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RESUMO 
 
 
 
 

 
Saculite anal crônica, impactação e absedação são patologias 

freqüentemente observadas na clínica de pequenos animais. Estas patologias,, 
quando tratadas de forma conservativa, comumente produzem resultados mal-
sucedidos. Para tais casos indica-se a realização do procedimento cirúrgico 
como tratamento definitivo. A saculectomia é a terapia cirúrgica utilizada para 
tratamento desta patologia, sendo ideal a realização da técnica fechada. Nesta 
utiliza-se substância delineadora para preenchimento, delineação e posterior 
remoção do saco anal. O presente trabalho teve por objetivo propor a utilização 
do silicone por condensação, que apresenta características de inércia 
reacional, fluidez inicial e rigidez ideal após a presa. Foram utilizados quatro 
cadáveres e três animais que foram submetidos á realização da técnica 
proposta com utilização do silicone de uso odontológico. A utilização deste 
material conferiu à técnica, praticidade na execução e eficiência de realização, 
quando comparados a outros materiais comumente empregados. Além de 
propiciar a resolução do problema em menor tempo, minimiza custos 
operacionais e evitando a realização de procedimentos cirúrgicos 
subseqüentes. Os animais analisados não apresentaram qualquer tipo de sinal, 
no pós-cirúrgico, que caracterizasse complicações relacionadas à utilização do 
material proposto.    
 

UNITERMOS: Saculíte anal, impactação, saculectomia, silicone por 

condensação, cão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Saculíte anal, impactação e absedação são patologias comuns em cães (DOWNS e 

STAMPLEY, 1998). Os repetidos esforços com tratamento conservador são freqüentemente 

mal sucedidos e a recidiva é comum, especialmente quando as causas sistêmicas subjacentes 

não podem ser corrigidas. Em tais casos e em todos os outros estágios inflamatórios mais 

graves e crônicos da moléstia do saco anal (ruptura e abscesso do saco anal), estará indicada 

a saculectomia anal (SLATTER, 1998; NIEBAUER, 1998). A excisão cirúrgica do saco anal 

embora seja requerida para o tratamento, de afecções recorrentes ou persistentes (DOWNS e 

STAMPLEY, 1998; SHELLEY, 2002; TIRGARI, 1998), não é comumente utilizada pelo longo 

tempo requerido no trâns-operatório e por geralmente acarretar complicações (BONE, 1992; 

SPIRA, SPIRA & DOM PORTEOUS, 1971). 

Dois tipos de procedimentos cirúrgicos podem ser empregados: a técnica aberta e a 

fechada. Na técnica aberta, onde se promove a abertura do lúmen do saco anal para a 

realização da excisão, é comum a ocorrência de incontinência fecal, devido a lesão do esfíncter 

anal (TIRGARI, 1988). Relata-se também a ocorrência de extravasamento do conteúdo, 

comprometendo assim o pós-operatório (DOWNS e STAMPLEY, 1998). Na técnica fechada, o 

saco anal é distendido com um material que o demarca e diferencia dos tecidos subcutâneos 

adjacentes, diminuindo os riscos de contaminação e facilitando a extirpação total do saco anal 

(SLATTER, 1998; NIEBAUER, 1998). 

DOWNS E STAMPLEY (1998) citaram materiais utilizados para este fim, com 

desvantagens que vão desde demorado tempo de presa até potencial de lesão tecidual durante 

o processo de enrijecimento.  

Este presente estudo preconiza a utilização de silicone de condensação odontológico 

que apresenta fluidez inicial e rigidez ideal após a presa. O fato de não liberar calor para a 

promoção da reação, diminui a lesão dos tecidos adjacentes aos sacos anais, minimizando o 

trauma para a realização do procedimento. Essas e outras características físico-químicas, 

unidas à facilidade de manipulação e tempo de reação, conferem a este, características ideais 

para a realização da técnica proposta.    



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Considerações anatomo-fisiológicas 

 

 

Os sacos anais ou seios perianais do cão são divertículos cutâneos, pares, laterais ao 

ânus, revestidos por epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Cada saco tem glândulas 

murais que nele se abrem. Uma lâmina própria típica está apoiada sobre o tecido conjuntivo 

fibroelástico denso. O tecido conjuntivo contém músculo esquelético e liso (BANKS, 1991). 

Localizados entre as fibras dos esfíncters anais interno e externo, os sacos anais estão 

situados aproximadamente, nas posições 4 e 8 horas, tendo como referência o orifício anal 

visto externamente (SLATTER, 1998). O esfíncter anal externo é um músculo voluntário 

estriado que circunda o canal anal. Pode ser dividido em três partes: a) Parte cutânea, situada 

diretamente sobre a pele no tecido subcutâneo, b) Fibras superficiais, que direta ou 

indiretamente se inserem na terceira ou quarta vértebra caudal, avançam sobre a superfície 

lateral do canal anal e sacos anais e inserem-se no músculo bulbocavernoso (no macho) ou no 

músculo constritor da vulva (na fêmea), c) Fibras profundas circundam o canal anal, avançando 

medialmente os sacos anais (BELLENGER e CANFIELD, 1998).  

Possuindo aproximadamente o tamanho de um caroço de azeitona, os sacos anais 

desembocam em um pequeno óstio, que se abre na junção anocutânea, existente 

bilateralmente, formando os dois seios anais (seios para-anais); (ELLENPORT, 1975). Cada 

saco se abre através de um ducto curto e orifício, que estão ocluídos no estado normal de 

contração anal.  

Os sacos anais formam reservatórios para a substância secretada por glândulas 

sebáceas e apócrinas sudoríparas que revestem sua parede (NIEBAUER, 1998; DYCE, SACK 

e WENSING, 1997). Os produtos de secreção das glândulas do saco anal, células descamadas 

e excrementos, podem ocluir as aberturas dos sacos no ânus (BANKS, 1991).  

Essa secreção é uma substância gordurosa de cor amarelo-palha, que possui um odor 

peculiar e muito desagradável (ELLENPORT, 1975). A expulsão de pequenas quantidades de 



secreção armazenada ocorre durante a defecação normal, servindo como marcador territorial. 

Em caso de excitação, e talvez pela contração da musculatura esfincteriana voluntária, podem 

ser ejetadas maiores quantidades de secreção dos sacos anais (SLATTER, 1998; NIEBAUER, 

1998). É  bem conhecido o fato de que os gambás podem expelir forçadamente o conteúdo dos 

sacos, a fim de repelir os agressores (DYCE, SACK e WEMSING, 1997).  

 

 

2.2. Moléstias do saco anal  

 

 

As moléstias do saco anal podem ser inflamatórias ou neoplásicas (NIEBAUER, 1998). 

Quanto aos processos inflamatórios, as patologias comuns em cães são: Inflamação 

propriamente dita dos sacos anais, impactação e abcedação  (DOWNS e STAMPLEY, 1998; 

SLATTER, 1998; SHELLEY, 2002). Essas patologias trazem transtornos que afetam a 

qualidade de vida dos animais (OLIVEIRA e outros, 2003). Em geral lesões inflamatórias se 

originam no próprio saco anal, como seqüela de obstrução ductal ou hiper-crescimento e 

infecção bacteriana(NIEBAUER, 1998). Comumente, a inflamação ou impactação conduzem a 

uma recidiva e a uma condição de cronicidade, e podem estar relacionados a um manejo 

inadequado ou à nutrição inadequada (TIRGARI 1998)(figura 1B).  

FRYE (1974) relatou que em um caso de inflamação crônica dos sacos anais de um 

cão, ocorreu ossificação metaplasica, neste caso, o animal também apresentava um quadro de 

hérnia perineal bilateral e aumento de volume prostático. 

A obstrução ou obliteração ductal inicia ou favorece alterações inflamatórias, que se 

fazem acompanhar por um hiper-crescimento bacteriano, e eventualmente, por infecção. Por 

sua vez a inflamação favorece a atividade secretória. A secreção é rica em proteínas e células 

descamadas, que quando retida favorece o crescimento bacteriano (figura 1C). Ao contrario do 

que ocorre em outros órgãos glandulares, essa obstrução não parece diminuir apreciavelmente 

a velocidade secretória. A obstrução freqüentemente conduz à compactação volumosa e 

segura, acompanhada de infecção, e que pode ser eventualmente seguida por ruptura do saco 

anal, abscedação e fistula crônica (NIEBAUER, 1998).  



A fístula perineal é uma condição crônica e supurativa, que envolvem os tecidos 

perianais e periretais em cães. Algumas fístulas são oriundas de processo inflamatório pela 

remoção incompleta do tecido afetado em procedimento cirúrgico malsucedido (VASSEUR, 

1984).  Embora a causa de muitas fístulas perianais serem ainda desconhecidas, há indícios 

que algumas sejam doenças imunomediadas (figura 1.). Tal afirmação, baseia-se no fato de 

que esta afecção perecer responder a terapia imunossopressora (OLIVEIRA e outros, 2003).  

Neoplasias na região perianal do cão são freqüentes e incluem diversos tipos de 

tumores. Embora todo tipo de tumor possa ocasionalmente afetar a região perianal, a grande 

maioria dos tumores são oriundos de glândulas apócrinas sudoríparas e sebáceas, sendo os 

adenomas perianais mais comuns que os carcinomas. Os adenocarcinomas das glândulas 

apócrinas do saco anal de cães, ocorrem com menor freqüência (ESPLIN, WILSON & 

HULLINGER, 2003) e são considerados raros, quase sempre malignos e freqüentemente fatais 

exibindo comportamento característico (NIEBAUER, 1998; BRISSON, WHITESIDE & 

HOLMBERG, 2004). Inicialmente de crescimento lento, permanecem confinados no saco anal 

por semanas e até por meses. Considerando que surjam do epitélio glandular, crescem 

inicialmente no lúmen do saco anal, preenchendo-o completamente e expandindo lateralmente 

(NIEBAUER, 1998). A ocorrência de metástase é descrito por BRISSON, WHITESIDE & 

HOLMBERG (2004). Os adenomas iniciam circunscritos e solitários e a multiplicação de 

pequenas massas tumorais desencadeia ulcerações ao longo do processo (LISKA, 1980) 

(figura 1D). Ao contrario dos abscessos do saco anal, comumente as neoplasias, originarias do 

saco anal, são indolores e não estão associadas a edema, eritrema, endurecimento ou 

formação de ulceração no períneo (SLATTER, 1998). 

Relatos da existência de síndrome paraneoplásicas (pseudo-hiperparatireoidismo), em 

caso de neoplasias paracrísicas funcionais é descrita por NIEBAUER (1998). ROSOL et al, 

(1990) & GRÖNE et al, (1998) analisaram a existência de uma proteina (PTHrP), secretada 

pelas células tumorais,  similar ao paratormônio que causam hipercalcemia e os sintomas 

clínicos de hiperparatireidismo (polidipsia, poliúria, etc.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 
Figura 01 – Imagem fotográfica mostrando patologias, em animais empregados no estudo, indicadas para 
realização de saculectomia anal – Região perianal. 
1A - Aspecto de Cadáver utilizado para estudo prévio da viabilidade da técnica; observa-se a existência 
de fístulas no saco anal esquerdo, com aumento de volume bilateral, da região perianal; evidenciado o 
comprometimento bilateral do saco anal;  
1B – Aspecto de um quadro de saculíte anal, diagnosticado a partir da compressão e analise do aspecto da 
secreção; aspecto espessado, de coloração acinzentado-amarelada; saco anal esquerdo - animal nº 02. 
3C - Aspecto de um quadro de impactação – animal no3; evidencia o comprometimento bilateral do saco 
anal; observa-se aumento de volume da região perianal, detalhado a presença de uma secreção marrom-
acinzentada e presença de grumos do lado direito e lado esquerdo completamente obstruído. 
4D - Aspecto do animal nº 01; observa-se tumoração perianal com constatação de aumento de volume; 
nódulos firmes, tamanho aproximado de 1 a 2 cm, em forma de uva, ao redor de todo o anus 
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2.3. Sinais Clínicos  

 

 

As lesões perianais são acompanhadas, na maioria das vezes, por dor, disquesia, 

hematoquesia e incontinência fecal (OLIVEIRA e outros, 2003), podendo ser silenciosa nos 

estágios iniciais (NIEBAUER, 1998). O sinal característico da compactação ou infecção do saco 

anal é o arrastar ou esfregar freqüentemente o anus no solo. Segundo TIRGARI (1988), os 

sinais variam de um suave prurido perianal, a dor aguda decorrentes de impactação ou 

infecção dos sacos anais.  Além destes sinais, os animais apresentam tenesmo, desconforto 

perianal, evidência de lambedura e mordedura (SLATTER, 1998), perseguição da cauda e 

mudança de temperamento (ANDERSON, 1984 citado por MARRETTA E MATTHIESEN, 

1989). A lambedura e mordedura da região da base da cauda ou da região lateral do períneo 

induzem ao desenvolvimento de uma dermatite aguda (SLATTER, 1998). Este último autor, 

também afirma que os abscessos anais são mais dolorosos que a compactação e 

freqüentemente estão associados ao tenesmo. 

Cães com abscedação dos sacos anais, podem possuir fístulas recorrentes. Neste 

caso, os sinais clínicos são freqüentemente similares aos da impactação. Como sinais 

adicionais incluem-se: anoxexia, depressão, letargia, e pirexia.  Infecção aguda é 

freqüentemente caracterizada por odor desagradável, secreção purulenta contendo rajadas de 

sangue, edema e eritrema em volta da região dos sacos anais (BONE, 1992; ANDERSON, 

1984 citado por MARRETTA E MATTHIESEN, 1989).  

 

 

2.4. Diagnóstico 

 

 

A função normal da porção final do sistema digestório é essencial para o bem estar do 

animal, tornando-se imperativo não só diagnosticar patologias, mas entender a sua patogenia, 

para otimizar o resultado do tratamento (OLIVEIRA, RIBEIRO & ARIAS, 2003). Comumente, o 

diagnóstico de afecções do saco anal não apresenta complicações ( SLATTER, 1998).  



