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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso descreve as atividades 

acompanhadas durante a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório da Universidade 

Federal do Paraná – Setor Palotina, que tem como carga horária mínima 440 horas 

totais. O presente estágio curricular foi desenvolvido no Hospital Veterinário da 

Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina, localizado na cidade de Palotina – 

PR, na área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais supervisionado por a Médica 

Veterinária Carla Gomes Paula e orientado pelo Prof. Doutor Olicies da Cunha, 

durante o período de 26 de agosto a 30 de novembro de 2021. Este relatório tem como 

objetivo descrever a infraestrutura e funcionamento do local de estágio e também as 

atividades desenvolvidas e a casuística acompanhada. Esta etapa da graduação tem 

grande participação na formação profissional, visto que é o momento em que se 

coloca em prática todo o conhecimento teórico clínico desenvolvido durante a 

graduação e adquire novas experiencias e aprendizado. 

 

Palavras-Chave: Medicina Veterinária. Clínica Cirúrgica. Estágio obrigatório. 
Casuística.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação do Médico Veterinário vai além do cuidado com os animais, 

permitindo também atuar em áreas como a produção e nutrição animal, inspeção e 

tecnologia de alimentos e produtos de origem animal e  áreas ligadas à saúde pública, 

visto que a saúde animal é um dos três pilares da saúde pública, interligando a saúde 

animal com a saúde de seres humanos.  

A disciplina do estágio curricular obrigatório é de extrema valia, pois permite 

praticar o aprendizado obtido durante a graduação, além de também somar novas 

experiências e conhecimentos que só é possível na rotina clínica diária, 

proporcionando uma maior habilidade técnica profissional.  

O estágio foi realizado integralmente no Hospital Veterinário de Palotina da 

Universidade Federal do Paraná, localizado na cidade de Palotina – PR, escolhido 

devido o mesmo ser um hospital escola. A área Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

foi escolhida devido uma maior afinidade com a área, desenvolvida a partir das aulas 

teóricas e práticas da matéria durante a graduação, estágios relacionados com a área, 

palestras assistidas e monitoria. O período de realização do estágio curricular 

obrigatório foi de 26 de agosto a 30 de novembro de 2021 com uma carga horária de 

504 horas totais.  

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo descrever e 

relatar o local de estágio, sua infraestrutura bem como o funcionamento, as atividades 

desenvolvidas e também as casuísticas acompanhadas. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O Hospital Veterinário de Palotina (HVP) da Universidade Federal do Paraná 

– Setor Palotina foi fundado em 16 de março de 1996 e está localizado na rua Pioneiro, 

2153, bairro Jd. Dallas, cidade de Palotina - Paraná, com uma área total de 2500m² 

(FIGURA 1). 

O HVP conta com atendimento especializado para fornecer um local de 

ensino, pesquisa e aperfeiçoamento para graduandos e pós-graduandos de Medicina 

Veterinária com intuito de servir a comunidade local realizando atendimentos médicos, 

cirúrgicos e de diagnóstico.  

O hospital oferece atendimentos nas áreas de clínica cirúrgica e médica de 

pequenos animais, laboratório de imaginologia e cardiologia veterinária (LICAV), 

laboratório clínico veterinário (LCV), laboratório de doenças parasitárias (DOPA), 

entre outros anexados no campus. Também um setor para animais silvestres e outro 

para animais de grande porte.  

 

FIGURA 1 – VISTA FRONTAL DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ – SETOR PALOTINA (HVP). ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 
30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

O corpo clínico é formado por médicos veterinários residentes atuando em sua 

área de especialidade, professores, acadêmicos de graduação, além de uma equipe 

terceirizada dividida em enfermeiros, farmacêuticos, tratadores, funcionários 

administrativos e uma equipe de limpeza.  
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A área de clínica cirúrgica de pequenas animais é composta por um professor 

responsável, seis médicos veterinários residentes, estagiários curriculares e também 

alunos do Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA). 

 

2.1 FUNCIONAMENTO DO HVP  

 

O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 08h00 

às 18h00, entretanto o horário de atuação do médico veterinário residente é das 07h30 

até 19h30 com pausa de uma hora para almoço. Nos plantões noturnos um residente 

fica responsável das 19h30 até 07h30, enquanto os plantões de finais de semana são 

divididos em turno diurno e noturno com 12 horas de expediente para manejo e 

cuidados dos animais internados. 

Para organizar os atendimentos, plantões e internamento é realizada uma 

escala entre os residentes, na qual semanalmente um médico veterinário fica 

responsável pelo internamento e emergência, outro ao atendimento de triagem e outro 

em plantão noturno, caracterizando um formato cíclico para que todos possam atuar 

em cada uma destas funções. 

O atendimento aos pacientes é de forma pré-agendada conforme a área de 

especialidade do caso. Em situações de emergência, na qual um paciente chega sem 

agendamento prévio, são atendidos imediatamente em uma consulta de triagem do 

caso para estabelecer a gravidade da situação e encaminhar o paciente para o 

atendimento correto. 

 

2.2 ESTRUTURA FÍSICA DO HV 

 

O HVP é composto de uma recepção, secretaria financeira, sala de espera, 

sala de triagem, banheiros femininos e masculinos, seis ambulatórios, no qual um é 

destinado para doenças infectocontagiosas, outro para atendimento de gatos, dois 

maiores para atendimentos em aula e outros dois para atendimentos comuns, 

laboratório de imaginologia e cardiologia (LICAV), laboratório clínico veterinário (LCV), 

laboratório de doenças parasitárias (DOPA), uma sala para aulas de técnica 

operatória, três internamentos, sendo um para gatos, outro para cães e um para 

doenças infectocontagiosas, uma farmácia, uma cozinha, uma sala de emergências, 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um refeitório, uma sala de esterilização, uma 
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lavanderia, sala de quimioterapia, salas de professores e residentes, um bloco 

cirúrgico e também um setor para grandes animais e outro para animais silvestres. 

 

2.2.1  Secretaria e sala de espera 

 

A secretaria está localizada na recepção do prédio. Anexo a ela está a sala 

de espera e também a sala de triagem (FIGURA 2). O serviço conta com duas 

recepcionistas que são responsáveis pelo cadastro de pacientes, agendamento de 

consultas e exames de imagem complementares, além de anunciar aos residentes a 

chegada dos pacientes, também há duas funcionárias encarregadas pelo financeiro 

do hospital, que realizam a cobrança de serviços. 

 

FIGURA 2 – RECEPÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
– SETOR PALOTINA. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021.  

Fonte: O autor (2021). 
LEGENDA: Observe as setas indicando a secretaria, sala de espera para felinos e sala de triagem. 

 

No ambiente destinado para as recepcionistas há uma bancada com 

computadores e telefones, onde realizam-se os cadastros, agendamentos e anúncios 

de pacientes. Nos computadores de todo o hospital é utilizado o software DoctorVet®1 

com o intuito de servir como um sistema de gestão para toda a rede local, facilitando 

a prestação de contas, organização cadastral, histórico de assistência ao paciente e 

_______________  
 
1 Software Doctorvet, Siematec, Belo Horizonte - MG 
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exames complementares em tempo real. Na parte financeira, para os proprietários dos 

pacientes realizarem o pagamento dos serviços utilizados, há duas mesas com 

computadores e telefones. A sala de espera conta com cadeiras para os tutores 

aguardarem. Para não estressar os pacientes, há um ambiente de espera separado e 

seguro para gatos. A sala de triagem tem uma mesa e duas cadeiras e tem como 

objetivo o uso para o médico veterinário responsável realizar uma pré-consulta para 

triar a urgência e especialidade do caso. 

 

2.2.2 Ambulatórios clínicos 

 

O HVP dispõe de seis ambulatórios para atendimento clínico, os dois maiores 

utilizados em aulas práticas e também atendimentos de rotina. Quatro menores, sendo 

dois para uso na rotina clínica, um destinado para atendimentos de doenças 

infectocontagiosas e um especifico para atender gatos (FIGURA 3). Todos contam 

com três cadeiras, uma para o médico veterinário e duas para tutores, uma mesa com 

computador para acesso ao sistema DoctorVet. Possui uma mesa de aço inoxidável 

para exame físico do paciente, uma bancada para higienização das mãos, outra 

bancada com materiais necessários na rotina de consultas, também há uma caixa 

para descarte de materiais perfurocortantes, um lixeiro para descarte e material 

contaminado, um lixeiro comum e um recipiente para descarte de compressas sujas. 
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FIGURA 3 – AMBULATÓRIOS. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: A. Ambulatório maior – olha a seta indicando mesa para anamnese. B. Ambulatório 
pequeno - olhe a seta indicando a mesa para realizar exame físico. C. Ambulatório de doenças 

infectocontagiosas. D. Ambulatório para gatos.  
 

