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RESUMO 

  

 

Inúmeras técnicas cirúrgicas tem sido propostas para correção da hérnia 
perineal em cães, apresentando adequações para cada caso com vantagens e 
desvantagens no seu emprego. O risco cirúrgico relacionado à idade e estado do 
animal deve ser considerado, uma vez que, o geriátrico possui comumente 
problemas múltiplos que afetam consideravelmente sua tolerância à anestesia, 
cirurgia e infecções. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a 
operacionalidade, assim como a viabilidade da vasodeferentopexia e colopexia na 
terapêutica cirúrgica da hérnia perineal em cães. Como procedimento cirúrgico de 
médio porte, mostrou-se de fácil e rápida execução, não necessitando de 
instrumentos especiais ou de manobras complexas para sua realização, ao tempo 
que, mostrou-se eficaz como tratamento único em pacientes geriátricos e/ou com 
comprometimentos sistêmicos. 

 
 
 
 
 
 

UNITERMOS: Hérnia perineal, vasodeferentopexia, colopexia, orquiectomia, canino. 
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1. INTRODUÇÃO 

           

 

As hérnias perineais caracterizam-se pela ruptura de um ou mais músculos da 

cavidade pélvica, como resultado do enfraquecimento e separação dos músculos e 

da fáscia do diafragma pélvico, permitindo deslocamento caudal de estruturas 

anatômicas, levando a um intumescimento perineal (FERREIRA e DELGADO, 2003; 

MORTARI e RAHAL, 2005). Ocorre mais comumente em cães machos idosos, onde 

causas neurogênicas e atrofia muscular senil do diafragma pélvico são as 

predominantes, sugerindo-se o envolvimento de hormônios sexuais (GILLEY et al., 

2003). 

Um dos principais pré-requisitos para realização da cirurgia é o 

comprometimento de conteúdo herniário e o estado geral do paciente, 

caracterizando uma emergência cirúrgica (DIETERICH, 1975). Porém a hérnia 

perineal bem desenvolvida minimiza a possibilidade de reconstrução do diafragma 

pélvico pelos métodos cirúrgicos mais freqüentemente utilizados, principalmente pela 

dificuldade de restaurar o vigor mecânico nestes tecidos.   

Existem controvérsias a respeito da melhor técnica cirúrgica para a correção 

de hérnia perineal e a utilização de procedimentos individualizados ou simultâneos, 

principalmente em pacientes críticos ou terminalmente enfermos.  

O risco cirúrgico relacionado à idade e estado do animal deve ser 

considerado, uma vez que, compromete a recuperação do paciente. O geriátrico 

possui comumente problemas múltiplos que afetam consideravelmente sua 

tolerância a uma anestesia, cirurgia e infecções. 
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Inúmeras técnicas cirúrgicas surgiram, apresentando adequações para cada 

caso, com vantagens e desvantagens no seu emprego. As duas técnicas mais 

utilizadas são a reaproximação tradicional ou anatômica e a técnica de recuo ou 

transposição do músculo obturador interno (SLUIJS e SJOLLEMA, 1989; 

BELLENGER e CANFIELD, 1998; FOSSUM, 2001; FERREIRA e DELGADO, 2003). 

Também se incluem outras técnicas de herniorrafia usando o músculo glúteo 

superficial ou semitendinoso, colocação de malha sintética e biológica ou uma 

combinação de técnicas (DALECK et al., 1992; BELLENGER e CANFIELD, 1998; 

FOSSUM, 2001; FERREIRA e DELGADO, 2003).  

A reconstrução cirúrgica do diafragma pélvico têm sido associada com um 

grande número de complicações pós-cirúrgicas, incluindo 10% a 46% de 

recorrência, infecção e abscessos, prolapso retal, incontinência fecal e urinária e 

lesão do nervo ciático (MORTARI e RAHAL, 2005).  

A vasodeferentopexia tem sido indicada para animais com retroflexão da 

vesícula urinária e/ou próstata com intuito de prevenir futuros deslocamentos 

caudais destas vísceras (BILBREY et al., 1990; BELLENGER E CANFIELD, 1998). 

Os autores também sugerem a colopexia concomitante, para prevenir e auxiliar em 

casos de prolapso retal reincidivante, saculação ou desvio significante do cólon.  

Em estudo realizado por Brissot et al. (2004) a colopexia mostrou-se efetiva 

na redução de desvios, saculações e divertículos retais, reduzindo o diâmetro retal e 

restaurando o formato linear do cólon. O reposicionamento vesical, conseguido 

mediante a vasodeferentopexia ou cistopexia preveniu disúria neurológica devido à 

diminuição do estrangulamento e pressão excessiva no diafragma pélvico.  