É imperativo o exame retal em animais com sinais clínicos referíveis à infecção dos 

sacos anais (SLATTER, 1998). Freqüentemente, o diagnóstico pode ser realizado por palpação 

digital (SHELLEY, 2002; BONE, 1992). O saco anal deve ser suavemente comprimido, para 

que seja avaliado  o seu conteúdo. A secreção normal do saco anal tem odor acre; é liquido 

pouco viscoso, de coloração amarelo palha, com pequenos flocos acastanhados. A produção 

de secreção espessa, pastosa, de coloração acastanhada ou castanho-acinzentada, é 

característica da compactação do saco anal (ANDERSON, 1984 citado por MARRETTA E 

MATTHIESEN, 1989). No caso da compactação grave, em que o conteúdo do saco está 

espessado e não pode ser facilmente comprimido, o ducto do saco anal é canulado e irrigado 

com solução salina, para que o conteúdo seja amolecido. Animais com saculite ou abscessos 

anais produzem material purulento de odor fétido depois de comprimido (SLATTER, 1998). 

Para detecção de fístulas e confirmação da origem dos trajetos drenantes, deve-se 

utilizar um fino catéter para instilar na luz, solução de betadine diluída(MARRETTA E 

MATTHIESEN, 1989) e observar seu extravasamento pela fistula. Uma outra opção é a 

instilação de solução de iodo povidine (SLATTER, 1998).  

O diagnóstico presuntivo de adenocarcinoma de células das glândulas apócrinas do 

saco anal, é baseado na visualização ou palpação da massa perianal na região dos sacos 

anais. A biópsia cirúrgica deve ser requerida para um diagnostico definitivo (MARRETTA E 

MATTHIESEN, 1989). A análise das células de descamação do epitélio de revestimento das 

glândulas em caso de carcinomas é demonstrada por ESPLIN, WILSON e HULLINGER (2003) 

como alternativa de diagnóstico.  

 

 

2.5. Tratamento Conservativo  

 

 

Vários protocolos médicos e cirúrgicos já foram aplicados sem, no entanto haverem 

resultados totalmente satisfatórios (OLIVEIRA, RIBEIRO & ARIAS, 2003). O tratamento para 

patologias do saco anal depende do tipo de afecção. Com freqüência, tentativas de realização 



do tratamento conservativo, são realizadas em caso de compactação do saco anal e da 

saculíte anal aguda (SLATTER, 1998). 

Inicialmente, a compactação do saco anal é tratada clinicamente pelo suave 

esvaziamento dos sacos anais. Faz-se a compressão durante 3 a 4 dias, até que a inflamação 

tenha cedido (SLATTER, 1998). Em casos de compactação, o tratamento consiste em 

sondagem, canulação, esvaziamento e irrigação com solução antibiótica (SHELLEY, 2002; 

NIEBAUER, 1998). 

Indica-se também, em caso de espessamento do conteúdo e impossibilidade de 

compressão, a realização de irrigação com solução salina normal e pomada contendo 

corticosteróide/antibiótico. Raramente haverá necessidade de administração de antibiótico 

sistêmico em animais com saculíte anal leve (SLATTER, 1998). Em caso de fístulas o 

tratamento conservativo é apenas paliativo, sendo a recidiva sazonal observada em muitos 

casos (VASSEUR 1984).  

Se a lesão do saco anal progredir para abscesso, deve-se realizar a drenagem 

cirúrgica e lavagem, do mesmo, 3 vezes ao dia com uma solução antibiótica diluída até que a 

resposta inflamatória aguda seja diminuída (BOJARB, 1996).   

Os repetidos esforços com tratamento conservador são freqüentemente malsucedidos 

e a recidiva é comum, especialmente quando as causas sistêmicas subjacentes não podem ser 

corrigidas. Em tais casos, e em todos os outros estágios inflamatórios mais graves e crônicos 

da moléstia do saco anal (ruptura e abscesso do saco anal), estará indicada a saculectomia 

anal (SLATTER, 1998; NIEBAUER, 1998) . 

 

 

 

2.6. Tratamento Cirúrgico  

 

 

A excisão cirúrgica do saco anal, embora frequentemente requerida para o tratamento, 

quando existem afecções recorrentes ou persistentes (DOWNS e STAMPLEY, 1998; TIRGARI, 



1998; SHELLEY, 2002), não é comumente utilizada, pelo longo tempo requerido no trâns-

cirúrgico e acarretar complicações (SPIRA, SPIRA & DOM PORTEOUS, 1971).  

As indicações mais comuns para a saculectomia anal são: a impactação crônica, a 

saculíte anal recorrente, as fístulas perianais e os adenocarcinomas (SLATTER, 1998; 

BOJARB, 1996; MARRETTA E MATTHIESEN, 1989). 

Embora por vezes apenas um dos sacos anais possa exibir lesão nítida, fica 

recomendada e ressecção bilateral dos sacos (NIEBAUER, 1998; TIRGARI, 1998). 

Todas estas técnicas cirúrgicas são invasivas e podem ser necessários vários 

procedimentos, além de requerer manejo intensivo, no período pós-operatório (OLIVEIRA, 

RIBEIRO & ARIAS, 2003). A habilidade e capacidade de reconhecer o tecido afetado, 

poupando a musculatura do esfíncter anal, influenciam no resultado do procedimento e 

depende diretamente da habilidade do cirurgião (VASSEUR, 1984).  

Dois tipos de procedimentos cirúrgicos podem ser empregados: a técnica aberta e a 

fechada. Na primeira, onde o ducto do saco é aberto para a realização da excisão, é comum a 

ocorrência de incontinência fecal devido a lesão do esfíncter anal. A introdução do dedo no 

saco anal para imobilização e apresentação deste para dissecação e remoção, comumente 

causa extravasamento do conteúdo, que pode prejudicar a cicatrização pela presença de  

infecção e posterior aparecimento de fístulas (TIRGARI, 1988; DOWNS e STAMPLEY, 1998).   

Diversos autores afirmam que para realização da técnica fechada, faz-se necessário a 

distensão do saco anal por um material que o demarque e diferencie dos tecidos subcutâneos 

adjacentes. Afirmam também que esta manobra, minimiza a contaminação por extravasamento 

do conteúdo do saco e facilita a dissecação, minimizando os riscos de danos às estruturas 

circunvizinhas, como o esfíncter anal e a artéria retal caudal. O preenchimento do saco anal 

com substancia delineadora, confere praticidade e diminui o tempo trás-cirúrgico, promovendo 

resultados satisfatórios no pós-operatório (DOWNS e STAMPLEY, 1998; TIRGARI, 1988; 

SPIRA, SPIRA e DOM PORTEOUS, 1971; SHELLEY, 2002).  

Diferentes materiais têm sido empregados para preencimento e delineação dos sacos 

anais. Suas desvantagens de uso foram relatadas por DOWNS E STAMPLEY, 1998. Tais 

desvantagens incluem tempo de presa (cera de parafina, gesso de Paris, selante de silicone), 

potencial de lesão tecidual durante o processo de enrijecimento (acrílico odontológico), 



contaminação do campo cirúrgico pelo material (tinta indiana) e rompimento do saco e perda de 

delineação durante a dissecção (água destilada).  

TIRGARI (1988) utilizou material para moldagem odontológica (Swebond Compact- 

Suedia-Dental-Industri AB) para preenchimento e delineação. A adaptação do tubo plástico 

(Cotonnets Johnsom & Johnsom) para exposição foi utilizada como uma alternativa para a 

canalização do ducto, do saco anal, e introdução do material de moldagem. Este tubo serviu 

ainda como um auxilio na hora da dissecção para apresentação do saco anal.   Este modelo 

apresentou como vantagem a facilidade de identificação, exposição e dissecção do saco. 

SPIRA, SPIRA & DON PORTEOUS (1971), utilizaram Agar Gel de alta viscosidade 

especialmente desenvolvido para preenchimento e posterior remoção do saco anal. As 

vantagens relatadas pelos autores foram: alta viscosidade, baixa granulometria, curto tempo 

para adquirir presa, facilidade de introdução e posterior não extravasamento, e reduzido tempo 

para realização do procedimento cirúrgico (total 30 minutos). Além destas vantagens, o autor 

relata que a coloração branca do Agar Gel produz um contraste de cor que facilita a 

visualização de ruptura durante a dissecção. 

DOWNS E STAMPLEY (1998) descreveram a utilização do Cateter de Foley para 

distensão dos sacos anais, identificação e diferenciação dos tecidos adjacentes. Este método 

mostrou vantagens com relação ao tempo, pois não necessita de reações químicas para a sua 

utilização. Foi relatado também, praticidade de realização e fácil manipulação. Outra vantagem 

relatada é a não contaminação química dos tecidos adjacentes, caso haja ruptura dos sacos 

anais, pois este é preenchido com solução salina. Uma desvantagem encontrada foi 

inexistência de cateteres com diâmetro específico, para ser utilizado em pequenos animais.        

Em humanos, o silicone por condensação é um dos materiais mais utilizados para 

confecção de próteses buco-faciais. A facilidade de manuseio e a existência de algumas 

propriedades físicas superiores aos demais materiais, como: excelente estabilidade quando 

exposto ao calor; ser quimicamente inerte; repelir água, sangue e materiais orgânicos; não 

permitir a colonização bacteriana e, principalmente, ser bastante flexível, conferindo ao material 

característica ideal quando empregados para este fim. Deve-se considerar ainda que o silicone 

é bem tolerado pela mucosa e pela pele (GOIATO et al. 2004) e que a existência de uma 

tecnologia de cargas esferoidais de alta atividade, SAS (Sílicas Amorfas Sintéticas) é 



responsável pelo efeito “Flow Conditioning”. Esse efeito reduz a viscosidade, com aumento da 

fluidez. Isso resulta em melhoramento das propriedades químico-físicas do material e 

estabilidade dimensional (ZHERMACK–SpA). 

Independentemente da técnica cirúrgica empregada, é consenso entre  autores, o 

tratamento conservativo da infecção do saco anal, antes da excisão cirúrgica do mesmo. 

Segundo SLATTER (1998) quando a cirurgia é realizada durante o estado inflamatório agudo, 

pode-se observar excessiva friabilidade do saco anal, o que resulta na remoção incompleta do 

mesmo e conseqüente contaminação bacteriana dos tecidos circunjacentes, resultando em 

complicações pós-operatórias maiores. 

O jejum alimentar é indicado para esvaziamento do trato gastrintestinal e  varia de  18 

horas por  TIRGARI (1988) a 24 horas (SPIRA, SPIRA & DON PORTEOUS (1971). SPIRA, 

SPIRA & DON PORTEOUS (1971) recomendam dar oportunidade ao animal para defecar, 

durante este período. 

Para realização do procedimento operatório, os autores (SPIRA, SPIRA & DON 

PORTEOUS, 1971; TIRGARI, 1988; BOJARB, 1996; SLATTER, 1998; DOWNS e STAMPLEY, 

1998) recomendam o decúbito external com a fixação da cauda sobre o dorso, permitindo 

assim uma melhor visualização e a manutenção da referência anatômica do campo operatório. 

Sugerem também a irrigação dos sacos anais e a anti-sepsia do campo operatório com solução 

de iodo povidone ou clorexidina.  

SPIRA, SPIRA, DON PORTEOUS, (1971) recomendam que a incisão de pele, na 

técnica fechada, seja feita sobre a superfície distendida do saco, permitindo  adequada 

identificação de seus limites e conseqüente perfeita exérese do mesmo.     BOJARB (1996) 

preconiza que esta incisão deve se estender até o limite da saída do ducto, para que este seja 

completamente retirado.    

Sugere-se que a divulsão do músculo esfíncter anal seja realizada com auxilio de uma 

pinça hemostática (SLATTER, 1998; TIRGARI, 1988; SPIRA, SPIRA & DON PORTEOUS, 

1971) ou com uma tesoura Metzenbaum (BOJARB, 1996). Após completa exposição do saco 

anal, preconiza-se a realização de uma ligadura no ducto do saco anal com catgut 2,0 

(TIRGARI, 1988) ou mono filamentar absorvível 3,0 (DOWNS e STAMPLEY, 1998) e 4,0 

(SHELLEY, 2002).  



  A realização de irrigação do tecido divulsionado com solução salina (BOJARB, 1996; 

SLATTER, 1998; SHELLEY, 2002) ou penicilina diluída em solução fisiológica (TIRGARI, 1988) 

deve ser realizada logo após a total remoção do saco anal. A maioria dos autores indica a 

aproximação do subcutâneo com fio absorvível, com exceção de SPIRA, SPIRA, DON 

PORTEOUS (1971) que preconiza o não fechamento da incisão, sendo esta tratada por 

segunda intenção.  

Diferentemente dos demais autores que utilizam o náilon para síntese de pele BOJARB 

(1996) sugere que a sutura seja realizada com material maleável e indica a poliglactina 910 em 

padrão interrompido simples. De acordo com o autor, a utilização de um material de sutura, tal 

como náilon pode causar desconforto. Outra opção sugerida é o emprego de sutura 

intradérmica em substituição a sutura cutânea. 

No pós-operatório, todos os autores concordam com a administração de antibiótico 

sistêmico de amplo espectro. A utilização de compressa de água morna, no local da incisão 

(DOWNS e STAMPLEY, 1998; BOJARB 1996) e Colar Elisabetano (TIRGARI, 1988; BOJARB 

1996) devem ser requeridos.  

Em caso de exérese de neoplasia, existem alguns meios e matérias empregados que 

vão desde a excisão superficial ou radical, eletrofulguração, cauterização química (apude em 

OLIVEIRA, RIBEIRO & ARIAS, 2003), criocirurgia (LISKA, 1980) ao uso de laser de dióxido de 

carbono (SHELLEY, 2002). A realização da castração e uma análise histopatológica do 

testículo foram indicadas, em caso de neoplasia de glândula perianal, por LISKA (1980), pois 

afirma estar freqüentemente associada à neoplasia testicular.   

O conhecimento completo da anatomia cirúrgica da região perianal, a familiaridade com 

técnicas cirúrgicas e um apropriado manejo de problemas pós-operatórios, freqüentemente 

resultam em resultados cirúrgicos bem sucedidos (MARRETTA E MATTHIESEN, 1989). 

 

 

 

 

 

 



2.7. Complicações Pós-operatórias 

 

 

Uma técnica cirúrgica cuidadosa pode ajudar a previnir complicações comuns 

associadas com as saculectomia anais, que incluem a incontinência fecal, a formação de 

fístulas crônicas e a estenose anal (BOJARB, 1996). 

  A incontinência fecal associadas à saculectomia anal pode ser resultado de um 

traumatismo cirúrgico excessivo ao esfíncter anal externo ou de uma danificação do ramo retal 

caudal do nervo pudendo (BOJARB, 1996). A persistência da incontinência superior a 3-4 

meses após cirurgia significa lesão permanente (SLATTER, 1998). 

