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RESUMO

 O presente relatório de conclusão de curso descreve as atividades desenvolvidas
durante a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado do curso de
Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor Palotina. O
estágio curricular foi realizado na área de clínica cirúrgica de pequenos animais no
Hospital Veterinário Central (HVC) Veterinary Emergency and Critical Care Society
(VECC),  em  Charneca  da  Caparica,  Setúbal,  Portugal.  As  atividades  foram
realizadas sob a orientação do Professor  Dr.  Olicies da Cunha e  supervisão do
médico veterinário Dr. Nuno Gonçalo Paixão Amaral Santos Almeida, no período de
31 de julho a 15 de novembro de 2017. O objetivo deste trabalho é descrever a
estrutura  e  a  rotina  de  funcionamento  do  local  do  estágio,  relatar  as  atividades
realizadas e a casuística desenvolvida no período. O trabalho inclui dois relatos de
casos clínicos cirúrgico de maior interesse acompanhado no estágio sobre hérnia
perianal e hérnia diafragmática. 

Palavras-chave: Pequenos animais. Clínica cirúrgica. Portugal;
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1. INTRODUÇÃO

A disciplina de estágio supervisionado obrigatório da Universidade Federal do

Paraná (UFPR) possibilita que o acadêmico aplique os conhecimentos adquiridos ao

longo do curso de Medicina Veterinária, na rotina de trabalho, seja ela em clínicas,

hospitais,  faculdades  ou  a  campo.  Permite  a  assimilação,  com o  embasamento

teórico, de todo o aprendizado durante os anos de graduação, possibilitando um

maior crescimento e conhecimento na formação profissional, através das relações

com colegas da área e também pessoal. 
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A  área  escolhida  para  o  estágio  foi  a  de  clínica  e  cirurgia  de  pequenos

animais,  isto  é,  em  geral,  cães  e  gatos.  A  área  da  cirurgia  possui  ampla  e

diversificada gama de atuação, abrangendo vários sistemas e técnicas. O estágio

curricular  em  clínica  e  cirurgia  de  pequenos  animais  foi  realizado  no  Hospital

Veterinário Central (HVC) Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECC),

em Charneca da Caparica, Setúbal, Portugal, de 31 de julho a 15 de novembro de

2017,  totalizando  600  horas.  O  local  do  estágio  possui  rotina  movimentada  e

referência no atendimento de emergência e cuidados intensivos no país de Portugal.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO LOCAL DE ESTÁGIO

O estágio na área de clínica e cirurgia de pequenos animais foi realizado no

Hospital Veterinário Central (HVC) – Veterinary Emergency and Critical Care Society

(VECC) (Figura1), localizado na Rua Antônio Andrade lote 1141, em Charneca da

Caparica, Setúbal, Portugal, sob supervisão do medico veterinário Nuno Paixão.
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             FIGURA 1- FACHADA DO HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRAL (HVC)
VETERINARY  EMERGENCY  AND  CRITICAL  CAR  SOCIETY  (VECC),
CHARNECA DA CAPARICA, SETUBAL, PORTUGAL.

Fonte: O autor (2017).

2.1  ESTRUTURAS  FÍSICA  DO  HOSPITAL  VETERINÁRIO  CENTRAL  –
VETERINARY EMERGENCY ANDA CRITICAL CARE SOCIETY

O  hospital  foi  fundado  no  ano  de  2000.  A  estrutura  do  HVC  conta  com

recepção (Figura 2),  dois consultórios para consultas em geral  (Figura 3),  quatro

salas  de  internação,  internamento  isolado  para  doenças  infecciosas,  um

ambulatório/sala  de  urgência  e  emergência  geral  (Figura  4),  uma  sala/centro

cirúrgico, duas sala equipada para exames de imagens (Figura 5), um consultório

para felinos (Figura 6), uma sala de fisioterapia e recreação, uma sala para banho e

tosa, uma sala para limpeza e esterilização de material cirúrgico e paramentação,

uma sala para realizações de reuniões e biblioteca. O HVC possui também uma

cozinha, uma sala de administração, uma sala de coordenação geral. 
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FIGURA  2 –  SALA  DE  RECEPÇÃO  DO  HVC,  COM  LOCAL  DE
ACOMODAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E PACIENTES.

Fonte: O autor (2017)

FIGURA  3  -  CONSULTÓRIOS  DE ATENDIMENTOS  DE ROTINA  DO HVC.  A-
SALA 1. B- SALA 2 COM O MÉDICO VETERINÁRIO PORTUGUÊS DA CLÍNICA
MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS.

  
Fonte: O autor (2017)

A B
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FIGURA  4  –  SALA  DE  EMERGÊNCIA,  EQUIPADA  COM  CILINDRO  PARA
OXIGÊNIOTERAPIA,  ELETROCARDIOGRAMA,  CARRINHO  EMERGENCIAL  E
INCUBADORAS.

Fonte: O autor (2017).

             FIGURA 5 – SALAS EQUIPADAS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES  DE  IMAGEM.  A  –
ULTRASSONOGRÁFIA/ECOCARDIOGRAMA.  B-
RADIOGRAFIA.

Fonte: O autor (2017)

BA
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             FIGURA 6 – SALAS ESPECIAIS PARA FELINOS. A- SALA DE INTERNAMENTO, 
B – SALA PARA CONSULTAS. 

 
Fonte: O autor (2017).

O HVC tem funcionamento de 24 horas no serviço de emergência e urgência

para animais politraumatizados ou que necessitam de suporte à vida de imediato, e

faz  atendimento  clínico  geral  de  pequenos  animais  e  eventualmente  animais

selvagens e exóticos.

O hospital é considerado referência no país e região em cuidados intensivos e

emergência. A estrutura conta com os serviços de internação e cuidados intensivos

e é equipado com dois cilindros de oxigênio, eletrocardiograma para monitoração de

pacientes críticos, duas incubadoras, dois balcões distribuídos para acomodação de

todo material utilizado e necessário de rotina hospitalar veterinária, seis bombas de

infusão  automáticas  para  fluidoterapia,  carrinho  emergencial  que  possui  material

necessário para o atendimento rápido e preciso do animal, vários tamanhos de tubos

endotraqueais para manejo de vias aéreas, AMBU para ventilação mecânica, cateter

para acesso venoso, sistemas de equipos para fluidoterapia, várias soluções para

fluidoterapia, seringas e agulhas em geral.

BA
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3. RECURSOS HUMANOS E ROTINA DO LOCAL DE ESTÁGIO

O HVC realiza atendimentos na clínica com consultas de rotina, fornecendo

exames  laboratoriais,  fisioterapia,  exames  de  imagem,  cirurgias  eletivas  e

emergenciais.  Possui  maquinaria  própria  dentro  da  sala  de  emergência/

internamentos  para  exames  rápidos  de  hemograma,  proteínas  totais  e

hemogasometria. 