2.2.3 Internamento de cães e gatos 

 

Para evitar estímulos estressantes aos animais é dividido em um internamento 

para cães e outro para gatos, também há um internamento isolado para animais com 

doenças infectocontagiosas. A administração de medicamentos é feita pelo 

enfermeiro responsável mediante a ficha de internação produzida pelo residente para 

cada paciente. 

O internamento para cães contém oito baias menores de aço inoxidável, seis 

baias grandes de concreto e também duas baias externas chamadas de “solário” 

(FIGURA 4). Já no internamento para gatos é composto por onze baias de concreto 

de tamanho menor que as presentes no canil e quatro baias de aço inoxidável 

(FIGURA 5). Os dois internamentos possuem ambiente climatizado para melhor 

conforto térmico.  

Ambos os locais apresentam alguns equipamentos em comum, como a 

presença de mesa de aço inoxidável para manuseio do paciente internado, presença 

de gaze, materiais de antissepsia, luvas de procedimentos de vários tamanhos, 

esparadrapos, fita microporosa, suportes para soro, cobertores e compressas, local 

  

  

 esa

 esa de inox
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para higienização das mãos, lixeira para material contaminado, lixeira para material 

não contaminado, coletor de perfurocortantes e cesto para cobertas e compressas. 

No canil há um espaço separado com um armário para guardar focinheiras, 

colares elizabetanos, potes de água e rações, além de também haver uma geladeira 

para guardar frango e arroz utilizado para alimentar os pacientes junto com a ração.  

A identificação dos pacientes internados é feita através de placas contendo o 

nome do paciente e do médico veterinário residente responsável. 

 

FIGURA 4 – INTERNAMENTO DE CÃES. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO 
A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Observe as setas indicando as baias grandes e baias de aço inoxidável 

menores. 
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FIGURA 5 – INTERNAMENTO DE GATOS. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE 
AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Observe a seta indicando a placa de identificação dos pacientes. 

 

2.2.4 Sala de emergência 

 

A sala de emergência é destinada para animais que passam pela triagem e é 

constato estado de emergência ou pacientes já internados que o caso se agrave e 

necessite de cuidados adicionais e suporte a vida (FIGURA 6). Nesta sala há uma 

baia do tipo berço, uma mesa de aço inoxidável para procedimentos ambulatoriais e 

manejo do paciente, uma mesa com materiais do uso diário em ambulatórios, suporte 

para soro, um armário para itens utilizados em casos de emergência como 

traqueotubos de diversos tamanhos, cateteres, aparelho de pressão doppler, um 

armário contendo caixas cirúrgicas e campos cirúrgicos estéreis, um aparelho de 

monitoração LifeWindow™2, pia para higienização, um suporte suspenso com 

cobertas e compressas, lixeiro para descarte de materiais contaminados e outro para 

materiais não contaminados, além de um cesto para compressas utilizadas.  

Quando pacientes entram em estado emergencial é feito pedido na farmácia 

de uma caixa de emergência que contém fármacos para utilizar durante o 

_______________  
 
2 Aparelho de monitoração LifeWindow, Digicare Biomedical, EUA 

 laca
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atendimento, além de seringas, cateteres e agulhas. Materiais utilizados desta caixa 

devem ser anotados para realizar a cobrança e fazer o reabastecimento da caixa. 

  

FIGURA 6 – SALA DE EMERGÊNCIA. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 
30 DE NOVEMBRO DE 2021.  

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Visualize as setas indicando o armário de materiais estéreis e entrada para UTI. 

 

2.2.5 Unidade de Terapia Intensiva 

 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é anexa à sala de emergência e é 

constituída por 6 baias de aço inoxidável idênticas as dos internamentos e também 

uma baia do tipo berçário, uma mesa com materiais de uso ambulatoriais, suporte de 

soros e um suporte suspenso com cobertores e compressas (FIGURA 7). A finalidade 

deste ambiente é para monitoração e cuidados constantes de pacientes em alto risco, 

para auxiliar na recuperação e também possibilitar tratamento imediato de 

complicações. 
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FIGURA 7 – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 
DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Observe a seta indicando a baia de tipo berçário. 

 

2.2.6 Farmácia 

 

A farmácia é o local onde é armazenado os medicamentos e materiais 

hospitalares para uso no hospital veterinário, como fármacos, bandagens, seringas, 

agulhas, cateteres, caixas de emergência, maquinas de tricotomia, caixas cirúrgicas 

e tubos para coleta de sangue (FIGURA 8). O pedido dos itens necessários deve ser 

feito por meio do sistema DoctorVet®¹ e lançado na ficha de atendimento do paciente. 

A estrutura é composta por dois computadores, diversos armários para 

armazenar materiais e medicamentos, uma geladeira para armazenar medicamentos 

que necessitam de refrigeração e duas cadeiras. É o local onde ficam os enfermeiros, 

o responsável pelo almoxarifado e a farmacêutica responsável. 
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FIGURA 8 – FÁRMACIA DO HOSPITAL VETERINÁRIO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 
DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.  

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Observe o armário de medicamentos e geladeira. 

 

2.2.7 Centro cirúrgico 

 

A entrada ao centro cirúrgico é através da sala de preparo, que é destinada 

para realizar a troca de roupa destinada para uso no interior do centro cirúrgico. Nesta 

sala há dois vestiários, um masculino e outro feminino, mesa de aço inoxidável com 

propés e toucas cirúrgicas disponíveis, um armário com pijamas cirúrgicos do HVP e 

outro para uso pessoal dos médicos veterinários residentes. (FIGURA 9). 

A sala de antissepsia e paramentação é composta por dois ambientes, com 

lavatório equipado com três torneiras, iodopovidona degermante e clorexidine para 

antissepsia (FIGURA 10). No outro ambiente fica armazenado os aventais cirúrgicos 

esterilizados e toalhas para secar as mãos e também uma mesa de aço inoxidável 

destinada à paramentação.  

 

 

 
 
 
 
 

 rmário
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FIGURA 9 - SALA DE PREPARO. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 
DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA:  Observe as setas indicando os vestiários masculino e feminino. 

 

FIGURA 10 - SALA DE ANTISSEPSIA E PARAMENTAÇÃO. ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA:  Observe as setas indicando o armário com aventais cirúrgicos e o lavatório. 

 

O corredor dá acesso aos dois centros cirúrgicos, sala de depósito de matérias 

e uma sala de procedimentos odontológicos (FIGURA 11). O espaço também é usado 

 estiários

 

 rmário
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para armazenar matérias cirúrgicos esterilizados, como caixa de instrumentais, 

campos cirúrgicos, compressas, instrumentais ortopédicos e instrumentais avulsos. 

Por fim há também um computador destinado aos veterinários responsáveis pela 

cirurgia e anestesia com acesso ao sistema DoctorVet®¹ para preencher os relatórios 

do procedimento. 

 

FIGURA 11 – CORREDOR CIRÚRGICO. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO 
A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Veja as setas indicando a entrada pra a sala cirúrgica 1, os armários com 

instrumentais cirúrgicos e entrada para a sala cirúrgica 2. 
 

As duas salas cirúrgicas são compostas por mesa cirúrgica de aço inoxidável, 

com colchão térmico, uma mesa de instrumental cirúrgico, duas mesas para materiais 

cirúrgicos adicionais, uma mesa para uso dos anestesistas e também uma mesa 

contendo materiais diversos, como álcool, iodopovidine degermante e tópico, água 

oxigenada, fita microporosa, esparadrapos, luvas, gazes e compressas, e uma caixa 

de descarte de perfurocortantes. Também há um monitor multiparamétrico, aparelho 

de anestesia inalatória, bombas de infusão, cilindro de nitrogênio, cilindro de oxigênio, 

ar comprimido canalizado e ar-condicionado. Os locais possuem dois armários com 

materiais básicos disponíveis como traqueotubos, tubos de coleta e alguns 

instrumentais cirúrgicos não esterilizados.  

 ala cir r ica  

 ala cir r ica   rmários
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A sala de cirurgia 1 possui itens adicionais como aparelho de eletrobisturi 

mono e bipolar, aspirador cirúrgico e aparelho de radiografia para uso transoperatório 

(FIGURA 12). A sala também conta com televisor para visualização de radiografias e 

planejamentos cirúrgicos. 

 

FIGURA 12 – SALA DE CIRURGIA 1. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 
30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: Identifique as setas indicando a mesa de instrumentação de aço inoxidável, 

mesa cirúrgica de aço inoxidável e o aparelho de monitoração anestésica. 

 

3 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades descritas ocorreram durante o período do dia 26 de agosto de 

2021 ao dia 30 de novembro de 2021, de segunda a sexta-feira, na área de clínica 

cirúrgica de pequenos animais no Hospital Veterinário de Palotina (HVP) cumprindo 

504 horas totais. Foram acompanhados 173 pacientes englobando consultas, 

retornos, procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos. A maior prevalência foi de caninos 

(76,8%) em relação a felinos (23,2%). Com relação ao sexo, a maior prevalecia as 

fêmeas (61,8%) aos machos (38,2%) (TABELA 1). 
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TABELA 1 – RELAÇÃO DE PACIENTES ACOMPANHADOS DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM 
ESPÉCIE E SEXO ACOMPANHADOS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE 
AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL VETERINÁRIO DE PALOTINA – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Espécie Fêmeas Macho Total Frequência 

Caninos 77 56 133 76,8% 
Felinos 30 10 40 23,2% 

Total 107 66 173 100% 

FONTE: O autor (2021). 

