leucemia 
Felina)              

6 
2 
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  Pif (peritonite infeciosa 
felina)       
  Fiv (vírus da 
imunodeficiência felina)                                                           

1 

Sistema circulatório  2 5% 

  Hipoglicemia 2  

Sistema respiratório 4 10% 

  Piotórax 
  Edema pulmonar 

1 
3 

 

Sistema cardiológico 1 2% 

  Cardiomiopatia dilatada 1   

Total 42   

4 .2 CENTRO CIRÚRGICO 

 Nesse período foram submetidos 372 animais à procedimento cirúrgico, 

sendo 313 (84%) de procedimentos eletivos (Tabela 3) e 59 (16%) de procedimentos 

terapêuticos (Tabela 4 e 5). 

4.2.1 Procedimentos elet ivos 

Tabela 3. Distribuição da casuística de procedimentos cirúrgicos eletivos, acompanhados no setor 
cirúrgico, durante o período de estágio. 
 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO N° ANIMAIS PORCENTAGEM 

Tecidos moles   

  Ovariohisterectomia 98 caninos 31% 
 70 felinos 22% 
  Orquiectomia 80 caninos 26% 

 65 felinos 21% 

Total 313 = 178 caninos/135 felinos  

 

4.2.2 Procedimentos terapêuticos  

Tabela 4. Distribuição da casuística de procedimentos cirúrgicos de caninos, acompanhados no setor 
cirúrgico, conforme a especialidade, de acordo com o diagnóstico, durante o período de estágio. 
 

PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO 

DIAGNÓSTICO N° DE CASOS PORCENTAGEM 

Ortopedia  9 21% 

  Exérese de cabeça e colo 
femoral 

Fratura de cabeça do 
fêmur 

3  

  Exérese de cabeça e colo 
femoral 

Luxação coxofemoral 2  

  Caudectomia Fratura coccígea 1  
  Osteossíntese de metáfise 
distal de fêmur 

Fratura de metáfise 
distal de fêmur 

1  
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  Osteossíntese de colo 
femoral 

Fratura de colo femoral 1  

  Osteossíntese de trocanter 
maior de fêmur 

Fratura de trocanter 
maior femoral 

1  

Urologia  6 14% 

  Cistotomia Cálculo vesical 2  
  Uretrostomia   Obstrução uretral 4  

Traumatologia  6 14% 

  Dermorrafia Laceração 
dorsolombar 

2  

  Dermorrafia Laceração de MT 2  
  Dermorrafia Laceração de MP 2  

Gastroenterologia  3 7% 

  Endoscopia Corpo estranho no 
esôfago 

2  

  Gastrotomia Corpo estranho no 
estômago 

1  

Oncologia  15 36% 

  Excisão de nódulo cutâneo Neoplasia cutânea 5  
  Amputação de MTD Osteossarcoma 1  
  Mastectomia Neoplasia mamária 6  

Obstetrícia  1 3% 

  Ovariohisterectomia em 
bloco 

Morte e viabilidade 
fetal 

1  

Dermatologia  2 5% 

  Otohematoma Incisão auricular 2  

Total  44   

                             
 
 
Tabela 5. Distribuição da casuística de procedimentos cirúrgicos de felinos, acompanhados no setor 
cirúrgico, conforme a especialidade, de acordo com o diagnóstico, durante o período de estágio. 
 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIAGNÓSTICO N° DE CASOS PORCENTAGEM 

Urologia  7 40% 

  Cistotomia Cálculo vesical 2  
  Uretrostomia Obstrução uretral 5  
Traumatologia  3 18% 

  Dermorrafia Laceração dorsolombar 1  
  Dermorrafia Laceração de MT 2  
Oncologia  3 18% 

  Excisão de nódulo cutâneo 
  Mastectomia 

Neoplasia cutânea 
Neoplasia mamária 

1 
2 

 

Obstetrícia  2 12% 

  Ovariohisterectomia Morte e retenção fetal 2  

Pneumologia  2 12% 

  Toracocentese Piotórax 2  

Total  17 f  
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5 OSTEOSSÍNTESE DE FÊMUR COM FRATURAS MÚLTIPLAS EM CÃO 

5.1 RELATO DE CASO  

5.1.1 Resenha 

 Canino, fêmea, raça SRD, sete meses de idade, 10 kg.   

5.1.2 Histórico e anamnese 

Paciente resgatada recentemente da rua com histórico de acidente 

automobilístico. O animal encontrava-se em bom estado geral, apesar do grau 

moderado de desidratação, não castrada e vermifugada. O animal foi levado 

imediatamente à clínica após o acidente. A queixa da tutora era de que o animal não 

apoiava os membros pélvicos (MP). Membro pélvico esquerdo (MPE) apresentando 

maior estímulo doloroso em relação ao membro pélvico direito (MPD). A tutora é 

medica veterinária e relata que logo após acidente, trouxe o animal à clínica.  

5.1.3 Exame físico 

 Paciente em decúbito esternal (DE), apresentando condição corporal normal, 

mucosas normocoradas, tempo de preenchimento capilar (TPC) de dois segundos e 

meio, turgor cutâneo de um segundo e meio, linfonodos palpáveis, palpação 

abdominal sem alteração, palpação retal sem alteração, ausculta cardiopulmonar 

sem alterações. Frequência respiratória 40 movimentos respiratórios por minuto 

(mrpm), frequência cardíaca 125 batimentos por minuto (bpm). Temperatura retal 

39,5°C. Segundo a tutora, o animal não urinava, portanto foi realizada sondagem 

uretral para promover conforto e avaliar produção de urina. 

 No exame neurológico, o paciente apresentou-se alerta e responsivo ao 

estímulo doloroso profundo de pinçamento interdigital nos quatro membros. O 

paciente ficou livre no consultório para poder locomover-se, porém, não conseguia 

apoiar os MP, mas apresentava postura adequada e alinhada da cavidade torácica 

até a cabeça. Reflexo patelar (RP) e bicipital (RB) presente. A palpação dos 

sistemas musculoesquelético e tegumentar foram realizadas, e apresentaram 

assimetria entre os MP. 
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 Antes do exame físico ortopédico ser realizado, foram descartados 

comprometimentos cardiorrespiratórios, neurológicos e hemorragias. O animal 

encontrava-se livre de risco à vida, permitindo a sequência do exame ortopédico em 

si. Ao exame ortopédico em decúbito lateral (DL) o animal não apresentou dor à 

palpação torácica, mas apresentou dor leve à palpação abdominal. Mostrou-se com 

impotência funcional dos MP, porém respondia aos estímulos auditivos, 

locomovendo-se somente com os membros torácicos (MT). Apresentou tumefação 

em ambos os MP, sendo mais acentuado no esquerdo. Dor à palpação 

osteomuscular generalizada, porém, mais acentuada no MPE. Sem alterações em 

coluna vertebral. Membros torácicos sem alterações. Membro pélvico direito positivo 

para teste da patela. Membro pélvico esquerdo positivo para teste da patela, dor 

severa e crepitação articular. 

5.1.4 Exames complementares 

 Foram realizados exames radiográficos sob sedação, no dia seguinte ao 

atendimento clínico, abrangendo cavidade torácica com projeção lateral esquerda 

(LE) e lateral direita (LD), coluna lombar ventrodorsal (VD) e pelve ventrodorsal. 

Houveram alterações na radiografia da pelve, com presença de fratura acetabular, 

apresentando-se com bordas levemente irregulares e deslocamento do eixo ósseo 

medial; forame obturado esquerdo preservado; redução do forame oval e obturado 

direito; demais porções pélvicas sem alterações; articulação coxofemoral esquerda 

congruente e direita apresentando-se com leve incongruência devido o 

deslocamento de borda cranial acetabular direita; presença de fratura de colo 

femoral esquerdo, apresentando-se com bordas irregulares e pontiagudas, 

visibilizado desvio do eixo ósseo com deslocamento proximal do fragmento fraturado 

em relação à cabeça femoral; presença de fragmento do trocanter maior; cabeças 

femorais preservadas; linha de fratura em terço distal de diáfise femoral esquerda, 

apresentando-se com bordas irregulares e desvio do eixo ósseo, visibilizado 

deslocamento proximal em relação ao terço distal femoral e com evidenciação da 

camada medular da porção distal ao foco de fratura; patela direita levemente 

lateralizada, possivelmente artefato posicional; patela esquerda de difícil avaliação 

devido à sobreposição de diáfises femorais; sesamóides do músculo gastrocnêmio 
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sem alterações; interlinha articular femorotibial preservada bilateralmente; tecidos 

moles adjacentes sem alterações.  