 A formação de fístulas crônicas resulta de uma remoção incompleta dos sacos anais 

(BOJARB, 1996). A ocorrência de sinais clínicos infamatórios, poucos dias após a cirurgia 

comumente sugere infecção (SLATTER, 1998). 

 A estenose geralmente resulta de um traumatismo cirúrgico excessivo e ocorre 

secundariamente a formação da cicatriz. 

  



 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1. Animais 

 

 

Em uma primeira fase do estudo, para adequação da metodologia proposta, foram 

empregados quatro cadáveres de cães, sendo 2 machos e 2 fêmeas, sem raça definida e de 

porte médio, provindos do Centro de Controle de Zoonoses – Secretária Municipal da Saúde – 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, que foram acondicionados e transportados 

atendendo-se as exigências impostas pelo mesmo.  

O procedimento de higienização dos cadáveres incluiu a retirada de ectoparasitos, a 

limpeza do pelo e pele para retirada de sujidades, a lavagem de seus orifícios naturais e o 

esvaziamento do trato digestório realizado através de jato de água por via retal. 

Foram submetidos a procedimento cirúrgico, segundo técnica preconizada por 

TIRGARI (1988), quando foram ressaltados os seguintes aspectos: Conhecimento anatômico 

da região, aplicabilidade e praticidade do material empregado e execução de manobras 

cirúrgicas propostas. 

Posteriormente, após definição e adequação da técnica operatória, três cães 

portadores de afecções crônicas do saco anal, atendidos no Hospital de Medicina Veterinária 

da Universidade Federal da Bahia, foram submetidos a tratamento cirúrgico, para realização da 

saculectomia anal empregando-se o silicone por condensação como base delineadora.  

 

 

3.2. Substância delineadora 

 

Foi empregado material para moldagem odontológica a base de polisiloxano, 

elastômero de silicone, por condensação, de baixa viscosidade, adquirido junto a fornecedores 

de material odontológico e hospitalar. 



3.3. Procedimento cirúrgico 

 

 

A técnica operatória executada nos casos clínicos foi a mesma realizada nos cadáveres, 

diferenciando-se da referencia literária (TIRGARI, 1988), apenas em algumas manobras de 

adequação para o emprego da base delineadora.  

Nos animais vivos, foi realizado jejum alimentar de 18 horas e hídrico de 6 horas, 

dando ao animal condições para o esvaziamento da ampola retal. 

Sessenta minutos antes do procedimento cirúrgico, os animais receberam medicação 

antimicrobiana, enrofloxacina1 (5 mg/kg) via intra-muscular e como medicação antiinflamatória, 

o flunexin meglumine2  (1,1 mg/kg) via intramuscular. 

A medicação pré-anestésica foi feita com cloridrato de acepromazina3, (0,5 mg/kg) via 

intramuscular e, após 15’, diazepam4  (0,5 mg/kg) via intra-venosa.  

A região perianal foi lavada com ducha em abundância, realizada a remoção dos pelos 

e anti-sepsia prévia. 

A anestesia geral foi induzida com tiopental, na concentração a 2,5%5 (12,5 mg/kg) via 

intravenosa e a manutenção feita com isoflurano, em circuito semi-aberto.  Realizou-se um 

bloqueio local epidural com Lidocaina 2%6 (20g/4,5kg) para completo relaxamento do esfíncter 

anal.   

Após a indução anestésica, Os animais foram posicionados em decúbito ventral numa 

postura perineal, os sacos anais comprimidos, e realisou-se a obliteração do reto, mediante 

introdução de absorvente intra-vaginal ou tampão de gaze estéril (figura 2A). Os sacos anais 

foram cateterizados com Gelco 16 para realização de lavagem com solução aquosa de iodo 

povidine a 0.2% (figura 2B). Depois de retirados os cateteres foi realizada a anti-sepsia 

cirúrgica para colocação dos panos de campo cirúrgico, de forma a expor apenas a região 

perianal (figura 2C). 

                                                        
1 Baytril injetável 5% - Bayer S.A. 
2 Banamine injetável – Schering-Ploug S.A. 
3 Acepram 1% - Univet S.A. 
4 Valium - Roche 
5 Thionembutal - Abbott 
6 Lidoston 2 %- Ariston S/A 



Em seguida introduzimos cateteres Gelco 16 estéreis no orifício do ducto dos sacos 

anais para posterior aplicação do silicone por condensação (figura 2D).  

Uma seringa descartável de 10 ml, foi previamente preparada para servir de recipiente 

para a mistura da base delineadora. Foi retiranda, com auxílio de uma lâmina de bisturi, parte 

de sua porção tubular (Figura 3A)  

Utilizando, partes iguais silicone/catalisador, realizou-se a mistura dos componentes, 

com bastão plástico, em um tempo de 30 seg., até que esta adquira uma coloração 

homogênea e livre de estrias (figura 3B, 3C e 3D). 

Foi introduzido o embolo na seringa e está acoplada ao cateter introduzindo o 

conteúdo, até que ocorresse extravasamento do silicone pelo ducto ao redor do cateter (figura 

4A e 4B). Foi então retirado o dispositivo e realizada a re-introdução da agulha do cateter, 

tomando-se cuidado para não introduzi-la totalmente, evitando traumas no saco anal. Esperou-

se 1’15’’ para que o silicone adquira a presa, delineando assim o saco anal. 

Foi realizado um movimento no cateter de forma a pressionar a parede do saco anal 

contra a superfície da pele, para visualização dos limites do saco anal (figura 4C e 4D). 

A pele foi incidida por sobre os limites do saco anal, em uma direção dorso-ventro-

medial (figura 5A e 5B). Após divulsionamento rombo do tecido celular subcutâneo, foi 

realizada dissecção cuidadosa, empregando tesoura de Metzenbaum, entre o saco anal e o 

músculo esfíncter anal externo e o tecido circunjacente. Repetiu-se este processo, iniciando na 

ventral do saco anal, em toda a sua circunferência e, progredindo em direção ao ducto e ao 

orifício do saco anal.  Realizou-se a retirada do cateter e procedeu-se a ligadura proximal do 

ducto do saco anal, empregando-se, Catgut Cromado 3-0 (figura 5C). 

O mesmo procedimento foi executado no saco anal contra lateral (figura 5D).  

Após remoção dos sacos anais, o sítio cirúrgico foi irrigado com solução aquosa de 

iodo povidine 0,2%. Aproximou-se as fibras musculares com sutura interrompida simples de 

Catgut Cromado 3-0 e da mesma forma procedeu-se a aproximação do subcutâneo. A pele foi 

suturada com padrão simples separado, empregando Náilon 3-07 (figura 6C). 

                                                        
7 Nylpoint 2-0 – Point Suture 



No pós-operatório, foi realizada a antibioticoterapia, empregando-se enrofloxacina  (5 

mg/kg)8 via oral, de 12 em 12 horas, associada a metronidazol9  (60 mg/kg) via oral, 12 em 12 

horas e um antiinflamatório, flunexin meglumine  (1,1mg/kg)10 via intramuscular. 

Foi indicado a colocação de um colar elisabetano no animal, nos 4 primeirod dias de 

pós-operatório para evitar auto-mutilação no sitio cirúrgico e remoção da sutura.  Foi realizada 

uma lavagem, com ducha, utilizando solução fisiológica morna, duas vezes ao dia, até retirada 

da sutura. Esse procedimento ajuda a manter a linha de incisão limpa e faz com que o 

proprietário observe a linha de incisão regularmente para que possa relatar quaisquer 

complicações pós-operatórias. Removeu-se as suturas cutâneas em aproximadamente 10 dias 

(figura 6D).  

Sugeriu-se ainda uma dieta rica em fibras por 10 a 14 dias, para não permitir um 

estresse adicional às linhas de sutura, retomando a dieta normal após três semanas de pós-

operatório. 

 

 

                                                        
8 Baytril injetável 5% - Bayer S.A. 
9 Flagyl comprimidos 400mg - Aventis 
10 Banamine injetável – Schering-Ploug S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 02 – Preparação para realização do procedimento cirúrgico.  
 
A - Obliteração do reto, mediante introdução absorvente intra-vaginal  
B - Sacos anais cateterizados com Gelco 16 para realização de lavagem com solução de iodo povidine a 
0.2% 
C - Realização da anti-sepsia cirúrgica, depois de retirados os cateteres, utilizados para lavagem. 
D - Panos de campo cirúrgico – exposição apenas a região perianal; Cateteres estéreis no orifício do ducto 
dos sacos anais para aplicação do silicone por condensação 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Figura 03 – Preparação para introdução do silicone por condensação. 
 
A– Imagens fotográficas mostrando seringa descartável de 10 ml, previamente preparada para servir de 
recipiente para a mistura da base delineadora - Retirada de parte de sua porção tubular, com auxílio de 
uma lâmina de bisturi;  
B– Utilização de partes iguais silicone/catalisador para mistura dos componentes 
C– Forma da mistura realizada com bastão plástico, em um tempo de 30 seg.;  
D– Aspecto da coloração homogênea - livre de estrias, ideal para perfeita reação de presa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 
Figura 04 – Imagens da realização da introdução do silicone por condensação e aspecto externo da 
visualização dos sacos anais após delineamento. 
 
A – Demonstra acoplamento do cateter e introdução  do conteúdo; 
B – Ocorrência de extravasamento do silicone pelo ducto ao redor do cateter; constatação do total 
preenchimento do saco anal. 
C – Sacos anais delineados – exposição com o auxilio dos cateteres - visualização dos limites para 
incisão. 
D – Movimento no cateter de forma a pressionar a parede do saco anal contra a superfície da pele - 
visualização dos limites do saco anal - demonstração do posicionamento da lamina de bisturi por sobre os 
limites do saco anal devidamente posicionado.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Após remoção dos sacos anais, o sítio cirúrgico foi irrigado com solução aquosa de 

iodo povidine 0,2%. Aproximou-se as fibras musculares com sutura interrompida simples de 



Catgut Cromado 3-0 e da mesma forma procedeu-se a aproximação do subcutâneo. A pele foi 

suturada com padrão simples separado, empregando Náilon 3-011 (figura 6C). 

No pós-operatório, foi realizada a antibioticoterapia, empregando-se enrofloxacina  (5 

mg/kg)12 via oral, de 12 em 12 horas, associada a metronidazol13  (60 mg/kg) via oral, 12 em 12 

horas e um antiinflamatório, flunexin meglumine  (1,1mg/kg)14 via intramuscular. 

Foi indicado a colocação de um colar elisabetano no animal, nos 4 primeirod dias de 

pós-operatório para evitar auto-mutilação no sitio cirúrgico e remoção da sutura.  Foi realizada 

uma lavagem, com ducha, utilizando solução fisiológica morna, duas vezes ao dia, até retirada 

da sutura. Esse procedimento ajuda a manter a linha de incisão limpa e faz com que o 

proprietário observe a linha de incisão regularmente para que possa relatar quaisquer 

complicações pós-operatórias. Removeu-se as suturas cutâneas em aproximadamente 10 dias 

(figura 6D).  

Sugeriu-se ainda uma dieta rica em fibras por 10 a 14 dias, para não permitir um 

estresse adicional às linhas de sutura, retomando a dieta normal após três semanas de pós-

operatório. 

                                                        
11 Nylpoint 2-0 – Point Suture 
12 Baytril injetável 5% - Bayer S.A. 
13 Flagyl comprimidos 400mg - Aventis 
14 Banamine injetável – Schering-Ploug S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

 

 
Figura 6 – Demonstração do aspecto dos sacos anais e da incisão do pós-operatório 
 
A – Aspecto do saco anal devidamente preenchido e delineado pelo silicone por condensação  
B – Silicone por condensação aparente no interior do saco anal incisado para demonstração conformação 
no molde dos sacos anais 
C –Aspecto da incisão devidamente suturada no pós-operatório imediato do animal no 3. 
D – Aspecto da incisão após retiros postos de sutura em 6 dias de pós-operatório, do animal no 3. 

A 

C 

B 

D 



Casos Clínicos 

 

 

3.3.1. Caso 1 

 

 

Canino, SRD, macho, 8 kg, 7 anos de idade, não castrado. Como sinal clínico 

apresentava aumento de volume na região perianal, tenesmo, disquesia, dificuldade para 

permanecer em posição sentada, além de claudicação e rarefação pilosa generalizada, 

manchas escuras laterais ao dorso e polidipsia e poliúria. Mudança de comportamento também 

foi observada (lambedura). O proprietário relatou a ocorrência de saculíte anal anterior tratada 

clinicamente. Na palpação observou-se nódulos firmes, tamanho aproximado de 1 a 2 cm, em 

forma de uva, ao redor de todo o anus e conteúdo dos sacos anais aparentemente  normal e 

odor característico (figura 1D) . 

Baseado no relato de saculíte anterior aos nódulos optou-se pela exérese dos nódulos, 

seguida da saculectomia e castração conforme indicou LISKA (1980). 

A exérese dos nódulos foi realizada através de uma incisão circular localizada a 0.5 cm 

do limite externo do músculo esfíncter anal externo. Após delicada dissecção, os nódulos foram 

retirados. Após realizada castração bilateral partiu-se então, para a realização do procedimento 

de remoção dos sacos anais. 

Não ocorreu internamento no pós-operatório, sendo prescrito ao animal os cuidados e 

medicamentos a serem realizados. O prescrito não foi realizado e o animal retornou 6 dias 

após com deiscência dos pontos e sítio cirúrgico totalmente contaminado com dejetos fecais.  

Foi indicada a manutenção do curativo com a utilização de nitrofurazona associada ao açúcar, 

para promoção da cicatrização secundaria e reiterada a necessidade de utilização do colar 

elizabetano. Após 14 dias, o animal retornou com a lesão totalmente cicatrizada e apenas 

constatada uma pequena estenose do anus e pequena disquesia intermitente. Recomendou-se 

a administração de supositório de glicerina e mudança para uma dieta rica em fibras, já 

prescrita, mas não realizada anteriormente.    

 



 

3.3.2. Caso 2 

 

 

Cadela, SRD, fêmea, 6 kg, 9 anos de idade, não castrada. O proprietário relatou casos 

de fístulas reincidentes (a cada 6 meses em media) e tratamento anterior para saculíte anal. 