Adicionalmente, proporcionou maior praticidade na realização da herniorrafia devido 

à ausência de vísceras após a intervenção abdominal, o que tornou fácil a 
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observação das estruturas anatômicas do períneo e, conseqüentemente, diminuiu o 

tempo cirúrgico e tornou a cirurgia mais acurada. 

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

método terapêutico ainda necessita de maiores estudos para fundamentar sua 

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

como o emprego da vasodeferentopexia e colopexia, em cães com hérnia perineal, 

como forma de tratamento cirúrgico opcional em pacientes geriátricos e/ou com 

comprometimentos sistêmicos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

As hérnias perineais são o resultado do enfraquecimento e separação dos 

músculos e da fáscia do diafragma pélvico permitindo deslocamento caudal de 

estruturas anatômicas, desvio lateral ou dilatação do reto dentro do períneo 

(MORTARI e RAHAL, 2005), devido à ruptura de um ou mais músculos da cavidade 

pélvica (FERREIRA e DELGADO, 2003). 

A herniação pode ser uni ou bilateral (DIETERICH, 1975). Segundo Head e 

Francis (2002), a maior parte das hérnias é unilateral e mais comumente se 

desenvolvem do lado direito. Em estudo feito por Krahwinkel (1983), entre os anos 

de 1978 e 1981, com 24 cães com hérnia perineal observou-se a seguinte 

distribuição: sete bilaterais, quatro unilaterais esquerdas e 13 unilaterais direitas, 

mostrando a grande predominância no lado direito. Hérnias bilaterais, no entanto, 

são geralmente freqüentes e, segundo estudo feito por Orsher (1986), em 31 

animais com hérnias perineais, 17 apresentavam herniações bilaterais, ao passo 

que, nove apresentavam no lado direito e cinco no lado esquerdo. Entretanto, alguns 

autores afirmam que, mesmo a hérnia perineal apresentando-se unilateralmente, o 

lado contralateral normalmente apresenta-se frágil (BURROWS e HARVEY, 1973; 

DIETERICH, 1975; BELLENGER e CANFIELD, 1998).  

A hérnia perineal tem sido observada quase que exclusivamente em cães 

machos, não castrados, com idade que varia de 7 a 14 anos, com poucos relatos 

antes dos cinco (DÓREA et al., 2002, GILLEY et al., 2003; MORTARI e RAHAL 

2005). Aproximadamente 97% dos casos ocorrem no cão macho e, destes, 95% no 

macho não castrado (MANN, 1996).  
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O conteúdo herniário é circundado por uma camada fina de fáscia perineal 

(saco herniário), tecido subcutâneo e pele (BELLENGER e CANFIELD, 1998). A 

vesícula urinária, jejuno, próstata e/ou cólon podem estar presentes no interior do 

saco herniário (WHITE e HERRTAGE, 1986; BELLENGER e CANFIELD, 1998; 

NILES e WILLIAMS, 1999; FOSSUM, 2001; FERREIRA e DELGADO, 2003). White 

e Herrtage (1986), observaram uma incidência de 20% para retroflexão da vesícula 

urinária. Em outro estudo, Dupré et al. (1993), analisaram e determinaram a 

natureza e freqüência de lesões associadas à hérnia perineal em 60 cães, 

observaram alta incidência de retroflexão da vesícula urinária (25%) e próstata 

(25%) no saco herniário. Hosgood et al. (1995), reportaram 25% a 43% de 

problemas prostáticos e 20% a 25% de retroflexão de vesícula urinária.   

Segundo Mortari e Rahal (2005), podem ser ainda observados: saculação, 

dilatação, flexura, desvio ou divertículo retal, nódulos de coloração creme a 

vermelho-marrom, correspondendo a hematomas consolidados ou fragmentos de 

gordura retroperitoneal em processo de necrose avascular e reabsorção, além de 

fluido seroso, este último em quase 100% dos casos. Ocasionalmente, apenas 

tecido adiposo e líquido formam o conteúdo herniário.  

A etiologia da hérnia perineal ainda é pouco reconhecida. A teoria que a 

contínua tensão na cavidade pélvica, por qualquer motivo, associado à lesão das 

estruturas pélvicas, permite que conteúdos abdominais e/ou pélvicos sofram 

herniação é unânime entre autores (FOSSUM, 2001).  