 

Figura 8, exame radiográfico da pelve com projeção ventrodorsal, realizado um dia após o primeiro 

atendimento (17 de abril, 2017). 

 
 

Foram realizados hemograma e bioquímica sérica, apresentando alterações 

apenas em eritrograma (anexo A e B). E apresentou anisocitose e hipocromia. 

5.1.5 Tratamento 

Após o atendimento, o paciente foi internado para avaliação e tratamento 

intensivo, sendo instituído como terapia prévia, cloridrato de tramadol (5mg.kg-1, SC, 

TID), cloridrato de ranitidina (2mg.kg-1, SC, BID), bionewR (complexo de vitaminas do 

complexo B, nicotinamida, frutose, aminoácidos, macro e microminerais) (0,2ml.kg-1, 

EV, SID), dipirona sódica (25mg.kg-1, SC, TID), e cetoprofeno (1mg.kg-1, SC, SID). 

Fratura acetabular 

Fratura de colo 

femoral 

Fratura de trocanter 

maior 

Fratura de 

metáfise distal do 

fêmur 
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No dia seguinte foi realizado o exame radiográfico e colheita de sangue para 

exames. No final das 24 horas de internamento o paciente voltou para casa, devido 

custos. Após os resultados dos exames o animal foi trazido 4 dias depois à clínica, 

para realizar o procedimento cirúrgico instituído. O tutor relatava a mesma queixa de 

sensibilidade dolorosa nos dois MP. Ao exame físico, animal mostrou-se em bom 

estado geral, normorexia, normoúria, normoquesia e normodipsia. Dor moderada em 

extensão e flexão dos dois MP, porém, mais acentuado no MPE. 

 Após cinco dias do atendimento, o paciente foi submetido ao procedimento 

cirúrgico de osteossíntese femoral. Pré-medicado com cloridrato de 

dexmedetomidina (6,5 µg.kg-1, SC). A indução anestésica foi realizada com propofol 

(3mg.kg-1, EV) e citrato de fentanila (5µg.kg-1, EV). Logo em seguida foi realizada 

intubação orotraqueal com sonda n°8. Foi realizado bloqueio de nervo isquiático e 

femoral com (4mg.kg-1, IM) de cloridrato de bupivacaína, diluída em solução salina 

0,9%, com auxílio de ultrassom para localização dos nervos.  

A manutenção anestésica foi realizada com isoflurano 1% com O2 vaporizado 

à 100% e FLK (solução de citrato de fentanila 100mcg, cloridrato de lidocaína 

150mg, e cloridrato de cetamina 60mg, diluídos em 500mL de solução de ringer com 

lactato), sendo administrado (10mL.kg-1hora, EV) por meio de bomba de infusão. 

Com 90 minutos de procedimento cirúrgico foi iniciada a transfusão sanguínea com 

sangue total, colhido de outro cão com hematócrito de 40%, que reside a mesma 

casa. 

 Primeiramente o paciente foi posicionado em DL com o MPE perpendicular à 

espinha. A correção cirúrgica consistiu-se na osteossíntese das três fraturas no 

fêmur esquerdo. Então, foi realizada uma abordagem craniolateral, por meio de uma 

incisão cutânea que se estendeu do trocanter maior até o côndilo lateral do fêmur. O 

tecido subcutâneo foi divulsionado, seguido de dissecação e incisão da fáscia lata. A 

dissecação do músculo glúteo profundo e rebatimento do vasto lateral foi feita para 

aumentar a exposição da fratura. 

 Após a identificação do foco da fratura do colo femoral (figura 9), com o 

auxílio de afastadores autoestáticos Weitlaner e Gelp, foi realizada a dissecação 

com elevador de periósteo para identificar a capsula articular e ligamento femoral 

que estavam íntegros. Optou-se por iniciar pela fratura de colo femoral, com a 

inserção de três fios de Kirschner normógrados posicionados abaixo do trocanter 

maior em direção a cabeça femoral. Em seguida, realizou-se a osteossíntese do 
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trocanter maior (figura 10), com a utilização de dois pinos de Steinmann 1.5mm 

associados com banda de tensão (fio de cerclagem nº4) inseridos na região proximal 

do trocanter em direção ao canal intramedular. Por fim, a dissecação, identificação 

dos fragmentos proximal e distal da fratura metafisária distal do fêmur (figura 11). 

Com o auxílio de pinças de redução (espanhola) foi possível atingir melhor 

posicionamento do foco da fratura. Devido o fragmento distal ser muito pequeno em 

comprimento, impossibilitou-se o uso de uma placa reta, desta forma optou-se pelo 

uso de uma placa de reconstrução. Permitindo um retorcimento adequado para a 

conformação óssea do côndilo femoral. A placa foi fixada temporariamente com uma 

pinça de redução Stefanes, até o posicionamento dos parafusos bloqueados na 

mesma, com oito furos, sete parafusos e um boton (cabeça de parafuso) no orifício 

do foco da fratura (figura 12).  

Foi realizada a capsulorrafia coxofemoral com náilon 3-0 em pontos isolados 

simples e a capsulorrafia femuro-tibio-patelar com o mesmo fio em padrão sultan. 

Seguido pela sutura da fáscia lata em padrão continuo simples com náilon 2-0. O 

subcutâneo foi aproximado com um padrão de sutura cushing com náilon 3-0 e 

dermorrafia com mesmo fio padrão sultan. Após o término da cirurgia, foram 

contabilizados 180 minutos de procedimento cirúrgico, que teve início na primeira 

incisão de pele e no último ponto de sutura de pele.  

 

Figura 9, abordagem craniolateral da articulação coxofemoral, evidenciando o foco da fratura do colo 

femoral (A) e trocanter maior (B), (abril, 2017). 

 

A 

B 



30 

 

Figura 10, imagem da osteossíntese do trocanter maior realizada com pinos de Steinmann e banda 

de tensão, a partir de fios de cerclagem (abril, 2017). 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 11, visualização do foco da fratura metafisária simples transversa distal do fêmur (A), (abril, 

2017). 

 

A 
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Figura 12, visualização da placa óssea de reconstrução fixada desde a porção distal até a porção 
proximal femoral (abril,2017). 

 

5.1.6 Pós-operatór io imediato 

 Após o procedimento cirúrgico, foi realizado o exame radiográfico com as 

projeções VD (figura 13) e LLE (figura 14). O paciente ficou internado por 24 horas 

na clínica, recebendo os cuidados e manejos adequados. A baia de internamento 

utilizada foi pequena, para restringir os movimentos do animal. As medicações 

preconizadas no internamento foram: sulfato de morfina (0,3mg.kg-1, SC, QID), 

cloridrato de tramadol (3mg.kg-1, SC, TID), amoxicilina (25mg.kg-1, SC, BID), dipirona 

sódica (25mg.kg-1, SC, TID), carprofeno (2,2mg.kg-1, SC, BID), e cloridrato de 

ranitidina (2mg.kg-1, SC, BID). 

A alta do paciente foi realizada aproximadamente 24 horas após o término do 

procedimento. Foram prescritos os medicamentos: amoxicilina (25mg.kg-1, VO, BID, 

10 dias), cloridrato de tramadol (4mg.kg-1, VO, TID, 7 dias), dipirona sódica 

(25mg.kg-1, VO, TID, 7 dias), carprofeno (2,2mg.kg-1, VO, BID, 5 dias) e omeprazol 

(1mg.kg-1, VO, BID, 10 dias). 
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Figura 13, exame radiográfico realizado da posição ventro-dorsal, pós-procedimento cirúrgico (abril, 

2017). 

