
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 

MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL NOS TRÓPICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOPEXIA E DEFERENTOPEXIA ASSOCIADAS À 

OMENTOPEXIA NA TERAPÊUTICA CIRÚRGICA DA HÉRNIA 

PERINEAL EM CÃES 

 
 

MARIO JORGE MELHOR HEINE D’ASSIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador - Bahia 
2009 



 ii

MARIO JORGE MELHOR HEINE D’ASSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOPEXIA E DEFERENTOPEXIA ASSOCIADAS À OMENTOPEXIA NA 

TERAPÊUTICA CIRÚRGICA DA HÉRNIA PERINEAL EM CÃES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal da Bahia, 
como requisito para obtenção do título de Mestre 
em Ciência Animal nos Trópicos, na área de 
Saúde Animal. 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. João Moreira da Costa Neto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador - Bahia 
2009 



 iii

AGRADECIMENTOS 
 
  
 
Ao meu orientador e amigo João Moreira, que é um grande exemplo de dedicação, 

competência e ética na profissão, e a amiga Alessandra Estrela, pelo apoio nas dificuldades e 

por sua mente brilhante. 

 

A minha amada família (Tom e Juliana).  

 

Aos meus colegas Guga, Júlia e Raquel, companheiros de jornada e amigos de verdade, e a 

Rafael Lyra, pela essencial participação no início desta pesquisa. 

 

Aos funcionários, residentes, estagiários e professores do Hospital de Medicina Veterinária da 

UFBA, que eu não tenho como agradecer por todos esses anos. 

 

A CAPES pelo apoio financeiro na realização desta pesquisa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“How many roads must a man walk down, 
before you call hin a man? 

How many seas must a white dove sail, 
before she sleeps in the send? 

Yes and how many times must cannonballs fly, 
before they’re forever banned? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowi’ in the wind” 

 
Bob Dylan 
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RESUMO 

 

Diversas técnicas cirúrgicas têm sido propostas para correção da hérnia perineal em cães e, 

independentemente do método utilizado, o risco cirúrgico relacionado ao estado clínico e 

idade do animal deve ser sempre considerado, tendo em vista que o comprometimento do 

trato urinário e/ou digestório é freqüente e o paciente geriátrico pode apresentar problemas 

múltiplos que afetam consideravelmente sua tolerância a anestesia, cirurgia e infecções. Neste 

contexto, objetivou-se avaliar o emprego da colopexia e deferentopexia associado à 

omentopexia como terapêutica cirúrgica alternativa em 30 cães idosos, comprometidos 

sistemicamente, portadores de hérnia perineal e anomalia retal concomitante. A análise dos 

casos permitiu verificar que a associação de procedimentos possibilitou a inspeção e avaliação 

dos órgãos abdominais, particularmente os implicados como conteúdo herniário; a restauração 

do formato linear do colo distal, reduzindo seu diâmetro e favorecendo o retorno a função 

normal; fixação eficaz e segura no reposicionamento da próstata e bexiga, evitando 

posteriores deslocamentos caudais; e satisfatória reparação tecidual e oclusão do defeito no 

diafragma pélvico. Desta forma, concluiu-se que a técnica cirúrgica proposta tem valor 

terapêutico quando empregado em cães idosos, comprometidos sistemicamente, portadores de 

hérnia perineal e saculação retal concomitante. 
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ABSTRACT 

 

Several surgical techniques have been proposed for perineal hernia correction in dogs and 

regardless of the used method the surgical risk related to clinical status and animal age should 

always be considered, since the involvement of the urinary tract and/or digestive tract is 

frequent and the geriatric patient can present multiple problems that significantly affect their 

tolerance to anesthesia, surgery and infections. In this context, this study aimed to evaluate the 

use of colopexy and deferentopexy associated with omentopexy as surgical alternative in 30 

elderly dogs, systemically compromised, patients with perineal hernia and concomitant rectal 

anomaly. The cases analysis showed that the new surgical technique proposed allowed the 

inspection and evaluation of abdominal organs, particularly those with hernial content 

involved; the distal colon linear format restoration, reducing its diameter and encouraging a 

normal function return, effectively setting and secure cranial prostate and urinary bladder 

repositioning, avoiding further caudal displacement; satisfactory tissue repair and defect 

occlusion of the pelvic diaphragm. Thus, it was concluded that the proposed procedure has 

therapeutic value when used in older dogs, systemically compromised, patients with perineal 

hernia and concomitant rectal sacculation. 

 

KEY WORDS: surgery, hernia, pexy, dog. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

      

 As hérnias perineais caracterizam-se pela ruptura da musculatura pélvica e protrusão 

de vísceras abdominais, provavelmente, resultado do enfraquecimento da musculatura e da 

separação das fáscias do diafragma pélvico, que favorecem o deslocamento caudal de 

estruturas anatômicas levando ao intumescimento perineal (FERREIRA & DELGADO, 

2003).  Ocorrem freqüentemente em cães machos, idosos, não castrados, nos quais as causas 

neurogênicas e atrofia muscular senil do diafragma pélvico são fatores predominantes, 

sugerindo-se o envolvimento hormonal (GILLEY et al., 2003). 

 Dentre os órgãos alencados como conteúdo herniário, encontra-se: gordura 

retroperitoneal, hematomas consolidados, fluído seroso, bexiga e/ou próstata e porções do 

intestino delgado (MORTARI & RAHAL, 2005). Estes últimos, quando comprometidos, 

provocam uma série de alterações sistêmicas que elevam o risco operatório. Adicionalmente, 

a coexistência de anomalias retais, como saculação e divertículo, são fatores implicados no 

insucesso da herniorrafia e devem sofrer correção cirúrgica (COSTA NETO et al., 2006; 

SOUZA & ABÍLIO, 2007). 

 O comprometimento do conteúdo herniário, estado geral e a idade do paciente devem 

ser fatores de fundamental importância no planejamento cirúrgico. A predisposição em 

animais geriátricos eleva o risco cirúrgico, pois estes comumente apresentam problemas 

sistêmicos que afetam consideravelmente sua tolerância a anestesias, cirurgias e infecções 

(COSTA NETO et al.,  2006; BARREAU, 2008). 

 Inúmeras técnicas cirúrgicas são propostas para o tratamento da hérnia perineal, 

apresentando adequações para cada caso, com vantagens e desvantagens no seu emprego. As 

duas técnicas mais utilizadas são a reaproximação tradicional ou anatômica e a técnica de 

transposição do músculo obturador interno (VAN SLUIJS & SJOLLEMA, 1989). Também se 
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incluem outras técnicas de herniorrafia utilizando a transposição do músculo semitendinoso 

(CHAMBERS & RAWLINGS, 1991), colocação de malha sintética (MATERA et al., 1981) 

ou biológica (DALECK et al., 1992) ou ainda uma combinação de técnicas. Procedimentos 

cirúrgicos que empregam o acesso perineal estão freqüentemente associados a dificuldade de 

execução, altas taxas de recorrência e complicações pós-operatórias (VAN SLUIJS & 

SJOLLEMA, 1989; BELLENGER & CANFIELD, 1998; FERREIRA & DELGADO, 2003).  

 A partir dos estudos realizados por Bilbrey  et al. (1990), quando avaliaram o emprego 

da deferentopexia no tratamento da herniorrafia perineal obtendo resultados promissores, 

pexias de órgãos abdominais têm sido propostas com o intuito de permitir o reposicionamento 

visceral e a correção dos transtornos causados pela projeção dos órgãos no diafragma pélvico, 

além de uma avaliação mais acurada das vísceras envolvidas.  

O reposicionamento vesical, conseguido mediante a deferentopexia, associada ou não 

a colopexia, realizada previa ou paralelamente a herniorrafia perineal, foi indicada para 

minimizar a pressão exercida no diafragma pélvico e prevenir posteriores deslocamentos 

caudais destas vísceras, diminuindo o risco de recidiva (BILBREY et al., 1990; BARREAU, 

2008). Paralelamente, a colopexia também se mostrou efetiva na redução de desvios, 

saculações e divertículos retais, reduzindo o diâmetro retal e restaurando o formato linear do 

colo (BRISSOT et al., 2004).  

O omento tem diversas aplicações clínicas e cirúrgicas devido as suas propriedades 

terapêuticas para reparação, revascularização e proteção de estruturas. Atualmente, inúmeros 

procedimentos cirúrgicos estão utilizando suas propriedades, com o objetivo de proporcionar 

melhor resolução de certos quadros patológicos (RUFFINI, 1992; FUJIWARA et al., 2003).  

Acreditamos que sua utilização para recobrimento das vísceras (BRISSOT et al., 2004) e 

preenchimento do canal pélvico, via intra-abdominal, possa permitir a reparação mais rápida 
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dos órgãos envolvidos, auxiliar na regressão do processo inflamatório local e ocluir o defeito 

no diafragma pélvico.   