Como sinal clínico apresentava, cicatriz de fístula anteriormente tratada e secreção espessa de 

coloração acinzentado-amarelada (figura 1B) em ambos os sacos e discreta alteração dolorosa 

(tenesmo e disquesia). 

Foi realizada a remoção dos sacos anais devidamente preenchidos e delineados pelo 

silicone por condensação. No momento da dissecção, o saco anal direito apresentou inicio de 

ruptura, que foi revertida através de sutura, em pontos simples separados, empregando catgut 

cromado 3-0 para minimizar o desencadear da infecção, durante a finalização do processo de 

dissecção. A dissecção do saco anal esquerdo não apresentou qualquer dificuldade.  

Os cuidados pós-operatórios prescritos, para tratamento domiciliar, foram cumpridos 

devidamente. Os pontos foram retirados, após completa cicatrização, em um período de 8 dias. 

Após este período o animal não apresentou qualquer tipo de sintomas que caracterizasse 

complicações na técnica empregada. 

 

 

3.3.3. Caso 3 

 

 

Canino, SRD, macho, 12 kg, 6 anos de idade, não castrado. O proprietário relatou um 

quadro de impactação, reincidente a cada um ano. O tratamento anterior, de compressão dos 

sacos anais, periodicamente, era realizado de forma paliativa e seu intervalo diminuía a cada 

procedimento realizado. Como sinal clínico apresentava, aumento do volume dos sacos anais, 

tenesmo e dificuldade de sentar, estando este sempre em posição lateral esquerdo, poupando 

o lado comprometido. Após cateterização do ducto do saco anal, constatou-se uma secreção 

marrom-acinzentada e presença de grumos, no saco anal direito (figura 1C). 



Optou-se pela remoção bilateral, conforme indicado por (NIEBAUER, 1998; TIRGARI, 

1998). Os sacos anais foram devidamente preenchidos e delineados pelo silicone de 

condensação, seguidos pela dissecção, não apresentando qualquer dificuldade. 

Este animal permaneceu internado por uma semana em uma clinica particular onde 

recebeu todos os cuidados pós-operatórios prescritos. A retirada dos pontos de pele, após 

completa cicatrização, ocorreu em 6 dias. Após este período o animal não apresentou qualquer 

tipo de sintomas que caracterizasse complicações na técnica empregada. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

A utilização de cadáveres empregados para adequação da metodologia proporcionou o 

completo conhecimento da anatomia cirúrgica da região perineal e familiaridade com a técnica 

cirúrgica, permitindo o reconhecimento do tecido afetado e sua total exérese, poupando a 

musculatura do esfíncter anal e evitando complicações pós-operatórias, conforme afirmaram 

VASSEUR (1984), MARETTA E MATTHIESEN (1989) e BONE (1992).     

Adicionalmente, propiciou a adequada manipulação e utilização do material de 

moldagem, uma vez que, seu uso, para tal finalidade, ainda não havia sido estudado. 

Foi utilizado silicone por condensação15. Usados para confecção de técnicas de 

moldagem odontológica que apresentam características organolépticas próprias de inércia 

reacional e praticidade de manipulação, alem de fluidez inicial e rigidez após a presa, que se 

apresentaram ideais para a realização da técnica proposta, conferindo praticidade e 

funcionalidade.  

O fato de o catalisador ser considerado não irritante, não provocando sensibilidade das 

mucosas, unido ao fato de não liberar calor para a promoção da reação (ZHERMACK SpA), 

diminuiu a lesão dos tecidos adjacentes aos sacos anais, minimizando o trauma na realização 

do procedimento segundo advertiu DOWNS e STAMPLEY (1998) quando relatou  a utilização 

do acrílico odontológico e da tinta indiana.  

                                                        
15 AVD Perfl – Zhermack SpA 



A tecnologia de cargas esferoidais de alta atividade, SAS (Sílicas Amorfas Sintéticas), 

utilizada para a confecção do silicone, é responsável pelo efeito “Flow Conditioning” descrito 

por ZHERMACK SpA. Esse foi o responsável pela redução da viscosidade, com aumento da 

fluidez, constatado durante a realização do procedimento.  

O rápido tempo de presa é uma qualidade que diminui o tempo de realização do 

procedimento, mas pode ser uma dificuldade quando a mistura não é realizada 

adequadamente (1:1), diminuindo em muito este tempo e dificultando a introdução do silicone 

através do cateter. 

As vantagens descritas por SPIRA, SPIRA & DON PORTEOUS (1971) com a  

utilização do Agar Gel de alta viscosidade também foram observadas no silicone de 

condensação e além destas, ainda se ressalta a coloração Azul do silicone por condensação e 

branca do Agar Gel, que produz um contraste de cor que facilita a visualização de ruptura 

durante a dissecção.  

Uma desvantagem do Agar Gel, é que este não é encontrado com facilidade no 

comércio, pois foi desenvolvido especialmente para preenchimento e posterior remoção do 

saco anal. O silicone por condensação é amplamente empregado no meio odontológico 

possuindo um baixo custo de aquisição e sendo facilmente encontrado em casa de material 

odontológico.   

A capacidade do silicone por condensação, em se moldar e aderir a qualquer superfície 

confere a este uma vantagem sobre a utilização do Cateter de Foley. Tal dispositivo foi 

utilizado, por DOWNS & STAMPLEY (1998), para a distensão dos sacos anais. Apesar de 

apresentar vantagem com relação ao tempo, pois não necessita que ocorram reações químicas 

para a sua utilização, o Cateter de Foley não se adere à superfície, podendo haver fácil 

ruptura, do saco anal, no momento da dissecção. 

A utilização de cateter (Gelco 16) para a introdução da base delineadora, atendeu 

perfeitamente às necessidades requeridas por TIRGARI (1988), quando empregou 

artesanalmente, tubo plástico (Cotonnets Johnsom & Johnsom®), para auxiliar na identificação, 

exposição e, dissecção dos sacos anais. Contrariamente ao tubo plástico, o caterer (idealizado 

para fins médico-hospitalares)  proporciona menor atrito e lesão tecidual.  



Os procedimentos só foram indicados após realização do diagnostico de: impactação 

crônica, saculíte anal crônica, fístulas perianais tratadas e adenocarcinoma, atendendo às 

indicações cirúrgicas descritas por SLATTER (1998), BOJARB (1996), MARRETTA E 

MATTHIESEN (1989). A ressecção bilateral foi realizada segundo indicação de NIEBAUER 

(1998), TIRGARI (1998). 

O animal com saculíte anal crônica, apresentava: disquesia, dificuldade para sentar-se 

em posição simétrica, aumento de volume e coloração avermelhada na região dos sacos anais, 

mudança de comportamento (esfregar o anus no carpete, morder ou lamber) e sinais de cicatriz 

de fistulas anteriormente tratadas, conforme relatados por, OLIVEIRA, RIBEIRO & ARIAS 

(2003), NIEBAUER (1998), TIRGARI (1988), SLATTER (1998), MARRETTA e MATTHIESEN 

(1989). No animal acometido de tumorações, além destes sinais, o aumento de toda região 

circo-anal era considerável e os nódulos possuíam consistência firme. O maior deles possuía 3 

cm de diâmetro e apresentava sintoma se hiperparatireoidismo, tal como afirmou NIEBAUER 

(1998), ROSOL (1990),  GRÖNE (1998). Uma secreção com coloração marrom acinzentada e 

o aumento de volume (NIEBAUER, 1998) eram característicos no animal com impactação.   

O jejum, indicado por TIRGARI (1988) de 18 horas por, para esvaziamento do trato 

gastrintestinal, além da recomendação de dar oportunidade ao animal para defecar, durante 

este período, foram suficientes para que a ampola retal se mostrasse quase totalmente vazia 

no momento anterior ao procedimento.  

A realização da técnica fechada minimizou a contaminação, por extravasamento do 

conteúdo do saco, e facilitou a dissecação reduzindo os riscos de danos às estruturas 

circunvizinhas, como o esfíncter anal e a artéria retal caudal. A impregnação do saco anal com 

uma substancia delineadora, conferiu praticidade, diminui o tempo trás-cirúrgico e promoveu 

resultados satisfatórios no pós-operatório conforme afirmou, DOWNS e STAMPLEY (1998), 

TIRGARI (1988), SPIRA, SPIRA e DOM PORTEOUS (1971) SHELLEY (2002).  

A indicação de que a incisão deve se estender até o limite da saída do ducto, para que 

este seja completamente retirado (BOJARB, 1996), não foi realizada no experimento, optando-

se pela confecção de ligadura do ducto do saco anal, utilizando catgut 3-0 (TIRGARI, 1988). 

Essa opção foi tomada com o objetivo de minimizar a lesão do músculo esfíncter anal, em sua 

porção superficial. Por essa razão, a incisão realizada foi de aproximadamente 1 a 2 cm, sendo 



menor da que foi indicada por SHELLEY (2002); SPIRA, SPIRA & DON PORTEOUS (1971); 

SLATTER (1998); DOWNS & STAMPLEY (1998); TIRGARI (1988). 

No trans-cirúrgico dos casos 1 e 3 não foi observado qualquer dificuldade de dissecção 

que requeresse um longo tempo ou que acarretasse qualquer complicação, como afirmou 

SPIRA, SPIRA e DOM PORTEOUS, (1971) com exeção do animal 2 que ocorreu uma ruptura, 

sendo facilmante corrigido conforme relatado.  

O rompimento do saco, observado no caso 2, ocorreu pela constatação de friabilidade, 

decorrente da inflamação do saco anal, como descrito por SLATTER (1998). Essa ruptura foi 

facilmente reparada, não havendo perda de delineação durante a dissecção nem complicações 

pós-operatórias maiores, como descrito por BOJARB (1996). A coloração azulada do silicone 

permitiu a constatação da ruptura e rápida intervenção no caso 2 

Não foram necessários vários procedimentos para a extirpação da patologia nos três 

casos avaliados como relatou OLIVEIRA, RIBEIRO & ARIAS (2003), mas o manejo intensivo, 

no período pós-operatório, foi fator determinante para a adequada cicatrização e não existência 

de seqüelas, como ocorreu no caso 1. 

A pequena quantidade de instrumental necessário e a adaptação do aplicador a partir 

de uma seringa de 10 ml conferiram uma redução no custo sem comprometer em nada a 

realização da técnica. 

O local da cirurgia foi irrigado com solução aquosa de iodo a 0,2% diferentemente da 

solução salina indicada por BOJARB (1996), SLATTER (1998), SHELLEY, (2002) ou penicilina 

diluída em solução fisiológica, por TIRGARI (1988) e proporcionou uma diminuição da 

contaminação dos tecidos para posterior fechamento. 

O não fechamento dos planos anatômicos, a não aproximação e fechamento do 

subcutâneo e pele, preconizada por SPIRA, SPIRA & DON PORTEOUS (1971), não foi 

utilizada.  Acredita-se que, a cicatrização por segunda intenção, além do potencial de 

contaminação pós-operatória, poderá trazer prejuízos relacionados à fisiologia da defecação 

levando à complicações pós-operatórias tais como relatadas no caso 1. Isso ocorre, pelo fato 

desta cicatrização se processar de forma desorganizada.  

Não foi observado qualquer tipo de reação do animal a um possível desconforto ou 

rejeição a utilização do Náilon 3-0, como descritos por BOJARB 1996. Não se utilizou um 



material maleável, como Polyglactil, para sutura de pele, como indica BOJARB 1996 ou 

utilização de um padrão de sutura subcuticular de Vicryl 3-0 no lugar de suturas cutâneas, pois 

acredita-se que este é impróprio para o procedimento proposto, pelo fato deste material 

propiciar aderência bacteriana e contaminação da ferida cirúrgica. .  

No caso 1, para a exérese dos nódulos, não se utilizou nenhum método dos indicados, 

tais como: eletrofulguração, cauterização química (OLIVEIRA, RIBEIRO & ARIAS, 2003), 

criocirurgia (LISKA, 1980) ou uso de laser de dióxido de carbono (SHELLEY, 2002). Foi 

realizada apenas a excisão radical, não sendo observado, em um período de 90 dias, qualquer 

tipo de lesão que caracterizasse um retorno do processo neoplásico. 

A castração do macho foi utilizada no caso 1, esta freqüentemente esta associada a 

neoplasia testicular segundo preconiza LISKA (1980).   

No pós-operatório, nos animais que apenas apresentavam saculite anal crônica e 

impactação, não se observou qualquer sinal de complicação, tais como disquesia, fistulas 

recorrentes, dor, mudança de comportamento, febre ou qualquer outro sinal de infecção que 

comprometesse a técnica.   

No caso 1, embora tenha ocorrido descência de pontos de sutura e subseqüente 

contaminação, acreditamos que as mesmas ocorreram em decorrência da não execução das 

medidas prescritas de pós-operatório por parte do proprietário e em decorrência da amplitude 

da lesão cirúrgica necessária para exérese dos nódulos, uma vez que, a remoção dos sacos 

anais deu-se sem nenhuma complicação no trans-cirúrgico. A leve estenose no reto, ocorreu 

em decorrência do processo de cicatrização secundaria, tendo como conseqüência, uma leve 

disquesia intermitente.  

A técnica proposta demonstrou facilidade para realização e resultado satisfatório, 

quando atendidas as exigências dos cuidados pós-operatórios. 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSÃO  

 

 

O silicone por condensação, apresenta fluidez inicial e rigidez ideal após a presa. O 

fato de não liberar calor para a promoção da reação, diminui a lesão dos tecidos adjacentes 

aos sacos anais e minimiza trauma para a realização do procedimento.  

Além destes fatores, apresenta uma opção pratica possuindo: reduzido custo de 

material e facilidade de aquisição.  

O fato de se aderir à superfície diminuiu a possibilidade de que haja, no momento da 

dissecção, lesão e ruptura do saco anal, e sua coloração azulada propicia constatação rápida 

da ruptura para posterior correção 

Tais características apresentadas unidas à: inércias teciduais, facilidade de 

manipulação e tempo de reação, conferem a este, características ideais para a realização da 

técnica proposta, fazendo com que atenda a todas as exigências necessárias para uma 

adequada realização do procedimento.   