 

As atividades do estágio eram divididas diariamente para acompanhar e 

auxiliar em procedimentos cirúrgicos, bem como em consultas, procedimentos 

ambulatoriais e no internamento. Em todos os casos há a supervisão de um médico 

veterinário residente responsável.  

Relacionado às consultas, com o acompanhamento do médico veterinário 

responsável pelo caso, era possibilitado a realização da anamnese e exame físico do 

paciente. Era contatado o proprietário para informar sobre o caso, possíveis suspeitas 

e solicitar permissão para realização de exames complementares. 

 Quando há requisição de exames de imagem, como radiografia e 

ultrassonografia o estagiário acompanha e ajuda a conter e posicionar o paciente.  

 As atividades efetuadas na ala de internamentos consistiam em realizar o 

exame físico completo dos animais internados, acesso intravenoso, limpeza de 

feridas, trocas de curativos, sondagens uretrais, administração de medicamentos, 

confecção de talas e bandagens. Também era possível auxiliar nas atividades pré-

operatórias, como aplicação de medicação pré-anestésicas (MPA), tricotomia e 

encaminhar o paciente ao centro cirúrgico.  

 No centro cirúrgico era permitido auxiliar e realizar o acesso venoso, indução 

anestésica, participar como volante da equipe cirúrgica, realizando a antissepsia 

cirúrgica e fornecer materiais aos cirurgiões. Quando possível em procedimentos 

eletivos ou de baixo risco, atuar na função de cirurgião auxiliar ou instrumentador. 

 Também era permitido auxiliar o professor da disciplina de Clínica Cirúrgica de 

Pequenos Animais na realização das aulas práticas, acompanhando e direcionando 

os alunos quando necessário. 
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4 DESCRIÇÃO DA CASUÍSTICA ACOMPANHADA 

 

As consultas e retornos acompanhadas somam 123 atendimentos. As 

atividades ambulatoriais acompanhadas totalizam 58 procedimentos e estão na tabela 

abaixo (TABELA 2). 

 

TABELA 2 – ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS ACOMPANHADAS DURANTE O ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL 
VETERINÁRIO DE PALOTINA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Procedimentos Frequência absoluta Frequência relativa 

Limpeza de feridas 13 22,4% 
Biópsia - CAAF 12 20,7% 
Sondagem uretral 7 12% 
Bandagem 6 10,3% 
Cistocentese 5 8,6% 
Enema 4 6,9% 
Eutanásia 3 5,1% 
Imprinting 3 5,1% 
Raspado cutâneo 2 3,5% 
Quimioterapia 1 1,8% 
Reanimação cardiopulmonar 1 1,8% 
Toracocentese 1 1,8% 

Total 58 100% 

CAAF- Citologia Aspirativa por Agulha Fina 

Fonte: O autor (2021). 
 

 

Os procedimentos cirúrgicos acompanhados totalizaram 67 e foram 

agrupados em sistemas e especialidades (TABELA 3). 

 

TABELA 3 – RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVIDIDOS POR SISTEMAS / 
ESPECIALIDADES. DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL VETERINÁRIO DE PALOTINA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ 

Sistema / especialidade Frequência absoluta Frequência relativa 

Sistema reprodutor 38 57,57% 
Sistema osteomuscular 11 15,15% 
Oncologia 5 7,6% 
Cavidades corporais e hérnias 4 6,06% 
Sistema digestório 4 6,06% 
Oftalmologia 4 6,06% 
Sistema cardiorrespiratório 1 1,5% 

Total 67 100% 

Fonte: O autor (2021). 
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4.1  SISTEMA REPRODUTOR 

 

O sistema reprodutor teve maior prevalência em relação aos outros sistemas 

com 38 procedimentos (57,57%) (TABELA 3). Está frequência elevada é devido ao 

grande número de procedimentos eletivos realizados, contabilizando 78,9% das 

cirurgias do sistema reprodutor executadas. O procedimento com maior incidência foi 

a ovariossalpingo-histerectomia (OSH) eletiva totalizando 25 casos, seguido da OSH 

terapêutica com 8 casos (TABELA 4). 

Segundo Howe (2006), procedimentos de esterilização são os mais 

empregados na medicina veterinária e há três principais abordagens para realização 

da OSH, sendo pela linha media ventral, lateral do abdômen e videolaparoscopia. O 

seu emprego é considerado para vários tratamentos, tais como partos patológicos, 

prevenção de neoplasias, controle populacional de cães e gatos, procedimentos 

eletivos como evitar cio e prenhez indesejada. Também para prevenção e tratamento 

de doenças do trato reprodutor, como tumores ovarianos, hiperplasia endometrial 

cística, piometra, torção uterina, prolapso uterino e neoplasias (SILVEIRA, 2013).  

 

TABELA 4 – RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CORRELATOS AO SISTEMA 
REPRODUTOR ACOMPANHADOS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE 
AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL VETERINÁRIO DE PALOTINA – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Procedimentos cirúrgicos Caninos Felinos Frequência relativa 

OSH eletiva* 15 10 66% 

OSH terapêutica** 8 0 21% 

Orquiectomia eletiva 4 1 13% 

Total 27 11 100% 

Fonte: O autor (2021). 

  

Durante o estágio curricular obrigatório foi realizado o acompanhamento de 

um felino, fêmea, SRD, de sete meses de idade, com peso de 3 kg com o objetivo de 

realizar a castração eletiva do paciente. Durante a anamnese o tutor relatou a 

aplicação de vacina contraceptiva a base de progestágeno há 15 dias. Ao exame físico 

o paciente apresentava-se hipertérmico, com temperatura retal de 39,4°C e na 

palpação nas mamas observou-se aumento da cadeia mamária exceto no bilateral 

nas mamas torácicas. De acordo com o relato do tutor durante a anamnese e os 

resultados do exame físico, foi definido como diagnóstico a hiperplasia mamária felina.  
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A hiperplasia mamária felina ou hiperplasia fibroepitelial, consiste em um 

desenvolvimento tecidual benigno, resultando em crescimento excessivo e rápido dos 

tecidos epitelial e mesenquimal das glândulas mamárias (LORETTI et al, 2004) o qual 

ocorre através do estímulo de progesterona, sendo de caráter exógeno ou endógeno, 

acometendo principalmente fêmeas (PUNKAY e STEVENSON, 1983). Segundo 

Loretti et al (2004) o acetato de medroxiprogesterona é um contraceptivo comercial 

muito usado no Brasil, acarretando em inúmeros casos de hiperplasia fibroepitelial. 

A manifestação clínica é principalmente o aumento de volume das mamas 

afetadas, túrgidas, com presença de nódulos, úlceras e necroses cutânea (FILGUERA 

et al, 2008). Ocorre também sinais sistêmicos como apatia, anorexia, febre e 

desidratação (VIANA et al, 2013) Como tratamento é indicado a realização 

ovariossalpingohisterectomia (PRESTES e LEAL, 2015; VIANA et al, 2013) já que a 

mesma reduz o estímulo de progesterona endógena no tecido mamário, evitando a 

progressão da hiperplasia e também evita ao tutor realizar uma nova aplicação de 

progestágeno. Outra alternativa terapêutica que se destaca é o uso de aglepristone, 

um fármaco antiprogestágeno, que se ligam aos receptores de progesterona, 

bloqueando o efeito deste hormônio (SILVA, 2008). 

Os protocolos de aplicação de aglepristone variam conforme a literatura. 

Segundo Wehrend et al (2001) pode-se realizar o protocolo com 10 mg/kg, por via 

subcutânea, a cada 24 horas durante cinco dias, observando regressão da hiperplasia 

em três a quatro semanas. Outro protocolo relatado é de uso de 10mg/kg do fármaco, 

por via subcutânea, a cada 24 horas nos dias um, dois, sete, 14 e 21 (VITASEK; 

DENDISOVA, 2006). Outro protocolo relata uso de doses de 20 mg/kg em um dia, ou 

15 mg/kg em dois dias, semanalmente durante uma a quatro semanas (GORLINGER 

et al, 2002).  