Este estudo objetivou avaliar o emprego da colopexia e deferentopexia associado à 

omentopexia como terapêutica cirúrgica alternativa em 30 cães idosos, comprometidos 

sistemicamente, portadores de hérnia perineal e anomalia retal concomitante. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 HÉRNIA PERINEAL 

 

As hérnias perineais são o resultado do enfraquecimento e posterior ruptura ou 

separação de um ou mais músculos e da fáscia do diafragma pélvico, permitindo 

deslocamento caudal de estruturas anatômicas, desvio lateral ou dilatação do reto para dentro 

do períneo (FERREIRA & DELGADO, 2003; MORTARI & RAHAL, 2005).  

A hérnia perineal tem sido observada quase que exclusivamente em cães machos, não 

castrados, com idade entre 7 e 14 anos, porém, há relatos de acometimento antes dos cinco 

anos (DÓREA et al., 2002, GILLEY et al., 2003; MORTARI & RAHAL 2005).  Segundo 

Mann (1996), o acometimento de fêmeas representa somente 3% dos casos, e dentre os 

machos, 95% são inteiros. 

A herniação pode ser uni ou bilateral, sendo a maior parte unilateral e o lado direito 

mais acometido (HEAD & FRANCIS, 2002). Ao avaliar 24 cães portadores de hérnia 

perineal, Krahwinkel (1983) observou bilateralidade em 29% dos casos, sendo unilateral 

esquerda 16,5%, e direita 53,5%, demonstrando a predominância no lado direito. Esta 

preferência pelo lado direito, não apresenta um respaldo científico para sua ocorrência 

(MANN, 1996).  

As hérnias bilaterais são freqüentes, o que pode ser observada em estudo de Osher 

(1986) com 31 cães portadores de hérnia perineal, nos quais 54.7% eram bilaterais, ao passo 

que 29% era unilateral direita e 16,3% esquerda. Alguns autores afirmaram que, mesmo em 

casos de hérnia perineal unilateral, o lado contralateral apresenta-se frágil (RAISER; 1994; 

BELLENGER & CANFIELD, 1998; COSTA NETO et al, 2006).  
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Estudos internacionais apontam uma maior incidência de hérnia perineal nas raças 

pequinês e boxer, associando o fato a características anatômicas (MANN, 1996; SEIM III, 

2004). No Brasil, o estudo de Daleck et al. (1992) obteve predominância de cães sem raça 

definida. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO TOPOGRÁFICA 

 

Quatro tipos de hérnias ocorrem na região perineal do cão e, de acordo com sua 

localização, são classificadas em: isquiática, dorsal, caudal ou ventral. 

A hérnia perineal isquiática ocorre entre o ligamento sacrotuberal e o músculo 

coccígeo, sendo uma afecção pouco freqüente (SOUZA & ABÍLIO, 2007). Dorn et al. (1982) 

sugerem que o desenvolvimento dessa hérnia tem origem congênita, entretanto, Rochat et al. 

(1998), avaliando apenas dois cães portadores de hérnia perineal isquiática, a descrevem 

como uma afecção adquirida. 

Hérnia perineal dorsal também é pouco comum e ocorre entre o músculo coccígeo e 

elevador do ânus (SOUZA & ABÍLIO, 2007). A hérnia caudal, que é o tipo mais freqüente, 

ocorre entre o músculo elevador do ânus, esfíncter anal externo e obturador interno (DORN et 

al., 1982). A hérnia ventral é considerada rara, ocorre em posição ventral ao músculo ísquio-

uretral sendo mais atribuída a fêmeas por Dorn et al. (1982). 

Quanto ao tempo de acometimento, as hérnias perineais podem ser classificadas como 

de aparecimento recente ou crônico, sendo que o último tem grande concomitância com as 

patologias retais (KRAHWINKEL, 1983; DÓREA et al., 2002). 
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2.3 PATOGÊNESE  

 

A etiologia da hérnia perineal ainda é bastante discutida. Fatores como a contínua 

tensão na cavidade pélvica e lesões estruturais são unânimes entre os autores. Bellenger e 

Canfield (2003) apontam que uma junção de fatores estão relacionados com a formação da 

hérnia.  

Os fatores propostos incluem: prostatomegalia, que interfere na defecação 

(HOSGOOD et al., 1995); diarréia crônica devido ao alto parasitismo (POPOVICH et al. 

1994); constipação crônica que resulta em anormalidades retais (DIETERICH, 1975), 

existência de tumores anais, retopatias intercorrentes ou diverticulites (FERREIRA & 

DELGADO, 2003).  

Segundo Gilley et al. (2003), atrofia muscular senil do diafragma pélvico e causas 

neurogênicas são predominantes, principalmente, em cães machos idosos, sugerindo o 

envolvimento hormonal. Os autores aventam a possibilidade de que a deficiência de 

esteróides androgênicos provoque o relaxamento do diafragma pélvico, embora concentrações 

séricas de testosterona e estradiol 17-β em cães com hérnia perineal não difiram de cães 

machos normais com a mesma idade. 

Em estudo, Hayes e colaboradores (1978) observaram que o número de receptores 

androgênicos presente nos músculos elevador do ânus e coccígeo estavam diminuídos nos 

portadores de hérnia perineal em relação aos normais, sugerindo então a falta de estímulo 

androgênicos como o responsável pelo enfraquecimento da musculatura. Ventilou-se, 

também, a possibilidade de anormalidade genética na formação de tais receptores.  

Segundo White e Herrtage (1986), o desequilíbrio na proporção de andrógenos com 

relação a estrógenos e o aumento do número de receptores androgênicos estão envolvidos 

com alterações prostáticas, sendo a hiperplasia prostática benigna a mais comum. O hormônio 
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DTH (diidrotestosterona) é secretado pelos testículos em maior quantidade em cães idosos 

(KAY, 2003) 

O hormônio relaxina foi encontrado em grandes concentrações por Niebauer et al. 

(2005) no epitélio prostático e cistos paraprostáticos de cães portadores de hérnia perineal. 

Em outro estudo, Merchav et al. (2005) observaram maior quantidade de receptores de 

relaxina na musculatura do diafragma pélvico de cães portadores de hérnia perineal, se 

comparados a cães da mesma idade normais, indicando uma possível influência no 

enfraquecimento muscular. 

É freqüentemente relacionada na literatura o papel da próstata na etiologia da hérnia 

perineal.  Dieterich (1975) sugere que a prostatite crônica associada à irritação tecidual 

produza a maioria das herniações. Por sua vez, White e Herrtage (1986) responsabilizam a 

hiperplasia prostática benigna que causa tenesmo e constipação. Head e Francis (2002) 

afirmam que cistos paraprostáticos são grandes colaboradores para o desenvolvimento de 

hérnia perineal, principalmente em cães idosos, comprimindo uretra e colo, e causando disúria 

e tenesmo. Em concordância, Daleck et al. (1992) reconhecem o envolvimento da próstata 

hipertrofiada na hérnia perineal.  

De acordo com o estudo de Hosgood et al. (1995), que examinou radiograficamente 43 

cães com hérnia perineal para a avaliação do tamanho prostático, observou-se características 

de prostatomegalia em 70% dos casos. Outro estudo, feito por Maute et al. (2001), 

diagnosticou, através da ultra-sonografia retal e exames radiológicos, prostatomegalia em 

59% dos 32 cães do estudo. 

Em fêmeas algumas hipóteses são propostas, sendo mais comum a ocorrência de 

origem traumática. Relato de Menezes et al. (2007) sugere uma alteração estrutural do 

colágeno como possível causa para o defeito. Foi ressaltado por Seim III (2004) que o 
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ligamento sacrotuberal é maior nas fêmeas, como também, segundo Bellenger e Canfield 

(1998), o músculo elevador do ânus. 

 

2.4 CONTEÚDO HERNIÁRIO 

 

O conteúdo herniário é circundado por uma camada fina de fáscia perineal, tecido 

subcutâneo e pele (BELLENGER & CANFIELD, 1998). A bexiga, jejuno, próstata e/ou colo 

podem estar presentes no interior do saco herniário (FERREIRA & DELGADO, 2003). White 

e Herrtage (1986) observaram uma freqüencia de 20% para retroflexão da bexiga em seu 

estudo, condizente com Dupré et al. (1993), que, avaliando 60 cães, observaram alta 

freqüência de retroflexão de bexiga (25%) e próstata (25%) como conteúdo herniário. Em 

estudo, Hosgood et al. (1995) reportaram 25% a 43% de problemas prostáticos e 20% a 25% 

de retroflexão de bexiga, condição que pode causar comprometimento do trato urinário devido 

a obstrução uretral. 