Não obstante tenham os resultados apontados para a viabilidade da técnica e, em 

virtude do reduzido numero de casos estudados, há de se ponderá, que se faz necessário a 

realização de estudos complementares. 
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RESUMO 

 

 

A ováriosalpingohisterectomia é a cirurgia de eleição na terapia de 
doenças do sistema reprodutor, e uma cirurgia eletiva quando indicada para 
inibição do ciclo reprodutivo. Com esse propósito frequentemente empregada 
no controle populacional de cães e gatos, auxiliando o controle de zoonozes. 
Na tentativa de viabilizar este procedimento, visando sua aplicação em 
programas de saúde pública, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos 
objetivando minimizar os traumas cirúrgicos, otimizar o tempo de cirurgia e 
principalmente diminuir os custos operacionais. As abraçadeiras de náilon 
inicialmente projetadas para emprego em manobras eletro-hidraúlicas têm sido 
testadas em alguns procedimentos cirúrgicos. O presente trabalho teve o 
propósito de avaliar a eficácia, praticidade e funcionalidade da abraçadeira de 
náilon empregada como método alternativo de hemostasia nas 
ovariosalpingohistectomias em gatas. Concluiu-se que a abraçadeiras de 
náilon, empregada com esta finalidade, mostrou-se um dispositivo resistente, 
de fácil e rápida aplicação, potencialmente promissor para ligaduras 
vasculares. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 O aumento da população animal e a adequada conscientização da 

população sobre a necessidade do correto controle da natalidade em animais 

domésticos vem tornando a ováriosalpingohisterectomia (OSH) a cirurgia mais 

realizada na medicina veterinária. Procedimentos para a esterilização eletiva 

são ferramentas indispensáveis nas estratégias de controle populacional 

animal (CASTRO et al. 2004). 

 A OSH também é o tratamento de escolha para a maioria das 

uteropatias, a hirpeplasia endometrial cística localizada ou difusa, a ruptura 

uterina, neoplasia uterina, em fêmeas diabéticas visando impedir as alterações 

hormonais que interferem a efetividade das medicações (FINGLAND;1996; 

WILSON e HOWARD, 1998). 

 O desenvolvimento e o aprimoramento dos materiais de sutura têm sido 

notáveis, tendo oferecido ao cirurgião ampla variedade de fios absorvíveis e 

inabsorvíveis. As características do fio ideal, até agora não alcançada por 

nenhum tipo, são: grande resistência à tração e torção; calibre fino e regular; 

mole, flexível e pouco elástico; ausência de reação tecidual; esterilização fácil; 

resistente a esterilizações repetidas; baixo custo (BELLEN & MAGALHÃES, 

1989). 

 O náilon (poliamida) é um polímero de cadeia longa que se encontra 

disponível na forma monofilamentar ou multifilamentar, se caracteriza pela 

elasticidade devido a sua resistência mecânica (TUNER e MCILWRAITH, 

1985), sendo biologicamente inerte e não capilar na forma monofilamentar 

(BOOTHE, 1985; HERING et al., 1993). 



As abraçadeiras de náilon para lacre mostram-se dispositivos 

potencialmente promissores em ovariohisterectomias, bem como em outras 

cirurgias que exijam ligaduras vasculares seguras, reduzindo o tempo 

operatório e mostrando-se inerte ao organismo (CHÁRVEZ et al.,1992; 

SORBELLO et al., 1999; CASTRO, 2004; MIRANDA et al., 2004; SILVA et al., 

2004; SILVA et al., 2005; ). 

 De acordo com a literatura consultada, verifica-se que o emprego deste 

método ainda necessita de maiores estudos para fundamentar sua 

aplicabilidade. No presente trabalho, objetiva-se avaliar a operacionalidade e 

funcionalidade das abraçadeiras de náilon como método hemostático prévio 

para ligadura dos complexos arteriovenosos do útero e ovários nas 

ovariosalpingohisterectomias em gatas. 



2- LITERATURA CONSULTADA 

 

 O aumento da população animal e a adequada conscientização da 

população sobre a necessidade do correto controle da natalidade em animais 

domésticos vem tornando a ováriosalpingohisterectomia (OSH) a cirurgia mais 

realizada na Medicina Veterinária. Atualmente são feitos grandes esforços no 

sentido de controlar as populações errantes, e os métodos cirúrgicos de 

impedimento à eficiência reprodutiva são ferramentas indispensáveis nas 

estratégias de controle populacional (CASTRO et al. 2004). 

 A OSH é o método de contracepção mais adequado para animais que 

não são destinados a reprodução, seja para tratamento usual de afecções do 

trato reprodutivo  ou para esterilização eletiva de cadelas e gatas, a fim de 

evitar o ciclo estrall (MALM et al., 2004). Também é indicada para a prevenção 

de recidiva de hiperplasia vaginal, bem como para animais diabéticos ou 

epilépticos, para que sejam evitadas as alterações hormonais capazes de 

interferir na terapêutica (STONE et al., 1998). 

 Este procedimento cirúrgico provoca dor pós-operatória de intensidade 

leve a moderada em razão de fatores como duração e extensão da cirurgia, 

grau de manipulação, idade e escore corporal do animal. (MATHEWS, 20000). 

Segundo Malm et al. (2004) que utilizaram 30 cadelas para realização de 

ováriosalpingohisterectomia convencional e vídeo-laparoscópica comparando 

os tempos de procedimentos cirúrgicos, demonstraram que a técnica cirúrgica 

para OSH convencional foi realizada em menor tempo, aproximadamente 21 

minutos, enquanto a laparoscópica foi realizada em 61 minutos. O tempo 

prolongado da técnica laparoscópica esteve relacionada ao treinamento da 



equipe cirúrgica. O aperfeiçoamento da equipe é fundamental para minimizar 

as dificuldades técnicas na OSH. 

 O procedimento de esterilização eletiva é normalmente realizado em 

animais jovens, antes ou depois do primeiro estro, podendo ser realizado em 

qualquer idade. Se esta cirurgia for realizada antes do primeiro ciclo ovariano, 

a incidência de neoplasias de glândulas mamárias é menor que 0,5 %. Já logo 

após o 1º cio, o risco aumenta para 8 %, depois de dois ciclos, sobe para 26%, 

e depois dos dois anos e meio de idade não se tem mais efeito preventivo 

sobre o desenvolvimento dos tumores das glândulas mamárias. (MIGLIARI e 

VUONO, 2000). Gatas intactas apresentam propabilidade sete vezes maior de 

neoplasia mamária, em comparação com fêmeas ovariectomizadas (DORM, et 

al., 1969). Em contrapartida, se realizada de forma muito precoce, antes do 

término da vacinação, estaremos expondo os animais ao risco de contrair 

doenças infecciosas, em razão dos baixos níveis de anticorpos presentes 

(MIGLIARI e VUONO, 2000). 

 O aparelho reprodutivo da fêmea canina ou felina é manipulado através 

da parede abdominal ventral. Os ovários, as tubas, os cornos e o corpo do 

útero são presos às paredes dorsolaterais da cavidade abdominal e à parede 

lateral da cavidade pélvica, por meio de pregas duplas pareadas do peritônio, 

chamadas de mesos, que se dividem em três regiões: o mesovário, a 

mesossalpinge e o mesométrio (ligamentos largos, direito e esquerdo); 

cranialmente unem-se ao ligamento suspensor do ovário. O ligamento 

suspensor corre da face ventral do ovário e da mesossalpinge cranial e dorsal 

para os terços médios e ventrais das últimas costelas. O ligamento próprio que 

é a continuação caudal do ligamento suspensor se prende à extremidade 



cranial do corpo uterino. O ligamento redondo do útero se prende à 

extremidade cranial do corno uterino e é a continuação caudal do próprio 

ligamento (FARTON e WITHOROWS, 1981; FINGLAND, 1996). 

O complexo arteriovenoso ovariano repousa sobre o lado medial do 

ligamento largo e se estende da aorta para o ovário. Os dois terços distais do 

CAVO são torcidos, sendo menos torcida nas gatas que nas cadelas. A artéria 

ovariana supre o ovário e a porção cranial do corpo uterino na cadela e na 

gata. O suprimento arterial do útero não-prenhe é relativamente independente 

do suprimento do ovário. Existem pequenas anastomoses no ligamento largo 

entre os ramos da artéria ovariana e os ramos da artéria uterina. A veia 

ovariana esquerda drena para o interior da veia renal esquerda, e a veia 

ovariana direita para o interior da veia cava caudal. As veias uterinas correm 

em associação íntima com as artérias uterinas e terminam caudalmente nas 

veias ilíacas internas (KNECHT, 1985; HARARI, 1999). 

Anatomicamente os ovários estão localizados dorsal e craniais à 

cicatriz umbilical. O comprimento da incisão abdominal dependerá do porte e 

da espécie (canina ou felina). A distância entre o umbigo e o púbis é dividida 

em terços. Numa cadela, a incisão é efetuada no terço cranial, porque seus 

ovários são órgãos de mais difícil exteriorização que o corpo do útero, na gata 

ocorre o inverso, a incisão é efetuada no terço médio, porque o corpo uterino 

é de mais difícil exteriorização que o ovário (STONE et al., 1998; FIGLAND, 

1996). 

 Três técnicas são utilizadas para identificação e remoção do ovário e do 

corno uterino da cavidade abdominal; a primeira é a visualização do corno 

uterino e seus ligamentos; a segunda é a utilização de um gancho de 



ovariohisterectomia; e a terceira é a utilização dos dedos indicadores direito e 

esquerdo como gancho (HAYES & WILSON, 1996). A técnica padrão para 

ováriosalpingohisterectomia consiste em: incisão abdominal na linha média 

realizada de acordo com porte e a espécie animal (cadela ou gata). Após 

incisão abdominal, localização e exteriorização do corno uterino direito, o 

ligamento largo é perfurado entre o ligamento suspensor e a borda do CAVO, 

liberando o CAVO num grau maior do que o obtido quando é feito o 

estiramento do ligamento suspensor ovariano e eliminando assim a ligação em 

massa do ligamento suspensor e do CAVO. A seguir são fixadas três pinças 

hemostáticas no pedículo ovariano, este é então seccionado entre a pinça 

intermediária e a mais próxima do ovário, assegurando que todo ovário seja 

removido. A pinça mais distante é retirada para que seja feita uma ligadura no 

sulco deixado pela mesma. O pedículo ovariano é obliterado e inspecionado 

quanto a possíveis hemorragias. O procedimento é repetido no pedículo 

ovariano oposto. Exterioriza-se, então, o corpo uterino, protegendo-se a artéria 

e a veia uterinas. Três pinças são aplicadas ao corpo do útero, numa região 

imediatamente cranial à cérvix, deve-se ter cuidado quando se aplicar as 

pinças, pois elas podem cortar mais do que esmagar o tecido. Nos casos de 

úteros gravídicos ou aumentados, realiza-se a ligadura antes de seccioná-los, 

nos casos de úteros que se encontra em anestro e sem patologia, secciona-se 

o corpo uterino. As artérias uterinas são individualmente ligadas, com suturas 

de transfixação em cada lado do corpo uterino. Cuidadosamente o corpo 

uterino é reposicionado dentro da cavidade abdominal e a pinça é removida 

(FINGLAND, 1996; STONE et. al, 1998; -HAYES & WILSON, 1998). 



 Uma segunda técnica é proposta por Borjrab (1996) para a ligadura do 

corpo uterino e envolve a colocação de suturas de transfixação bilaterais. 

Exterioriza-se, retroflexiona-se o corpo uterino e coloca-se suturas de 

transfixação (que inicialmente incorporam a artéria, a veia e um terço da 

largura do corpo uterino) em cada lado do corpo uterino. Pode-se colocar uma 

pinça frouxa proximal às suturas para evitar o refluxo sanguíneo, seccionando 

o corpo uterino entre a pinça e a sutura de transfixação. Avalia-se o coto 

quanto a possíveis sangramentos e recoloca-se o mesmo no abdome. Essa 

técnica é vantajosa, porque as pinças não são colocadas na seção do corpo 

uterino que é ligada, eliminando o potencial de corte do tecido com a pinça. 

 Migliari e Vuono (2000), visando diminuir o tempo operatório e os custos 

do procedimento propuseram técnica operatória modificada semelhante à 

tradicional. A incisão da pele deve ser realizada na linha média, tomando como 

referência o ponto eqüidistante entre a cicatriz umbilical e o púbis. Após uma 

pequena difusão do tecido subcutâneo, o suficiente para se visualizar a linha 

alba, faz-se a invasão da cavidade abdominal. Esta incisão deverá ser 

pequena, o suficiente para a exteriorização dos ovários. O corno uterino 

esquerdo deverá ser localizado e exteriorizado com a ajuda do gancho. Para 

exteriorizar o ovário, o corno uterino é tracionado levemente com o auxílio da 

compressa, é aberta uma “janela” no mesovário, caudalmente ao complexo 

artério-venoso ovariano. O pedículo é pinçado com duas pinças “Crile” que 

deverão distar o máximo possível uma da outra. É feita uma secção entre as 

duas pinças, onde o corno uterino rebatido é posicionado sobre o coxal. Passa-

se o fio por debaixo da pinça para efetuar a ligadura do pedículo, utilizando fio 

mononáilon nº 1 em cadelas. O pedículo é em seguida reposicionado no 



interior do abdômen e só então a pinça é removida. O procedimento é repetido 

no pedículo ovariano oposto. Ato contínuo exterioriza-se, o corpo uterino 

pinçando-o com uma pinça de “Crile”, cerca de 5 mm acima da cérvix. Passa-

se o fio sob a pinça, posicionando-o imediatamente acima da cérvix, é feita a 

ligadura. Cuidadosamente, o coto uterino é reposicionado dentro do abdômen e 

a pinça é removida. Para sutura da parede abdominal e pele é utilizado o fio 

níquel-cromo 0,2 mm. Segundo os autores este método, viabiliza a rotina do 

procedimento em clínicas particulares, pois dispensa a presença de um 

cirurgião auxiliar e um único cirurgião é capaz de operar 10 animais em um 

período do dia.  

  De acordo com Stone et al. (1998) devem-se avaliar os pedículos 

ovarianos e o coto uterino quanto a sangramentos antes do fechamento 

abdominal. Os pedículos ovarianos repousam imediatamente caudal ao pólo 

caudal dos rins e o coto uterino repousa entre a bexiga e o cólon e é localizado 

por meio de retroflexão da bexiga. A ocorrência de hemorragia è descrita como 

a causa mais comum de morte, em seguida a ováriohisterectomia. 