 

 

Figura 14, exame radiográfico realizado da posição latero-lateral esquerda, pós-procedimento 

cirúrgico (abril, 2017). 
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5.1.7 Evolução  

 Na reconsulta, sétimo dia pós-cirúrgico, a tutora relatou melhoras e boa 

condição do paciente, porém ainda sem apoio dos MP. Administração das 

medicações foi realizada adequadamente e o animal foi mantido em repouso e 

espaço restrito. Ao realizar o exame físico, constatou-se que o animal não 

apresentava dor, exceto na flexão do MPE.  

 No décimo quarto dia pós-cirúrgico, a tutora relatou que a paciente já apoiava 

os MP e andava, assim como menor grau de dor na flexão do MPE. No vigésimo 

primeiro dia, o paciente já podia andar, correr e não apresenta dor em nenhum 

movimento de flexão e extensão. 

5.2 REVISÃO BLOBLIOGRÁFIA  

5.2.1 Anatomia 

 O acetábulo é uma cavidade cotiloide profunda formada por todos os três 

ossos pélvicos. Um quarto osso adicional no centro da cavidade, osso do acetábulo 

(os acetabuli), está presente em carnívoros. Ele é composto pelo corpo do ílio 

craniolateralmente, pelo corpo do ísquio caudolateralmente, e pelo corpo do púbis 

medialmente. O acetábulo é inverso à cabeça do fêmur, com o qual forma uma 

articulação esferoide, a articulação coxofemoral (KONIG, 2011, p. 239). 

 A cabeça do fêmur apresenta uma face articular hemisférica para a 

articulação com o acetábulo, interrompida por uma incisura (fóvea capitis), à qual 

fixa-se o ligamento intracapsular da cabeça do fêmur (ligamentum capitis ossis 

femoris). A cabeça do fêmur separa-se do corpo do fêmur por um colo distinto 

(collum ossis femoris) em carnívoros e no suíno. Lateralmente à cabeça projeta-se 

um processo grande, o trocanter maior (trochanter major), que se prolonga para 

além do limite dorsal da cabeça do fêmur em animais de grande porte, mas 

permanece na mesma altura da cabeça em animais de pequeno porte e no suíno. O 

trocanter maior propicia fixação para os músculos glúteos, atuando como uma 

alavanca para esses extensores da articulação coxofemoral (KONIG, 2011, p.245).  

 A diáfise é formada pelo corpo. Sua face caudal é marcada por uma área 

rugosa proximalmente (facies áspera), a qual é circundada pelos lábios laterais e 
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mediais (labium mediale et laterale), aos quais se fixam os músculos adutores. 

Esses lábios prosseguem distalmente e envolvem a face poplítea (facies poplítea). 

As tuberosidades supracondilares medial e lateral que dão origem ao músculo 

gastrocnêmio situam-se no terço distal do corpo. Na extremidade distal, encontram-

se os côndilos lateral e medial (condylus lateralis et medialis) caudalmente e uma 

tróclea cranialmente (KONIG, 2011, p.245). 

5.2.2 Fisiologia e Patogênese  

 As fraturas por avulsão da cabeça femoral ocorrem com maior frequência nos 

casos de luxações coxofemorais em animais imaturos (SLATTER, 1995, p. 2137). 

Fraturas distais de fêmur são comuns em cães e gatos jovens (FRANCZUSKI et al., 

1986), ocorrendo em sua maioria em animais com menos de 6 meses de idade 

(MILTON et al., 1980). 

 A articulação coxofemoral em cães e gatos é frequentemente acometida por 

diferentes tipos de lesões, ocasionando luxações coxofemorais e fraturas de cabeça 

e colo femoral (WENDELBURG, 1998), sendo essa última lesão que acomete 

principalmente animais jovens (BACCARIN, 2006). 

 É moléstia predominante de cães jovens, sendo a causa mais comum os 

acidentes automobilísticos, com a característica de apresentar fraturas 

perpendiculares ao eixo longo do colo femoral (NUNAMAKER, 1985). 

 As fraturas diafisárias são geralmente o resultado de traumatismo direto, e 

são acompanhadas por vários graus de lesão de tecidos moles e hematoma. O 

padrão de fratura pode ser bem variado: transverso, oblíquo, espiral, múltiplo, 

fragmentado ou, algumas vezes, em galho verde no animal jovem. As fraturas 

diafisárias respondem por 56% das faturas femorais (BRINKER, PIERMATTEI e 

FLO, 2009, p. 610). 

5.2.3 Diagnóstico 

 A anamnese é útil na categorização das exclusões de problemas ortopédicos. 

Essa informação inclui raça, sexo, ocorrência de trauma, identificação, pelo 

proprietário do (s) membro (s) envolvidos, progressão cronológica do problema, 

eficácia dos tratamentos já tentados, variação com as mudanças climáticas, 

exercícios e aparecimento do decúbito (BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009, p.3). 



35 

 

 Como diagnóstico de fraturas e lesões ósseas, exames não-invasivos como 

radiografia, ultrassonografia e tomografia são comumente realizados (FOSSUM, 

2008). Na clínica ortopédica, especificamente, a visualização radiográfica das 

diversas estruturas ósseas do esqueleto axial e apendicular torna-se necessárias 

para se diagnosticar fraturas e doenças diversas (SILVA et al., 2007). Devem se 

realizar ao menos duas incidências radiográficas (craniocaudal e lateral) do membro 

(BOJRAB, 1996). 

 A realização de exames radiográficos transcirúrgicos auxilia sobremaneira na 

correta inserção dos pinos, nos casos de fratura de úmero e no osso esponjoso 

condilar nas fraturas de fêmur, minimizando o tempo cirúrgico e diminuindo a 

ocorrência de erros (MARCELLIN & LITTLE, 1998). O posicionamento correto do 

paciente é importante; a contenção química frequentemente é necessária para 

permitir a manipulação apropriada do paciente, reduzir o período de estudo 

radiográfico e minimizar a exposição do operador à radiação (FOSSUM, 2008).  

5.2.4 Diagnóstico diferencial  

 Referente a fratura trocantérica e do colo femoral, os diagnósticos diferenciais 

incluem luxação coxofemoral, fraturas acetabulares, fraturas femorais proximais e 

fratura fisária da cabeça do fêmur em pacientes jovens (FOSSUM, 2008). 

 Com relação a fratura de epifisária do fêmur, as fraturas femorais devem ser 

diferenciadas de contusão muscular, luxação coxofemoral, fraturas de cintura 

pélvica, necrose asséptica da cabeça do fêmur e lesão ligamentar na patela 

(FOSSUM, 2008). 

5.2.5 Tratamento  

 O tratamento clínico ou conservador da fratura do colo femoral e trocanter não 

é uma opção de tratamento. Exige-se intervenção cirúrgica. Fraturas com um plano 

de fratura único são mais bem tratadas com um parafuso compressivo ou uma 

triangulação de fios de Kirschner. Caso encontra-se presente uma fratura 

irreparável, substituição coxofemoral total e ostectomia de cabeça e colo femorais 

são opções de tratamento. Se restrições financeiras impedirem o reparo da fratura, 

pode-se realizar uma ostectomia da cabeça e colo femorais (FOSSUM, 2008). 
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 Com relação ao tratamento clínico ou conservador das fraturas diafisárias do 

fêmur, deve ser estabilizada para permitir uma cicatrização adequada. Pensos ou 

talas não são recomendados em casos de fraturas femorais, pois, a estabilização 

adequada do fêmur é difícil usando esses métodos. Entretanto, animais que 

apresentam fraturas estáveis ou incompletas e uma avaliação biológica excelente, 

podem cicatrizar apesar da falta de fixação rígida. Analgésicos também são 

utilizados para aumentar o conforto do paciente durante o período perioperatório 

(FOSSUM, 2008). Porém, como tratamento cirúrgico, pode-se usar pinos IM, cravos 

de conexão, pinos IM mais fixação esquelética externa, fixadores esqueléticos 

externos sozinhos e placas ósseas para reparar as fraturas diafisárias femorais. O 

sistema de implante escolhido deve refletir a avaliação de fraturas do paciente. Os 

fatores que prejudicam a cicatrização incluem lesões múltiplas, um paciente ativo 

grande e a necessidade de redução aberta e manipulação tecidual para reduzir e 

aplicar compressão interfragmentar. Caso se espere uma longa duração até a 

cicatrização, o implante precisa permanecer funcional por oito ou mais semanas; 

implantes que se agarram ao osso com roscas são desejáveis. No caso de períodos 

de cicatrização mais curtos, implantes que apresentam agarramento friccional são 

adequados (FOSSUM, 2008). 