Segundo Mortari e Rahal (2005), observa-se fluído seroso em quase a totalidade dos 

casos. Hematomas consolidados, fragmentos de gordura retroperitoneal em processo de 

necrose e reabsorção, saculação, dilatação, flexura, desvio ou divertículo retal também podem 

ser encontrados como conteúdo herniário. Ocasionalmente, apenas tecido adiposo e líquido 

formam o conteúdo. 

É freqüente a presença de porções intestinais no saco herniário, seja ele o desvio, 

saculação, divertículo ou mesmo intestino delgado (HOSGOOD et al., 1995; BELENGER & 

CANFIELD, 1998), sendo estas anomalias comuns principalmente em hérnias bem 

desenvolvidas (DÓREA et al., 2002). Segundo Orsher (1986), essa é uma condição grave que, 

se não tratada devidamente, pode levar a uma impactação fecal no interior da saculação e 
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posterior dificuldade de defecação, favorecendo a perda do reparo ventral e, portanto, 

predispondo recidiva após herniorrafia.  

 

2.5 SINAIS CLÍNICOS  

 

Os sinais clínicos mais freqüentemente apresentados, isolados ou em conjunto, são: 

constipação, obstipação, tenesmo, disquezia, diarréia, anúria e disúria (MANN, 1996; 

MORTARI & RAHAL, 2005). Outros sinais incluem: ulceração da pele suprajacente à 

tumefação e incontinência urinária (FERREIRA & DELGADO, 2003).  

Na maioria das vezes, os animais apresentam tumefação perineal redutível, 

comumente situada em posição ventro-lateral ao ânus. Alguns casos bilaterais podem 

evidenciar tumefação ventral, com projeção caudal (BELLENGER & CANFIELD, 1998; 

FERREIRA & DELGADO, 2003).  

Alterações neurológicas são incomuns e, geralmente, manifestam-se com 

incontinência fecal e flatulência, decorrentes da pressão exercida pelos órgãos herniados sobre 

o nervo retal caudal, resultando em incontinência do esfíncter anal externo (MANN, 1996; 

HEAD & FRANCIS, 2002). 

Animais portadores de hérnia perineal em associação com afecção prostática ou com a 

retroflexão da bexiga e próstata, freqüentemente, apresentam disúria, anúria, polaquiúria ou 

incontinência urinária, que são acompanhados de aumentos rápidos da concentração de uréia 

no sangue com subseqüentes polidipsia e vômito (BELLENGER & CANFIELD, 1998). 

Quando ocorre retroflexão da bexiga e seu deslocamento para dentro do saco herniário, a 

abrupta curvatura da uretra pode provocar dobramento suficiente para a oclusão do fluxo 

urinário (MANN, 1996; MORTARI & RAHAL, 2005).  
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Segundo Matthiesen (1989), pode ocorrer necrose da bexiga, em decorrência do tempo 

de obstrução e da distensão secundária à retroflexão. Hosgood et al. (1995) sugerem que o 

suprimento neurovascular da bexiga é comprometido, sendo que o processo de necrose pode 

levar, em casos mais severos, a eutanásia. A atonia, secundária à prolongada distensão e lesão 

neurovascular, pode resultar em incontinência urinária transitória ou permanente, 

conseqüentemente, a morbidade e mortalidade dos cães com hérnia perineal e retroflexão de 

bexiga é alta (BARREAU, 2008).  

Em estudo comparativo dos índices hematológicos e séricos entre cães portadores de 

hérnia com e sem retroflexão de bexiga e/ou próstata, Hosgood et al. (1995) observaram 

aumento significativo da concentração da uréia nitrogenada sérica (27,5 mg/dl contra 18 

mg/dl), creatinina sérica (3,1 mg/dl contra 0,9 mg/dl), fósforo sérico (6,0 mg/dl contra 3,5 

mg/dl), contagem de células brancas no sangue (24,2 x 103/l contra 11,0 x 103/l) e 

contagem de neutrófilos (16,6 x 103/l contra 7,9 x 103/l). 

A avaliação do risco cirúrgico preconizada por Pitrez e Pioner (2003), classifica o 

paciente com enfermidade sistêmica declarada e disfunção clara e evidente na classe III. No 

caso de apresentar descompensação funcional severa, é inserido na classe IV. Ambas as 

classes apresentam um alto risco cirúrgico.  

A terapia de urgência via drenagem da urina representa o procedimento padrão para a 

retroflexão da bexiga. Para tanto, há de se considerar que algumas das manobras 

habitualmente desenvolvidas não teriam indicação, como é o caso, por exemplo, da sondagem 

via uretral, visto que na hérnia perineal a flexão da uretra é fenômeno coexistente, logo teria 

maiores indicações a cistocentese (PARKS, 1981).  

Dieterich (1975) afirma que a retroflexão da bexiga, em associação ou não, com 

retroflexão da próstata, deverá ser considerada a necessidade de uma cirurgia de emergência.  
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2.6 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico deve ser baseado na história clínica, sinais clínicos e exame físico, 

quando necessário, exames radiográficos e ultra-som, uma vez que exames diagnósticos por 

imagem revelam com maior precisão o conteúdo herniário (MORTARI & RAHAL, 2005).  

Segundo Dieterich (1975), o diagnóstico torna-se mais difícil durante os primeiros 

estágios da doença, quando a hérnia ainda está em formação. No entanto, com a progressão 

dos sintomas e o aumento de volume em um ou ambos os lados do orifício anorretal, as 

possibilidades de um diagnóstico diferencial ficam reduzidas. 

A palpação retal é o exame mais importante, visto possibilitar a investigação das 

estruturas que formam o aumento do volume, verificar a presença de anormalidades anorretais 

e avaliar a proporção e textura prostática, caso haja envolvimento (BELLENGER & 

CANFIELD, 1998; BARREAU, 2008). A menos que a massa herniada esteja estrangulada, 

com o uso das pontas dos dedos médios, pode-se normalmente recolocar o conteúdo herniário 

em sua posição topográfica (DIETERICH, 1975). 

Radiografias simples podem indicar o posicionamento da bexiga, próstata, bem como 

deslocamentos ou dilatações retais, desde que o reto esteja preenchido por fezes (MORTARI 

& RAHAL, 2005). A posição exata da bexiga pode ser demonstrada pela cistografia 

(contraste positivo ou negativo). O contraste cistográfico positivo é mais valioso se feito com 

o paciente sondado para delinear todo o curso da uretra (WHITE & HERRTAGE, 1986). O 

aspecto radiológico mais consistente de retroflexão é a ausência das silhuetas da bexiga e 

próstata, na porção caudal do abdômen (FERREIRA & DELGADO, 2003). A ultra-

sonografia é efetiva na determinação dos conteúdos herniários, dispensando o exame 

radiográfico (MORTARI & RAHAL, 2005). 
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2.7 PATOLOGIAS RETAIS 

 

Autores como Raiser (1994) e Mann (1996) insinuam a influência de patologias retais, 

como saculação, desvio e divertículo retal, sobre a formação da hérnia perineal. Divertículos e 

saculações foram descritos por Ellison (1996) na ausência da hérnia perineal e possivelmente 

podem preceder a sua formação, porém, são encontrados mais comumente em hérnias 

crônicas se comparado a hérnias recentes (DÓREA et al. 2002), sugerindo que as patologias 

retais são conseqüência e não causa da hérnia perineal. Em contraposição, essas anomalias são 

sugeridas por Krahwinkel (1983) como secundárias a herniação devido ao afrouxamento 

anatômico provocado pela laceração da musculatura perianal como uma situação propicia a 

formação de saculação retal.  

Anomalias retais são freqüentemente observadas em cães portadores de hérnia 

perineal, sem, contudo, ser essa concomitância bem explicada. É importante entender que 

doenças retais e hérnia perineal são patologias que podem acontecer de forma independente 

no paciente canino. O tenesmo crônico e o aumento de volume prostático, que causam esforço 

contínuo devido ao acúmulo fecal, são citados por Bellenger e Canfield (1998) como 

prováveis fatores pré-disponentes para a formação de hérnia perineal e de doenças retais.  

Existem muitos enigmas em torno da etiologia e do desenvolvimento dessas patologias, sendo 

assunto de grande interesse na comunidade científica medica veterinária. 

Raiser (1994) e Costa Neto et al. (2006), defendem que a patologia retal, quando 

presente em concomitância a hérnia perineal, deve ser corrigida cirúrgicamente, devido a ser 

grande responsável por casos de recidiva. 

O desvio retal é descrito por Mann (1996) como a mais benigna dessas anomalias 

retais. Um segmento de intestino sofre desvio e se aloja no saco herniário devido ao defeito 

anatômico. No divertículo retal existe uma dilatação e protrusão da mucosa retal para o 
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interior do saco herniário, provocado pela laceração das camadas seromusculares da parede 

retal. A saculação é uma dilatação do lúmen retal na porção final do colo, que freqüentemente 

encontra-se ocupando o defeito herniário. A parede do colo pode estar distendida 

unilateralmente ou em toda sua circunferência. Em estudo recente, Bareau (2008), ao 

examinar 65 cães portadores de hérnia perineal através de palpação retal, concluiu que todos 

eles tinham em algum grau a saculação.  