Hemorragias podem resultar da ruptura dos vasos ovarianos, quando o 

ligamento suspensor sofre estiramento, ou pela laceração dos vasos existentes 

no ligamento redondo. Ligaduras impropriamente aplicadas, ou materiais de 

sutura defeituosos podem resultar na ocorrência de hemorragia durante ou 

após a cirurgia. 

 A hemostasia tem como objetivo impedir ou coibir a hemorragia. No ato 

cirúrgico, evita-se a perda excessiva de sangue, propiciando melhores 

condições técnicas e aumentando, assim, o rendimento do trabalho. Após a 



operação, favorece a evolução normal da ferida operatória, evita a infecção e 

afasta a necessidade de drenagem de hematomas e abscessos (GOFFI, 1997). 

O desenvolvimento e o aprimoramento dos materiais de sutura têm 

sido notáveis, tendo oferecido ao cirurgião ampla variedade de fios 

absorvíveis e inabsorvíveis. As características do fio ideal, até agora não 

alcançada por nenhum tipo, são: grande resistência à tração e torção; calibre 

fino e regular; mole, flexível e pouco elástico; ausência de reação tecidual; 

esterilização fácil; resistente a esterilizações repetidas; custo baixo (BELLEN 

& MAGALHÃES, 1989). De modo ideal, o material de sutura deve manter 

adequada resistência à tensão, deve ser não-eletrolítico, não-capilar, não-

alérgico, não-carcinogênico, não deve ser corrosivo ou tóxico, e nem 

favorecer o crescimento das bactérias (SLATTER, 1998). 

Todos os fios de sutura são corpos estranhos ao organismo, portanto 

durante a escolha deve ser levado em consideração tanto as características 

físicas quanto a interação biológica do fio ao tecido e a preferência de cada 

cirurgião (VAN WINKLE & HASTING, 1973).  

A reação dos tecidos varia na dependência dos seguintes fatores: a 

natureza do implante, o tecido em que as suturas são implantadas, a 

quantidade de material estranho implantado, a técnica de implantação e o 

espaço de tempo desde a implantação, visto que alguns efeitos podem não 

ser evidentes em meses ou anos (BELLENGER, 1982). 

Na clínica cirúrgica o fio de poliamida (náilon de pesca) tem sido usado 

rotineiramente na sutura de fáscias, aponeuroses e pele, oferecendo excelente 

sustentação e tolerância orgânica (RAISER et al.,k 2003). O náilon (poliamida) 

é um polímero de cadeia longa que se encontra disponível na forma 



monofilamentar ou multifilamentar, se caracteriza pela elasticidade devido a 

sua resistência mecânica, é relativamente inerte quando implantado nos 

tecidos e uma delgada cápsula de tecido conjuntivo é produzida ao redor do 

mesmo, sendo esta uma das maiores vantagens quanto utilizado como sutura 

oculta (TUNER e MCILWRAITH, 1985). 

Segundo Boothe (1985) o náilon é biologicamente inerte e não capilar na 

forma monofilamentar. Difícil de ser amarrado, sendo necessários semi-nós 

adicionais para se obter segurança, produzindo, portanto, um nó volumoso. 

Apesar de induzir uma resposta inflamatória mínima, ele se mantém como um 

corpo estranho dentro do tecido, o que prolonga as fases inflamatórias e de 

debridamento do processo de cicatrização. Hering et al.(1993) afirmaram que o 

náilon é material sintético inabsorvível, que apresenta comparativamente a 

outros materiais reação tecidual menor, embora o manuseio seja apenas 

razoável.  

O material é considerado permanente quando usado em Medicina 

Veterinária, embora ocorra hidrólise vagarosa liberando radicais poliamidas 

bacteriostáticas (CAMPBELL & MARKS, 1985).  É freqüentemente utilizado 

para a síntese da pele e produz baixa reatividade tecidual e quando comparado 

aos demais fios de sutura convencionais, é o que apresenta melhor resposta 

biológica, cicatricial e capacidade de coaptação de bordos da ferida. A reação 

tecidual ao fio de náilon é descrita como mínima, devido à sua composição 

macia, durante os primeiros dias, decrescendo progressivamente, até seu 

processo de encapsulamento dos tecidos; degrada-se enzimaticamente sendo 

metabolizado pelas células do organismo (BATISTA, et al. 2002).  

 



As abraçadeiras de náilon têm sido comumente utilizadas em cirurgias 

convencionais. Chávez-Caartaya et al. (1992) utilizou as abraçadeiras como 

suturas para fechamento da parede abdominal, demonstrando a utilidade 

destes laços em laparotomias planejadas para lavagens peritoneal nas 

septsemias intra-abdominal, para serem abertos e fechados muitas vezes se 

necessários.  Mies e Raia (1989) utilizaram abraçadeiras como método para 

manobras de contenção temporária do sangramento durante a hepatectomia. 

As abraçadeiras mostraram ser uma alternativa viável, pela praticidade, 

segurança e eficiência durante o procedimento de ressecção hepática. 

Flexíveis e elásticas, foram projetadas para economizar mão de obra 

em virtude de sua praticidade. Possuem um sistema auto-travante que 

favorece seu manuseio, envolvendo cabos e fios rapidamente, além de muitas 

outras características para a economia de trabalho em instalações eletro-

hidraúlicas. Fabricadas em poliamida, resistentes ao desgaste e ao ataque de 

produtos químicos, estão indicadas para o trabalho contínuo na faixa de 

temperatura de menos 40ºC a 85ºC, resistindo a até 135º C 

(HOLLINGSWORTH, 2006).  

Silva et al. (2004) utilizaram abraçadeira de náilon na hemostasia 

preventiva de veias e artérias, na ovariohisterectomia de dez cadelas. Após 

localização e exteriorização do corno uterino, procederam ao pinçamento 

duplo do pedículo ovariano, a secção entre elas e a oclusão do mesmo 

através da colocação de uma abraçadeira. No corpo uterino, imediatamente 

cranial a cérvix, aplicou-se uma abraçadeira de náilon envolvendo as artérias 

e veias uterinas, seccionando o corpo uterino cranialmente à abraçadeira. Dos 

dez animais avaliados em apenas um foram observadas complicações 



discretas durante o período trans-operatório, possivelmente devido ao ajuste 

inadequado das abraçadeiras de náilon no corpo uterino, fato este atribuídos 

à tração insuficiente, antecedendo a remoção da pinça. As abraçadeiras 

avaliadas mostraram ser resistentes a tração exercida no local de aplicação, 

não apresentando sinais de fragilização. Assim sendo concluíram ser um 

método alternativo de hemostasia preventiva sem ocorrências de 

complicações pós-operatórias moderadas ou severas. 

Para avaliar a tolerância da abraçadeira de poliamida, em seu 

experimento Sorbello et al. (1999), empregaram 10 ratos brancos para 

implantação, no plano muscular da região dorsal, de um fragmento estéril de 

um centímetro de comprimento, obtido a partir das abraçadeiras. Á 

macroscopia foi observada baixa resposta inflamatória devida ausência de 

exsudato e de aderência dos tecidos aos fragmentos. Fato este, confirmado 

pela microscopia, onde todos os 10 animais apresentaram escassa reação 

inflamatória em torno do material implantado, representada por raros linfócitos 

e macrófagos, predomínio de fibrose madura com presença de fibroblastos e 

fibras colágenas, mostrando que o material é bem tolerado.  

Para avaliar a capacidade de apreensão do material e sua 

aplicabilidade, foram efetuados experimentalmente diversos tipos de ligaduras 

hemostáticas, de contenção e de apresentação em diferentes órgãos em um 

cão (SRD), mostrando-se satisfatória sua utilização (SORBELLO, 1999). 

Filho et al. (2004), em um estudo usando a abraçadeira na ligadura do 

cordão espermático de equinos, constataram que os animais não apresentaram 

qualquer tipo de rejeição à abraçadeira, por um período de 12 meses, 

concluindo a viabilidade do uso da abraçadeira, por ser prática, de baixo custo, 



de fácil e rápida aplicação e, principalmente, por diminuir os riscos de 

complicações pós-operatórias na orquiectomia. 

Silva, et al. (2005) empregando-se 36 equinos sem raça definida (SRD), 

com idades e pesos variados, utilizou a abraçadeira de náilon na hemostasia 

preventiva das ovariectomias e orquiectomias, mostrando que a abraçadeira é 

de fácil manuseio e economicamente viável quando comparado com outros 

métodos empregados. Em 100% das intervenções o dispositivo não se rompeu, 

mostrando ser resistente e de fácil e rápida aplicação, não apresentando 

reação tecidual. Além disso, não houve complicações pós-operatórias como 

hemorragias e rejeição, granulomas, funiculites e abcessos. Comprovando o 

que afirmou Mano (1991), o náilon é um dos três plásticos de engenharia mais 

importante e uma de suas propriedades marcante é a resistência mecânica a 

fadiga.  

Na laparotomia exploratória, realizada 45 dias após a 

ovariohisterectomia com o uso de abraçadeira de náilon, Castro et al. (2004) 

constataram ausência de alterações inflamatórias de qualquer natureza, 

estando as ligaduras dos cotos em perfeito estado. Observaram-se que tecido 

fibroso revestia e envolvia a superfície das abraçadeiras, cuja presença era 

perceptível apenas ao tato. Portanto, a técnica alternativa para a promoção da 

ligadura dos cotos e dos vasos do corpo uterino foi plenamente eficiente. 

Na cirurgia ortopédica Schmidt & Davis (1981) empregaram as 

abraçadeiras de náilon associadas às placas metálicas na fixação interna de 

fraturas, apresentando vantagens sobre os fios de aço, como a praticidade na 

sua aplicação e menor injúria causada ao tecido mole circunvizinho. Miranda 

et al. (2004) avaliou a resistência à tração das abraçadeiras de náilon utilizada 



como cerclagem na redução de fraturas em cães. A abraçadeira de náilon 

apresentou durante os testes físicos e como cerclagem na redução de fraturas 

oblíquas de fêmur em cães, adequada resistência à tração quando associada 

à pinagem intramedular, favorecendo uma maior estabilidade e uma 

consolidação da fratura muito evidente. 

Campbell e Marks (1985) relataram que o náilon não é um material caro, 

sendo facilmente esterilizado por autoclavagem, apresentando mínima perda 

de resistência, podendo resistir ao processo por três vezes consecutivas. 

A autoclavagem é um dos métodos mais amplamente aceitos por ser 

seguro, efetivo e relativamente barato, sendo seu uso limitado a materiais que 

não são danificados pela umidade e calor. A irradiação é aplicada a materiais 

sensíveis ao calor e requerem aparelhagem de alto custo. Os raios gama são 

comumente utilizados para esterilização de náilon cirúrgico, já que a 

esterilização pelo calor por vapor pode reduzir sua resistência, ao passo que a 

irradiação não o prejudica. O formaldeído tem sido empregado para esterilizar 

equipamentos médicos e cirúrgicos, mas seus vapores são irritantes e podem 

ser lesivos ao tecido. (BERG & BLASS, 1985; VASSEUR, 1985). 



3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1- Abraçadeiras 

  

 Foram utilizadas abraçadeiras1 de náilon (poliamida), tipo fita, incolor, 

adquiridas no comércio especializado de materiais elétricos e esterilizadas em 

embalagens de seis unidades por sistema de autoclavagem. 

 Estruturalmente a abraçadeira possui em uma extremidade um sistema 

guia auto-travante em continuidade, a uma haste tipo fita, que ao longo de uma 

de suas superfícies possui saliências transversais que permitem, uma vez 

inserida no guia, a progressiva e irreversível redução do diâmetro da alça (Fig. 

1). 

 

 

Figura 1 – Ilustração mostrando o acionamento do 
sistema guia auto-travante da abraçadeira de 
náilon (CHÁVEZ-CARTAYA et al., 1992) 

 

                                                
1 Tramontina®, Ref. 57530/009 - 104 x 2,65 x 1,00 mm - Ø22 mm² 



Para avaliar a manipulação, aplicabilidade, capacidade de apreensão, 

resistência do material, realizamos treinamento prévio que constou da 

aplicação das abraçadeiras em simuladores que mimetizaram a obliteração de 

estruturas vasculares.  

 

3.2 – Animais 
 

Foram empregadas 17 gatas hígidas, de diferentes raças, com idade 

entre sete meses a cinco anos e com massa corporal variando entre 2 e 5 kg, 

atendidas pelo Setor de Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital de Medicina 

Veterinária Professor Renato Medeiros Neto – UFBA, no período de 01 de 

janeiro a 01 de outubro de 2006, para realização de 

ovariosalpingohisterectomia com objetivo de inibição de ciclo estral. 

 

3.3 – Técnica 

 
a) Pré- operatório 

 

  Os pacientes foram submetidos a exame clínico geral e análise dos 

sistemas orgânicos; registrando-se aspectos relacionados à vida reprodutiva e 

certificando-se da higidez e fase do ciclo estral dos animais, considerado aptos 

os que se encontravam em anestro.  

 Após avaliação clínica, os animais passaram por um período prévio de 

jejum  alimentar de 12 horas e hídrico de 6 horas. Trinta minutos antes do 



procedimento cirúrgico foram pré-medicados com enrofloxacina2 na dose de 5 

mg/kg, por via intramuscular e meloxican3 na dose de 0,1mg/kg, por via 

subcutânea. A técnica anestésica constou de sulfato de atropina4 na dose de 

0,044mg/kg, por via subcutânea e 15 minutos após, associação de quetamina5, 

na dose de 15 mg/kg e cloridrato de xilazina6 , na dose de 1 mg/kg, ambas na 

mesma seringa e aplicadas por via intramuscular (MASSONE, 1999).  

 

b) Trans – operatório 

 

 Os animais foram posicionados em decúbito dorsal e região abdominal 

ventral preparada para cirurgia asséptica e então submetidos à celiotomia por 

meio de incisão mediana ventral, localizada um centímetro caudal a cicatriz 

umbilical, estendendo-se cerca de quatro centímetros caudalmente. 

 O corpo do útero foi identificado com auxílio do dedo indicador, 

guiando-se pela sua localização dorsal à bexiga e ventral ao colón. Seguindo-

se à direção cranial, os cornos uterinos direito e esquerdo foram identificados. 

O corno uterino direito foi exteriorizado mediante tração ventral do órgão e 

compressão dorsal a parede abdominal direita com Afastador de Farabeuf. 