Em relação ao caso acompanhado, foi recomendado a realização da OSH 

terapêutica como tentativa de regressão da hiperplasia. Para a cirurgia, o paciente foi 

posicionado na mesa cirúrgica em decúbito dorsal, realizado a tricotomia ampla da 

xifoide até o púbis, antissepsia prévia e cirúrgica. Realizou-se uma incisão pré retro 

umbilical com uma lâmina de bisturi3 24. Divulsionou o subcutâneo com uma tesoura 

de Íris até observar a linha alba. Elevou-se a musculatura com uma pinça de Allis e 

_______________  
 
3 Lâmina de bisturi aço carbono descartável, SteriLance Medical, Suzhou, Jiangsu - China   
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realizou uma incisão em estocada com a lâmina³ 15. Introduziu-se uma tesoura de 

Metzembaum para procurar por possíveis aderências e então ampliou-se a incisão. O 

corno uterino foi exposto para encontrar o ovário e para acessar o pedículo executou-

se uma fenestração no ligamento largo. Então, realizou-se a técnica das três pinças, 

posicionando três pinças hemostáticas de Halsted abaixo do ovário. Seccionou-se 

com um bisturi de lâmina³ 15 entre a segunda e terceira pinça, para oclusão dos vasos 

ovarianos é feito uma ligadura circular no sulco da primeira pinça e outra ligadura 

transfixante próximo da segunda pinça, ambas com fio absorvível poliglactina 9104 3-

0. Repetiu-se o procedimento no ovário contralateral.  

Para conseguir realizar o procedimento no corpo uterino, foi serrilhado de 

forma romba o ligamento largo do útero com uma pinça hemostática, para auxiliar na 

hemostasia. Então acima da cérvix foi realizada a técnica das três pinças citada 

anteriormente. Foi realizado uma omentopexia no coto uterino para auxiliar no 

processo de cicatrização. A aproximação da musculatura é realizada com padrão de 

sutura simples interrompido e o subcutâneo com padrão contínuo zigue-zague, ambos 

usando fio poliglactina 910⁴ 3-0. A dermorrafia foi feita com fio inabsorvível Nylon5 2-

0 em padrão simples interrompido.  

Após o procedimento foi receitado para o paciente cloridrato de tramadol 12 

mg, SID, durante 3 dias e meloxicam 0,2 mg BID, durante 4 dias. Indicado retorno 

para acompanhar a regressão da hiperplasia. 

Ao retorno do paciente foi observado que não houve regressão da hiperplasia 

fibroepitelial, então foi indicado a realização do tratamento farmacológico com 

aglepristone.  

O protocolo utilizado para o tratamento foi elaborado com base nos protocolos 

existentes citados anteriormente, sendo a aplicação de 10 mg/kg do fármaco, por via 

subcutânea no dia um e consecutivamente no dia dois. A próxima aplicação foi no dia 

cinco por fim no dia 14. Na última reavaliação observou-se que houve resposta 

positiva ao tratamento e regressão da hiperplasia (FIGURA 13). 

 

 

_______________  
 
4 Poliglactina 910, Shalon fios cirúrgicos ltda, São Luis de Montes Belos - GO 
5 Shalon fios cirúrgicos ltda, São Luis de Montes Belos, GO - Brasil   
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FIGURA 13 – EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA FELINA COM 
TRATAMENTO DE AGLEPRISTONE EM GATA ACOMPANHADO DURANTE O ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

   

FONTE: O Autor (2021). 
LEGENDA: A. Hiperplasia mamária antes de iniciar o tratamento. B. Regressão parcial após 

realização das primeiras três doses. C. Regressão total ao final do tratamento. 

 

4.2 SISTEMA OSTEOMUSCULAR 

 

As enfermidades do sistema osteomuscular representaram aproximadamente 

15% da casuística total, fazendo-se o segundo mais frequente quando comparado a 

outros sistemas / especialidades (TABELA 5).  O procedimento mais observado foi a 

colocefalectomia com 7 casos, representando 64% da casuística ortopédica. A técnica 

consiste na retirada da cabeça e colo do femorais. 

 

TABELA 5 - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS. ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL 
VETERINÁRIO DE PALOTINA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Procedimentos cirúrgicos Caninos Felinos Frequência relativa 

Colocefalectomia 4 3 64% 
Amputação de dígito 0 1 9% 
Osteossintese de fêmur 0 1 9% 
Osteossíntese de pelve 1 0 9% 
Retirada de implantes 1 0 9% 

Total 6 5 100% 

Fonte: O autor (2021). 
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A colocefalectomia é considerada uma artroplastia por excisão, utilizada para 

o tratamento de displasia coxofemoral, osteoartrite, afecção de Legg-Calvé-Perthes, 

fraturas da cabeça femoral ou do acetábulo, luxação coxofemoral e falha na 

substituição total da articulação coxofemoral (SCHULZ; DEJARDIN, 2003 p. 2043). 

As fraturas de cabeça femoral são consideradas fraturas articulares e, dentro 

os tipos de fraturas, podem ocorrer as que acometem a linha de crescimento ósseo. 

Tais fraturas são denominadas de Salter Harris e possuem classificações de acordo 

com a forma de ocorrência, sendo a tipo I, uma fratura ao longo da própria fise, tipo II 

ocorre na fise e uma porção da metáfise, tipo III cursa a fise e a epífise, tipo IV 

percorrem a epífise, atravessando a fise e a metáfise, ambas podem ser classificadas 

como fraturas articulares. A tipo V é descrita como a compressão da fise e VI a qual 

caracteriza por fechamento fisário parcial resultado de lesões (JOHNSSON; 

HOUTON; VANINI, 2005). 

Acompanhou-se o atendimento a uma fêmea canina, com seis meses de 

idade, da raça Boiadeiro Australiano e com peso de 10,7 kg.  A queixa principal foi de 

atropelamento por veículo e que a paciente apresentava impotência funcional no 

membro pélvico esquerdo.  O tutor relatou que administrou dipirona para o controle 

da dor. Ao realizar o exame físico observou a presença de hematoma em flanco 

direito. Durante o exame ortopédico evidenciou-se crepitação a manipulação em 

membro pélvico esquerdo e dor distal de fêmur e articulação coxofemoral. Na 

radiografia do membro pélvico foi evidenciado fratura de Salter Harris tipo I em epífise 

proximal de fêmur esquerdo (FIGURA 14). 

Segundo Johnson (2014) o procedimento cirúrgico adequado para fraturas 

fisárias femorais consiste na redução anatômica e estabilização com fios de Kirschner, 

para não interferir na função fisária. Entretanto no presente caso, devido ao longo 

tempo decorrido, causado por complicações que o paciente apresentou durante o 

internamento entre o diagnóstico e o procedimento, foi optado pela técnica de 

colocefalectomia. Esta técnica é uma opção quando já não é possível a redução da 

fratura devido o transcorrido já que em pacientes jovens a consolidação ocorre de 

forma rápida (SIMPSON; LEWIS, 2003). O procedimento consiste na retirada da 

cabeça e colo do fêmur para eliminar o contato ósseo e permitir a formação de uma 

pseudoartrose. Segundo Schulz e Dejardin (2003) a porção proximal do fêmur sofre 

remodelagem óssea. 
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FIGURA 14 – RADIOGRAFIAS DE UM CÃO COM FRATURA ACOMPANHADO DURANTE O 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

  

FONTE: O Autor (2021). 
LEGENDA: A. Radiografia craniocaudal de membro pélvico esquerdo – Observe a fratura de 
Salter Harris tipo I (seta). B. Radiografia médio lateral do membro pélvico esquerdo. 

 

Para a cirurgia a paciente foi posicionada em decúbito lateral direito, realizado 

a tricotomia, antissepsia do campo operatório e bandagem estéril na região do tarso 

aos dígitos. Para iniciar o procedimento a abordagem foi craniolateral à articulação 

coxofemoral com uma incisão medindo cerca de 5 cm. Foi divulsionado o subcutâneo 

e o tecido adiposo até a visualização da fáscia lata. A fáscia foi aberta com uma 

tesoura de íris, visualizando a inserção dos grupos musculares. Os músculos, glúteo 

superficial e médio, o tensor da fáscia lata e o bíceps femoral foram afastados com 

um afastador de Farabeuf. Afastou-se o glúteo profundo e visualizou a capsula 

articular que estava intacta. A mesma foi aberta com uma lâmina de bisturi³ 15 e 

posteriormente com uma tesoura de Metzembaum. Após a abertura foi possível 

visualizar a cabeça do fêmur separada do colo femoral na articulação. O ligamento 

redondo foi submetido à transecção e a cabeça femoral separada dos tecidos moles 

adjacente e removida. Para realizar a osteotomia do colo femoral, o fêmur deve sofrer 

rotação externa em 90°, de modo que a patela fique direcionada no sentido lateral, 

paralela à mesa cirúrgica, para facilitar a exposição e orientação da osteotomia 

(SCHULZ; DEJARDIN, 2003). Assim, o colo femoral foi isolado dos tecidos 

musculares e com um osteótomo 10, foi realizada a osteotomia. Os fragmentos do 

colo femoral foram removidos com o auxílio de uma goiva. Por fim foi aproximada a 
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musculatura com padrão sultan, o subcutâneo com padrão zigue-zague, ambos com 

fio de sutura absorvível poliglactina 910⁴ n° 3-0 e feita a dermorrafia com fio não 

absorvível Nylon⁵ n° 4-0 (FIGURA 15).  