O  mesmo  ainda  possui  diversos  funcionários,  totalizando  trinta,  entre  os

quais,  três  recepcionistas,  dez médicos veterinários,  cinco auxiliares  de médicos

veterinários,  oito  residentes,  um  na  parte  administrativa,  uma  zeladora,  duas

atendentes  de  farmácia  e  ocasionalmente  estagiários  extracurriculares  e

curriculares.

O  HVC  também  oferece  um  serviço  de  atendimento  domiciliar  (somente

durante o horário comercial). Esse serviço é possível graças a um veículo equipado

com materiais  básicos  para  uma consulta,  como materiais  para  acesso  venoso,

fluidoterapia, colheita de sangue, curativos, fármacos em geral, anestésicos, entre

outros.  O veterinário que executa o atendimento é acompanhado de um estagiário

ou auxiliar. O paciente é avaliado e se necessário é encaminhado para o HVC, caso

contrário o clínico prescreve tratamento a domicílio. 

O Hospital conta com programa de residência, que é denominado internato,

este  divide  os  internos em áreas de atuação e  horários  de plantões.   São dois

internos na área de cirurgia,  um na área de anestesiologia  e cinco na parte  de

unidade  de  cuidados  intensivo  (UCI).  Os  da  UCI  trabalhavam  12  horas  diárias

durante sete dias cada, divididos em diurno e noturno, ficando responsáveis pelos

pacientes  internados,  pós-cirúrgico  e  de  emergência,  nada  é  realizado  pelos

mesmos sem o consentimento e aprovação do Doutor Nuno Paixão, que mesmo em

viagens fornece auxílio e suporte aos mesmos através de ligações e “whatsapp”. O

programa  possui  semana  de  estudo  e  folga  alternado  com  os  de  trabalho.  Os

internos responsáveis pela cirurgia e anestesiologia,  trabalham 8 horas diárias e

folgam durante os finais de semana, ficando responsáveis por todas as cirurgias

eletivas e emergenciais do hospital.

O local conta com uma zeladora e cinco auxiliares de médicos veterinários.

Os auxiliares de médicos veterinários possuem treinamento básico para auxiliar os
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médicos veterinários quando necessário, seja em reanimação cardiorrespiratória ou

até mesmo na contenção física dos pacientes.  Os auxiliares eram encarregados

ainda de fornecer alimentações aos pacientes e limpeza dos recintos.

Para atendimentos dos pacientes sem risco eminente à vida, eram realizados

agendamento  de  horários,  que  funcionava  das  9  às  24  horas  e  para  qualquer

afecção grave ou que se fizesse necessário o internamento do paciente, o mesmo

era encaminhado ao setor de internamento, ficando assim sob responsabilidade e

cuidados dos internos. Para os pacientes de urgência e emergência era priorizado o

atendimento, sendo fornecido todo o suporte e condições para assegurar a vida do

paciente.

Os  pacientes  eram separados  por  métodos  de  triagem para  quantificar  a

gravidade  das  lesões.  Há  algumas  classificações  dos  pacientes  pela  gravidade,

sendo  cada  sistema  utilizado  com  a  situação  necessária,  utilizadas  quando  há

múltiplos  pacientes.  Devendo  a  escala  de  triagem  compor  dados  fisiológicos,

anatômicos, idade, doenças prévias, e ter noção dos mecanismos dos ferimentos,

para diagnosticar que um paciente é realmente mais grave que outro.  Dentre os

sistemas  de  triagem estão,  sistema  de  triagem  short,  sistema  de  triagem start,

sistema  de  triagem  CRAMS,  sistema  de  classificação  de  triagem  por  classes

(Rabelo) e escala de triagem no trauma. Segundo o qual,  atendimento imediato,

(menos de 1 minuto) para pacientes inconscientes, em apnéia, ausência de pulso,

hipotermia,  midríase,  ausência  de  ponta  de  choque  cardiáca;  Pacientes  críticos,

(atendimento no máximo 1 h) para pacientes com ventilação deficiente, instabilidade

cardiovascular, dispneia; Urgente, (atendimento no máximo 6 horas) para paciente

com  trauma,  lesões  aparentes  com  estabilidade  cardiorrespiratória;  Urgência

relativa, (atendimento ate 24 horas) para pacientes com neoplasias, doença renal,

êmese ou claudicação. A, B, C, D do atendimento do paciente em trauma. 

Os  pacientes  ao  entrarem  no  internamento,  recebiam  números  para

identificação em todas as áreas e setores do HVC, desde financeiro, radiografias,

hemogasometrias,  exames  laboratoriais.  Só  eram  realizados  manipulações,

administrações  de  fármacos,  anestésicos,  exames,  acesso  venoso  ou  mesmo

tricotomias com autorização e assinatura prévia do proprietário de um documento

que  constava  possíveis  riscos  dos  procedimentos  veterinários  realizados  ao

paciente, juntamente com um orçamento estimado dos gastos pelo paciente durante

o período de internamento.
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Como rotina, eram realizados tricotomia, acesso venoso e administrações de

fluidoterapia  conforme  necessidade  de  cada  paciente,  sempre  suplementando  o

fluido com KCl  (Cloreto de Potássio) segundo os exames de gases,  cálculos de

reposições  por  perdas,  ou  grau  de  desidratação  animal.  A  fluidoterapia  era

administrada através das bombas de infusão automáticas que forneciam ao paciente

a quantidade correta de fluído num determinado tempo necessário, que permitia ser

preciso  e  eficaz  no  tratamento.  Eram  realizados  ainda  exames  de  imagem  de

ultrassonografia e radiografias de várias projeções, realizados exames bioquímicos

(ALT,  FA,  AST,  albumina,  creatinina,  ureia),  hemogasometria  (pH,  pO2,  pCO2,

HCO3,  Na,  K,  Cai,  Cl,  HCO3)  hemograma,  proteínas  totais  e  exames  físicos

conforme necessidade de cada paciente. Todo procedimento, fármaco administrado

com  o  paciente  era  anotado  em  fichas  clínicas,  desde  posologia,  taxas  de

fluidoterapia,  resultados  de  exames,  débito  urinário,  quantidade  necessária  e  a

ingerida de alimentação, entre outros.
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4. DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 

A carga horária diária de estágio era de 8 horas, dividida em escala das 10h

às 18h, para os estagiários da cirurgia, que é o caso deste, das 9h às 17h, 12h às

20h, das 14h às 22h, das 16h à 00h e das 00h às 8h, nas quais os estagiários da

UCI e cirurgia eram distribuídos. Era realizado este esquema a fim de proporcionar a

todos os estagiários um maior contato com a rotina do hospital, permitindo um maior

aprendizado  e  oportunidade  de  prática  maior.  Os  estagiários  da  clínica  médica

realizavam  suas  atividades  na  UCI,  auxiliando  os  veterinários  residentes  nos

cuidados com os animais internados.