 

2.8 TERAPÊUTICA  

 

Mesmo que medidas conservativas sejam apropriadas para alguns pacientes críticos ou 

terminalmente enfermos, portadores de hérnias perineais parecem não apresentar bons 

resultados a longo prazo com a utilização dessas medidas (MANN, 1996). Porém, devem ser 

recomendadas a fim de aliviar os sintomas no período pré-operatório (SOUZA & ABÍLIO, 

2007).  

A terapêutica clínica consiste em uso de lubrificantes e/ou emolientes para facilitar a 

eliminação das fezes (DEAN & BOJRAB, 1996; FERREIRA & DELGADO, 2003), uso 

periódico de enemas, utilizando solução salina morna, soluções oleosas, ou ainda, 

formulações comerciais são indicadas (SHERDING, 1998). 

Em casos de retroflexão de bexiga, a mesma deve ser descomprimida através de 

cateterização ou cistocentese caso necessário, porém o uso prolongado dessas manobras é 

contra indicado (DEAN & BOJRAB, 1996; FERREIRA & DELGADO, 2003).  

Em caso de patologias prostáticas é indicado tratamento clínico ou cirúrgico, 

principalmente porque alguns estudos indicam o aumento prostático como um fator 

predisponente ao tenesmo e a hérnia perineal (RAISER, 1994; COSTA NETO et al., 2006; 

SOUZA & ABÍLIO, 2007). 
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A terapêutica cirúrgica é indicada para a grande maioria dos casos de herniação 

perineal canina (MANN, 1996). É necessária uma avaliação meticulosa dos riscos cirúrgicos, 

pois muitos dos portadores de hérnia perineal possuem outras doenças intercorrentes e são 

cães idosos (SOUZA & ABÍLIO, 2007). 

No pré-cirúrgico, há restrições para o esvaziamento do colo, através do uso de enemas, 

devido ao aumento do risco de trauma retal e por tornar mais difícil a retenção das fezes 

durante o procedimento operatório. No pré-cirúrgico imediato, a ampola retal deve ser 

esvaziada manualmente (FERREIRA & DELGADO, 2003). 

A oclusão anal através de sutura em bolsa de fumo ou tampão retal é largamente 

utilizada durante procedimentos cirúrgicos, porém, Lorinson e Grosslinger (2002) avaliaram a 

taxa de infecção da ferida cirúrgica e observaram que, quando a oclusão anal não foi 

realizada, a taxa de infecção foi significantemente menor. 

O posicionamento em decúbito ventral é o mais utilizado, tendo o cuidado de manter o 

paciente protegido e bem acolchoado na região cranial das coxas, para evitar lesões na 

inervação femoral e fibular (FERREIRA & DELGADO, 2003). O decúbito dorsal em hérnias 

bilaterais e lateral no caso de correções unilaterais, foi proposto por Raiser (1995).  

As duas técnicas mais utilizadas para reparação do diafragma pélvico são a 

reaproximação tradicional ou herniorrafia clássica e a técnica da transposição do músculo 

obturador interno (VAN SLUIJS & SJOLLEMA, 1989; MORTARI & RAHAL, 2005; 

COSTA NETO et al., 2006). Outras técnicas de herniorrafia utilizam outras transposições 

musculares, malhas sintéticas (MATERA et al., 1981) ou biológicas (DALECK et al., 1992) 

para reforço da área. 

Segundo Ferreira e Delgado (2003), a herniorrafia clássica tem como principal 

vantagem a facilidade de execução e como desvantagens uma maior fragilidade da porção 

ventral da hérnia e a ocorrência de deformações anais temporárias, em especial em casos 
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herniorrafia bilateral, sendo, por conseguinte, mais freqüente a ocorrência de tenesmo e de 

prolapso retal. 

Alternativamente, propõe-se a técnica de transposição do músculo obturador interno, 

com o objetivo de fortalecer a região ventral da hérnia, onde mais freqüentemente se origina 

recidiva (ORSHER, 1986; VAN SLUIJS & SJOLLEMA, 1989; FERREIRA & DELGADO, 

2003, MORTARI & RAHAL, 2005; COSTA NETO et al., 2006). 

Orsher (1986) observou que a técnica de transposição do músculo obturador interno 

tem vantagens em relação a herniorrafia tradicional, a exemplo da diminuição da tensão da 

região ventral e, conseqüentemente, a diminuição da deformidade do esfíncter. Adjuntamente, 

o músculo obturador interno forma uma faixa muscular na porção ventral da hérnia que 

promove maior resistência a herniorrafia. A desvantagem deste procedimento, segundo 

Orsher (1986), é o aumento de flatulência pós-cirúrgica quando comparado a herniorrafia 

tradicional. As taxas de complicações pós-cirúrgicas estão entre 19 e 45%, baixas em 

comparação a herniorrafia clássica (28,6 a 61%).  A taxa de recorrência é baixa, oscilando 

entre 2,38% a 18,75%, em oposição à técnica clássica, que apresenta taxas na ordem dos 10% 

aos 46% (MORTARI & RAHAL, 2005).  

A transposição do músculo glúteo superficial, proposta por Weaver e Omamegbe 

(1981), é utilizada como alternativa à incorporação do ligamento sacrotuberal na herniorrafia 

clássica, nos casos em que o músculo coccígeo está severamente atrofiado, ou para 

possibilitar uma resistência adicional a herniorrafia tradicional. No estudo dos autores, a taxa 

de sucesso obtida com esta técnica foi de 64%.    

Segundo Larsen (1966), a hérnia perineal bem desenvolvida minimiza a possibilidade 

de reconstrução do diafragma pélvico pelo método tradicional, principalmente pela 

impossibilidade de restaurar vigor mecânico nestes tecidos. Desta forma, quando a hérnia tem 
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uma dimensão muito grande, que inviabiliza a aproximação dos tecidos sem criar uma tensão 

excessiva, recomenda-se a utilização de próteses sintéticas ou biológicas.  

Através deste método, Larsen (1966) e Matera et al. (1981) obtiveram resultados 

satisfatórios, usando malha de polipropileno, em forma oval, para adaptação às margens do 

orifício herniário. O colágeno dermal de suínos foi utilizado por Frankland (1986), peritônio 

bovino conservado em glicerina por Daleck et al. (1992) para reparação de hérnias perineais. 

Enxerto de fáscia lata autógena foi utilizada com sucesso por Bongartz et al. (2005), que não 

observou recidiva no seu estudo, porém, vale ressaltar o pequeno número de animais 

utilizados, doze.  

Apesar dos bons resultados relatados pelos autores, segundo Ferreira e Delgado (2003) 

a de se considerar a possibilidade de rejeição tanto da malha sintética quanto da biológica e 

irritação dos tecidos adjacentes. O risco de instalação de infecção ocorre devido à 

contaminação do enxerto, sendo prioritário o rigor na manipulação dos mesmos. 

Se constatada prostatomegalia, é indicada biópsia prostática (se a glândula estiver 

acessível) e a orquiectomia (MANN 1996; HEAD & FRANCIS, 2002) por reduzir a 

testosterona circulante e o volume prostático (FERREIRA & DELGADO, 2003). Embora 

Hosgood et al. (1995) questionem  a veracidade desta como tratamento da prostatomegalia, 

White e Herrtage (1986) e Mortari e Rahal (2005) observam uma redução da hipertrofia 

prostática benigna em 2 a 3 semanas e alta taxa de recorrência da hérnia perineal quando este 

procedimento não é efetuado, logo, são enfáticos no que se diz respeito a orquiectomia. Cães 

castrados não tendem a ter ruptura do diafragma pélvico, sendo que cães inteiros têm maior 

taxa de acometimento (2 a 2.7 vezes maior) e recidiva (BARREAU, 2008). Porém, Anderson 

et al (1998) atentam ao fato de a orquiectomia não prevenir o enfraquecimento muscular do 

diafragma pélvico. 
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Para casos de anomalias retais, a terapia cirúrgica se dá através da reparação das 

camadas seromusculares nos casos de divertículos (RAISER, 1994), técnicas que efetuam a 

ressecção e anastomose da porção defeituosa do colo (RAISER, 1994; COSTA NETO et al., 

2006) ou colopexia (BRISSOT et al., 2004) nos casos de saculação retal. Casos de desvios 

retais são corrigidos após a herniorrafia. 