 

FIGURA 15 – PROCEDIMENTO DE COLOCEFALECTOMIA EM UM CÃO COM FRATURA DE 
CABEÇA DE FÊMUR. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 

 
 

FONTE: O Autor (2021). 

LEGENDA: A. Observe a seta indicando capsula articular aberta demonstrando o local da 

osteotomia. B. Veja a seta indicando a cabeça do fêmur extirpada. 

 

Foi receitado no pós-operatório para a paciente, dipirona 500mg, BID, 5 dias, 

amoxicilina + clavulanato de Potássio 250mg, BID, 10 dias, carprofeno 75mg, SID, 5 

dias e Cloridrato de Tramadol, 80mg, BID, 4 dias. Após dez dias o paciente retornou 

para reavaliação e o tutor relatou que estava apoiando o membro e claudicava 

esporadicamente.  

 

4.3 ONCOLOGIA 

 

Os procedimentos oncológicos realizados totalizaram seis casos, resultando 

em uma frequência relativa de 7,6% dos casos. Todos foram acompanhados na 

espécie canina e o com maior incidência foi a biopsia excisional, com valores relativos 

de 60% dos casos (TABELA 6).  

As alterações pré-neoplasicas fazem parte do desenvolvimento tumoral, 

assumindo um importante papel clínico, sendo elas, a hiperplasia, metaplasia e a 
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displasia. Estes defeitos acarretam na interrupção do crescimento celular, morte 

celular, apoptose e reparo do DNA. (KUSEWITT, 2013). 

Segundo a etiologia do câncer, a carcinogênese é descrita como um processo 

de múltiplas etapas, que gradativamente as células vão adquirindo características 

malignas por meio de mutações genéticas progressivas e cumulativas. As neoplasias 

tem início em uma única célula, de qualquer tecido, que multiplica as mutações do seu 

DNA, causando crescimento celular desordenado e com capacidade de gerar 

metástases (ZUCCARI, 2016).   

 

TABELA 6 - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS. ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL 
VETERINÁRIO DE PALOTINA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Procedimentos cirúrgicos Caninos Felinos Frequência relativa 

Nodulectomia 3 0 60% 
Amputação de dígito* 1 0 20% 
Biopsia incisional de lipoma 1 0 20% 

Total 5 0 100% 

Amputação de dígito decorrente de mastocitoma* 
Fonte: O autor (2021). 

 

Dentre as neoplasias passíveis de ocorrência envolvendo o sistema 

tegumentar o mastocitoma é caracterizado como uma neoplasia maligna. Os 

mastócitos são células que participam do sistema e são encontradas no subcutâneo 

e nas mucosas dos animais. São derivadas das células-tronco hematopoiéticas, 

saindo da medula óssea como células indiferenciadas que assumem sua função 

somente após estarem em seus locais no hospedeiro. Desempenham uma função de 

resistência e defesa do hospedeiro. A proliferação desordenada de mastócitos, é 

reconhecido como mastocitoma (DALECK et al, 2016).  

Em um estudo retrospectivo realizado no Serviço de Oncologia Veterinária do 

Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, campus Curitiba de 1998 a 

2002, foram compilados dados de 333 cães acometidos por afecções neoplásicas, 

sendo a incidência de mastocitomas igual a 12% da população estudada (DE NARDI 

et al, 2002).  

Segundo Daleck et al (2016), os mastócitos encontrados na derme e 

subcutâneo são mais susceptíveis a eventos carcinogêneos, havendo também a 

possibilidade de encontra-los nos pulmões e no trato gastrointestinal, entretanto a 

susceptibilidade carcinogênea é menor.  
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Os mastocitomas se apresentam em forma cutânea e extracutânea. Os 

cutâneos têm uma aparência clínica variada, manifestando-se como nódulo, massas 

ou placas eritematosas, com grandes dimensões, firmes, ulceradas, aderidas e 

múltiplos nódulos, como também com características benignas como nódulo único, 

pequenos e macios, não aderidos e não ulcerados. A diferenciação entre a 

apresentação dérmica e subcutânea ocorre somente através da histopatologia 

(DALECK et al, 2016). 

Segundo Daleck et al (2016) a classificação histopatológica proposta por 

Patnaik et al é a utilizada por médicos veterinários para determinar o diagnóstico e 

prognóstico dos pacientes. Dividindo-se em mastocitomas de grau I, composto por 

mastócitos bem diferenciados, pequenas granulações intracitoplasmáticas confinadas 

a derme e com figuras de mitose raramente visualizadas. Grau II apresentam 

pleomorfismo moderado, núcleos arredondados com granulações intracitoplasmáticas 

com tamanho variado, entendem-se a derme profunda, subcutâneo e planos 

profundos, edema, necrose e hialinização de colágeno. O grau III são altamente 

celulares, núcleos vesiculares, arredondados e pleomórficos, contendo diversos 

nucléolos proeminentes, pode-se visualizar áreas de hemorragia, necrose, edema e 

hialinização do colágeno.  

O diagnóstico é feito através da Citologia Aspirativa por Agulha Fina, visto que 

seus grânulos são fáceis de visualizar no microscópio. Entretanto é necessário realizar 

a análise histopatológica para definir seu comportamento, prognóstico e estadiamento 

(MELO et al, 2013). O estadiamento é de 0 a IV, conforme a tabela a baixo (TABELA 

7). 

 

TABELA 7 – ESTADIAMENTO DO MASTOCITOMA. MASTOCITOMA CUTÂNEO EM CÃES: UMA 
BREVE REVISÃO, 2013. 

ESTÁDIO 0 Presença de tumor incompletamente excisado na derme, identificado 
histologicamente, sem envolvimento de linfonodo regional. 

ESTÁDIO I Presença de tumor confinado à derme, sem envolvimento de linfonodo regional 

ESTÁDIO II Presença de tumor confinado à derme, com envolvimento de linfonodos 
regionais. 

ESTÁDIO III Tumores dérmicos múltiplos, tumores grandes e infiltrativos com ou sem 
envolvimento de linfonodo regional. 

ESTÁDIO IV Qualquer tumor com metástase à distância, com envolvimento de sangue ou 
medula óssea. 

Fonte: Melo et al (2013). 

 

Daleck et al (2016) propõem que o tratamento pode ser realizado por uma 

técnica isolada, ou por um conjunto de técnicas em associação, como excisão 
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cirúrgica, quimioterapia, eletroquimioterapia e radioterapia. A excisão cirúrgica deve 

sempre respeitar as margens de segurança propostas de 3 cm nas laterais e pelo 

menos um plano profundo não comprometido. 

No HVP, foi atendido um paciente, fêmea, SRD, fêmea, com peso de 5,4 kg e 

nove anos e seis meses de idade. A queixa principal era de aumento de volume no 

membro pélvico direito com evolução de 18 meses de forma progressiva e lenta. No 

exame físico foi observado a presença de nodulação interdigital entre o 4° e 5° dígitos 

de consistência líquida, regular e não aderido.  

Com base nas evidências encontradas foi proposto a proprietária a realização 

dos exames complementares de CAAF, hemograma, radiografia de tórax e membro 

pélvico direito, e ultrassonografia abdominal. A citologia aspirativa como triagem 

neoplásica e o restante para encontrar possíveis metástases e alterações. As 

alterações encontradas na radiografia de membro pélvico direito foi o discreto 

aumento de volume de radiopacidade de tecidos moles adjacente à falange proximal 

e medial do quinto digito, enquanto na citologia aspirativa foi evidenciado celularidade 

compatível com mastocitoma. 

Ao definir o diagnóstico sugestivo, foi decidido realizar a excisão cirúrgica do 

nódulo, para enviar para histopatologia e corroborar o diagnóstico definitivo. Foi 

necessária uma amputação do quarto e quinto digito para a aquisição de margens 

seguras. 

 Para o procedimento cirúrgico o paciente foi posicionado em decúbito lateral 

esquerdo. Realizada a tricotomia e antissepsia previa e cirúrgica. A incisão de pele 

executou-se iniciando pela borda medial do quarto dígito, estendendo-se para 

próximo-dorsal até o terço proximal do quarto metatarso e a incisão foi continuada em 

dire  o lateral ao q into dí ito, formando  m “Y” in ertido.   incis o foi  nida na 

superfície plantar do 4° e 5° dígitos, de forma a removê-los por completo com sus 

coxins. O tecido subcutâneo foi divulsionado, para identificar o tendão digital comum, 

seccionando no quarto e no quinto dígito. Ao identificar o tendão flexor digital profundo 

ele foi seccionado em ambos os dígitos. O tecido muscular plantar foi isolado e 

seccionado. Os metatarsos quarto e quinto foram isolados, liberando-os dos tecidos 

moles adjacentes e serrados com uma serra óssea em sua porção média da diáfise. 