Quando  necessários  os  exames  de  radiografia,  ultrassonografia  ou

ecocardiografia,  os  estagiários  auxiliavam  no  preparo  do  paciente  realizando  a

tricotomia,  contenção  física  e  posicionamento  desejado.  Na  necessidade  de

internamento, o estagiário preparava o recinto do paciente com cobertores, potes

para alimentação e água e identificação do paciente.

Durante  as  primeiras  semanas  de  estágio,  não  era  permitido  que  os

estagiários realizassem grandes procedimentos com os pacientes, após um tempo

de  rotina,  era  permitido  aos  estagiários  realizar  sob  supervisão  e  auxílio  dos

internos, acesso venoso, colheita de sangue, aplicação de medicamentos por via

intramuscular, via subcutânea, via oral e intravenosa, era permitido à realização de

inspeção de acesso com solução heparinizada, manuseio das bombas de infusão,

confecções  de  talas,  sondagem  nasogástrica  e  uretral,  abdominocentese,

toracocentese,  cistocentese,  entubação  e  auxílio  nas  reanimações

cardiorrespiratórias. 

Uma das principais atividades realizadas pelos estagiários, em conjunto com

os internos, consistiam em exame físico diário de todos os animais internados, que

consistia  em  um  completo  e  complexo  prontuário  clínico  para  anotar:  nível  de

consciência do paciente (se estava alerta, depressivo, sedado ou em coma) taxa de

hidratação (através da análise do  turgor da pele, da umidade das mucosas, posição

do globo ocular na órbita, tempo de preenchimento capilar, pulso e sua característica

e frequência cárdica), se paciente apresentava dor corporal ou em área especifica

(quantificados de 0 a 5), frequência cardíaca e pulso arterial  (se correspondiam),

frequência respiratória, temperatura retal e realizava  aferição de pressões arteriais

sistólicas, médias e diastólicas através do aparelho oscilométrico, o que permitia a

análise mais integra do estado do paciente. A monitoração e realização de exames
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físicos dos pacientes eram realizadas com maior frequência naqueles sob cuidados

intensivos que eram subdivididos em cores de risco, sendo a cor vermelha o código

de maior risco, necessitando de cuidados redobrados e monitoramento frequente a

cada quatro  horas,  já  que o paciente  corria  risco  de morte  dentro  de 24 h,  cor

amarela para pacientes que não apresentavam risco eminente à vida dentro de 24h,

mas  necessitavam  de  um  monitoramento  a  cada  8  h  sob  cuidados  e  atenção

frequentes  já  que  poderia  vir  a  se  tornar  código  vermelho,  cor  verde  para  os

pacientes que não apresentavam risco eminente à vida e se mantinham internados

para administrações de medicamentos ou por proprietários não poderem realizar o

tratamento em casa.

Os  estagiários  da  clínica  cirúrgica  realizavam  o  acompanhamento  dos

procedimentos  cirúrgicos,  desde  seus  exames  complementares  de  avaliação

hemogasométrica, microhematócrito, proteínas totais,  exames de ultrassonografia,

radiografia e eletrocardiograma. Visualizavam várias técnicas cirúrgicas, os materiais

utilizados durante o procedimento cirúrgico, protocolos e planos anestésicos, desde

medicação  pré-anestésica  (MPA)  até  extubação.  Eram  responsáveis  no  pré-

operatório  pelo  acesso  venoso,  tricotomia  da  área  a  ser  realizada  a  cirurgia,

posicionamento dos pacientes na mesa cirúrgica do centro cirúrgico (Figura 7) e

antissepsia  do  campo  cirúrgico.  No  pós-operatório  eram  encarregados  da

administração  dos  medicamentos  pós-cirúrgicos  de  controle  da  dor  e,  quando

necessário o aquecimento do paciente através de secador e bolsas térmicas, até a

restituição dos parâmetros fisiológicos de normalidade.

Todos os procedimentos cirúrgicos eram realizados sob extremo cuidado com

antissepsia  e  esterilização  de  materiais,  pano  de  campo  e  aventais  cirúrgicos.

Durante  o  transcirúrgico,  pacientes  ficavam  sob  monitorização  constante  e

auscultação cardiorrespiratória. Com o uso de aparelho multiparamétrico: oximetria

de  pulso,  pressão  arterial  através  de  método  oscilométrico,  eletrocardiograma  e

capnografia. Após os procedimentos cirúrgicos, pacientes eram conduzido a uma

sala de pós-cirúrgico, onde ficavam sob constante avaliação.
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             FIGURA 7 – SALAS DESTINADAS AOS ANIMAIS DA CIRURGIA A- CENTRO
CIRÚRGICO; B- SALA DE PRÉ E PÓS OPERÁTORIOS.

 
Fonte: O autor (2017).

Como forma de avaliação dos estagiários e estimulação de estudo para os

internos, eram realizadas duas reuniões (figura 8) semanais coordenadas pelo Dr.

Nuno  Paixão,  com  discussões  de  casos  acompanhados  durante  a  semana,

apresentações de seminários de temas variados dentro da medicina de pequenos

animais.

             FIGURA 8 – A- SALA DE REUNIÕES, B – BIBLIOTECA.

Fonte: O autor (2017).

BA
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5. CASUÍSTICA

Durante o estágio obrigatório supervisionado realizado em clínica cirúrgica de

pequenos animais, entre os dias de 31 de julho a 15 de novembro foram realizadas

e  assistidas  no  Hospital  Veterinário  Central,  duzentos  e  doze  procedimentos

cirúrgicos dos mais variados sistemas. 

Entre  cães  e  gatos,  o  maior  montante  dos  procedimentos  cirúrgicos  foi

realizados em cães, distribuídos em 32 raças distintas, sendo mais frequentes os

sem raça definida (SRD) (tabela 1).

TABELA  1 –  NÚMEROS  DE  CASOS  CIRÚRGICOS
ACOMPANHADOS  DURANTE  ESTÁGIO  CURRICULAR,  DE
ACORDO COM ESPÉCIE E GENERO.

Espécie Fêmeas Machos Total

Canina 86 43 129

Felinos 45 38 83

Total 131 81 212

Entre os felinos acompanhados, distribuídos em 6 raças distintas com maior

acometimento da raça europeu comum que são chamados SRD, no Brasil.