Costa Neto e colaboradores (2006) avaliaram o tratamento cirúrgico simultâneo para 

reparação da hérnia perineal em 4 cães com saculação retal coexistente, empregando-se 

transposição do músculo obturador interno para restauração bilateral do diafragma pélvico e a 

ressecção do reto com tração através do ânus para correção da saculação retal.  Observaram 

que a realização simultânea dos procedimentos cirúrgicos permitiu uma adequada reparação 

do diafragma pélvico, sem índices significativos de complicações e reincidência, além de 

propiciar a resolução do problema em um só tempo, minimizando os custos operacionais e 

evitando a realização de procedimentos cirúrgicos subseqüentes. Porém, acrescentou que, em 

condições onde os pacientes apresentam complicações sistêmicas, sua aplicação deve ser 

ponderada e considerada com ressalvas.   

 

2.8.1  Pexias 

 

Pexias de órgãos abdominais têm sido reportadas como tratamento único ou adjuvante 

a herniorrafia perineal, principalmente em casos bilaterais, de grandes dimensões ou 

recidivos, com grandes benefícios terapêuticos e poucas complicações (BARREAU, 2008). 

Bilbrey et al. (1990) utilizaram a colopexia e deferentopexia associados à herniorrafia 

tradicional em quatro animais, a transposição do músculo obturador interno em três animais e 

como procedimento único em dois cães. Constataram que as complicações pós-operatórias 
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evidenciadas no estudo (tenesmo de variados graus e infecção da ferida cirúrgica) ocorreram 

em detrimento das técnicas empregadas para a reparação do diafragma pélvico.  

Sugerem que, em animais com retroflexão da bexiga e/ou próstata, os ductos 

deferentes e colo podem ser ancorados à parede abdominal após orquiectomia. De acordo com 

Bilbrey et al. (1990), a fixação do ducto deferente concomitante a herniorrafia minimizou a 

pressão exercida pela bexiga e próstata sobre o diafragma pélvico reparado, prevenindo 

futuros deslocamentos caudais destas vísceras e diminuindo o risco de recidiva. A colopexia 

auxiliou em casos de prolapso retal recidivante, saculação ou desvio significante do colo. 

Apesar de concluir que a deferentopexia e colopexia necessitam de mais estudos para a sua 

utilização como procedimento único, os dois animais tratados com a utilização desses 

procedimentos obtiveram resultados satisfatórios. 

Gilley et al. (2003) utilizaram a cistopexia e colopexia em um cão que apresentava 

disúria e prolapso retal após herniorrafia com transposição do músculo obturador interno. A 

cistopexia foi realizada aderindo-se a serosa e submucosa da bexiga no músculo transverso 

abdominal direito, contralateralmente ao procedimento da colopexia. O animal estava 

urinando e defecando normalmente passados 24 horas do tratamento cirúrgico. Os autores 

concluíram que a cistopexia e a colopexia podem ser usadas, conjuntamente, como tratamento 

único ou preliminar ao procedimento de reparação definitiva da hérnia perineal. Ainda 

afirmaram, com base nos resultados, que esta combinação pode ser muito útil quando a 

condição patológica envolve retroflexão da bexiga com interferência mecânica na micção, 

acompanhada de prolapso retal. 

Baseados nos resultados de Bilbrey et al. (1990), Gilley et al. (2003), Brissot, (2004) e 

Barreau (2008) a fixação da bexiga e do colo e o tratamento implementado para a próstata 

aumentaram as chances de resolução do quadro patológico. Esses autores relataram que a 

colopexia foi efetiva na redução dos desvios e saculações retais, reduzindo o diâmetro retal e 
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restaurando o formato linear do colo. O reposicionamento vesical preveniu disúria 

neurológica devido à diminuição do estrangulamento e pressão excessiva no diafragma 

pélvico. E ainda destacaram a maior praticidade na realização da herniorrafia devido à 

ausência de vísceras após a intervenção abdominal, o que tornou fácil a observação das 

estruturas anatômicas do períneo e, conseqüentemente, diminuiu o tempo cirúrgico e tornou a 

cirurgia mais acurada. 

Porém, a fixação direta da bexiga a parede abdominal pode acarretar problemas como: 

infecção em área suturada, formação de cálculos urinários, retenção urinária por interferência 

na contração normal, maior vulnerabilidade a injúrias traumáticas por estar afixada em 

posição anormal no caso de nova celiotomia (BILBREY et al., 1990). A laceração da parede 

da bexiga com posterior uroabdome, foi relatado por Barreau (2008) após cistopexia.  

Em estudo, Seim III (2004) tratou 9 cães portadores de hérnia perineal utilizando 

colopexia e deferentopexia como terapia cirúrgica única, obtendo bons resultados na correção 

do posicionamento vesical e prevenindo o prolapso retal, porém, o tenesmo não foi eliminado 

na maioria dos cães tratados. O autor concluiu que a defentopexia e colopexia têm pequeno 

valor terapêutico no tratamento de cães portadores de hérnia perineal extensa e complicada.  

Brissot et al. (2004) avaliaram em 41 animais, as técnicas de colopexia (41 animais), 

deferentopexia (32 animais), cistopexia (6 animais) e omentalização prostática (7 animais) 

como terapêutica cirúrgica prévia para a reparação do diafragma pélvico por transposição do 

músculo obturador interno. Em 37 cães (90%) ocorreu a resolução do problema. 

O omento tem diversas aplicações clínicas e cirúrgicas devido as suas propriedades 

terapêuticas. Atualmente, inúmeros procedimentos cirúrgicos estão utilizando as suas 

propriedades, a fim de proporcionar melhor resolução de certos quadros patológicos 

(RUFFINI, 1992). Vários trabalhos são citados em diversas modalidades cirúrgicas para 

comprovar sua capacidade em promover ou garantir aderências favoráveis, angiogênese, 
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drenagem linfática, proteção e combate a infecção e reconstituição de tecidos (FUJIWARA et 

al, 2003; BRISSOT et al., 2004).   

Bright e Thacker (1982) empregaram o omento para o reparo de hérnias 

diafragmáticas em cães, e observaram a formação local de aderências fibrosas bem 

vascularizadas, com perfeita oclusão do defeito diafragmático. 

 

2.9 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 

 

A herniorrafia perineal é um procedimento cirúrgico que apresenta altos índices de 

complicações e recidiva. A infecção da ferida cirúrgica e deiscência de sutura, foram 

apontadas por Burrows (1973) e Bellenger (1980) como as complicações mais comuns da 

herniorrafia perineal, acometendo aproximadamente 27% dos cães operados. Essa 

complicação se dá, principalmente, devido à proximidade da incisão cirúrgica ao ânus. Nesses 

casos, deve-se coletar material para realização de cultura e antibiograma, instaurar ou manter 

antibioticoterapia de amplo espectro até a possibilidade de terapia especifica (DEAN & 

BOJRAB, 1996). 

Durante o pós-cirúrgico é comum haver tenesmo provocado por dor, situação que 

requer tratamento com analgésicos e amolecedores fecais, ou por suturas que invadiram o 

lúmen retal durante o procedimento operatório, que têm de ser removidas (MORTARI & 

RAHAL, 2005). Dean e Bojrab (1996) relatam também a ocorrência de prolapso retal nos 

primeiros dias do pós-operatório, indicando redução manual e oclusão parcial do ânus com 

sutura em bolsa de fumo. 

Lesões ao nervo pudendo ou ao nervo retal caudal podem causar incontinência fecal e 

flatulência. Danos nervosos unilaterais são reversíveis em duas ou três semanas, enquanto 
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danos bilaterais severos ao músculo esfíncter anal externo ou nervosos, estão associados à 

incontinência fecal permanente (BRIGHT et al., 1998). 

A paralisia do nervo isquiático é causada por compressão do mesmo no momento da 

colocação da sutura no ligamento sacrotuberal. A sutura agressora tem que ser retirada, pois 

causa dor intensa e paralisia, podendo ser percebida logo após o retorno anestésico (DEAN & 

BOJRAB, 1996). 

Os problemas do trato urinário estão geralmente relacionados à retroflexão da bexiga, 

causando lesões neuromusculares e hiperdistensão por longos períodos. Dano uretral 

traumático, infecções, incontinência urinária, micção alterada, disúria, atonia e necrose vesical 

podem ocorrer (MORTARI & RAHAL, 2005; SOUZA & ABÍLIO, 2007). Também pode 

ocorrer insuficiência renal aguda em pacientes com doenças renais pré-existentes, causadas 

por excesso de medicamentos ou protocolos anestésicos contra-indicados (PITREZ & 

PIONER, 2003). 

Relato de Sereda et al. (2002) observou a obstrução da uretra após prostatectomia, 

causando disúria pós-cirúrgica. O diagnóstico foi obtido a partir da utilização de contraste 

positivo ao longo da uretra, após suspeita clínica.  

