
Técnicas Cirúrgicas 
de 

Preparo de Rufiões



RESOLUÇÃO Nº 877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 

P Estes procedimentos cirúrgicos devem ser realizados em condições 
ambientais aceitáveis, com contenção física, anestesia e  analgesia 
adequadas, e técnica operatória que respeite os princípios do pré, trans 
e pós-operatório.

P CAPÍTULO I - Art. 2 – Preferencialmente deve-se realizar os procedimentos 
Cirúrgicos em  locais fechados e adequado para esta finalidade. 

P CAPÍTULO I - Parágrafo único - Devem ser respeitadas as técnicas de 
antissepsia nos animais e na equipe cirúrgica, bem como a utilização de 
material cirúrgico estéril  por método químico ou físico. 

P CAPÍTULO II - Art. 5 - §2 - São considerados procedimentos proibidos na 
prática médico-veterinária: castração utilizando anéis de borracha ou qualquer
procedimento sem o respeito às normas de antissepsia, profilaxia, 

anestesia e analgesia.



Detectação do cio de fêmeas domésticas

Machos com instinto genesíaco normal e incapazes de fecundar

P Favorecer a prática de inseminação

P Determinar momento adequado da cobertura

- Evitar a exposição de reprodutores

de alto valor à tramatismos



Técnicas cirúrgicas 

P Interrupção das vias normais de emissão dos espermatozoides

- Uretrostomia perineal, Caudepididimectomia

P Impedimento do ato sexual
- Retroflexão do pênis, Desvio peniano, Aderência peniana



Preparo
de 

Rufiões
em 

Equinos



Equinos

Retroflexão do pênis

Desvio do pênis  para a face caudal da bolsa 
testicular, por entre os funiculosespermáticos

+ Rápida e fácil execução

- Pode ocorrer trauma durante a monta



Uretrostomia perineal

Uretrostomia ao nivel da arcada isquiática : 
Pele; Tecido celular subcutâneo; 
Músculo bulbo-carvenoso; Uretra

Equinos

-Infecção ascendente
-Exteriorização do pênis
- Pode ocorrer trauma durante a monta



Deferentectomia  (vasectomia)

Ressecção bilateral de 2 – 3 cm na porção funicular do ducto deferente
Mediante acesso caudal da bolsa escrotal

Equinos

+ Impossibilidade de fecundação
- Exteriorização do pênis
- Pode ocorrer trauma durante a monta
- Copula
- DST



Ressecção total da cauda do epididimo 
- Acesso mediante 2 incisões na porção 
ventral do escroto

Caudepididimectomia

Equinos

+ Alternativa a deferentectomia
+ Impossibilidade de fecundação
- Exteriorização do pênis
- Pode ocorrer trauma durante a monta
- Copula
- DST



Preparo
de 

Rufiões
em 

Ruminantes



Anatomia



Deferentectomia  (vasectomia)

Ressecção bilateral de 2 – 3 cm na porção funicular do ducto deferente
Mediante acesso cranial  da bolsa escrotal

Ruminantes

RESOLUÇÃO Nº 877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 – Recomenda 
realizar preferencialmente este procedimento.
+ Impossibilidade de fecundação
- Exteriorização do pênis 
- Pode ocorrer trauma durante a monta
- Copula
- DST



Caudepididimectomia  (Epididimectomia) bilateral

Ressecção bilateral da cauda do epididdimo 
Mediante acesso ventral da bolsa escrotal

Ruminantes

RESOLUÇÃO Nº 877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 – Recomenda 
realizar preferencialmente este procedimento.

+ Alternativa a deferentectomia
+ Impossibilidade de fecundação
- Exteriorização do pênis 
- Pode ocorrer trauma durante a monta
- Copula
- DST



Aderência peniana

Mediante escarificação e fixação da face dorsal da tunica albuginea do penis
á parede ventral do abdômen

Ruminantes

RESOLUÇÃO Nº 877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 – Recomenda 
evitar a realização deste procedimento

+ Impede a Exteriorização do pênis
+ Impossibilidade de copula



Escarificação da túnica albuginea e corpo cavernoso do pênis.

Preparo de rufiões bovinos pela fixação do corpo do pênis na 
parede ventro-medial do abdome (Castro, Marçal e Filho, 1994).



Preparo de rufiões bovinos pela fixação do corpo do pênis na 
parede ventro-medial do abdome (Castro, Marçal e Filho, 1994).

Sutura em pontos simples separado da túnica albuginea e 
corpo cavernoso do pênis na parede abdominal ventro-medial.



Aderência peniana

Mediante escarificação e fixação da curvatura caudal da flexura sigmóide do pênis

Ruminantes

RESOLUÇÃO Nº 877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 – Recomenda 
evitar a realização deste procedimento

+ Impede a exteriorização do pênis
+ Impossibilidade de copula



Preparação de rufiões caprinos 
pela fixação da flexura sigmóide 

do pênis (Leon et. al, 1996).

Extremidade livre do pênis antes e 
após o procedimento cirúrgico. 



Penectomia

Ao nível do períneo entre o ânus e a bolsa testicular

Ruminantes

+ Impossibilidade de copula
- Procedimento radical



Amputação do pênis no bovino



Desvio lateral do pênis e do prepúcio

Mediante desvio do folheto prepucial, orifio do prepúcio e pele circundante

Ruminantes

+ Impossibilidade de copula
- Pode ocorrer trauma durante a monta
- Extensa e cruenta
- Desvalorização do couro





















Desmotomia apical

Mediante remoção de 2cm do ligamento apical

Ruminantes

+ Inovador
+ Impossibilidade de copula
- Pode ocorrer trauma durante a monta
+ Não Invasivo
+ Fácil execução



Desmotomia apical experimental em bovinos e efeitos  na indução 
do desvio peniano (Rabelo et. al., 2008.

Garroteamento da lâmina interna do prepúcio



Desmotomia apical experimental em bovinos e efeitos  na indução 
do desvio peniano (Rabelo et. al., 2008).

Isolamento e Identificação do ligamento apical peniano



Desmotomia apical experimental em bovinos e efeitos  na indução 
do desvio peniano (Rabelo et. al., 2008).

Secção do ligamento em um único ponto



Desmotomia apical experimental em bovinos e efeitos  na indução 
do desvio peniano (Rabelo et. al., 2008).

Remoção de fragmento (2cm) do ligamento apical peniano



Fixação da curvatura caudal da flexura sigmóide e miectomia do 
musculo retrator do pênis

Mediante Exteriorização da flexura sigmóide, miectomia do retrator do pênis
e fixação da curvatura caudal da flexura sigmóide do pênis

Ruminantes

+ Impede a Exteriorização do pênis 
+ Impossibilidade de copula



Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).

Bovino  após a tranquilização com cloridrato de xilazina.



Assepsia do campo operatório

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Tricotomia da área preparada para o procedimento cirúrgico.

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Protocolo anestésico com anestesia local infiltrativa.

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Exteriorização da flexura sigmóide do pênis durante o ato 
cirúrgico.

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Porção caudal da flexura sigmóide e tracionamento do 
músculo retrator do pênis.

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Miectomia parcial do músculo retrator do pênis

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Miectomia total do músculo retrator do pênis.

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Escarificação da porção caudal da flexura sigmóide do pênis

Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).



Fixação da Curvatura Caudal da Flexura Sigmóide 
Miectomia do Músculo Retrator do Pênis (Bezerra et. al, (2007).

Fixação da flexura sigmóide do pênis com pontos simples separado.
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