Como  rotina  do  hospital  veterinário  central,  os  animais  que  eram

encaminhados para os procedimentos de cirurgias eletivas, passavam por consulta

clinica  prévia,  e  na  mesma realizavam se colheitas  de sangue para  exames de

rotina, como bioquímicos, hemograma, proteínas totais e hemogasometria, tudo isso

era  apenas  realizado  quando  paciente  tinha  um  orçamento  compatível  a  tal

procedimento,  do  contrário,  era apenas realizado exames de microhematócrito  e

proteínas totais.

  No  período  de  estágio  foram  realizados  e  acompanhados  vários

procedimentos  cirúrgicos  (tabela  2)  entre  as  maiores  casuísticas  se  destaca  o

sistema reprodutor, com 72 procedimentos cirúrgicos, que representa 34% de todos

os procedimentos cirúrgicos realizados.
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TABELA   2 -  TOTAL  DE  PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS  SEPARADOS  POR
SISTEMAS    E ESPECIALIDADES COM SUAS RESPECTIVAS PORCENTAGENS.

SISTEMAS/ESPECIALIDADES Nº PROCEDIMENTOS %
Reprodutor 72 34%
Odontológico 32 15%
Oncologia 29 13%
Músculo esquelético 21 10%
Tegumentar 18 8%
Gastrointestinal 15 7%
Outros 15 7%
Oftálmico 9 4%
Urinário 5 2%
Total 216 100%

5.1 CASUÍSTICAS DO SISTEMA REPRODUTOR 

As cirurgias eletivas como ovariohisterectomia e orquiectomia foram as mais

prevalentes do sistema, (tabela 3), isto se deve á um maior conhecimento por parte

dos  tutores  sobre  os  benefícios  da  castração  dos  animais,  que  evitam doenças

futuras que podem comprometer a qualidade e bem estar animal.

 

                               TABELA 3- TOTAL DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS RELACIONADOS COM O
SISTEMA REPRODUTOR, SEPARADOS POR ESPÉCIES E PORCENTAGEM. 

PROCEDIMENTOS FELINOS CANINO TOTAL %

OSH eletiva 14 22 36 50%

Orquiectomia 14 10 24 33%

OSH terapêutica 2 6 8 11%

Cesariana - 2 2 4%

Ablação  da  bolsa

escrotal

- 1 1 1%

Ovário policístico - 1 1 1%

Total 30 72 100%

A orquiectomia e OSH eletiva têm sido eventualmente recomendadas para

pacientes de 6 a 9 meses e idade, porém castrações em pacientes antes dos 5,5

meses  podem  trazer  benefícios  de  diminuição  dos  comportamentos  sexuais  de

pulverização  de  urina,  ausência  de  ocorrência  de  abcessos  em  gatos  machos,

diminuição da  incidência  de  asma,  gengivite  e  hiperatividade em gatos  machos.



24

Como efeito colateral de orquiectomia e OSH em pacientes pré-púberes destacam

se  a  imaturidade  de  órgãos  sexuais  externos,  anormalidades  urogenitárias  e

incongruências articulares (TOBIAS, 2010).

 Para  cadelas  castradas  antes  do  primeiro  cio  a  principal  vantagem  é

diminuição da incidência de neoplasias mamárias para 0,5% comparado a OSH no

segundo cio  que aumenta  para 26% a probabilidade,  e  de gatas  reduz 91% de

desenvolver (TOBIAS, 2010).

Gatos castrados são mais propensos a desenvolver anomalia relacionada à

obesidade, porém vivem mais e têm menos exposição a parasitas intestinais. Em

cães  castrados  aumentam as possibilidade de  desenvolvimento  de incontinência

urinária, neoplasias como osteossarcoma, hemangiossarcoma e carcinoma.

Não se faz necessários antibióticos profiláticos no pré-operatório, se cumprido

a devida antissepsia durante a cirurgia,  porém se paciente para orquiectomia ou

OSH não eletiva devido à piometra, metrites ou prostatites bascterianas, deve se

escolher antibióticos efetivos a tais infecções (FOSSUM, 2015). 

O HVC possuía como protocolo o uso de antibioticoterapia profilática dose

única no pré-operatório mesmo em pacientes sem infecções, a fim de se evitar uma

possível contaminação de bactérias patogênicas durante a manipulação cirúrgica,

que poderiam vir a migrar para a corrente sanguínea. 

Aspersão com lidocaína 2% na dose de 2 mg/kg na cavidade abdominal sobre

os ovários, e antes de sutura de musculatura, também eram de protocolo para todas

as OSH para minimizar dor, sangramentos e diminuir doses de fármacos utilizados

durante o transcirúrgico.

Durante o estágio acompanhou-se a cadela de 9 anos, da raça pastor alemão

com ovários policísticos (Figura 9), relacionada a persistência dos cios, sendo uma

afecção pouco comum, resultantes da longa secreção de estrógenos.
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                                       FIGURA 9 – OVÁRIOS POLICÍSTICOS EM CADELA DE 9
ANOS, SUBMETIDA A OSH.

Fonte: O autor (2017).

Segundo FOSSUM (2015) e OLIVEIRA (2012), as principais causas para a

realização  das  OSH  são  para  se  evitar  cio  e  reproduções  indesejáveis  dos

pacientes, porém tem crescido, o número desse procedimentos  por causas como

pseudociese, anomalias endócrinas, dermatoses, infecções uterinas, prevenção de

neoplasias ovarianas e mamárias, entre outras. 

Procedimentos  de  OSH  devem  ser  realizados  fora  do  período  de  cio  de

cadelas e gatas, a fim se de evitar uma vasodilatação pelo hormônio estrógeno e

aumentar o sangramento durante o procedimento cirúrgico (OLIVEIRA, 2012).

Na literatura atual citam várias técnicas modernas e menos invasivas para a

realização de OSH, como por laparoscopia, realizada com auxílio de micro câmera

com uma pequena incisão da cavidade abdominal. Possuindo a vantagem de ser

menos dolorosa e mais precisa para o cirurgião veterinário, porém como principal

desvantagem, inclui o preço do procedimento. 

 A técnica mais frequente realizada em hospitais veterinários e por cirurgiões,

são  a  abordagem  com  incisão  pré-umbilical,  por  ser  de  maior  facilidade  a

visualização e manejo de pedículos e ovários (Figura 10).
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Orquiectomias  podem  ser  realizadas  por  incisão  pré-escrotal  em  cães  e

escrotal  em  gatos,  podendo  ser  realizadas  por  técnica  aberta  ou  fechada,

dependendo da preferência do cirurgião em questão, tendo a técnica aberta como

principais vantagens à diminuição de risco de edemas e facilidade de execução de

ligaduras,  já  a  técnica  fechada  previne  a  contaminação  peritoneal  e  diminui  a

possibilidade de herniação. O paciente canino do procedimento de ablação de bolsa

escrotal foi indicado para tal cirurgia devido à uma orquiectomia mau realizada em

outro hospital, que culminou num grave edema de bolsa escrotal, segundo Fossum

(2015)  as  principais  causas  para  Ablação  são  neoplasias  escrotais,  abcessos,

isquemia, uretrostomias escrotais.