5.2.6 Técnica cirúrgica 

 Após a exposição por meio da abordagem ao trocanter e região 

subtrocantérica do fêmur, o método do pino e fio em banda de tensão pode ser 

usado para fixação em animais com pontuação alta de fratura. Os pinos de 

Steinmmann de tamanho maior são usados em vez de pequenos, flexíveis fios K, e 

os pinos são direcionados distalmente, como é comum para os pinos de Steinmann 

(BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). Passar com cuidado o fio através do 

músculo glúteo médio, junto ao osso, vai ajudar a impedir o deslizamento sobre os 

pinos de Steinmann (BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). 

 A abordagem craniolateral à articulação coxofemoral é preferida para a 

redução aberta, já que ela geralmente dispõe de maior suprimento sanguíneo ao 

osso que as abordagens dorsais (BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). O 

procedimento mais seguro e preferido é aplicar a fixação usando um parafuso ósseo 

ou múltiplos pinos sem distúrbios posteriores à posição. Fraturas que mostram 
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vários graus de deslocamento respondem melhor à abordagem aberta com redução 

e fixação. Estudos mecânicos indicam que um parafuso compressivo ou três fios K 

de 2,0 mm paralelos foram capazes de suportar uma força três vezes maior que a do 

peso corporal, equivalente às forças colocadas sobre a articulação coxofemoral 

normal durante exercícios de ambulação (BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). 

 Com relação a fratura diafisária simples ou incompleta, pode-se inserir um 

pino de Steinmann de maneira normógrada, em geral sem abordagem aberta. O 

pino estabiliza adequadamente a fratura contra as forças de flexão dos músculos da 

coxa, e permite a sustentação prematura de peso. O pino pode ter diâmetro menor 

que o comum, e deve ser colocado perto ao osso na fossa trocantérica para 

minimizar o comprometimento à função da articulação coxofemoral. Devido ao 

crescimento ósseo, pode não se conseguir a remoção do pino após a consolidação 

(BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). 

 Tratando-se de da fratura diáfisária transversa, pode-se trabalhar com a 

fixação interna por meio de pino de Steinmann e fixador externo, pino intramedular 

bloqueado, placa óssea. O fixador externo tipo IA em animais de raça de maior 

porte, combinado com o pino é muito mais seguro que a fixação com pino e fio de 

cerclagem. No caso do pino intramedular bloqueado a expansão do sistema de 

fixação do pino intramedular bloqueado a animais de porte menor melhorou sua 

versatilidade de aplicação de gatos e cães de maior parte dos portes. A compressão 

da fixação por placa óssea é um método de tratamento muito simples e altamente 

eficaz em animais de todos os tamanhos, especialmente em raças de grande porte e 

gigantes. Seis a oito corticais devem ser abrangidos pelos parafusos da placa 

(BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). 

 Segundo Fossum (2008), o parafuso da placa é inserido na diáfise, perfura-se 

um orifício rosqueado através dos córtices próximo e distante. Deve-se usar o guia 

de broca neutra para colocar o parafuso no centro do orifício da placa. Usa-se o guia 

de broca de carga ou excêntrica com a seta apontada na direção da linha de fratura 

para colocar o parafuso excentricamente no início e causar compressão da linha de 

fratura quando se aperta o parafuso. Determina-se o comprimento necessário do 

parafuso com o aferidor de profundidade colocado através do orifício da placa e 

corte roscas no interior dos córtices próximo e distante com um guia de perfuração. 

Usa-se um guia de perfuração ou guia de broca quando cortar as roscas para 

manter o alinhamento axial com relação ao orifício da rosca e evitar que o tecido 
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mole se enrole ao redor do macho de tarraxa. Remove-se o macho de tarraxa e 

lava-se o orifício com solução salina estéril, e então insere-se um parafuso cortical. 

5.2.7 Pós-operatório 

 Segundo Fossum (2008), deve-se restringir a atividade a caminhadas com 

coleira, até que haja evidência radiográfica da cicatrização. Deve-se programar 

avaliações pós-operatórias. A partir disso, estima-se que a cicatrização de fraturas 

de colo femoral pode levar 5 a 10 semanas e depende da avaliação de fratura 

biológica. Implantes não devem ser removidos, a menos que causem um problema. 

 Deve-se tirar radiografias pós-operatórias para documentar redução ou 

alinhamento de fratura e posição do implante. Indica-se um tratamento de dor pós-

operatório. Recomenda-se confinamento com atividade limitada a caminhadas com 

coleira até que haja sinais radiográficos de união óssea. Deve-se realizar flexão e 

extensão passivas da patela para manter a extensão de movimentos. Deve-se 

programar avaliações pós-operatórias. O período até união óssea depende da 

avaliação da fratura do paciente. Deve-se remover os pinos IM e os fixadores 

esqueléticos externos quando ocorrer cicatrização; cravos de conexão e placas 

ósseas geralmente não são removidas a menos que um problema se associe com 

sua presença (FOSSUM, 2008). 

5.2.8 Prognóstico 

 Reduções inapropriadas e más escolhas de implante constituem os 

problemas mais comuns relatados com fraturas de colo femoral. O estresse de 

cisalhamento e encurvamento pode comprometer a evolução da cicatrização. O erro 

do implante mais comum é o uso de pinos de Kirschner ou de pequenos pinos 

quando a avaliação da fratura indica cicatrização prolongada. O micromovimento na 

interface de pino-osso que surge do alto estresse fisiológico pode fazer com que os 

pinos se afrouxem mais cedo. Esse problema pode ser evitado ou tratado pelo uso 

de um parafuso de folga e um pino anti-rotacional, exceto quando a avaliação 

biológica indica cicatrização rápida. O animal com uma fratura de colo femoral que 

falha em cicatrizar é tratado geralmente com uma ostectomia de cabeça e colo 

femoral (FOSSUM, 2008). 
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 As fraturas femorais geralmente cicatrizam sem complicações, a menos que o 

implante se afrouxe prematuramente. O afrouxamento prematuro e a migração de 

pinos IM, pinos de fixação de fixadores esqueléticos externos e fio de aço de 

cerclagem resultam frequentemente de má escolha de implante com relação à 

avaliação da fratura. Quando se escolhem implantes ou técnicas inadequados ou 

impróprios, os implantes e sua conexão óssea ficam sujeitos a estresse excessivo, o 

que promove micro-movimento na interface de implante-osso. Pode ocorrer ruptura 

de implantes por fadiga, mais frequentemente em casos de placas ósseas, quando a 

redução e a estabilização de uma zona de cominuição com fio de aço de cerclagem 

ou parafusos de folga não obtém sucesso, causando desvascularização de 

fragmentos ósseos e intervalos de fratura pequenos. Se o sistema de implante inicial 

tiver falhado, o tratamento recomendado é a aplicação de uma placa óssea de 

compressão. Esse sistema estabiliza a fratura e proporciona o conforto necessário 

ao paciente para permitir fisioterapia e um uso ideal do membro (FOSSUM, 2008). 

5.3 DISCUSSÃO  

 As fraturas por avulsão da cabeça femoral ocorrem com maior frequência nos 

casos de luxações coxofemorais em animais imaturos (SLATTER, 1998). As fraturas 

da zona proximal respondem por aproximadamente 25% das fraturas femorais e 

oferecem desafios significativos para que se providencie a fixação interna 

(BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 2009). Os exames diagnósticos do paciente foram 

instituídos segundo a literatura, baseando-se por meio de anamnese, achados 

radiográficos, exame físico, sendo dor e crepitação na manipulação da articulação 

coxofemoral, bem como achados radiográficos e contagem sanguínea completa e 

avaliação bioquímica sérica para avaliar o risco anestésico (FOSSUM, 2008). De 

acordo com o hemograma, o paciente apresentou eritrócitos, hematócrito, VCM e 

hemoglobina, a baixo do valor de referência. O que representa uma anemia por 

conta de deficiência nutricional após o acidente automobilístico (BARGER, 2010). 