Com o ligamento suspensor distendido, a bursa ovárica e o CAVO 

identificados, procedeu-se a ruptura do ligamento largo na região do mesovário 

(Fig. 2A). 

 A primeira abraçadeira foi colocada em torno do CAVO e do ligamento 

suspensor, o sistema de travagem foi acionado, proporcionando progressiva 

                                                
2 Flotri injetável 2,5% - Schering-Ploug S.A. 
3 Maxican 0,5 mg – Ouro-fino Pet 
4 Atrofarma 0,25mg/ ml 
5 Vetanarcol 5% 
6 Rompum - bayer 



compressão circular e fixação da mesma em um ponto cranial da bursa ovárica 

(Fig. 2B e C). Ato continuo, a segunda abraçadeira foi colocada, da mesma 

forma, aproximadamente um centímetro cranial a primeira (Fig. 2D). 

 A secção foi realizada entre as ligaduras e a presença ou não de 

hemorragia avaliada por um período de um minuto (Fig. 2E e F). Constatada a 

hemostasia, realizou-se a secção transversal da fita, imediatamente após sua 

saída do sistema de travagem. O corno uterino direito foi retrofletido e o 

ligamento largo correspondente rompido. A partir do seu deslocamento, 

identificou-se o corno co-lateral e as manobras foram novamente executadas 

para obliteração do pedículo ovariano esquerdo (Fig. 3).  



 

Figura 2 - Aplicação das abraçadeiras de náilon para hemostasia preventiva na OSH 
em gatas. Imagem fotográfica mostrando manobras executadas durante o 
procedimento cirúrgico - Corno uterino direito. 
A - Localização e exteriorização do corno uterino direito. Observa-se ruptura do 
ligamento largo na região do mesovário, individualizando-se o CAVO e bursa 
ovárica; 
B e C - Aplicação da primeira abraçadeira de náilon cranial ao ovário; 
D - Aplicação da segunda abraçadeira no pedículo ovariano distal ao ovário; 
E - Secção do pedículo realizada entre as duas abraçadeiras, assegurando que todo 
ovário seja removido; 
F - Pedículo ovariano é inspecionado quanto a possíveis hemorragias e 
posteriormente realiza-se a secção da haste da abraçadeira. 

 



 

Figura 3 - Aplicação das abraçadeiras de náilon para hemostasia preventiva na OSH 
em gatas. Imagem fotográfica mostrando manobras executadas durante o 
procedimento cirúrgico - Corno uterino esquerdo. 
A - Localização e exteriorização do corno uterino esquerdo. 
B e C - Aplicação da primeira abraçadeira de náilon cranial ao ovário. 
D - Aplicação da segunda abraçadeira no pedículo ovariano mais distal ao ovário. 
E - Secção do pedículo realizada entre as duas abraçadeiras, assegurando para que 
todo ovário seja removido. 
F - Pedículo ovariano é inspecionado quanto a possíveis hemorragias e 
posteriormente realiza-se a secção da haste da abraçadeira. 
 



Com o corpo do útero exposto, foi colocada a primeira abraçadeira em 

torno do mesmo, o sistema de travagem foi acionado, proporcionando 

progressiva compressão circular e fixação da mesma na região cranial a cérvix 

(Fig. 4A e B). A segunda abraçadeira foi então colocada da mesma forma, 

aproximadamente um centímetro, cranial a primeira. O corpo do útero foi 

seccionado entre as ligaduras e a presença ou não de hemorragia avaliada por 

um período de um minuto (Fig. 4C D, E e F).  

Efetuada a hemostasia, realizou-se a secção transversal da fita, 

longitudinal ao eixo das hastes imediatamente após sua saída do sistema de 

travagem. Adicionalmente, realizou-se a omentopexia sobre o coto uterino 

empregando-se ponto de reparo com categute cromado 2-0. 

A laparorrafia foi realizada respeitando-se os planos anatômicos, 

empregando-se fios de náilon7, monofilamentado 0,20 mm, previamente 

esterelizado acoplados em agulha cirúrgica ¾ de circulo. 

 

c) Pós - operatório 

 

Os animais foram mantidos em observação até normalização dos 

parâmetros fisiológicos, recebendo alta. Foram prescrito meloxican8 na dose de 

0,1mg/kg/ via oral, por mais 3 dias de pós-operatório, uso de colar elizabetano 

e curativo tópico com clorexidine9 solução tópica.  
Avaliações clínicas foram feitas aos três, sete, dez e trinta dias após a 

cirurgia. Os proprietários e/ou responsáveis eram questionados quanto ao 

comportamento do animal, reações dolorosas e atitudes de postura. Os 

animais vem sendo acompanhados periodicamente até a presente data. 

                                                
7 Linha de pesca - Grilon 
8 Maxican 0,5 mg – Ouro-fino Pet 
9 Merthiolate 



  
Figura 4 - Aplicação das abraçadeiras de náilon para hemostasia preventiva na OSH 
em gatas. Imagem fotográfica mostrando manobras executadas durante o 
procedimento cirúrgico - Corpo uterino. 
 
A - Exteriorização, retroflexão do corpo uterino e colocação da primeira abraçadeira 
de náilon, imediatamente cranial à cérvix. 
B - Uma segunda abraçadeira é aplicada numa região mais distal à cérvix. 
C - Duas abraçadeiras de náilon aplicadas no corpo uterino para hemostasia 
preventiva;  
D - Secção do corpo uterino entre as duas abraçadeiras. 
E – O coto uterino é inspecionado quanto a possíveis hemorragias, posteriormente 
realiza-se a secção da haste da abraçadeira e a omentopexia. 
F – Aspecto macroscópico do útero e cornos uterinos removidos na OSH em gatas 
com utilização das abraçadeiras de náilon para hemostasia preventiva. 



4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A ováriosalpingohisterectomia é a cirurgia de eleição na terapia de 

doenças do sistema reprodutor e uma cirurgia eletiva quando indicada para 

inibição do ciclo reprodutivo. Frequentemente é realizada com propósito de 

controle populacional e de zoonozes (GREET & BATHE, 1993; CONCANNON, 

1995; BORJRAB, 1996; SLATTER, 1998; CASTRO et al., 2004; MALM et al., 

2004).  

 Na tentativa de viabilizar este procedimento, visando sua aplicação em 

Programas de Saúde Pública diversos estudos vêm sendo desenvolvidos 

objetivando minimizar os traumas cirúrgicos, otimizar o tempo de cirurgia e 

principalmente diminuir os custos operacionais. 

Com este propósito, objetivou-se avaliar a operacionalidade e 

funcionalidade das abraçadeiras de náilon como método hemostático prévio 

para ligadura dos complexos arteriovenosos do útero e ovários nas 

ovariosalpingohisterectomias em gatas. 

Estes artefatos, compostos de náilon têm sido comumente empregados 

em várias especialidades cirúrgicas (CHÁVEZ-CARTAYA et al., 1992; MIES & 

RAIA 1989; SILVA et al., 2004; SORBELLO et al., 1999; CASTRO, 2004; 

FILHO et al., 2004; SILVA et al., 2005; SCHMIDT & DAVIS, 1981; MIRANDA, 

2004), porém não encontamos na literatura consultada, referências sobre as 

manobras técnicas empregadas para aplicação das abraçadeiras, seu 

manuseio e instrumentos utilizados para sua implantação no meio cirúrgico 

(SILVA et al., 2005; SILVA et al., 2004; MIRANDA, 2004; CASTRO et al., 2004; 

SORBELO, 1999). Deste modo, o treinamento prévio permitiu uma melhor 



familiaridade com o novo artefato e certamente minimizou os riscos de 

acidentes durante sua aplicação no trans-cirúrgico.  

Foi possível observar que, uma vez acionado o sistema de guia auto-

travante, sua irreversibilidade, propicia o fechamento progressivo e o 

deslocamento de sua alçada para o local de fixação, evitando escape e 

posterior afrouxamento. 

A utilização de instrumentos como porta-agulhas e/ou pinças 

hemostática empregados para fixar o sistema de guia auto-travante ao mesmo 

tempo que a haste é tracionada, mostrou-se inadequado, por causar 

deformidade da trava, danificando a mesma. Em contra-partida, esta ação 

quando executada com o auxílio do dedo indicador e o polegar, colocados em 

torno da estrutura, proporcionou adequado acionamento do sistema de auto-

travagem e tração da haste com a outra mão. Adicionalmente, constatamos 

que  uma tração leve e constante, são suficientes para proporcionar a perfeita 

obliteração circular, mesmo em estruturas mais espessas.  

Os animais empregados neste estudo foram encaminhados ao Hospital 

de Medicina Veterinária-HOSPMEV da UFBA, para realização de esterilização 

cirúrgica com objetivo de inibição de ciclo estral. Com enfoque no exame 

clínico e histórico reprodutivo selecionou-se para realização do experimento 

todos os que se apresentavam hígidos, em anestro e que já haviam 

apresentado primeiro cio. Tal seleção propiciou uma avaliação mais uniforme 

da eficácia da abraçadeira, uma vez que os órgãos excisados apresentavam-se 

com características anatomofisiologicas semelhantes, ou seja, modesto grau 

de irrigação e dimensões e aspectos teciduais similares. 



Em virtude da técnica asséptica empregada, do estado geral dos 

pacientes, ambiente cirúrgico e dos cuidados e condições do pré-operatório, 

todos os procedimentos cirúrgicos foram considerados limpos-contaminados, 

empregando-se apenas antibióticoterapia profilática. Esta conduta evitou o uso 

indiscriminado de antibióticos e diminuiu os custos operacionais, não trazendo 

prejuízos para os pacientes e nem obscurecendo quaisquer reações ao 

implante sintético. Tal prerrogativa, geralmente não é observada, conforme foi 

visto nos estudos semelhantes aqui referendados. 

O acesso à cavidade abdominal, baseado nos procedimentos descritos 

por Fingland (1996) e Migliari e Vuono (2000), feito através de uma pequena 

incisão na linha mediana ventral de aproximadamente quatro centímetros, 

tomando-se como referência o ponto eqüidistante entre a cicatriz umbilical e o 

púbis mostrou-se adequado para identificação e manipulação dos órgãos 

envolvidos no processo.  

A identificação dos cornos uterinos foi facilitada pela prévia localização 

do corpo uterino mediante inserção do dedo indicador no sentido caudal da 

cavidade abdominal, tendo-se como base à superfície ventral do cólon e 

superfície dorsal da bexiga. Tal manobra mostrou-se eficiente, evitando a 

manipulação excessiva de vísceras e o emprego de instrumentos especiais, 

como o Gancho de Snook, empregado por Firgland (1996) para localização dos 

cornos uterinos. 

As manobras executadas pelo auxiliar no momento da exteriorização 

dos cornos uterinos, com retração ventral de um corno uterino e a compressão 

dorsal da parede abdominal do mesmo lado possibilitaram a perfeita exposição 

e identificação da bursa ovárica e dos componentes vasculares 



correspondentes, permitindo a abertura de uma janela na parede medial do 

ligamento largo mesovário e o adequado isolamento do CAVO e do ligamento 

suspensor, evitando assim a necessidade de ruptura do ligamento suspensor 

do ovário, proposta por Fingland (1996), que ao nosso ver, ocasionaria trauma 

adicional com hemorragia local. O complexo de vasos sangüíneos do ligamento 

suspensor é representativo, pois, segundo Wilson e Hayes (1996) podem 

manter o suprimento sangüíneo a um rim que estiver perdendo lentamente sua 

irrigação arterial renal.  

Em virtude da fase do ciclo estral (anestro) e do pouco desenvolvimento 

uterino dos animais empregados neste estudo, optamos pela obliteração 

conjunta do CAVO e do ligamento suspensor, manobra esta também 

preconizada por  Wilson e Hayes (1996) Fingland (1996) e Stone et al.(1998) 

que somente recomendam a ligadura individual em gatas idosas ou com 

patologias uterinas.  

Durante a execução dos procedimentos cirúrgicos, não foram 

encontradas dificuldades para inserir a haste da abraçadeira sob o corno 

uterino, através da ruptura da porção medial do ligamento largo do útero. Seu 

formato linear e sua flexibilidade evitaram o emprego e instrumentos de 

apreensão, que muitas vezes, na prática cirúrgica são necessários para auxiliar 

a passagem do fio empregado para confecção da ligadura. 

Supõe-se que quando comparada com a técnica cirúrgica convencional 

utilizando três pinças hemostáticas, proposta por STONE et al. (1998); Fingland 

(1996), a técnica proposta seja menos traumática. Pressupõe-se também que 

ocorra uma melhor acomodação do tecido no momento da aplicação da 

abraçadeira, devido a não utilização durante a manobra cirúrgica de pinças 



hemostáticas cranial e/ou caudal às abraçadeiras. A ausência das pinças 

hemostáticas nesse estudo foi proposital, para que fosse possível verificar “in 

vivo” a real capacidade de oclusão vascular proporcionada pelo uso da 

abraçadeira. 

 A colocação da primeira abraçadeira cranialmente à bursa ovárica, ao 

mesmo tempo que serviu de referência para colocação da segunda 

abraçadeira, um centímetro mais distalmente, permitiu adequada verificação da 

total exerése do ovário, evitando a permanência de resquícios de ovário, o que 

segundo Fingland (1996), posteriormente ocasionariam problemas 

relacionados a síndrome do ovário remanescente, resultante de uma ovário-

histerectomia incompleta. 

Em relação ao corpo do útero a obliteração isolada das artérias e veias 

uterinas esquerda e direita e posterior obliteração do corpo do útero conforme 

recomendam vários autores (FINGLAND, 1996; STONE et al., 1998) não foi 

efetuada em virtude da necessidade de avaliação da eficácia do método 

descrito neste estudo, onde empregou-se a obliteração conjunta das estruturas 

conforme também preconizam (SILVA et al., 2004; MIRANDA;  2004; CASTRO 

et al.; 2004). O fechamento progressivo da abraçadeira, em torno do corpo do 

útero proporcionou melhor deslocamento caudal e sua posterior fixação na 

porção cranial da cérvix, que devido à pequena incisão da parede abdominal 

encontrava-se em plano profundo. A obliteração e secção no corpo do útero 

neste limite, segundo Fingland ( 1996) minimiza os riscos de piometra de coto. 

A fixação da segunda abraçadeira e a secção da estrutura entre as mesmas, 

respeitam as mesmas proporções empregadas no CAVO. 