 FIGURA 10  –  PROCEDIMENTO DE OSH EM CADELA FÊMEA DE 1 ANO;  A-

INCISÃO MEDIANA VETRAL DE LINHA MÉDIA COM VISUALIZAÇÃO DE CORNOS.

B- RETIRADA DE CORNOS UTERINOS E OVÁRIOS.

 
Fonte: O autor (2017).

5.2 CASUÍSTICAS DO SISTEMA URINÁRIO

Entre as casuísticas do sistema urinário, destacavam se os pacientes felinos

machos com obstrução uretral, que por não resolução com sondagem vesical, não

desobstruções, estenoses de uretras ou obstruções recorrentes, eram aconselhado

para cirurgia de cistotomia. Foram realizados cinco procedimentos de cistotomia.

Cistotomias são mais realizadas para remover cálculos, cateterização ureteral

e para biopsias. Sempre deve ser realizado exame de radiografia a fim de visualizar

BA
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possíveis cálculos císticos, e em caso de obstruções persistentes, realizar exames

de radiografia contrastada de vesícula urinária.

Os  felinos  machos,  não  castrados,  ou  castrados  pré-púberes  são  mais

predispostos ao desenvolvimento de diversos tipos de urólitos que culminam em

obstruções vesicais graves, devido a possuírem uma longa e estreita uretra. Gatos

são conhecidos por ser extremamente higiênicos, vindo a reter urina em caso de

caixas sanitárias sujas, o que auxilia para desenvolvimentos dos urólitos, juntamente

com a alimentação de excesso de proteínas ou excesso de cereais e vegetais, que

auxiliam no pH da urina auxiliando na formação de urólitos de cristais de oxalato de

cálcio em pH ácido, e cristais de estruvita em pH alcalino (GALVAO et al, 2010).

Pacientes com obstruções apresentam anomalias de uremia, hipercalemia e

acidose metabólica. A hipercalemia é preocupante porque causa arritmias cardíacas

e pode levar a fibrilação, devendo ser corrigida o mais rápido possível. Dentre outras

anormalidades  nos  exames  laboratoriais  incluem,  proteína  sérica  elevada,

hipercalcemia,  hipermagnesemia,  hipercolesteremia,  hiperfosfatemia,  ureia  e

creatinina elevadas (GALVAO et al, 2010).

Segundo Tobias (2010), o procedimento cirúrgico de cistotomia (figura 11),

tem início com incisão de linha medial caudal, podendo se estender em machos até

a superfície lateral do prepúcio com exposição abdominal, assim que visualizado os

ureteres, a bexiga será mais facilmente identificada e facilitada na exteriorização,

sendo  que  se  a  mesma  apresentar  cheia,  deve  ser  adotadas  medidas  para

esvaziamento com agulhas  e seringas de fino calibre ou catéter, feito suturas de

sustentação,  e  incisão  do  vértice  da  bexiga,  sendo  identificado  o  conteúdo  e

removido qualquer sedimento e cálculos possíveis, lavagem e drenagem da mesma

e visualizando  o  funcionamento  dos ureteres  até  escroto,  e  se  ainda  persistir  a

obstrução  deve  se  algaliar  durante  transcirúrgico,  sendo  realizado  duas  suturas

padrão invaginante e testado com solução fisiológica se não ocorre vazamentos,

suturas de musculatura e restante como de costume.
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            FIGURA 11 - PROCEDIMENTO DE CISTOTOMIA A-EXTERIORIZAÇÃO E ABERTURA
DA BEXIGA; B- RETIRADA DE CÁLCULO VESICAL.

 
Fonte: O autor (2017).

5.3 CASUÍSTICAS DO SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

Ao total  foram realizados  21 procedimentos  que inclui  o  sistema músculo

esquelético, (tabela 4). 

Entre os procedimentos mais realizados, se destaca a colocefalectomia. 

A principal técnica para correções de fraturas realizados no HVC no período

de estágio eram o uso de fixadores externos. Com exceção de uma gata que pulou

do 3º andar e fraturou fêmur, com correção com placa (figura 12).

Segundo  FOSSUM (2010)  e  OLIVEIRA (2012),  os  fixadores  externos  são

mais  indicados por  serem versáteis  e  acessíveis  para  fraturas  de ossos longos,

artrodeses articulares e imobilização temporária das articulações, fraturas expostas

e com alta cominução, sendo raramente usadas para fraturas pélvicas ou espinhais.
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TABELA 4 - CASUÍSTICAS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO ACOMPANHADOS DURANTE
O ESTÁGIO CURRICULAR NO HVC, DIVIDIDA EM PROCEDIMENTOS, ESPÉCIE E GÊNERO.

PROCEDIMENTOS CÃO F M GATOS F M T
Colocefalectomia 4 1 3 - - - 4

Osteossíntese  de

fêmur

2 1 1 1 1 - 3

Correção  de

luxação de patela

3 1 2 - - - 3

Amputação  de

membro

2 1 - 1 - - 3

Osteossintese  de

tíbia 

2 2 - - - - 2

Amputação  de

cauda

1 - 1 1 - - 2

Reconstrução  de

ligamento cruzado

1 - 1 - - - 1

Hérnia perianal 1 - 1 - - - 1
Hérnia

diafragmática

- - - - - 1 1

Hemilaminectomia 1 - 1 - - - 1
Total 17 - - 3 - - 21

Segundo KRAUS et al  (2003), fixadores externos possuem dois elementos

básicos que incluem o pino de fixação e a coluna de fixação, os pinos de fixação

sempre devem penetrar nos dois córtex de um osso longo, o que permite uma maior

estabilidade com o osso em questão, devem ainda ultrapassam pele, tecidos moles

e ossos de um lado para outro. Os pinos modernos são rosqueados aumentando a

área  de  alcance  no  osso,  o  que  permite  ainda  que  os  pinos  sejam  colocados

paralelamente uns ao outros e perpendicular ao osso. São também chamados de

parafusos ortopédicos pela forma e função. 
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             FIGURA 12 - A RADIOGRAFIA DE FELINA COM FATURA DIAFISÁRIA EM FÊMUR.
B CORREÇÃO DE OSTEOSSINTE COM PLACA.

Fonte: O autor (2017).