É necessário um bom conhecimento da anatomia do períneo, destreza cirúrgica, 

conhecimento e domínio das técnicas aplicadas para executar com pericia a abordagem mais 

indicada ao paciente, pois esses fatores são muito importantes na recorrência da patologia 

(SJOLLEMA & VAN SLUIJS, 1989; MORTARI & RAHAL, 2005; SOUZA & ABÍLIO, 

2007).  

Hérnias crônicas e de grande volume com retroflexão de bexiga e comprometimento 

sistêmico têm pior prognóstico em relação a hérnias pequenas e recentes (BELLENGER, 

1980).   
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3. ARTIGO CIENTÍFICO 

Colopexia e deferentopexia associadas à omentopexia  

na terapêutica cirúrgica da hérnia perineal em cães 

Colopexy and deferentopexy associated with omentopexy  

in the treatment of  perineal hernia in dogs 

RESUMO 

Diversas técnicas cirúrgicas têm sido propostas para correção da hérnia perineal em cães e, 

independentemente do método utilizado, o risco cirúrgico relacionado ao estado clínico e 

idade do animal deve ser sempre considerado, tendo em vista que o comprometimento do 

trato urinário e/ou digestório é freqüente e o paciente geriátrico pode apresentar problemas 

múltiplos que afetam consideravelmente sua tolerância a anestesia, cirurgia e infecções. Neste 

contexto, objetivou-se avaliar o emprego da colopexia e deferentopexia associado à 

omentopexia como terapêutica cirúrgica alternativa em 30 cães idosos, comprometidos 

sistemicamente, portadores de hérnia perineal e anomalia retal concomitante. A análise dos 

casos permitiu verificar que a associação de procedimentos possibilitou a inspeção e avaliação 

dos órgãos abdominais, particularmente os implicados como conteúdo herniário; a restauração 

do formato linear do colo distal, reduzindo seu diâmetro e favorecendo o retorno a função 

normal; fixação eficaz e segura no reposicionamento cranial da próstata e bexiga, evitando 

posteriores deslocamentos caudais; e satisfatória reparação tecidual e oclusão do defeito no 

diafragma pélvico. Desta forma, concluiu-se que a técnica cirúrgica proposta tem significativo 

valor terapêutico quando empregado em cães idosos, comprometidos sistemicamente, 

portadores de hérnia perineal e saculação retal concomitante. 

PALAVRAS CHAVE: cirurgia, herniorrafia, pexia, cão.  
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ABSTRACT 

Several surgical techniques have been proposed for perineal hernia correction in dogs and 

regardless of the used method the surgical risk related to clinical status and animal age should 

always be considered, since the involvement of the urinary tract and/or digestive tract is 

frequent and the geriatric patient can present multiple problems that significantly affect their 

tolerance to anesthesia, surgery and infections. In this context, this study aimed to evaluate the 

use of colopexy and deferentopexy associated with omentopexy as surgical alternative in 30 

elderly dogs, systemically compromised, patients with perineal hernia and concomitant rectal 

anomaly. The cases analysis showed that the new surgical technique proposed allowed the 

inspection and evaluation of abdominal organs, particularly those with hernial content 

involved; the distal colon linear format restoration, reducing its diameter and encouraging a 

normal function return, effectively setting and secure cranial prostate and urinary bladder 

repositioning, avoiding further caudal displacement; satisfactory tissue repair and defect 

occlusion of the pelvic diaphragm. Thus, it was concluded that the proposed procedure has 

therapeutic value when used in older dogs, systemically compromised, patients with perineal 

hernia and concomitant rectal sacculation. 

KEY WORDS: surgery, hernia, pexy, dog. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Diversos procedimentos cirúrgicos individualizados ou simultâneos têm sido 

propostos para correção da hérnia perineal em cães. A maioria deles preconiza a abordagem 

cirúrgica via região perineal para redução do conteúdo herniário e reparação do diafragma 

pélvico, empregando métodos como síntese associada ou não a transposições musculares 

(VAN SLUIJS & SJOLLEMA, 1989); enxertos sintéticos (MATERA et al., 1981) ou 

biológicos (DALECK et al., 1992) Entretanto, tais métodos freqüentemente estão associados a 

dificuldades de execução, altas taxas de recorrência e complicações pós-operatórias (VAN 
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SLUIJS & SJOLLEMA, 1989; BELLENGER & CANFIELD, 1998; FERREIRA & 

DELGADO, 2003).  

O comprometimento de órgãos do sistema digestório e/ou genito-urinário provoca uma 

série de alterações sistêmicas que elevam o risco operatório. A coexistência de anomalias 

retais, como saculação e divertículo, são fatores que podem comprometer a eficácia da 

herniorrafia e também devem sofrer correção cirúrgica (SOUZA & ABÍLIO, 2007). 

Adicionalmente, a predisposição em animais geriatras, que possuem baixa tolerância a 

anestesia, cirurgia e infecções, deve ser considerada (SOUZA & ABILIO, 2007). 

A partir dos promissores resultados obtidos com o emprego da deferentopexia ou 

cistopexia e colopexia no tratamento da herniorrafia perineal, abordagens abdominais e  

pexias têm sido propostas com o intuito de permitir uma avaliação mais acurada, o 

reposicionamento das vísceras envolvidas, bem como a correção dos transtornos causados 

pela projeção destes órgãos no diafragma pélvico (BILBREY et al. 1990; BRISSOT et al. 

2004).  

O reposicionamento vesical e prostático conseguido mediante a deferentopexia 

(BILBREY et al. 1990; BRISSOT et al. 2004; SEIM III, 2004; BARREAU, 2008) é indicado 

para minimizar a pressão sobre o diafragma pélvico e prevenir posteriores deslocamentos 

caudais destas vísceras, diminuindo o risco de recidiva. Paralelamente, a colopexia também se 

mostrou efetiva na redução de anomalias, como saculações, desvios ou divertículos retais, 

reduzindo o diâmetro retal e restaurando o formato linear do colo (BRISSOT et al., 2004; 

SEIM III, 2004).  

Estudos relatam a utilização, com sucesso, da omentopexia, em determinados 

procedimentos cirúrgicos (RUFFINI, 1992). As propriedades terapêuticas do omento se 

devem a sua capacidade de induzir reparação a partir da revascularização tecidual e atuar 

como barreira física, protegendo as estruturas (BRISSOT, 2004). Estes fatores podem 

contribuir significativamente para uma melhor e mais rápida resolução de certos quadros 

patológicos 
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A deferentopexia e a colopexia podem ser empregadas como tratamento único ou 

complementar à herniorrafia perineal, principalmente em casos bilaterais, de grandes 

dimensões ou recidivos, com grandes benefícios terapêuticos e poucas complicações 

(BARREAU, 2008).  

Nesse estudo objetivou-se avaliar o emprego da colopexia e deferentopexia associadas 

à omentopexia como terapêutica cirúrgica alternativa em 30 cães idosos, comprometidos 

sistemicamente, portadores de hérnia perineal e anomalia retal concomitante. 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

No período compreendido entre maio de 2004 e outubro de 2008 foram atendidos no 

Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia 67 cães, machos, 

portadores de hérnia perineal, dentre os quais, 30 foram selecionados para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Os critérios para seleção dos animais baseou-se na idade dos pacientes, superior a sete 

anos e na presença de alterações sistêmicas que os classificavam, segundo PITREZ & 

PIONER (1999), em pacientes de elevado risco cirúrgico. 

Foram avaliadas características clínicas relacionadas ao aumento de volume da região 

perineal, presença e tipo de conteúdo herniário, redutível ou não e presença de anomalias 

retais.  As alterações sistêmicas resultantes direta ou indiretamente da hérnia perineal foram 

confirmadas a partir de exames laboratoriais complementares relacionados à função renal e 

hepática (hemograma completo e bioquímicos). 

A terapêutica clínico-cirúrgica incluiu estabilização prévia do paciente. Animais com 

retroflexão de bexiga foram sondados para esvaziamento vesical. Na impossibilidade de 

sondagem imediata, realizava-se inicialmente, sob rigorosa técnica asséptica, cistocentese por 

via perineal, drenagem parcial de urina e posteriormente sondagem, até o total esvaziamento 

vesical. Realizava-se recondução do conteúdo herniário à cavidade abdominal e fluidoterapia 

de suporte com solução fisiológica ou ringer com lactato por período mínimo de 12 horas. Foi 
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instituída terapia antimicrobiana profilática a base de enrofloxacina (5 mg/kg bid) ou 

cefalexina (25 mg/kg bid) em associação com metronidazol (15 mg/kg bid) e terapia 

antiinflamatória a base de meloxicam (0,1 mg/kg Sid.).  

Os casos de retenção fecal, particularmente relacionados com saculação ou desvio 

retal, foram tratados mediante lavagem intestinal utilizando solução salina morna associada a 

glicerina. Após fluidoterapia, recomendava-se dieta liquida/pastosa rica em fibras e proteínas 

e administração de soro caseiro ad libitum. Os animais foram acompanhados diariamente e os 

procedimentos cirúrgicos efetuados no prazo máximo de 72 horas após o atendimento. 