Outra alteração encontrada foi a hipocromia e anisocitose, que define anemia 

regenerativa por conta de pobreza de hemoglobina (BARGER, 2010). 

 Segundo Fossum (2008), o tratamento clínico da fratura de colo femoral não é 

uma opção, sendo necessário a intervenção cirúrgica. Esse tipo de lesão é mais 



40 

 

bem tratada com um parafuso compressivo ou uma triangulação de fios de 

Kirschner. Nesse caso, a terapia cirúrgica eleita foi a utilização de três pinos de 

Kirschner normógrados posicionados abaixo do trocanter maior em direção a cabeça 

femoral, seguindo a recomendação da literatura (BRINKER, PIERMATTEI e FLO, 

2009). 

 As fraturas do trocanter maior são incomuns, ocorrendo mais frequentemente 

na fise, em conjunto com fraturas da fise da cabeça do fêmur (SLATTER, 1998). 

Segundo Slatter (1998), é recomendado a fixação com parafuso de compressão ou 

vários pinos de pequeno calibre (Kirschner) e fio metálico em banda de tensão, 

porém nem sempre é necessário o uso de compressão. Na fratura trocantérica 

desse paciente, o método utilizado de osteossíntese foram de dois pinos de 

Steinmann 1.5mm por ser uma área menor, associados com banda de tensão (fio de 

cerclagem nº4) inseridos na região proximal do trocanter em direção ao canal 

intramedular, promovendo compressão adequada e suficiente ao foco da fratura.  

 As fraturas metafisárias ocorrem mais frequentemente em animais maduros, 

mas não são fraturas comuns. As fraturas transversais e pouco cominutivas são 

mais comuns nesta área juncional entre a diáfise (cortical) e a epífise (trabecular). O 

segmento distal curto e o grande canal medular apresentam problemas na 

estabilização, tanto na aplicação de pino intramedular quanto pela aplicação de 

placa óssea. Para a fixação intramedular, o cirurgião pode optar por único pino, 

vários pinos, e pinos de Rush (MILTON, 1980). Na fratura metafisária, foi instituído 

um dos protocolos indicados pela literatura, no qual optou-se pelo método de 

osteossíntese com placa óssea, utilizando uma placa de reconstrução, tendo em 

vista que o fragmento distal era muito pequeno, impossibilitando o uso de uma placa 

reta. Nesse caso, a placa de reconstrução com sete parafusos bloqueados e um 

bóton (cabeça de parafuso) no foco da fratura permitiu um retorcimento, adequando-

se na conformação óssea do côndilo femoral. Segundo FERRIGNO e colaboradores 

(2011) e BEALE & MCCALLY (2012), o uso de parafusos bloqueados, oferece uma 

série de vantagens quando comparados a placas não bloqueadas no tratamento de 

fraturas. Dentre elas destacam-se o provimento de estabilidade de ângulo fixo que é 

proporcionada pelos parafusos bloqueados que os tornam não susceptíveis ao 

afrouxamento, a ausência de necessidade de contorno preciso da placa. 

 Com relação a fratura acetabular direita diagnosticada no exame radiográfico, 

não foi possível realizar o procedimento cirúrgico por conta de custos, optando-se 
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apenas pela osteossíntese no membro pélvico esquerdo. A decisão foi tomada pelo 

cirurgião, que avaliou a maior necessidade do animal e também a avaliação 

biológica de cicatrização da fratura acetabular direita, que conta com maiores 

chances de cicatrização em relação as fraturas do membro pélvico esquerdo. 

 No pós-operatório, foi realizado radiografia para documentar redução ou 

alinhamento da fratura e posição dos pinos e placa óssea. O paciente apresentou-se 

tranquilo e com dor diminuída consideravelmente durante as 24 horas de 

internamento pós-cirúrgico. Sem apoio do MPE no pós-operatório imediato, foi 

recomendado restrição de espaço, tratamento analgésico, bem como fisioterapia, 

para recuperação adequada do paciente, incluindo massagens terapêuticas e 

hidroterapia. Entretanto, com dez dias de pós-cirúrgico, o paciente começou a apoiar 

o MPE, e com três semanas do procedimento realizado, o paciente já podia andar e 

correr. Segundo a literatura, fraturas de colo femoral levam em torno de 5 a 10 

semanas de cicatrização, dependendo da avaliação de fratura biológica (JOHNSON 

e HULSE, 2014). 

 O prognóstico da fratura de colo femoral e trocantérica, pode ser um erro 

quando tratados com implantes de pinos de Kirschner ou de pequenos pinos quando 

indica cicatrização prolongada (JOHNSON e HULSE, 2014). Porém, como trata-se 

de um paciente jovem, estimou-se recuperação e cicatrização rápida. 

 O prognóstico é ótimo, levando em consideração o manejo e restrição de 

espaço adequados. O tratamento com placa óssea de compressão é recomendada 

e estabiliza a fratura e proporciona o conforto necessário ao paciente para permitir 

fisioterapia e um uso ideal do membro (JOHNSON e HULSE, 2014). 

6 OVARIOHISTERECTOMIA EM BLOCO PARA TRATAMENTO DE DISTOCIA EM 

CADELA 

6.1 RELATO DE CASO  

6.1.1 Resenha 

 Canino, fêmea, raça pinscher, dois anos e seis meses de idade, 5 kg. 
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6.1.2 Histórico e anamnese 

 Animal apresentando oligúria, hiporexia, normoquesia, normodipsia, não-

castrada, esquema de vacinação e vermifugação atualizados. Convive com um 

contactante canino saudável. A queixa do tutor era de que a gestante estava em 

trabalho de parto há 12 horas, estímulo doloroso, e não apresentava fetos. Tutor 

relata que tentou auxiliar nas contrações abdominais, porém, sem sucesso. 

6.1.3 Exame físico 

 Paciente em DE, condição corporal desidratada, mucosas normocoradas, 

TPC de dois segundos e meio, tugor cutâneo de dois segundos, linfonodos 

palpáveis, auscultação cardiorrespiratória taquipneica e taquicardica. Temperatura 

retal de 39,2°C. Na palpação retal não foi encontrado nada digno de nota. 

 Ao exame obstétrico, a fêmea apresentou aumento de volume das glândulas 

mamárias e aumento de volume uterino na palpação abdominal, porém não foi 

possível a palpação e investigação vaginal, pois, a bolsa amniótica estava 

exteriorizada. 

6.1.4 Exames complementares  

 Foi realizado exame ultrassonográfico da cavidade abdominal, e apresentou: 

pelo menos duas estruturas fetais, uma localizada em corno esquerdo, sem sinais 

de viabilidade fetal e a segunda em corno direito, apresentando viabilidade fetal 

(figura 15), com atividade cardíaca presente, e frequência de aproximadamente 

200bpm. Em relação a organogênese fetal, esta mostra-se avançada, notando-se 

pouco líquido amniótico; diferenciação toracoabdominal e formação de segmentos 

intestinais (no feto viável, com discreta peristalse). Diâmetro biparietal (HD): 2,09cm, 

indicando uma idade gestacional próxima dos 51 dias. 
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Figura 15, exame ultrassonográfico identificando estrutura fetal presente no corno uterino direito (A), 

(abril, 2017). 

 

 

6.1.5 Tratamento 

 Após o atendimento do paciente, foi realizado o internamento do animal, 

seguido de acesso endovenoso para realização da fluidoterapia com solução de 

ringer com lactato na dose de (25mL.kg-1, EV, SID) para garantir maior estabilidade 

do paciente no procedimento cirúrgico. Em seguida foram aplicadas as seguintes 

medicações: dipirona sódica (25 mg.kg-1, SC); cloridrato de tramadol (3 mg.kg-1, SC) 

e amoxicilina (25 mg.kg-1, SC). Logo após, foi realizado o exame ultrassonográfico 

para diagnóstico de presença e viabilidade fetal. Após o diagnóstico da presença de 

dois fetos, sendo um viável e outro não, foi dado início do procedimento cirúrgico, 

que foi optado pelo procedimentode ovariohisterectomia (OVH) em bloco. 