Pacientes que chegam ao hospital  com fratura de membros, displasias ou

luxação devem receber analgesia,  diagnosticar com radiografia para visualização e

classificação do tipo de fratura ou grau de lesão existente, após isto,  devem ser

confeccionadas talas ou bandagens acolchoadas do tipo Robert  Jones,  a fim de

evitar  compressão  excessiva  e  imobilizar  o  membro  em  questão  para  facilitar

durante o procedimento cirúrgico, já que reduz edema, e por provocar imobilidade,

permite que a fratura ou lesão seja estabilizada. (KRAUS et al, 2003 e FOSSUM,

2010).

Fêmur  não  possui  muitos  corredores  seguros  para  posicionamento  de

fixadores externos devido à alta cobertura muscular.

 As maiores casuísticas do sistema esquelético foram de colocefalactomia

sendo uma técnica que visa ressecção da cabeça e/ou colo do fêmur, é uma da

principal  correção  para  displasia  coxofemoral  definida  como  incongruência  da

cabeça do fêmur ao se articular com o acetábulo, gerando frouxidão dos tecidos

moles e instabilidade local, o que causa desconforto e dor ao animal ao andar.  A

osteotomia pélvica tripla é outra técnica para correção de displasia,  mas apenas

usada para animais de 4 a 8 meses de idade, a técnica visa à excisão da margem

púbica, do assoalho do ísquio e do corpo do ílio, mas pode somente ser usada em

BA
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paciente com idade, conformação do acetábulo e cabeça femoral e capacidade de

estabilização da pelve após rotação (MORAES, et al, 2015).

A  ruptura  do  ligamento  cruzado  foi  observada  em  um paciente,  segundo

OLIVEIRA (2012) existem várias técnicas cirúrgicas para correção sendo elas extra

articular  com sutura  fabelotibial,  intra-articular  e  as  osteotomias  corretivas  como

osteotomias para nivelamento do platô tibial, avanço da tuberosidade tibial, sendo

paciente em questão realizada a reconstrução com retalho de fascia lata.

A hemilaminectomia foi um procedimento cirúrgico realizado em um paciente

de  7  anos  de  idade  com  instabilidade  em  T3-T4  que  segundo  Oliveira  (2012),

hemilaminectomia  é  a  técnica  cirúrgica  de  excisão  unilateral  dos  processos

articulares caudal ou cranial, dos pedículos das vértebras e da lamina óssea, sendo

menos  traumática,  pois  preserva  a  estrutura  mecânica  da  coluna,  tendo  como

desvantagem a realização de exames de imagem de tomografia computadorizada

ou ressonância magnética para visualização da localização da lesão.

5.4 CASUÍSTICAS EM ONCOLOGIA 

Durante  o  acompanhamento  dos  procedimentos  cirúrgicos  oncológico

observou  se  29  exérese  de  nódulos/nodulectomia  (tabela  5),  sendo  os  mais

prevalentes  carcinomas  de  células  escamosas,  lipoma,  linfoma,  osteosarcoma,

mastocitoma,  todos  diagnosticados  através  de  exames  histopatológico  após

cirurgias,  sendo  que  a  maioria  dos  pacientes  oncológicos  ficam  sem  o  devido

diagnóstico  por  proprietários  recusarem  pagamento  de  exames  histopatológicos.

Dentre as nodulectomias realizadas destacaram se pacientes caninos fêmeas de 7 a

14 anos com neoplasias mamárias, sendo necessária realização de mastectomia

radical bilateral.
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TABELA  5 -  LISTAGEM DAS PRINCIPAIS  NEOPLASIAS ACOMPANHADAS NO HVC,
DEFINIDOS COM EXAME HISTOPATOLÓGICO.

NEOPLASIAS CANINOS FELINOS TOTAL

Carcinoma 4 3 7

Mastocitoma 3 1 4

Osteosarcoma 1 - 1

Linfoma 1 - 1

Sem diagnóstico 9 7 16

TOTAL 18 11 29

Segundo  MORRIS,  DOBSON  (2001)  e  SLATTER  (2003),  neoplasias  são

definidas  por  um  anormal  crescimento  de  tecidos  que  desenvolvem  se  mais

rapidamente  do  que  os  tecidos  normais,  crescendo  de  forma  persistente  e

descontrolada, podendo ser benigno ou maligno. Atualmente sabe se técnicas de

como diagnosticar precocemente, podendo interver antes de criar metástases em

outros órgãos, não deixando evoluir.

A maioria dos tumores mamários são considerados malignos, com alta taxa

de metástase, 35-50% nos caninos e 90% em felinos, sendo o principal órgão de

metástases o pulmão se espalhando por vasos sanguíneos e linfonodos. Acredita se

que tumores mamários são causados por distúrbios hormonais. Recomenda se OSH

em fêmeas intactas e orquiectomia em machos que apresentem tumores de mamas,

sendo que 58% dos pacientes que realizaram mastectomia regional desenvolveram

tumores após o procedimento. Várias são as técnicas cirúrgicas para a remoção dos

tumores de mamas que incluem lumpectomia, mastectomia bilateral,  mastectomia

regional, mastectomia unilateral (FOSSUM, 2015 e TOBIAS, 2010).

Não  há  um  padrão  a  se  seguir  nas  intervenções  para  tratamento  de

neoplasias na veterinária. É recomendado que o paciente só seja encaminhado para

o  procedimento  cirúrgico  com  exames  físicos,  hemograma,  perfil  bioquímico

completo,  radiografia  e  ultrassonografia  analisados  para  se  evitar  erros  ou

agravamento  durante o transcirúrgico. Antes do procedimento cirúrgico também é

importante saber  o propósito da intervenção cirúrgica,  se é paliativa,  curativa ou
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citostática.  Cirurgias  oncológicas  devem  ter  dissecção  de  tumores  de  forma

centrípeta, de fora para dentro (OLIVEIRA, 2012).

            FIGURA 13  -  ABLASÃO TOTAL DO CONDUCTO AUDITIVO EM FELINA COM
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS A- VISÃO FRONTAL B- VISÃO LATERAL.

 

Fonte: O autor (2017). 

Pele e tecido subcutâneo são locais rotineiros de neoplasias como carcinoma

de células escamosas. Os felinos de gatos brancos (Figura 13), são mais propensos

a desenvolverem a doença e em lugares com pouca pelagem como cavidade nasal

e orelhas (TOBIAS, 2010).

Na região perianal (Figura 14), ocorrem tumores benignos e malignos, sendo

o  mais  comum  adenoma  da  glândula  perianal,  e  estão  intimamente  ligadas  às

concentrações plasmáticas de androgênio,  sendo mais comum em cães machos

inteiros mais velhos, são de crescimento lento e podem vir a ulcerar (SLATTER,

2003).