Após a liberação óssea, o tecido mole foi seccionado e liberou-se o conjunto contendo 

o quarto e quinto dígitos e os respectivos metatarsos. 
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A aproximação da musculatura se deu em padrão simples interrompido, o 

subcutâneo foi aproximado com padrão zigue-zague, ambos com fio absorvível 

poliglactina 910⁴ 3-0. A pele foi suturada com fio nylon⁵ 4-0 em padrão simples 

interrompido. 

 

FIGURA 16 – AMPUTAÇÃO DIGITAL PARA EXCISÃO DE MASTOCITOMA EM UM CÃO. ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
  

FONTE: O autor (2021). 

LEGENDA: A. Pré-operatório – Observe o aumento de volume interdigital. B. Quarto e quinto 

metatarsos após osteotomia (seta). C. Observe o sítio cirúrgico após a remoção do quarto e quinto 

dígitos (seta). 

 

O material excisado foi enviado para analise histopatológica, fechando o 

diagnóstico de mastocitoma grau baixo. No pós operatório foi receitado ao paciente 

omeprazol 10mg, BID, durante 10 dias, cloridrato de tramadol 40mg, BID, 5 dias, 

carprofeno 25mg, BID, 4 dias, amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg, BID, 10 

dias, Dipirona gotas, BID, 7 dias e ondansetrona, TID, durante 4 dias. Foi orientado 

ao tutor para manter o paciente em repouso, realizar a limpeza e troca de curativos a 

cada 24 horas e retornar após 15 dias.  

Ao retorno o paciente apresentava-se com boa deambulação e sem a 

presença de dor (FIGURA 17) 
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FIGURA 17 – PÓS OPERATÓRIO DE AMPUTAÇÃO INTERDIGITAL EM UM CÃO ACOMPANHADO 
DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 
2021. 

  
FONTE: O Autor (2021). 

LEGENDA: A. Cicatrização após 10 dias do procedimento. B. Paciente apoiando o membro após 22 
dias. 

 

4.4 CAVIDADES CORPORAIS E HÉRNIAS 

 

A Casuística relacionada às cavidades corporais e hérnias representam 

aproximadamente 6% do total de procedimentos acompanhados durante o estágio 

curricular obrigatório (TABELA 8). A maior prevalência de procedimentos foi em 

caninos com frequência de 75%. 

 

TABELA 8 - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ACOMPANHADOS REFERENTES A 
CAVIDADES CORPORAIS E HÉRNIAS. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO 
A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – HOSPITAL VETERINÁRIO DE PALOTINA – UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 

Procedimento cirúrgico Caninos Felinos Frequência relativa 

Herniorrafia diafragmática 1 0 25% 
Herniorrafia de flanco 0 1 25% 
Herniorrafia perineal 1 0 25% 
Laparotomia exploratória 1 0 25% 

Total 3 1 100% 

Fonte: O autor (2021). 
 

A hérnia é definida como uma protusão de um órgão ou parte dele através de 

um defeito na parede da cavidade anatômica em que se encontra. Para se caracterizar 
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como uma hérnia verdadeira ela é composta por um anel, saco hérniario e conteúdo 

herniado (READ e BELLENGER, 2003).  

Hernias perineais ocorrem devido ao enfraquecimento dos músculos do 

diafragma pélvico, permitindo a persistente distensão retal, comprometendo a 

defecação e o deslocamento caudal dos órgãos abdominais e pélvicos no períneo 

(RADLINSKY, 2014; MORTARI, 2005). 

 A predisposição é principalmente em cães, machos inteiros, a causa do 

enfraquecimento ainda não é esclarecida, mas acredita-se estar relacionada com 

hormônios masculinos, fraqueza muscular e hiperplasia prostática (RADLINSKY, 

2014; BELLENGER e CANFIELD 2009). 

 Segundo Radlinksy (2014) a hérnia perineal pode ser caracterizada como uni 

ou bilateral e os principais músculos do diafragma pélvico envolvidos é entre o 

elevador do ânus, esfíncter anal externo e o obturador interno.  

 Os principais sinais clínicos encontrados são tenesmo, constipação e o 

aumento de volume perineal e também caso haja protusão da bexiga para dentro da 

hérnia, se observa estranguria, disúria e anúria (READ e BELLENGER, 2003). Como 

conteúdo do saco herniário podem ser encontrados vesícula urinária, próstata, 

saculação, dilatação, flexura, desvio ou divertículo retal (MORTARI, 2005).  

 A conduta do tratamento é para aliviar ou prevenir constipações, disúrias e 

estrangulamento de órgãos. A herniorrafia é recomendada em todos os casos, as 

principais técnicas utilizadas são: técnica de reposição anatômica e a técnica de 

transposição do músculo obturador interno, retalho do músculo obturador interno e 

colocação de malha sintética. Durante a herniorrafia é recomendado realizar a 

orquiectomia do paciente, evitando-se futuras recidivas, visto que cães machos não 

castrados tem maior predisposição (RADLINKSY, 2014). 

 Durante o estágio foi atendido um cão, macho, de sete anos de idade, com 5,6 

kg. A queixa principal era aumento de volume perineal bilateral e tenesmo. Ao realizar 

o exame físico do paciente constatou-se hérnia perineal bilateral com conteúdo fecal 

retido.  

Na ultrassonografia abdominal as impressões diagnósticas revelam sinais de 

hérnia perineal com presença de seroma bilateral, bexiga e próstata em conteúdo 

herniário esquerdo e gás em lado direito, sem descartar encarceramento de alças 

intestinais. A alteração encontrada na radiografia abdominal, foi sugestiva de hérnia 
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perineal, com presença de bexiga, órgão parenquimatoso sugerindo próstata e alças 

intestinais.  

O paciente foi mantido dois dias sob cuidados de internamento, com realização 

diária de enemas, além de sondagem uretral para evitar estranguria.  

Foi recomendado realizar herniorrafia por reposição anatômica bilateral e 

orquiectomia do paciente (FIGURA 18). Para o procedimento, o paciente foi 

posicionado em decúbito ventral com a cauda fixada sobre as costas com a pelve 

elevada, realizada a tricotomia ampla da região, oclusão anal com bolsa de tabaco e 

o preparo asséptico para a cirurgia.  

O procedimento iniciou-se pela correção do lado esquerdo, com uma incisão 

elíptica ao lado esquerdo do ânus, divulsão subcutânea, identificação do saco 

herniário. Abertura do mesmo com uma tesoura de íris, drenado o seroma contido e 

identificado a presença de omento, bexiga e próstata. O conteúdo herniário foi 

reduzido manualmente com o auxílio de gaze para dentro da cavidade abdominal. 

Identificou-se a hérnia entre os músculos elevador do ânus e retococcígeo. 

Aposicionou-se as bordas herniarias com fio absorvível poliglactina 910⁴ 2-0 em 

padrão simples interrompido, de forma a aposicionar os músculos retococcígeos com 

elevador do ânus, retococcígeo com obturador interno e obturador interno com 

esfíncter anal externo. O subcutâneo foi reduzido com o mesmo fio em padrão zigue-

zague e a rafia da pele com fio nylon⁵ 4-0 em padrão simples interrompido 

Para a correção do lado direito fez-se uma incisão elíptica ao lado direito do 

ânus, divulsionou-se o subcutâneo, permitindo a identificação do saco herniário. O 

saco foi aberto com uma tesoura de íris, drenado o seroma e identificado a presença 

de omento e reto. O conteúdo herniário foi reduzido manualmente com o auxílio de 

gaze para a cavidade abdominal. Identificou-se a hérnia entre os músculos esfíncter 

anal externo e elevador do ânus. Fez-se a aposição das bordas herniarias com fio 

absorvível poliglactina 910⁴ 2-0 em padrão simples interrompido. Para a redução do 

subcutâneo e a dermorrafia foi seguido o mesmo padrão da correção contra lateral. 

Após o procedimento o paciente realizou a orquiectomia seguindo as técnicas 

das três pinças. 
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FIGURA 18 – HERNIORRAFIA PERINEAL BILATERAL EM UM CÃO ACOMPANHADO DURANTE 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

  

  

FONTE: O Autor. (2021). 

LEGENDA: A. Posicionamento para realização do procedimento – Observe a bolsa de tabaco 
indicada pela seta. B. Veja através da indicação da seta a redução manual do conteúdo para dentro 
da cavidade abdominal. C. Conteúdo herniário – Note a presença de omento indicado pela seta. D. 

Rafia de pele após hernirrafia bilateral. 
 

No pós-operatório foi receitado ao paciente cloridrato de tramadol 40 mg, BID, 

durante 5 dias, dipirona gotas, BID, 7 dias, lactulose líquida, BID, 5 dias, ondasetrona 

4mg, BID, 5 dias, omeprazol 10 mg, BID, 10 dias, meloxicam 0,5 mg, 3 dias, 

Stomorgyl®6, BID, 5 dias e amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg, BID, 7 dias. 

Foi recomendado ao tutor oferecer somente alimentação pastosa durante sete dias 

ao paciente, mantê-lo de colar elisabetano e realizar a limpeza da ferida e troca de 

curativo diariamente. 