 Primeiramente foi realizada uma celiotomia mediana, por meio de uma incisão 

com aproximadamente oito centímetros, partindo da região retroumbilical sentido ao 

púbis, onde foram incisados pele, e em seguida o tecido subcutâneo. Elevando a 

linha alba com uma pinça Allis, foi realizada uma incisão em estocada da mesma. 

Essa incisão foi estendida com uma tesoura de Mayo fina-romba. A parede 

abdominal esquerda foi afasta com auxílio de afastadores Farabeuf e então, os 

cornos uterinos foram isolados, seguindo do rompimento do ligamento suspensor do 

ovário esquerdo e direito. Em seguida foi realizado um orifício nos dois ligamentos 

largos do útero, onde foram aplicadas duas pinças hemostáticas curvas Kelly no 

pedículo ovariano esquerdo e direito (figura 16), e aplicação de três pinças 

A 
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hemostáticas retas Kelly no corpo do útero (figura 17). Foram seccionados com 

tesoura Metzenbaum fina, os pedículos, ligamentos largos do útero e corpo uterino. 

Logo em seguida, a estrutura uterina foi entregue para outro médico veterinário 

realizar a abertura do útero, remover os filhotes e realizar as manobras de 

ressucitação neonatais. Foi realizada uma ligadura em “8” dos pedículos ovarianos 

com fio nylon monofilamentar 0. Foi realizado uma ligadura em “8” no corpo uterino e 

uma transfixante (figura 17), com fio nylon monofilamentar 0. A parede abdominal foi 

reaproximada em três etapas. Sendo a primeira da linha albaque foi apreendida com 

pinça Allis e suturada com técnica contínua simples, com fio nylon monofilamentar 2-

0 (figura 18), seguida de síntese do tecido subcutâneo para redução de espaço 

morto, utilizando sutura tipo Cushing com fio da mesma natureza, e por último a pele 

com sutura tipo interrompida simples com fio nylon monofilamentar 3-0.  

 

 

Figura 16, visualização do isolamento dos cornos uterinos (A) e pinçamento dos pedículos ovarianos 

(B), (abril, 2017). 
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Figura 17, visualização de uma ligadura transfixante do pedículo ovariano (A) e pinçamento do corpo 

uterino (B), (abril, 2017). 

 

 

 

Figura 18, visualização da sutura contínua simples do tecido muscular, associada com técnica de 

ancoragem (abril, 2017). 
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6.1.6 Pós-operatório imediato  

 No momento em que a estrutura uterina foi entregue para a equipe de 

suporte, o feto viável foi identificado, e manobras de reanimação neonatal foram 

realizadas (figura 19). Não foi possível a ressuscitação do outro feto.  

 

Figura 19, visualização das manobras de estimulação da respiração neonatal (abril, 2017). 

 

 

 

 O neonato foi mantido dentro de uma incubadora, para atingir uma 

temperatura corporal ideal. Logo após, o término do procedimento cirúrgico, a mãe 

foi colocada junto de seu filhote, mantendo a mesma taxa de fluidoterapia pré-

operatória (25mL.kg-1, EV, SID). As medicações preconizadas no pós-operatório 

para a mãe, foram: buscofinR “dipirona + butilbrometo de escopolamina” (25mg.kg-

1hora, SC, TID); cloridrato de tramadol (3mg.kg-1hora, SC, TID); amoxicilina 

(25mg.kg-1hora, SC, BID); bionewR (complexo de vitaminas do complexo B, 

nicotinamida, frutose, aminoácidos, macro e microminerais) (0,2mL.kg-1hora, EV, 

SID) e cloridrato de ranitidina (2mg.kg-1hora, SC, BID). 

 Mediante a recuperação pós-operatória da mãe, a alta do paciente e do 

neonato foi realizada 24 horas após o procedimento. Foram prescritos para a mãe, 

os seguintes medicamentos: dipirona sódica (25mg.kg-1, VO, TID); cloridrato de 

tramadol (3mg.kg-1, VO, TID), amoxicilina (25mg.kg-1, VO, BID) e omeprazol 

(1mg.kg-1, VO, SID). 

A colheita de sangue para realização do exame de sangue (hemograma), foi 

feita apenas no dia posterior à cirurgia, pois, o procedimento cirúrgico foi realizado 
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de forma emergencial às 19:30, e nesse horário não havia disponibilidade de 

laboratórios de patologia clínica. As alterações encontradas no hemograma, foram 

anisocitose, hipocromia, eritropenia e diminuição de hematócrito (Anexo C). 

6.1.7 Evolução 

 No retorno, décimo dia pós-cirúrgico, o tutor relatou que o paciente e filhote 

apresentavam-se em boas condições gerais. Administração das medicações foi 

realizada corretamente, e a mãe foi alimentada com ração hiper-calórica, por conta 

da amamentação. Ao exame físico, o paciente não apresentou dor à palpação 

abdominal, dispensando o resgate com analgesia. Foi realizado remoção dos pontos 

de pele, dando alta ao paciente juntamente com o filhote. 

 

6.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

6.2.1 Anatomia 

O trato reprodutivo é formado pelos ovários, ovidutos, útero, vagina, vulva e 

glândulas mamárias. Os ovários localizam-se caudalmente a cada polo renal. Cada 

ovário está fixado com seu próprio ligamento ao corno uterino e, via ligamento 

suspensor, à fáscia transversal localizada à última ou às duas últimas costelas 

(HEDLUND, 2008). As tubas uterinas ou ovidutos são compostas pelo infundíbulo, 

ampola e istmo que conduzem o ovócito para o útero através do óstio uterino 

(KONIG, 2011).  

O pedículo ovariano (mesovário) inclui o ligamento suspensório com sua 

artéria e veia, artéria e veia ovariana e uma quantidade variada de gordura e tecido 

conjuntivo (HEDLUND, 2008). As artérias ovarianas têm sua origem na aorta, a veia 

ovariana esquerda drena para a veia renal esquerda e a veia direita para dentro da 

veia cava caudal (HEDLUND, 2008). O ligamento suspensor prossegue 

caudalmente como o ligamento próprio do ovário, o qual se fixa ao ápice do corpo 

uterino. O mesovário, a mesossalpinge e o ligamento próprio do ovário delimitam 

uma pequena cavidade peritoneal, a bolsa ovariana, a qual envolve o ovário 

(LIEBICH, 2011).   

Em carnívoros, o útero se posiciona principalmente no sentido dorsal ao 

intestino delgado. Ele consiste em um colo e um corpo curto dos quais se projetam 



48 

 

dois corpos delgados e longos divergentes que alcançam os ovários no sentido 

imediatamente aos rins (KONIG, 2011). Onde finalmente os cornos divergem, os 

tecidos superficiais formam uma ponte sobre o espaço entre eles formando os 

ligamentos intercornuais que podem ser usados convenientemente para fixar o útero 

durante o exame retal (LIEBICH, 2011). O lúmen do colo é o canal cervical, o qual é 

formado por pregas mucosas que frequentemente provocam sua oclusão (KONIG, 

2011). A vagina é longa e se conecta com vestíbulo vaginal na entrada da uretra e a 

vulva corresponde a abertura externa do trato genital (HEDLUND, 2005). 

6.2.2 Fisiologia e Patogênese  

 Distocia é definida como a incapacidade de expulsão do feto por meio do 

canal do parto durante a parição (MONTENEGRO, 2010). A distocia pode ter origem 

materna, fetal ou de ambos (REICHLER; MICHEL, 2009; NELSON; COUTO, 2010). 