É importante enfatizar a necessidade de se manter, na secção tanto do 

pedículo ovariano quanto do corpo do útero, uma margem de segurança, 

evitando-se a secção tecidual entre ligaduras imediatamente após o local de 

fixação da abraçadeira que permanecerá no organismo. Preconizamos a 

secção na metade da distância entre ligaduras. A inobservância deste cuidado, 

acarretou em um animal, no início dos procedimentos, a soltura da abraçadeira 

aplicada no pedículo ovariano direito e conseqüente hemorragia local, 

facilmente revertida com a aplicação de uma nova abraçadeira. A permanência 

de um pequeno segmento tecidual após o ponto da obliteração vascular não 

mostrou-se prejudicial ao processo e permitiu uma maior segurança na 

aplicabilidade da abraçadeira. 

Silva et al. (2004), quando aplicaram a abraçadeira com a mesma 

finalidade e para o mesmo procedimento, também relataram hemorragias tanto 

do pedículo ovariano como do corpo do útero em uma das 10 cadelas 

empregadas, porém os autores não descrevem com clareza a causa de tal 

ocorrência. Podemos supor que o ocorrido deu-se devido ao corte inadequado 

do tecidos ou em decorrência de falhas do ajuste do sistema de auto-travagem. 

Após a secção do corpo uterino a permanência da haste possibilitou a 

fixação do coto e facilitou posterior omentalização empregada para minimizar 

os riscos de aderência e isquemia.  

Observamos que para a secção da haste da abraçadeira, durante a 

realização do procedimento cirúrgico faz-se necessário a utilização de uma 

tesoura específica que realize um corte mais preciso, pois quando 

empregamos tesouras cirúrgicas convencionais, em virtude da resistência do 

artefato, encontramos alguma dificuldade para essa manobra. Podemos supor 



que uma tesoura do tipo para corte de fios metálicos seja a ideal. Também 

recomendamos que o corte seja feito transversalmente ao eixo longitudinal das 

hastes, imediatamente após seu sistema de auto-travagem. A permanência de 

resquícios de haste e cortes imprecisos oblíquos podem favorecer região de 

atrito ou danos a estruturas adjacentes, o que seria indesejável. 

Embora não tenham sido efetuados testes para qualificar e quantificar a 

intensidade do processo inflamatório e correspondente trauma tecidual, 

acreditamos que, em virtude da composição estrutural da abraçadeira de 

poliamida o mesmo seja mínimo, pois o fio de náilon cirúrgico, que possui a 

mesma composição é considerado um dos fio mais inertes para implantes 

(RAISER et al., 2003; HERING et. Al., 1993; TUNER e MCILWRAITH, 1985; 

BOOTHE, 1985; CAMPBEL & MARKS, 1985). 

No pós-operatório imediato ou tardio não foram observadas quaisquer 

manifestações clínicas que denotassem reação tecidual excessiva, traduzindo-

se  retardo na cicatrização, infecções e/ou eliminação espontânea e periódica 

dos implantes associada a descarga de material seroso ou purulento, conforme 

cita Fatureto &Teixeira (1993). A inércia tecidual da abraçadeira pode ser 

comprovada por Castro et al. (2004), que durante uma laparotomia 

exploratória, realizada 45 dias após a OSH com o uso do mesmo artefato, 

constataram que uma camada de tecido fibroso revestia e envolvia a superfície 

dos resquícios das abraçadeiras, cuja presença era perceptível apenas ao tato. 

Embora, neste estudo, não tenham sido realizadas comparações com 

técnica convencionais, particularmente relacionadas ao tempo cirúrgico, 

presume-se que a técnica proposta otimize o tempo operatório, uma vez que, a 

média de duração dos procedimentos foi de aproximadamente 16 minutos, 



tempo inferior ao encontrado por Malm et al. (2004), cujos procedimentos para 

OSH convencional e laparoscópica em cadelas, duraram em média 21 e 61 

minutos respectivamente. Convém lembrar que o tempo cirúrgico esta 

intimamente relacionado ao treinamento e habilidade da equipe cirúrgica, fato 

este que pode minimizar mais ainda o tempo cirúrgico.  

As abraçadeiras no presente experimento mostraram-se dispositivos 

seguros e resistentes à tração, não rompendo ou afrouxando durante ou após 

aplicação na OSH em gatas. Fato este confirmado por Miranda et al. (2004), 

que avaliou a resistência à tração das abraçadeiras de náilon utilizada como 

cerclagem na redução de fraturas em cães, favorecendo uma maior 

estabilidade e uma consolidação da fratura bem evidente. 

 



5- CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados observados neste estudo, é possível sugerir que: 

 

A abraçadeira de náilon, é um dispositivo potencialmente promissor para 

ligaduras vasculares na hemostasia preventiva das estruturas vasculares do 

útero e ovários, na ováriosalpingohisterectomia de gatas. 

 

As abraçadeiras mostraram-se resistentes a tração exercida no local de 

aplicação, não apresentando sinais de fragilização. O dispositivo mostrou-se 

de fácil e rápida aplicação, devido seu sistema auto-travante que favorece o 

seu manuseio. 

 

Não obstante tenham os resultados apontado para a eficiência do 

dispositivo, há de se ponderar que são necessários a realização de testes 

para avaliar a intensidade da reação tecidual ao implante. 

 



REFERÊNCIAS 

 
 
BELLEN, B.V.; MAGALHÃES, H.P. Fio cirúrgico. In: MAGALHÃES, H.P. 
Técnica cirúrgica e cirurgia experimental. São Paulo: Sarvier, 1989. cap. 10, 
p.93-98. 
 
BELLENGER, C. R.; MEEK, M. A. The use of sutures in Australian Veterinary 
Practices. Austr. Vet. Juornal, 1990, 67(3), 81-86. 
 
BERG, J. R.; BLASS, C. E. Sterilization. In: Slatter, D.H. Textbook of small 
animal surgery. Philadelfia: Saunders, 1985. cap. 20, p.261-269. 
 
BOOTHE, H.W. Suture materials and tissue adesives. In: Slatter, D.H. 
Textbook of small animal surgery. Philadelfia: Saunders, 1985. cap. 27, 
p.334-344. 
 
BOOTHE, H. W. Materiais e sutura, adesivosteciduais, grampeadores, e 
grampos de ligadura. In: SLATTER. Manual de Cirurgia de Pequenos 
Animais.  2º ed. São Paulo: Manole, V. 1, 1998, P. 253 – 263,. 

 
CAMPBELL, J. R.; MARKS, A. Suture materials and suturing techniques. In 
pratice, 7(3), 1985, 72-75. 
 
CASTRO, R.D.; PACHALY, J. R.; MONTIANI – FERREIRA, F. Técnica 
alternativa paraligaduras vascular em massa na ováriohisterectomia em 
cadelas – relato preliminar. Arq. Ciên. Vet. zool.UNIPAR. 7 (2) Suplemento: p. 
44, 2004. 
 
CHÁVEZ – CARTAYA, R.; JIRÓN-VEGAS, A.; SILVA, P.; ARRETTA, M.; PINO-
DESOLA, G.; VEGAS, A. M.; PIFANO, E. Adjustable nylon tiés for abdominal 
wall closure. THE AMERICAN JUORNAL OF SUGERY. V. 163, JUNE 1992. 
 
FILHO, J. M. S.; PALHARES, M. S.; VIANA, L. R.; GARCIA, T. R.; MARÇOLLA, 
R. Uso da braçadeira de nylon, de sistema insulock, na ligadura do cordão 
espermático, em castração aberta de eqüinos. EV – UFMG. Clínica e Cirurgia 
Veterinárias, reprodução, documentos [on line]. Disponível em: 
http://www.vet.ufmg.br/reprodução/documentos. Acesso em: 08 set. 2004. 
 
FINGLAND, R. B. Útero. In: BORJRAB, M. J. Cirurgia dos pequenos animais. 
3º ed. São Paulo: ROCA, 1996. P. 375 – 381. 
 
GETTY, R. Sisson/Grossman: anatomia dos animais domésticos. 5 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. 1134 p.  
 
GOFFI, F.S. Técnica cirúrgica: Bases anatômicas, fisiopatológicas e 
técnicas da cirurgia. 4ed. São Paulo: Ed. Atheneu, 1997. 822p. 

http://www.vet.ufmg.br/reprodu


 
HAFEZ, E. S. E; HAFEZ, B. Reprodução Animal. 7ed. São Paulo: Manole 
2004. 503 p. 
 
HERING, F. L. O.; GABOR, S. ; ROSENBERGER, D. Bases técnicas e 
teóricas de fios e suturas. São Paulo: Roca, 1993. 232 p. 
 
HICKMAN, J.; WALKER, R.G. Atlas de cirurgia veterinária. 2º ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1983. 236p. 
 
HOLLINGSWORTH. Abraçadeira de náilon “Easy –ty”. Hollingsworth do 
Brasil [online], Catálago de produtos, 1998. Disponível em: 
http://www.hollingsworth.com.br/abraca.htm. Acesso em: 12 dez. 2004. 
 
KNECHT, C. D.; ALLEN, A. R.; WILLIAMS, D. J; JOHNSON, J. H. Técnicas 
fundamentais em cirurgia veterinária. 2ed. São Paulo: Roca, 1985. 309 p. 
 
KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H. G. Anatomia dos animais domésticos – órgãos e 
sistemas. Porto Alegre: Art med, 2002, v. 2, 399 p. 
 
MALM, C.; SAVASSI-ROCHA, P.R.; GHELLER, V.A. OLIVEIRA, H.P.; 
LAMOUNIER, A.R.; FOLTYNECK, V. Ovário-histerectomia: estudo 
experimental comparativo entre as abordagens laparoscópicas e aberta na 
espécie canina. Intra-operatório-I. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Belo Horizonte, v.56, n.4, 2004. 
 
MALM, C.; SAVASSI-ROCHA, P.R.; GHELLER, V.A. OLIVEIRA, H.P.; 
LAMOUNIER, A.R.; FOLTYNECK, V. Ovário-histerectomia: estudo 
experimental comparativo entre as abordagens laparoscópicas e aberta na 
espécie canina-III.Estresse pela análise do cotisol plasmático. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v.57, n.5, 
2004. 
 
MALM, C.; SAVASSI-ROCHA, P.R.; GHELLER, V.A. OLIVEIRA, H.P.; 
LAMOUNIER, A.R.; FOLTYNECK, V. Ovário-histerectomia: estudo 
experimental comparativo entre as abordagens laparoscópicas e aberta na 
espécie canina-II.Evolução clíniica pós operatória. Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 58, 2004. 
 
MIRANDA, A. H.; SILVA, L. A. F.; TAVARES, G. A.; LIMA, A. M. V.; AMARAL, 
A. V. C.; MIRANDA, H. G.; FRANCO, L. G.; ROCHA, L. A.; OLIVEIRA, K. S.; 
SILVA, E. B. Avaliação da resistência à tração da abraçadeira de náilon 
utilizada como cerclagem na redução de fraturas em cães. Ciência Animal 
Brasileira. Goiânia, v. 5, supl., 2004, p. 199-201,. 
 
MASSONE, F. Anestesiologia veterinária. Rio de Janeiro: ed. Guanabara 
Koogan, 1999, 25p. 
 

http://www.hollingsworth.com.br/abraca.htm


MATHEWS, K. A. PAIN Assessment and General Approach to 
Managemente. Vet. Clin. North, Am.: Small Anim. Prat., v. 30, 2000, p. 729 – 
755. 
 
RAHAL, S.C.; GUIMARÃES, M.A.; FORTES, J.V.; LANGONI, H.; LUCCHIARI, 
P.H. Estudo comparativo entre o fio de náilon e a linha de pesca(poliamida) e a 
sua aplicabilidade como fio cirúrgico. Archival of. Veterinary Science, 
Curitiba,. v.4, n.1, 1999, p. 89-94,. 
 
RAHAL, S. C.; ROCHA, N.S.; FIGUEIREDO, L.A.;IAMAGUTI, P. Estudo 
comparativo das reações teciduais causadas pela “ linha de pesca” (poliamida) 
e o fio de náilon cirúrgico. Ciência Rural. Santa Maria, v.28, n.1, 1997, p.89- 
93,. 
 
RAISER,  A. G.; PIPPI, N. L.; GRAÇA, D. L.; SILVEIRA, D. S.; BORDIN, A. 
I.;BAIOTTO, G. C. O foi de poliamida como subistituto de perda segmentar do 
tendão calcâneo comum em cães. Revista Brasileira de Medicina Veterinária 
– Pequenos Animais e Animais de Estimação, Curitiba, v.1, 2003, p.23- 29,. 
 
SCHMIDT, T. L.; DAVIS, W.M. Intraoperative use of Náilon Bands in Fracture 
Fixation. Clinical Orthopaedics and Related Research, Philadelphia,. v. 154, 
n. 341, 1981, p. 341-343,. 
 
SILVA, L. A. F.; ARAÚJO, G. R. S.; MIRANDA, A. H.; RABELO, R. E.; GARCIA, 
A. M.; SILVA, O. C.; ARAÚJO, I. F.L.; MACEDO, S. P.; SOUSA, J. N.; 
FIORAVANTI, M. C. S.; OLIVEIRA, K. S.; AMARAL, A. V. C.; SILVA, E. B. 
Ovariohisterectomia em cadelas: uso da abraçadeira de náilon na hemostasia 
preventiva. Ciência Animal Brasileira, Goiânia. v. 5 supl, 2004, p. 100-102,. 
 
SORBELO, A. A.; GIODUGLI, J. N.; ANDRETTO, R. Nova alternativa para 
ligaduras em cirurgias vídeo-endoscópicas ou convencionais, com emprego de 
fitas de nylon em estudo experimental. Revista Brasileira de 
Coloproctologia, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, 1999, p. 24 – 26. 
 
STONE, A. E.; Ovári e útero. In: SLATTER. Manual de Cirurgia de Pequenos 
Animais.  2º ed. São Paulo: Manole, V. 2, 1998,P. 1540 – 1558,. 
 
 
TURNER, A. S.; McILWRAITH, C. W. Técnicas cirúrgicas em animais de 
grande porte. São Paulo: Roca, 2002. 341 p. 
 
WILSON, P. G.; HOWARD, M. H. J. Útero. In: BOJRAB, J. M. Cirurgia dos 
pequenos animais. 2º ed. São Paulo: ROCA, 1991. p. 224 – 231. 
 
 