_______________  
 
6 Espiramicina 150.000 UI + Metronidazol 25mg, Boehringer Ingelheim, São Paulo, Brasil 



43 
 

 

No retorno para acompanhamento verificou-se normoquezia e ausência de 

complicações no sítio cirúrgico, sem apresentações de sinais clínicos indicativos de 

complicações cirúrgicas. 

 

4.5 SISTEMA DIGESTÓRIO 

 

Os procedimentos relacionados ao sistema digestório totalizam 

aproximadamente 6% dos casos acompanhados, sendo a endoscopia gástrica a única 

que a incidência de execução foi maior que uma (TABELA 7). 

A endoscopia consiste em uma técnica minimamente ou não invasiva, que 

tem por finalidade acessar e visualizar órgãos ou cavidade corporal, sem necessitar 

de uma cirurgia (WILLARD e SCHULZ, 2014). É considerado como seu melhor 

potencial terapêutico a retirada de corpos estranhos (SILVA e MACHADO, 2015). A 

endoscopia digestiva pode ser dividida em endoscopia digestiva alta, que acessa 

esôfago, estômago e duodeno, e endoscopia digestiva baixa, acessando ceco, colón 

e reto (SANTOS et al, 2020). 

 

TABELA 9 - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GASTROENTERICOS 
ACOMPANHADOS. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021 – HOSPITAL VETERINÁRIO DE PALOTINA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Procedimento cirúrgico Caninos Felinos Frequência relativa 

Endoscopia gástrica 2 0 50% 
Profilaxia dentária 1 0 25% 
Retirada de CE linear 0 1 25% 

Total 3 1 100% 

Fonte: O autor (2021.) 

 

Silva e Machado (2015) citam que para a retirada de um corpo estranho, é 

necessário levar em consideração o formato do corpo, o local e o tempo, para 

conseguir prever riscos de perfuração. As vantagens da remoção endoscópica de 

corpos estranhos é o fato de ser mais rápido do que um procedimento de gastrotomia, 

causando menos estresse ao paciente, reduzindo o trauma tecidual e o tempo de 

recuperação. Em contrapartida a principal desvantagem é caso haja vários corpos 

pequenos a impossibilidade de remover todos (WILLARD e SCHULZ, 2014). 

Os principais sinais clínicos de obstrução por corpo estranho são anorexia, 

letargia, sialorreia, dor, regurgitação, êmese, tosse, disfagia e dispneia (CORRÊA, 

2002). 
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Foi atendido no HVP um cão, macho, da raça Boiadeiro Australiano, com cinco 

anos de idade, com peso de 25 kg, cuja a queixa principal era de ingestão de corpo 

estranho. Durante a anamnese o proprietário relatou que o paciente apresentava 

emêse. Foi recomendado a realização de hemograma completo, ultrassonografia 

abdominal e radiografia abdominal. 

As impressões diagnósticas encontradas no exame de imagem, sugeriam a 

presença de corpos estranhos gástrico sem processo obstrutivo e discreta quantidade 

em intestino delgado e grosso. No dia seguinte, houve piora do quadro clínico de 

diarreia líquida e vômito, foi realizado novamente a radiografia abdominal devido a 

sinais compatíveis de obstrução. Entretanto com o resultado do exame foi descartada 

a possibilidade.  

Devido ao quadro que o paciente estava apresentando, ele foi encaminhado 

para uma endoscopia digestiva alta para remoção de corpo estranho (FIGURA 19). 

Para realização do procedimento o paciente foi posicionado em decúbito ventral. Com 

o auxílio de um gastroduodenoscópio flexível com uso de pinça de corpo estranho 

retrátil e pinça Basket foi retirado a maior parte dos corpos estranhos, sendo eles 

pedaços de osso e pedras presentes no estômago, prevenindo de uma futura 

obstrução. Os fragmentos restantes continuaram o fluxo da digestão e foram expelidos 

pelas fezes. Ao receber alta foi receitado omeprazol 20 mg, SID, durante 7 dias, 

simeticona 40 mg, TID, por 3 dias, ondasetrona 8 mg, BID, por 3 dias, buscopan, BID, 

durante 3 dias e sucralfato 2 2g/10ml, TID, por 4 dias.  

Ao retornar para reavaliação o tutor relatou a presença de hematoquezia. 

Durante o exame físico foi constatado a presença de miíase próximo ao ânus. Foi 

realizada a retirada das larvas e então receitado Capstar® 57mg, SID, por 3 dias, 

cloridrato de tramadol 40mg, BID, durante 7 dias, omeprazol 20mg, BID, durante 10 

dias, amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg, BID, por 10 dias e limpeza 

adequada da ferida duas vezes ao dia.  
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FIGURA 19 – REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO POR ENDOSCOPIA GÁSTRICA EM UM CÃO. 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
 

FONTE: O Autor (2021). 
LEGENDA: Imagens da câmera de ultrassonografia A. Observe indicado pela seta a presença de 
pedras e ossos (corpo estranho). B. Note através da indicação da seta a pinça de corpo estranho 

retrátil. 

 

4.6 OFTALMOLOGIA 

 

A incidência de procedimentos oftalmológicos acompanhados durante o 

período referente ao estágio, resultaram em aproximadamente 6% da casuística total. 

A frequência relativa entre os procedimentos obteve resultados iguais, sendo dois 

casos de enucleação e dois de flap de terceira pálpebra, totalizando quatro cirurgias.  

A enucleação é o procedimento orbital mais comum praticado na medicina 

veterinária de pequenos animais. Suas principais indicações são de danos 

irreparáveis em córnea ou intraocular, endoftalmite, neoplasia intraocular, proptose 

severa, uveíte intratável e fase final do glaucoma. (SLATTER e BASHER, 2009).  

Segundo Cho (2008), todas as opções devem ser consideradas antes da 

enucleação, principalmente em olhos com visão em potencial, entretanto ela promove 

uma solução rápida à dor ocular e eliminação do tratamento tópico no olho afetado.  

As principais técnicas utilizadas são enucleação transconjuntival, enucleação 

lateral, enucleação transpalpebral (CAPLAN; YU-SPEIGHT, 2014), bem como 

também há diversas modificações das técnicas descritas levando em consideração a 

patologia, circunstância anatômica e preferência do cirurgião (CHO, 2008). 

A enucleação transconjuntival é a técnica mais comumente usada, tendo 

como uma das principais vantagens a redução da hemorragia durante o procedimento 
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(CHO, 2008). Embora apresente tal vantagem, uma complicação é a tração excessiva 

do olho, principalmente sob o nervo óptico, especialmente em gatos, pode lesar o 

quiasma óptico e causar cegueira no olho contralateral (SLATTER e BASHER, 2009). 

Chegou ao HVP, uma paciente canina, fêmea, da raça Pinscher, com 10 anos 

de idade e peso de 3,9 kg. A queixa principal era de glaucoma, o qual foi tratado por 

outro profissional com Xalatan®7 e o proprietário relatou que não houve melhora. 

Durante o exame físico notou-se que o olho direito estava buftálmico. Através dos 

exames complementares identificou-se alteração na pressão intraocular do olho 

direito, obtendo-se como resultado 37 mmHg, classificando-o como glaucoma 

(FIGURA 20). Segundo Slatter (2001), os valores de referência da pressão intraocular 

podem apresentar variações de acordo com a bibliografia consultada, embora a 

adoção dos valores de referência entre 14 e 24 mmHg são mais utilizados (SEVERIN 

1995).  

 

FIGURA 20 – PACIENTE COM BUFTALMIA ACOMPANHADO DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

  

FONTE: O Autor (2021). 
LEGENDA: A. Observe a buftalmia em olho direito. B. Além da bulftamia é possível observar 

hiperemia conjuntival  
 

O resultado do Teste de Schirmer e o teste de coloração por fluoresceína não 

foi evidenciado alterações. Foi recomendado ao paciente a realização de uma 

ultrassonografia ocular que obteve as seguintes impressões diagnósticas: alterações 

_______________  
 
7 Latanoprosta, Pfizer, Itapevi -SP 
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em câmera anterior e corpos ciliares condizentes com processo inflamatório e hifema, 

aumento do tamanho da córnea em olho direito, aumento das dimensões do bulbo 

ocular sugerindo buftalmia. Devido a não resposta ao tratamento tópico e a idade 

avançada, o paciente foi submetido a uma enucleação transconjuntival lateral do olho 

direito. 

Para a realização do procedimento o paciente foi posicionado em decúbito 

ventral, feita tricotomia ampla da região, antissepsia previa com clorexidine díluido. 