Sessenta minutos antes do procedimento cirúrgico, os animais receberam medicação 

antimicrobiana (enrofloxaina 5 mg/kg) por via intra muscular. O protocolo anestésico incluiu 

a associação de cloridrato de acepromazina (0,05 mg/kg) e cloridrato de tramadol (2 mg/kg) 

como medicação pré-anestésica seguido de indução anestésica com propofol (5 – 10 mg/kg) e 

manutenção anestésica com isoflurano em circuito semi-aberto.  

O procedimento cirúrgico teve início pela orquiectomia aberta mediante incisão 

mediana pré-escrotal ou escrotal, exteriorização e exposição dos testículos. Posteriormente, 

realizou-se incisão da túnica vaginal parietal, estendendo-se no sentido do cordão espermático 

com posterior identificação dos componentes testiculares. O ducto deferente foi identificado e 

cuidadosamente separado do plexo pampiniforme. Sua obliteração foi feita individualmente, 

através de ligadura na sua porção caudal, empregando-se fios cirúrgicos de náilon 2-0, 

deixando-se os cabos dos fios longos. O plexo pampiniforme foi obliterado através de 

ligadura na sua porção cranial, empregando-se fios categute cromado 2-0. Seguiu-se a ablação 

do testículo, permanecendo-se apenas com o ducto deferente. O mesmo procedimento foi 

realizado no testículo contralateral. A orquiectomia pré-escrotal foi fechada com dupla sutura 

utilizando catgute 2-0 subcutâneo e náilon 2-0 na pele, enquanto que a orquiectomia escrotal 

foi deixada aberta para cicatrização por segunda intenção.  

          Após a orquiectomia, iniciou-se procedimento cirúrgico para celiotomia, empregando-

se incisão mediana ventral retro-umbilical. Após inspeção da cavidade abdominal caudal, 



 27

identificou-se o colo, bexiga, próstata e respectivos ductos deferentes. Os ductos foram 

moderadamente tracionados através dos canais inguinais, para que penetrassem na cavidade 

abdominal, sendo, neste momento, dissecados das adesões peritoniais até o nível da glândula 

prostática em sua posição anatômica. Ao término desta fase, iniciou-se a colopexia. 

Para realização da colopexia, a porção final do colo foi tracionada cranialmente, 

estimando-se uma área de adesão entre sua borda anti-mesentérica e a parede abdominal 

média latero-dorsal esquerda. Nesta área, após escarificação da serosa do colo e incisão 

transversal no músculo transverso abdominal, realizou-se a pexia, empregando-se sutura de 

Wolf, em dupla camada, com fios de náilon nº 2-0.  

Em seguida, deu-se inicio a deferentopexia, baseada na técnica proposta por 

BILBREY et al. (1990). Moderada tração cranial foi aplicada em cada ducto deferente para 

tracionar a bexiga e próstata. Na face interna da parede abdominal lateral média esquerda, 

duas incisões paralelas foram feitas no músculo transverso, por meio de uma pinça 

hemostática de crile curva criou-se um túnel sob o mesmo, em direção crânio-caudal. O ducto 

deferente foi pinçado, tracionado sob o túnel e rebatido por sobre ele, sendo fixado através de 

sutura em “X” à parede abdominal, utilizando-se fios de náilon 2-0 ou 0. Procedimento 

idêntico foi realizado no lado contra-lateral. 

A omentopexia foi realizada através de um flap pediculado de omento maior, que 

recobriu a bexiga e próstata e foi fixado ao diafragma pélvico, através de pontos simples 

separados, utilizando-se fio de náilon 2-0, de forma a obliterar a falha muscular.  

         A síntese da cavidade abdominal foi realizada com fio absorvível, empregando-se sutura 

em “X” para parede abdominal, sutura intra-dérmica para redução do sub-cutâneo e sutura 

simples com fio de náilon para síntese de pele. 

No pós-operatório, foi mantida a antibioticoterapia anteriormente prescrita por um 

período de 7 a 10 dias, como também a terapia antiinflamatória e instituiu-se terapia 

analgésica com cloridrato de tramadol (2 mg/kg bid por três dias). Adicionalmente, foi 
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indicada dieta rica em fibras, uso de lubrificantes intestinais ou emolientes fecais, método de 

restrição e curativo local até a retirada da sutura, no 10º dia pós-operatório.  

Avaliações clínicas foram feitas aos três, dez, trinta e sessenta dias de pós-cirúrgico. 

Após esse período, informações foram adquiridas por via telefônica ou visitas esporádicas. Os 

proprietários e/ou responsáveis foram questionados quanto ao comportamento do animal, 

reações dolorosas, atitudes de postura ao defecar e urinar e aspecto, coloração e volume das 

fezes e urina. Os animais foram acompanhados periodicamente até dezembro de 2008.  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Todos os animais estudados apresentavam alterações sistêmicas referentes ao quadro 

de obstrução urinária com conseqüente injúria renal, condição que não recomendava a 

realização de procedimentos cirúrgicos longos e complexos, relacionados à reparação do 

diafragma pélvico e serviram de objeto de estudo para avaliação da técnica proposta. 

  O tempo de acompanhamento variou de trinta dias a três anos com média de 11 

meses. A faixa etária incluiu animais de sete a 14 anos, sendo a média de idade dos animais 

estudados igual a 10 anos. Estes achados corroboram com a literatura consultada que 

classifica a hérnia perineal como patologia freqüente em animais idosos (MORTARI & 

RAHAL 2005; BARREAU, 2008). O paciente geriátrico, com certa freqüência, apresenta 

problemas múltiplos que podem afetar significativamente a sua tolerância a anestesia e 

cirurgia (HOSGOOD et al., 1995; SOUZA & ABÍLIO, 2007). Em concordância, os resultados 

obtidos neste estudo, a partir da avaliação clínica-cirurgica dos pacientes, indicaram que o 

envelhecimento é um processo que reduz a capacidade do indivíduo de manter a homeostasia 

durante estresses fisiológicos internos e ambientais externos, acarretando uma maior 

vulnerabilidade a doenças com uma menor resposta orgânica. Essas peculiaridades apontam 

com clareza a extrema cautela que deve cercar a avaliação desses pacientes, quando 

candidatos a cirurgias mais complexas.  
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 O aumento de volume perineal foi observado bilateralmente em 19 casos (63,27%), 

unilateral direito em seis casos (19,98 %) e em cinco casos unilateral esquerdo (16,65%). 

Diante do significativo percentual de hérnias unilaterais (36,63%) verificou-se que o 

procedimento cirúrgico proposto também minimizou o risco de nova formação herniária no 

lado contralateral. Fato freqüentemente observado pós redução unilateral, devido a fragilidade 

muscular na região contralateral resultando em maior predisposição a ocorrência desta 

alteração (RAISER; 1994; COSTA NETO et al., 2006). 

 A retroflexão da bexiga é uma condição que causa abrupta curvatura uretral 

provocando oclusão parcial ou total do fluxo urinário, distensão vesical, comprometimento do 

suprimento neurovascular e atonia, com conseqüente elevação das concentrações séricas de 

uréia e creatinina e dos índices de morbidade e mortalidade dos cães com hérnia perineal 

(WHITE & HERTAGE, 1986; HOSGOOD et al., 1995). Tal alteração foi observada em 26 

animais (86,58%), resultando em significativa complicação sistêmica a partir de modificações 

no padrão bioquímico renal que sabidamente elevam o risco cirúrgico (PITREZ & PIONER, 

2003).   

Nesse estudo não foi possível esclarecer a divergência literária acerca da etiologia da 

anomalia retal, se primaria ou secundaria ao processo herniário. O tenesmo, que é relacionado 

à prostatomegalia por BELLENGER & CANFIELD (1998) e às dilatações retais por RAISER 

(1994), parece ser fator contribuinte em ambas as patologias, porém, nem todo o portador de 

hérnia perineal tem hiperplasia prostática (MAUTE et al., 2001) e saculação retal, sendo esta 

uma alteração mais relacionada a hérnias bem desenvolvidas por DALECK et al. (1992). Por 

outro lado, KRAHWINKEL (1983) refere que a fragilidade da musculatura perineal lesionada 

propicia a formação da saculação retal, porém, por muitas vezes a saculação retal é 

encontrada sem que o animal apresente hérnia perineal.  

O protocolo de emergência preconizado no primeiro atendimento, para desobstrução 

uretral urinária e medidas instituídas, mostrou-se eficiente para estabilização do paciente. A 
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drenagem da urina, como medida prioritária, conforme relata WHITE & HERRTAGE (1986), 

foi obtida mediante sondagem vesical, ao contrário do que é preconizado por PARKS (1981), 

onde a cistocentese figura como única opção viável. Tal manobra somente foi realizada em 6 

animais (19,98%), anteriormente à sondagem uretral para completo esvaziamento vesical e 

reposicionamento da bexiga.  