A causa mais comum de distocia na cadela é a inércia uterina primária, 

representando, aproximadamente, 75% dos casos de distocia (JUTKOWITZ, 2005; 

KUTZLER, 2009). A inércia uterina primária é definida como a ocorrência de fracas 

contrações sem frequência adequada, que não são eficazes na expulsão do feto por 

meio do canal do parto, podendo ser causada por anormalidades anatômicas ou 

distúrbios da interação fisiológica entre hormônios e eletrólitos (LINDE-FORSBERG, 

2005). 

 A inércia uterina secundária ocorre após prolongada contração uterina sem 

sucesso em expulsar um feto que oclui o canal do parto, ou todos os fetos ainda no 

útero. Ocorrendo assim, fadiga da musculatura uterina após as contínuas 

contrações. Tanto na inércia uterina primária quanto na secundária, a musculatura 

uterina normalmente falha em responder à administração de ocitocina (JOHNSTON 

et al., 2001) e (LUZ et al., 2005). 

 Torção ou ruptura uterina podem ocorrer em diferentes graus, sendo mais 

frequentes após administração de ocitocina em dose exagerada, realizada por 

pessoas inexperientes, sem a orientação de um médico veterinário (CRUZ et al. 

2003). 

 As distocias de origem fetal podem ser provocadas por deficiência de 

corticosteróides adrenais do feto, tamanho do feto determinado pela raça ou 

gestação prolongada, ascites, anasarca e hidrocefalia ou alterações na estática fetal. 
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Anomalias fetais congênitas e posicionamento fetal incorreto, impedem o 

desencadeamento do parto ou resultam em obstrução do canal do parto 

(TOMIOLLO et al. 2003). 

6.2.3 Diagnóstico 

 Para diagnosticar a distocia é necessária a realização de uma boa anamnese, 

detalhando todo o histórico do animal, exames físicos, radiológico, ultrassonográfico, 

bem como hemograma e dosagens de cálcio, glicose, ureia e creatinina (LUZ et al. 

2005). 

 Pode ser realizado o diagnóstico por meio da palpação abdominal entre 24° e 

35° dias pós-cobertura. No terço final da gestação, a palpação abdominal é 

considerada um método preciso para diagnóstico positivo de gestação em 87 a 88% 

dos casos, e 73% preciso para diagnóstico negativo (GRADIL et al., 2000) e 

(KUSTRITZ et al., 2004). 

 Quando se desconfia de fetos em estática atípica, deve-se realizar 

radiografias abdominais, nas posições lateral e ventrodorsal após 45 dias de 

gestação. Sendo a radiografia ainda utilizada para contagem do número total de 

fetos e no caso de morte fetal é avaliada a presença de gás no interior do útero, 

além de sobreposição dos ossos do crânio fetal, denominado de sinal de Spalding, 

que se deve pela superposição dos ossos da calota craniana (LUZ et al., 2005) e 

(JACKSON et al., 1995).  

 O exame ultrassonográfico é o exame de escolha para diagnóstico precoce 

de gestação em cadelas, sendo viável a partir do 15°dia ao 20°dia e pode ser 

utilizado para determinar o tempo gestacional, o diâmetro das vesículas 

embrionárias, o diâmetro biparietal e o diâmetro abdominal fetal (JOHNSTON et al. 

2001). 

6.2.4 Diagnóstico diferencial  

 O diagnóstico diferencial da distocia, são: torção ou ruptura uterina podem 

ocorrer em diferentes graus, sendo mais frequentes após administração de ocitocina 

em dose exagerada, realizada por pessoas inexperientes, sem a orientação de um 

médico veterinário (CRUZ et al. 2003). 
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 Outra causa possível é a maceração fetal. A maceração de um feto morto 

requer a presença de micro-organismos no útero. Esses micro-organismos podem 

ser os que causaram a morte fetal ou podem ser micro-organismos da putrefação 

que penetraram no útero após a morte fetal, por infecção ascendente através da 

cérvix e vagina materna. Junto com a desintegração do feto, o útero também é 

envolvido no processo (ACLAND, 1998) e (JONES, 2000). 

6.2.5 Tratamento 

 O tratamento da distocia pode ser realizado de duas formas, sendo elas: não 

cirúrgica ou cirúrgica. O tratamento não cirúrgico consiste nas manobras obstétricas. 

O tratamento manipulativo consiste na realização de manobras obstétricas manuais 

para a retirada de fetos que estejam ocluindo o canal do parto (LUZ et al. 2005). 

Entretanto, devido ao estreito diâmetro do canal do parto, nem sempre se obtém 

sucesso com este tratamento (BARBER, 2003) e (ENEROTH et al., 1999). A 

utilização de lubrificantes é extremamente importante quando as manobras 

obstétricas são realizadas. O uso de instrumentos, como fórceps e pinças cirúrgicas, 

não é recomendado, exceto quando o feto a ser retirado já esteja morto, pois podem 

causar injúrias aos filhotes e traumas aos tecidos maternos (WALLACE, 1994) e 

(JOHNSTON et al., 2001).  

 A utilização de fármacos é indicada caso a fêmea estiver em boas condições 

clínicas, ausência de obstrução, se houver dilatação do canal do parto, se o 

tamanho dos fetos for proporcional ao diâmetro desse canal e se não houver 

estática fetal anômala (JOHNSTON et al. 2001). 

 A ocitocina sintética é primeiro fármaco de escolha, pois, é capaz de estimular 

e aumentar a frequência das contrações uterinas e favorecer a expulsão fetal. 

Embora o uso de ocitocina seja considerado seguro, alguns pesquisadores 

acreditam que altas e repetidas doses podem resultar em estímulo uterino 

acentuado e angústia fetal. Tal fármaco deve ser utilizado na dose de 5-20 UI por via 

IM ou SC, em intervalos de 30 a 40 minutos, no máximo de três aplicações. Doses 

superiores às recomendadas podem causar tetania uterina, comprometer a 

oxigenação fetal e ocasionar ruptura uterina. Se usada durante a gestação, pode 

provocar descolamento placentário precoce, constrição dos vasos umbilicais, 
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vasodilatação materna e hipertensão arterial (BARBER, 2003; JOHNSTON et al, 

2001; LUZ et al. 2005). 

Segundo Headlund (2014), o tratamento cirúrgico de distocia pode ocorrer por 

meio de uma cesariana (histerotomia) que prioriza a vida dos fetos, com ou sem 

OVH associada, ou por meio de uma OVH em bloco, que é realizada antes da 

histerotomia que prioriza a vida da mãe, pois, diminui o tempo anestésico, cirúrgico e 

infecções transcirúrgicas. 

6.2.6 Técnica cirúrgica  

 Em casos de fêmeas distócicas, existem duas opções cirúrgicas, sendo elas: 

cesareana (histerotomia) sem OVH, com OVH ou diretamente a OVH em bloco. 

Com relação a cesariana, os cornos uterinos grávidos são expostos por meio 

de um levantamento cuidadoso em vez de puxá-los para fora do abdômen, pois os 

vasos uterinos sofrem avulsão e a parede lacera-se facilmente. Dessa forma o útero 

é isolado do resto do abdômen com toalhas esterilizadas ou tampões de 

laparotomia. Em seguida levante-se e depois incisa-se o corpo uterino para evitar 

lacerar o neonato. A incisão é estendida com uma tesoura de Metzenbaum. Cada 

corno é esvaziado apertando levemente cada feto em sentido cranial para movê-lo 

na direção da incisão e depois pegue-os e impila-os delicadamente do útero. Por fim 

é rompido o saco amniótico e pince o cordão umbilical à medida que cada neonato 

se apresenta. Evite contaminar o abdômen e o campo cirúrgico com fluidos 

amnióticos (HEDLUND, 2005). 

 Quanto a ressecção em bloco, primeiramente os cornos uterinos são 

expostos e isolados com auxílio de compressas. Os ligamentos suspensórios dos 

ovários esquerdo e direito são rompidos. Aplicam-se duas pinças hemostáticas em 

cada pedículo e realizada secção de ambos. Em seguida é rompido o ligamento 

largo do útero dos dois lados e aplicam-se duas pinças hemostáticas no corpo do 

útero, que é seccionado posteriormente. O útero é entregue para uma equipe de 

assistentes que irão realizar uma histerotomia e ressuscitar os neonatos (FOSSUM, 

2005). 