Segundo  OLIVEIRA  (2012),  a  intervenção  cirúrgica  curativa  com  margem

definitiva, envolve a retirada de uma ampla margem de segurança com excisão de

vasos linfáticos e sanguíneos que drenam a região acometida, já a excisão local

radical envolve a excisão de planos fáscias afastados do crescimento primário do

tumor. 
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             FIGURA 14 - CANINO COM NÓDULOS EM REGIÃO PERIANAL B- VISÃO
DEPOIS DE REALIZADO PROCEDIMENTO DE EXÉRESE DE NODULOS.

Fonte: O autor (2017).

5.5 CASUÍSTICAS DO SISTEMA GASTROINTESTINAL

Os  procedimentos  realizados  do  sistema  gastrointestinal  consistiam  em

emergências  devido  à  ingestão  e  alojamento  de  corpos  estranhos  intracavitário,

sendo  necessária  a  realização  de  procedimentos  cirúrgicos  de  enterotomia  e

gastrotomia, tabela 6.

TABELA  6 -  NÚMEROS  DE  PROCEDIMENTOS  REALIZADOS  DO
SISTEMA  GASTROINTESTINAL,  SEPARADOS  EM  ESPÉCIE  E
PORCENTAGEM.

PROCEDIMENTOS CANINOS FELINOS T %

Enterotomia 8 4 12 80%

Gastrotomia 3 - 3 20%

Total 11 4 15 100%

Corpo estranho gástrico pode ser considerado tudo que é ingerido por um

animal,  mesmo  não  podendo  ser  ingerido,  seja  ele  pedra,  plástico,  brinquedos,

meias, até mesmo o que é ingerido lentamente como o caso de ossos, sendo os
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objetos lineares os mais graves, podendo se ancorar na língua ou piloro e causar

pregueamento  intestinal.  Corpos  estranhos  gástricos  geralmente  não  provocam

vômitos ou obstruções, sendo diagnósticos com exames radiográficos, porém corpos

estranhos  localizados  em intestinos  geralmente  causam vômito,  obstrução  fecal,

anorexia, prostração e dilatação gástrica (FOSSUM, 2015 e TOBIAS 2010).

Segundo OLIVEIRA (2012), a gastrotomia é a principal técnica utilizada para

remoção de corpos estranhos, sendo de maior facilidade de acesso e menos riscos

de contaminação ou infecção comparados a outros órgãos onde se alojam os corpos

estranhos. Após remoção do corpo estranho deve se lavar o estômago com solução

aquecida  de  ringer  ou  cloreto  de  sódio,  com  o  intuito  de  diminuição  da

contaminação. É necessário antibióticoterapia pré e pós-cirúrgica.

Técnica de incisão mediana ventral, acesso cavidade abdominal, exposição

adequada do sistema gastrointestinal, isolamento do estomago do resto da cavidade

com panos umedecidos a fim de evitar contaminação e ressecamento do órgão em

questão, sutura de sustentação, incisão em estocada em estômago em parte mais

ventral para evitar vazamento do conteúdo gástrico, sucção do conteúdo gástrico e

de  corpo  estranho,  sutura  com  material  absorvível  na  seromucosa,  inversa  de

camadas serosa e muscular e submucosa com padrão de sutura em cushing ou

simples contínuo, fechamento de musculatura, subcutâneo e pele como de costume

FOSSUM (2015).

Enterotomia nada mais é que a abertura do intestino, usada principalmente 

para remoção de corpo estranho. Para realização da enterotomia prescreve se a 

antibioticoterapia profilática pré-cirúrgica. Inclui a técnica operatória, decúbito dorsal 

com celiotomia mediana,  incisão pré-umbilical, com a alça intestinal que visualizou o

corpo estranho, exterioriza se com compressas e colocação de  pinças intestinais 

atraumáticas cranial e caudalmente ao local a ser incisado, parede intestinal 

excisada lado anti-mesentérico e tecido sadio caudal ao corpo estranho após sutura-

se a parede intestinal com pontos simples interrompidos que atravessam todas as 

camadas da parede intestinal evitando a eversão da mucosa, omentopexia, sutura 

de musculatura, subcutâneo e pele como de rotina
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5.6 CASUÍSTICAS OFTALMOLÓGICAS

Dentre os procedimentos realizados de oftalmologia (tabela 7), destacaram se

seis procedimentos de enucleação: seis em cães, sendo deste, um unilateral e dois

bilaterais e três correções de protrusão da glândula da 3º pálpebra ou cherry eyes

em cães.

                               TABELA 7 - TOTAL DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS
DO SISTEMA OFTÁLMICO, SEPARADOS POR ESPÉCIE.

PROCEDIMENTOS CANINO FELINO
Enucleação 6 -
Correção  de  protusão  da

glândula 3º pálpebra 

3 -

Total 9

Enucleação (Figura 15) consiste na retirada do globo ocular inteiro. O método

está indicado para traumatismos com dilaceração, glaucoma severo e doloroso com

perda de visão. Enucleação subconjuntival consiste na técnica para expor melhor o

nervo óptico e dos vasos orbitrais, devendo realizar cantotomia lateral, com bisturi

incisão perilimbal 360º, fixa se conjuntiva bulbar e divulsiona a esclera da conjuntiva

bulbar, bainha do bulbo do olho e músculos extrínsecos; podendo o nervo óptico ser

pinçado e suturado juntamente com vasos sanguíneos e seccionado, após, remover

a terceira pálpebra e a glândula lacrimal, aproximar bordas palpebrais com padrão

simples contínuo, conjuntiva com tecidos intraorbitais e pálpebras aproximadas com

ponto simples interrompido. (EURIDES, SILVA, 2013)

Segundo EURIDES e SILVA (2013), é eficaz o uso de bloqueios retrobulbal e

peribulbar  ou  loco  regionais,  que  igualmente  a  anestesia  peribulbar  ocasiona

centralização do olho,  ausência  de  reflexo  corneal,  diminui  nistagmo,  diminuindo

concentrações de fármacos anestésicos transcirúrgico e analgesias no pós. 
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FUGURA  15  -  A-  PACIENTE  POSICIONADO  NA  MESA  CIRÚRGICA  PARA
ENUCLEAÇÃO UNILATERAL, B- OLHO E ANEXOS APÓS PROCEDIMENTO.

 

Fonte: O autor (2017).

             FIGURA 16 – A/B- PACIENTE CANINO APÓS PROCEDIMENTO DE
CORREÇÃO DE PROLAPSO DA GLÂNDULA DA 3º PALPEBRA.

Fonte: O autor (2017).
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O prolapso da terceira pálpebra (figura 16) se ocasiona pelo frágil ligamento

entre o periorbital da terceira pálpebra e o tecido conectivo ventral, há uma eversão

da glândula, tornando a aumentada e inflamada por ser exposta de forma crônica.