A orquiectomia foi realizada em todos os animais, com objetivo de reduzir os riscos de 

reincidência, devido a um dos fatores etiológicos, propostos por DALECK et al. (1992), que 

reconhecem o envolvimento da próstata hipertrofiada nos animais com hérnia perineal. 

Realizada em uma primeira fase do procedimento cirúrgico, a orquiectomia permitiu a 

preparação dos ductos deferentes para posterior fixação intra-abdominal. A permanência dos 

cabos de fios longos deixados no momento da obliteração distal, auxiliou a visualização e a 

execução de manobras referentes à deferentopexia.  

O acesso cirúrgico via abdominal mediano ventral, assim como também evidenciado 

por BILBREY et al. (1990), BRISSOT et al. (2004) e BARREAU (2008), permitiu a inspeção 

e avaliação mais acurada da cavidade abdominal e de seus órgãos, particularmente em bexiga 

e próstata, evidenciando lesões deletérias causadas pela retroflexão, compressão e 

permanência destes órgãos como conteúdo herniário. Foram observados abscessos prostáticos 

em dois casos, sendo que um deles apresentava peritonite severa tratado com copiosa lavagem 

abdominal utilizando solução fisiológica. Em dois casos, neoplasias foram identificadas 

comprometendo baço e rim, sendo realizada a exérese dos mesmos. 

A tração cranial do colo, obtida pela colopexia (Figura 1B), em um primeiro momento, 

proporcionou a restauração do seu formato linear, reduzindo seu diâmetro e proporcionando 

satisfatória evacuação. Porém, em um segundo momento, notou-se em 13 casos (43,29%), 

nova dilatação em colo distal, além da persistência do tenesmo, também evidenciado por 

SEIM III (2004), que observou em 55% dos casos. Tais achados caracterizam a técnica como 

paliativa, porém, em virtude da característica clínica dos pacientes, pode ser empregada por 
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minimizar os sintomas e permitir o emprego de terapias alternativas, como manejo dietético e 

uso de lubrificantes intestinais.  

 

 
  
Figura 1 – Colopexia e deferentopexia associadas à omentopexia na terapêutica cirúrgica da 
hérnia perineal em cães. Em A, manobra cirúrgica para preservação do ducto deferente durante 
orquiectomia. B - Aspecto final da colopexia após realização de sutura de Wolf em dupla 
camada. C - Aspecto final da deferentopexia após fixação abdominal bilateral. D - Manobra 
cirúrgica para omentalização dos órgãos e do canal pélvico. 

A deferentopexia (Figura 1C) mostrou-se eficaz e segura no reposicionamento e fixação 

da próstata e bexiga sem apresentar riscos de complicações referentes a infecção local, 

laceração de parede vesical, formação de cálculos e interferência na contração vesical, 

notadas na cistopexia por BILBREY et al. (1990). Após o reposicionamento vesical, em 

concordância com BARREAU (2008), todos os animais demonstraram micção satisfatória, 

sendo a incontinência urinária observada em oito casos (26,64%). No vigésimo dia de pós- 

cirúrgico, em apenas um caso (que já apresentava o sinal clínico no momento do primeiro 

atendimento) o quadro persistiu. Cães com retroflexão de bexiga podem desenvolver atonia 

ou incontinência urinária, transitória ou permanente, dependendo da severidade do dano 
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causado aos nervos e vasos pélvicos, ao tempo de compressão e distensão da bexiga 

(MORTARI & RAHAL, 2005).  

A utilização do omento para recobrimento das vísceras e preenchimento do canal pélvico 

(Figura 1D) baseou-se e corroborou com os autores consultados (RUFFINI, 1992; BRISSOT 

et al., 2004), os quais sugerem que suas propriedades podem ser úteis em procedimentos 

cirúrgicos nos quais sejam necessários o favorecimento de aderências, angiogênese, drenagem 

linfática, combate a infecção e reconstituição de tecidos. Tais características terapêuticas, 

mostraram-se fundamentais na técnica cirúrgica proposta, não só para a oclusão do defeito no 

diafragma pélvico, mas também para promoção da neovascularização e reparação dos órgãos 

envolvidos, particularmente da bexiga, assim como para propiciar a drenagem linfática da 

região pélvica e auxiliar a regressão do processo inflamatório local. 

O reposicionamento cranial da bexiga e da próstata, conseguido mediante a fixação 

dos ductos deferentes à parede abdominal lateral, assim como observado por BILBREY et al. 

(1990), BRISSOT et al. (2004) e BARREAU (2008), preveniu posteriores deslocamentos 

caudais destas vísceras minimizando a pressão exercida no diafragma pélvico e, diminuindo o 

risco de recidiva. Um dado importante não citado na literatura consultada é a persistência do 

volume na região perineal, devido à flacidez da pele nas hérnias bem desenvolvidas. Este 

defeito estético diminui gradativamente ao longo do período pós-operatório, sem nenhum 

comprometimento sistêmico. 

O procedimento cirúrgico proposto mostrou-se de fácil operacionalidade e rápida 

execução, não necessitando de instrumentos especiais ou de manobras complexas para sua 

realização. As complicações observadas no pós-operatório (deiscência de sutura, 

incontinência urinária e tenesmo) foram discretas e menos significativas do que aquelas 

encontradas por outros métodos de reparação perineal. A infecção e deiscência da sutura, 

complicações comuns nas herniorrafias perineais segundo BELLENGER (1980), 

incriminadas pela proximidade da ferida cirúrgica com o ânus, não foram evidenciadas. O 

único caso de deiscência observado resultou da automutilação e a infecção não esteve 
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presente. Prolapso retal, incontinência fecal e disúria não foram observadas. A persistência do 

tenesmo, complicação pós-operatória freqüente em herniorrafias perineais, foi contornado 

através do manejo clínico. 

As taxas de recorrência da hérnia perineal, após herniorrafia perineal, variam segundo 

SOUZA & ABÍLIO (2007), entre 0 e 46%. Nesta pesquisa, tivemos 13,32% (4 casos) de 

recorrência, 2 animais apresentaram nova retroflexão de bexiga no décimo quinto e vigésimo 

oitavo dia após a cirurgia respectivamente, sendo que em um dos casos, identificou-se, em 

nova celiotomia, a ruptura dos ductos deferentes. Outros dois animais, portadores de hérnia 

unilateral, 30 e 120 dias após a cirurgia, respectivamente, apresentaram nova herniação no 

lado contra lateral. Para reversão deste quadro, empregou-se a herniorrafia perineal com 

transposição do músculo obturador interno, conforme preconiza VAN SLUIJS & SJOLLEMA 

(1989). Tal evidência fortalece a afirmativa de que a técnica proposta também pode ser 

empregada como tratamento preliminar à correção do diafragma pélvico, conforme cita 

BRISSOT et al. (2004). 

 

3.4 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a colopexia 

e deferentopexia associadas à omentalização, mostra-se de fácil operacionalidade e rápida 

execução e apresenta significativo valor terapêutico no tratamento de cães portadores de 

hérnia perineal, idosos, comprometidos sistemicamente, com predisposição a retroflexão de 

bexiga e/ou próstata e saculação retal concomitante.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse estudo nas condições em que foi realizado permitem as seguintes 

considerações: 

O paciente geriatra, portador de hérnia perineal com comprometimento sistêmico, 

necessita de uma minuciosa avaliação pré-operatória para definição da terapêutica cirúrgica a 

ser empregada.  

A anomalia retal, particularmente a saculação, independentemente de ser causa 

primária ou secundária, está presente na hérnia perineal, em menor ou maior grau, e necessita 

de correção. 

A orquiectomia permitiu a preparação dos ductos deferentes para execução de 

manobras referentes à deferentopexia.  

O acesso cirúrgico via abdominal mediano ventral permitiu a inspeção e avaliação 

mais acurada da cavidade abdominal e de seus órgãos, favorecendo o tratamento das 

alterações patológicas presentes. 

A colopexia, apesar de proporcionar a restauração do formato linear e redução do 

diâmetro do colo distal, deve ser considerada paliativa, uma vez que, mesmo apresentando  

consideráveis índices de recorrência, em virtude da características clínicas dos pacientes, 

minimiza os sintomas e permite o emprego de terapias alternativas. 

A deferentopexia permitiu adequado deslocamento cranial, minimizando a pressão 

junto ao diafragma pélvico, evitando posteriores deslocamentos caudais e diminuindo o risco 

de recidiva.  

A omentopexia permitiu adequada  reparação dos órgãos envolvidos, auxiliou na 

regressão do processo inflamatório local e ocluiu de forma satisfatória o defeito no diafragma 

pélvico.   
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