Com uma lâmina de bisturi³ 15 foi realizada uma cantotomia ampla de 1 a 2 cm para 

facilitar a exposição. A conjuntiva foi ancorada próximo ao limbo com uma pinça dente 

de rato e realizada uma incisão com lâmina de bisturi³ 15. Então, ampliou-se a incisão 

em todo os 360° da conjuntiva bulbar em torno do limbo usando uma pequena tesoura 

de íris. Ao nível da borda orbital, utilizou-se uma tesoura curva de Metzembaum para 

dissecar ventralmente através da conjuntiva bulbar ao espaço subtenoniana para 

expor os tendões do músculo extraocular e então realizar uma incisão nos mesmos 

com uma tesoura de Íris próximo ao globo. Com uma pinça hemostática de Halsted 

curva, prendeu-se o nervo óptico, músculo retrator bulbar e vasculatura associada, 

para então realizar a incisão dos mesmos com uma tesoura de Íris. Removeu a 

glândula lacrimal orbital e toda a conjuntiva, as nictitantes inteiras incluindo a 

cartilagem e a glândula lacrimal na base. Retirou-se as margens palpebrais com 

tesoura reta de íris a partir da cantotomia lateral. Realizou-se padrão de sutura simples 

contínuo com fio absorvível poliglactina 910⁴ 4-0 no periósteo da borda anterior da 

órbita, sutura do septo orbital no interior da pálpebra com o mesmo fio em padrão 

simples interrompido. O subcutâneo foi aproximado com o mesmo fio citado 

anteriormente em padrão zigue zague e o dermorrafia foi realizada com fio 

inabsorvível de nylon⁵ 4-0 em padrão simples interrompido (FIGURA 21).  

Todo o material removido foi enviado para o exame histopatológico, conforme 

citado por Cho (2008) para determinar o processo patológico e auxiliar no prognóstico. 

Foi receitado de pós-operatório a paciente Meloxicam 0,2, SID, 5 dias, Omeprazol, 

BID, 7 dias, Cloridrato de Tramadol 12mg, SID, 4 dias e Amoxicilina 250mg, BID, 7 

dias. 
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FIGURA 21 – ENUCLEAÇÃO TRANSCONJUNTIVAL LATERAL EM UM CÃO ACOMPANHANDO 
DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 
2021. 

  

  

FONTE: O Autor (2021). 
LEGENDA: A. Observe a incisão de 360° da conjuntiva bulbar indicada pela seta. B. Músculo 

extra ocular reto lateral (seta). C. Remoção da membrana nictitante (seta). D. Globo ocular 
enucleado. 

 

Após dez dias o paciente retornou para reavaliação e apresentava melhora do 

caso e boa resposta ao tratamento prescrito. 

 

4.7 SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO 

 

A cirurgia para correção da persistência do ducto arterioso (PDA) foi o único 

procedimento cardiorrespiratório acompanhado durante o período citado. 

O PDA clássico é o defeito cardíaco mais comum nos cães, causando um 

desvio da esquerda para a direita resultando em uma sobrecarga de volume e 

dilatação do ventrículo esquerdo. Esta dilatação distende o anel mitral e causa uma 



49 
 

 

regurgitação secundária, resultando em uma insuficiência cardíaca congestiva 

esquerda e edema pulmonar (MACPHAIL, 2014). 

Quando se aumenta a resistência vascular e a pressão pulmonar, 

ultrapassando o da circulação sistêmica o sangue não oxigenado se direciona para a 

aorta, resultando em um desvio reverso que normalmente ocorre a partir dos seis 

meses de vida (CANAVARI et al, 2015), não sendo possível a correção cirúrgica 

somente tratamento clínico (MACPHAIL, 2014).  

Normalmente, os pacientes são assintomáticos, entretanto em alguns casos 

podem apresentar sintomas como tosse, dispneia e edema, devido a insuficiência 

cardíaca congestiva esquerda. (MACPHAIL, 2014; CANAVARI et al, 2015). Durante o 

exame físico é possível encontrar achados condizentes com o desvio a esquerda, 

como um sopro contínuo e um choque de ponta esquerdo com frêmito palpável 

(MACPHAIL, 2014). 

Foi recebido no HVP por encaminhamento um paciente, cão, macho, da raça 

maltês, com peso de 5kg e com sete meses de idade já diagnosticado a uma semana 

com PDA por outro estabelecimento. Onde havia sido instituído o tratamento com 

pimobendam 0,25 mg/kg. Durante a anamnese o proprietário relatou tosse ao agitar-

se e cansaço fácil. No exame físico foi auscultado a presença de sopro cardíaco.  

Foi realizado os exames complementares de hemograma, perfil bioquímico, 

ultrassonografia, radiografia torácica, ecocardiografia e eletrocardiografia, para 

estadiamento quadro apresentado. Devido a idade do paciente ser acima de seis 

meses havia a suspeita de reversão da persistência e caso não tenha ocorrido o PDA 

reverso, a possível realização do procedimento de correção.  

Na radiografia foi constado cardiomegalia e imagem sugestiva de edema 

pulmonar cardiogênico. As alterações ecodopplercardiográficas associadas ao exame 

contrastado de microbolhas sugestivas de persistência de ducto arterioso clássica, 

definindo como uma persistência plausível de tratamento cirúrgico. Outros resultados 

da ecocardiografia sugestivos de insuficiência discreta da valva mitral, tricúspide, 

aorta e pulmonar, turbilhamento em valvas pulmonares e aórtica, hipertrófica 

excêntrica do ventrículo esquerdo, remodelamento cardíaco, hipertensão arterial 

sistêmica e edema. 

Após a confirmação por meio dos exames complementares, foi realizado o 

tratamento cirúrgico. O paciente foi posicionado na mesa cirúrgica em decúbito lateral 

direito, realizado a tricotomia ampla da região torácica esquerda, bem como a 
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antissepsia. Realizou-se uma incisão de pele no 4° espaço intercostal esquerdo. Fez-

se a divulsão do subcutâneo e incisão da musculatura. A abordagem torácica foi 

realizada com uma incisão com lâmina de bisturi 15³ e então ampliada com a mesma. 

Após visualizar os lobos pulmonares, umedeceu-se compressas fisiológicas e foram 

posicionadas, afastado as costelas com o afastador de Finochietto, rebatido 

caudalmente os lobos pulmonares e isolados com gazes, sendo possível visualizar o 

nervo vago. Iniciou-se a divulsão do nervo vago e então afastado dorsalmente com 

nylon⁵ para ancorar durante o procedimento e pinça hemostática de reparo. Após 

identificar a aorta, artéria pulmonar e o ducto arterioso persistente, iniciou-se a 

divulsão caudalmente, cranial e medial, respectivamente com pinça hemostática de 

Halsted. Ao completar a divulsão foi passado caudocranial um fio de nylon⁵ 2-0 com 

uma pinça hemostática de Halsted e realizado dupla ligadura, sendo uma próxima a 

aorta e a segunda próxima a artéria pulmonar. A cavidade foi lavada com solução 

fisiológica. Para realizar a aposição da incisão foi realizado pontos de ancoragem na 

musculatura envolvendo uma costela cranial e uma caudal com fio nylon⁵ 2-0 e 

inserido um dreno torácico. Após o recrutamento alveolar, foi fechado as suturas 

ancoradas em padrão interrompido simples. Aproximado a musculatura em padrão 

simples interrompido com poliglactina 910⁴ 3-0. Síntese do subcutâneo em padrão 

zigue-zague com o mesmo fio e a dermorrafia utilizando nylon⁵ 4-0 em padrão 

interrompido simples (FIGURA 22).  

No pós-operatório foi receitado amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg, 

BID, durante 6 dias, cloridrato de tramadol em gotas, TID, 5 dias, omeprazol 10 mg, 

BID, 6 dias, espironolactona 1 mg, SID, 30 dias e pimobendan 0,5 mg, BID, durante 

30 dias.  

Foi realizado uma nova ecocardiografia de controle após 15 que relatou 

ausência de fluxo entre artéria pulmonar e artéria aórtica evidenciando o resultado 

positivo do tratamento cirúrgico. 
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FIGURA 22 – CORREÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO DUCTO ARTERIOSO EM UM CÃO. ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO, 26 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

  

  

FONTE: O autor (2021). 
LEGENDA: A. Abordagem a cavidade. B. Divulsão do ducto arterioso – Note o nervo vago reparado e 

ducto arterioso indicado pela seta. C. Posicionamento para realizar a ligadura – Observe indicado 

pela seta os dois fios de nylon⁵ já posicionados para realizar a oclusão do ducto. D. Veja as ligaduras 

do ducto persistente concluídas indicada pela a seta. 
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5 CONDISERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio curricular obrigatório é um momento de suma importância na 

graduação do médico veterinário, pois permite colocar na prática os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso. Ao presenciar o dia a dia da rotina clínica é possível 

aprimorar estes conhecimentos e ter noção da realidade vivida pelos profissionais.  

A realização em um hospital veterinário escola fez com que eu acompanhasse 

a forma de atuar de diversos profissionais na área e aprender com todos eles. 

Também permitiu compreender como é o funcionamento de no que se refere a 

logística e equipamentos necessários para abranger a ampla variedade de casos 

apresentados no cotidiano. A escolha do local do estágio na instituição em que faço a 

graduação gera maior confiança na realização das atividades solicitadas. 
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