Dessa forma, após o útero ser entregue para a equipe médica, os pedículos 

ovarianos e o pedículo uterino são ligados com fios absorvíveis 0. Por fim, 

inspecione quanto à hemorragia e feche o abdômen (HEDLUND, 2005). 



52 

 

6.2.7 Pós-operatório 

 Animais que sofrem cirurgia no trato reprodutivo devem ser monitorados no 

pós-operatório quanto à dor, hemorragia e infecção. O local de incisão deve ser 

avaliado duas vezes ao dia quanto à vermelhidão, inchaço ou corrimento. A 

atividade deve ser limitada a caminhadas com coleira, até que se removam as 

suturas (geralmente 10 a 14 dias). Geralmente é oferecida água 8 a 12 horas após a 

cirurgia, a menos que ocorra vômito. Se o animal não vomitar, pode-se oferecer 

alimento 12 a 24 horas após a cirurgia. Deve-se continuar os antibióticos 

terapêuticos em pacientes com infecções pré-operatórias (HEADLUND, 2014). 

 Quanto ao neonato viável, os primeiros cuidados neonatais são 

extremamente importantes. Deve-se remover os resíduos teciduais da face do filhote 

com a utilização de um aspirador. Para filhotes pequenos, utiliza-se cotonete para 

limpar os líquidos das vias aéreas superiores. Depois de secos, estes devem ser 

avaliados com relação à respiração e à frequência cardíaca (PASCOE e MOON, 

1998). 

6.2.8 Prognóstico 

 O prognóstico de cirurgias reprodutivas, como a OVH, é bom desde que as 

complicações sejam evitadas a partir de uma boa técnica cirúrgica, ou seja, 

manipulação tecidual gentil, boa hemostasia e técnica asséptica (FOSSUM, 2008). 

O prognóstico é excelente para mães e filhotes, desde que a intervenção 

médica ocorra rapidamente (NORSWORTHY et al, 2009). Será favorável para fêmea 

e filhotes desde que o procedimento seja efetuado no intervalo de 12 horas após 

início do segundo estágio do parto, e um atraso superior a 24 horas pode resultar 

em morte fetal e comprometimento materno, portanto, o entendimento da fisiologia e 

endocrinologia de uma parturição normal é fundamental para prevenir, diagnosticar e 

tratar distocia, garantindo sobrevida materna e fetal (Liguori, Eneas e Ignácio, 2016). 

6.3 DISCUSSÃO  

 Distocia é definida como uma dificuldade de nascer ou a inabilidade materna 

em expelir os fetos pelo canal do parto, sem assistência. O parto anormal ocorre 



53 

 

quando há falha em iniciar o nascimento no momento correto, ou devido a 

inabilidade ou incapacidade em expulsar o feto, seja ela de origem materna ou fetal 

(WALLACE, 1994; BARBER, 2003). 

 O protocolo de diagnóstico estabeleceu-se por meio de anamnese, do 

histórico detalhado do animal, exames físico e ultrassonografia abdominal para 

determinar se havia viabilidade fetal que apresentou 200bpms fetais, levando em 

conta que o paciente já estava em trabalho de parto há 12 horas. Segundo a 

literatura é dessa forma que se deve diagnosticar e determinar uma distocia (LUZ et 

al. 2005). 

Os eritrócitos e o hematócrito abaixo do valor de referência pode indicar 

anemia, porém, como a OVH em bloco foi realizada emergencialmente por conta de 

uma distocia, foram dispensáveis exames laboratoriais pré-cirúrgicos por conta da 

necessidade urgente do procedimento cirúrgico, porém, ultrassonografia abdominal 

foi realizada pela disponibilidade imediata de um ultrassonografista. Outra alteração 

encontrada foi a hipocromia e anisocitose, que se associa a anemia regenerativa, 

por conta de pobreza de hemoglobina e deficiência nutricional (BARGER, 2010). 

 O exame ultrassonográfico foi realizado, pois, no momento em que o paciente 

chegou na clínica, o imaginologista estava no estabelecimento. Por meio da 

ultrassonografia abdominal foi possível determinar que havia um feto viável, porém 

com FC de 200 bpm, o que demonstra leve sofrimento fetal, sendo um forte motivo 

para realização do procedimento cirúrgico imediato. Segundo a literatura, durante 

uma gestação canina, os batimentos cardíacos fetais estão acima de 220 por minuto 

(bpm), e os fetos no terço final da gestação apresentam movimentação espontânea. 

Frequência cardíaca entre 180 e 220 bpm em fetos caninos é indicativa de discreto 

sofrimento fetal, e abaixo de 180 bpm tem-se severo sofrimento fetal. Além disso, a 

detecção de peristaltismo intestinal fetal parece estar relacionada com sofrimento 

fetal e risco perinatal acentuado, sendo necessária intervenção cirúrgica imediata. 

(JOHNSTON et al., 2001). 

 A partir do diagnóstico de viabilidade fetal e sofrimento fetal, optou-se pelo 

tratamento cirúrgico, no qual foi optado pela realização de OVH em bloco, que é 

uma das opções cirúrgicas recomendadas pela literatura (HEADLUND, 2014). 

Segundo Headlund (2014), a OVH em bloco é indicada em casos de morte fetal, 

priorizando a vida da mãe, permitindo também que o tempo anestésico seja menor, 

bem como contaminação mínima da cavidade abdominal e a esterilização da fêmea. 
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Essa técnica dispõe de uma segunda equipe para os cuidados neonatais, o que foi 

possível, pois, a clínica conta com uma equipe cirúrgica e uma equipe médica 

assistente.  

 No pós-operatório a mãe continuou recebendo medicações analgésicas e 

antibióticas, permitindo que o paciente ficasse livre de dor. Em casa, o paciente e o 

filhote foram monitorados para descartar suspeitas de deiscência de pontos ou 

recidiva, segundo as recomendações da equipe clínica e da literatura (FOSSUM, 

2014). Foi indicado para a mãe, alimentação hiper-proteica afim de nutrir 

adequadamente seu filhote.  

 O prognóstico do paciente e do filhote foi favorável, pois, apresentaram boa 

recuperação pós-operatória imediata, bem como normalização dos parâmetros da 

mãe.  Desde que a medicação e o manejo pós-operatório sejam adequados e sigam 

as recomendações do médico veterinário responsável, o paciente apresentará 

recuperação rápida.  
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7 CONCLUSÃO 
 

 O estágio obrigatório curricular possuí como objetivo aprimorar e enriquecer 

os conhecimentos técnicos e práticos, que são fundamentados na teoria em sala de 

aula. Esse é um período que permite o relacionamento com outras pessoas da área, 

bem como novos contatos que abrem portas para o mercado de trabalho.  

 Durante esse tempo, é preciso trabalhar a questão técnica e psicológica, 

diretamente com os profissionais e com os tutores que confiam seus animais à nós. 

Também é importante que se tenha uma boa conduta de trabalho, organização e 

diálogo entre todos os envolvidos, desde a recepção até o cirurgião.  

 Tanto o estágio como o trabalho, foram fundamentais para meu 

aprimoramento técnico, prático e social. Possibilitando exercitar os meus 

conhecimentos teóricos na rotina prática de uma clínica veterinária. A partir disso, é 

possível unir conhecimento, agilidade e confiança na atuação de médico veterinário. 

 O estágio como um todo permitiu-me despertar interesses por áreas 

fantásticas da medicina veterinária, possibilitou-me um enorme crescimento pessoal 

e profissional. Mas, principalmente foi possível aprender que existem diferentes 

ações e condutas que podem ser aplicadas em diferentes casos, mas acima de tudo 

priorizando a ética e o bem-estar animal. 
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ANEXO A - HEMOGRAMA DO PACIENTE ORTOPÉDICO 

 

ANEXO B - BIOQUÍMICO DO PACIENTE ORTOPÉDICO 

 
 

 



59 

 

ANEXO C - HEMOGRAMA DO PACIENTE DISTÓCICO 

 