Ocorre mais frequentemente em animais jovens de 4 meses a  2 anos, podendo ser

bi ou unilateral. A cirurgia de correção é indicada podendo ser a excisão parcial ou

total da glândula da terceira pálpebra, mas que gera  a desvantagem de produzir 30-

57% menos lágrima,  o  que ocasiona uma seroconjutivite  seca (RANZANI,  et  al,

2004, SAMBRANELI, et al, 2014).

5.7 CASUÍSTICAS ODONTOLÓGICAS

Durante  o  estágio  curricular  foram  realizados  15%  de  procedimentos

odontológicos,  sendo  29  profilaxia  dentária  e  3  incisões  de  dentes  decíduos

realizados em pacientes caninos, (tabela 8).

TABELA  8 -  TOTAL  DOS  PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS  REALIZADOS,  SEPARADOS  POR
ESPÉCIE.

PROCEDIMENTOS CANINO FELINOS T
Profilaxia dentária 21 8 29
Incisão  dentes

decíduos 

3 - 3

Total 24 8 31

Segundo TUTT (2006),  o  tratamento periodontal  consiste  em fornecer  aos

pacientes uma boa qualidade de dentição para evitar a perda de função dos dentes

e nem a perda futura dos mesmos. Durante o procedimento é alta a bacteremia

circulantes devidos aos tártaros, então recomenda se o uso de antibioticoterapia

antes  do  procedimento,  a  fim  de  evitar  que  as  bactérias  se  alojem nas  lesões

cirúrgicas deixadas pelo procedimento.

A raça, a genética, a idade, o comportamento de mastigação, a saúde geral, a

oclusão dentária, a nutrição e a consistência dos alimentos, são fatores que podem

auxiliar no aparecimento de doenças periodontais. Gengivite é a primeira lesão que

aparece em paciente e se não tratada podem agravar para periodontites, e se não

tratado ainda, podem causar fístulas oronasais, lesões endo-periodontais, fraturas

patológicas, complicações oculares, osteomielite dos ossos maxilar e mandibular e o
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aumento  da  incidência  de  neoplasias  orais,  podendo  ainda  estar  associadas  a

doenças renais, hepáticas, pulmonares ou cardíacas, a alterações articulares e a

meningite.  Os  principais  sinais  de  doença  periodontal  envolvem  o  mal  odor  ou

halitose  dos  pacientes,  que  é  gerado  pela  necrose  tecidual  e  fermentação  das

bactérias no sulco gengival ou na bolsa periodontal (GOUVEIA, 2009).

FIGURA  17  -  A-  PACIENTE  CANINO  ANTES  DO  PROCEDIMENTO  DE  PROFILAXIA
DENTÁRIA. B- PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE PROFILAXIA DENTÁRIA

 

Fonte: O autor (2017).

A técnica de remoção dos tártaros (figura 17) consiste em raspagem supra

gengival, raspagem sub gengival, aplainamento radicular e polimento, tudo realizado

com os  equipamentos  corretos  e  com extremo cuidado  para  não  causar  lesões

graves nas gengivas (TUTT, 2006).

A  persistência  dos  dentes  decíduos,  é  uma  afecção  comum  e  ocorre

principalmente nos dentes caninos, e em cães de raças menores com menos de 6

meses.  Acredita  se  que  pode  estar  ligado  a  fatores  hereditários,  intrínsecos  e

ambientais. O tratamento é cirúrgico e envolve a extração dos dentes persistentes,

cuidando para não danificar ou fratura a raiz, sendo melhor quando realizada entre

sei e oito semanas de idade (SANTOS, et al, 2014).

5.8 CASUÍSTICAS DO SISTEMA TEGUMENTAR
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Segundo  CASTRO  et  al  (2015),  ferida  pode  ser  definida  como

descontinuidade anormal  de  um tecido  orgânico,  onde podem ser  causados  por

trauma,  lesões  na  pele  ou  estruturas  cutâneas  próximas,  sendo  cães  e  gatos

considerados resistentes para lesões cutâneas devido a característica vascular e

elasticidade da pele. As lesões podem ocorrer resultantes de traumas lacerantes,

mordeduras, deiscência de suturas e queimaduras.

Durante o estágio curricular no HVC, foram ao todo 18 procedimentos que

necessitaram  de  intervenção  cirúrgica  do  sistema  tegumentar,  devido  a

principalmente  lesões  de  mordeduras,  abcessos  e  traumas lacerantes  em geral,

(tabela 9).

TABELA  9 - TOTAL DOS PROCEDIMENTOS TEGUMENTARES
REALIZADOS, SEPARADOS POR ESPÉCIE.

PROCEDIMENTO CANINO FELINO T

Abcesso 2 6 8

Mordeduras 3 2 5

Trauma lacerantes 4 1 5

Total 9 9 18

  FIGURA  18  -  A-  PACIENTE  CANINO  COM  LESÃO  DE  MORDIDA
ENCAMINHADO  PARA  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO,  B-  DURANTE
PROCEDIMENTOS, APÓS REDUÇÃO ESPAÇO MORTO E LAVAGEM.

 
Fonte : O autor (2017).
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As cirurgias reconstrutivas podem ser adotadas para traumas extensos, para

correção de procedimentos ciruúrgicos secundários, na ressecção de tumores, para

minimizar  cicatrizes de uma cicatrização por  segunda intenção.  Deiscência pode

ocorrer em todas as cirurgias e principalmente nas reconstrutivas, sendo mais em

retalhos que ficam com tensão na linha de sutura, não podendo destartar casos de

processos inflamatórios, uma necrose, infecção cirúrgica, presenção de edema local

ou posicionamento inadequado das suturas nas bordas (CASTRO, et al,  2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O estágio curricular é uma etapa de extrema importância para o preparo do

aluno para o mercado de trabalho. Além de concretizar o conteúdo teórico visto em

aula durante todos esses anos, também o coloca a frente de situações e desafios,

simulando  a  vida  profissional  após  a  graduação,  preparando  o  aluno  a  nível

teórico/prático. A realização do estágio curricular HVC em Charneca da Caparica,

Setúbal,  Portugal  contribuiu  de  forma extremamente positiva para o aprendizado

devido  a  ótimos  profissionais  sempre  dispostos  a  ensinar,  e  por  possuir  alta  e

variada casuística,  que permitiu  oportunidade de realizar  diversos procedimentos

práticos, abrangendo os conhecimentos adquiridos e formando novas opiniões. Além

do crescimento profissional,  também contribuiu  positivamente para o crescimento

pessoal,  pela  comunicação  com profissionais  de  diversos  ramos  de  atuação  no

trabalho, apresentando outra visão de profissionalismo por ser localizado fora do

país.  Com  toda  certeza,  os  objetivos  principais  do  estágio  curricular,  foram

cumpridos.
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