Fatores que têm sido propostos incluem constipação crônica que resulta em 

anormalidades retais (DIETERICH, 1975, ORSHER e JOHNSTON, 1985), 

dificuldades de defecação devido a prostatomegalia e desbalanciamento de 

hormônios gonadais (BURROWS e HARVEY, 1973; HOSGOOD et al., 1995). De 
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acordo com Popovitch et al. (1994), diarréia crônica devido a alto parasitismo em 

cães é uma causa bastante comum no aparecimento da hérnia perineal. Ferreira e 

Delgado (2003) postulam a existência de tumores anais, retopatias intercorrentes e 

diverticulites, como outras causas do aparecimento de hérnias perineais. 

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

diafragma pélvico são predominantes, principalmente em cães machos idosos, 

sugerindo o envolvimento de hormônios sexuais, porém os efeitos dos andrógenos 

no diafragma pélvico ainda não foram estabelecidos. Os autores sugerem que a 

deficiência de esteróides androgênicos provoca o relaxamento do diafragma pélvico, 

embora concentrações séricas de testosterona e estradiol 17-β em cães com hérnia 

perineal não diferem das concentrações de cães normais com a mesma idade e 

sexo. 

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

andrógenos com relação a estrógenos, aumento do número de receptores 

androgênicos e aumento da sensibilidade tecidual a andrógenos estão envolvidos 

com alterações prostáticas, sendo a hiperplasia prostática benigna a mais comum. 

Destes o principal responsável é o hormônio DTH (diidrotestosterona), secretado 

pelos testículos, e que é secretado em maior quantidade em cães idosos (WHITE e 

HERRTAGE, 1986; KAY, 2003).   

Burrows e Harvey (1973) afirmam existir controvérsias na literatura 

relacionadas ao papel da próstata na etiologia da hérnia perineal.  Dieterich (1975), 

por sua vez, sugere que provavelmente a teoria mais comum é que a prostatite 

crônica e a irritação associada produzem a maioria das herniações. White e Herrtage 

(1986), relatam que a hiperplasia prostática benigna é responsável pelo tenesmo e 
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constipação. Daleck et al. (1992) em concordância reconhecem o envolvimento da 

próstata hipertrofiada nos animais com hérnia perineal.  

Head e Francis (2002), afirmam que cistos paraprostáticos são grandes 

colaboradores para o desenvolvimento de hérnia perineal, causando grave tenesmo 

e disúria devido à compressão na uretra e cólon, e que se originam 

predominantemente em cães velhos. 

De acordo com Hosgood et al. (1995), que fizeram exames radiográficos em 

43 cães com hérnia perineal para a avaliação do tamanho da próstata, em 70% dos 

casos houve características de prostatomegalia. Outro estudo, agora feito por Maute 

et al. (2001), diagnosticaram, através da ultra-sonografia retal e exames 

radiológicos, prostatomegalia em 19 (59%) dos 32 cães do estudo. 

Os sinais clínicos mais freqüentemente apresentados, isolados ou em 

conjunto, são: constipação (defecação difícil ou com intervalos prolongados), 

obstipação (constipação intratável), tenesmo (esforço para defecar ou urinar, sem 

que ocorra eliminação de fezes ou urina), disquezia (defecação dolorosa) e diarréia 

ocasionalmente (BURROWS e HARVEY, 1973; DESAI, 1982; MANN, 1996; 

MORTARI e RAHAL, 2005). Outros incluem, ulceração da pele suprajacente à 

tumefação e incontinência urinária (BELLENGER e CANFIELD, 1998; FERREIRA e 

DELGADO, 2003).  

Na maioria das vezes, os animais apresentam-se com tumefação perineal 

redutível, comumente situada em posição ventrolateral ao ânus. Alguns casos 

bilaterais podem evidenciar tumefação ventral, com projeção caudal (BELLENGER e 

CANFIELD, 1998; FERREIRA e DELGADO, 2003).  

Alterações neurológicas são incomuns e geralmente se manifestam com 

incontinência fecal e flatulência, decorrentes da pressão exercida sobre o nervo retal 
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caudal pelos órgãos herniados, resultando em incontinência do esfíncter anal 

externo (MANN, 1996; HEAD e FRANCIS, 2002). 

Animais portadores de hérnia perineal em associação com afecção prostática 

ou com a retroflexão da vesícula urinária e próstata, freqüentemente apresentam 

disúria (micção dolorosa) ou polaquiúria (a urina é eliminada gota a gota) 

(BURROWS e HARVEY, 1973; BELLENGER e CANFIELD, 1998). Quando ocorre a 

retroflexão da vesícula urinária e seu deslocamento para dentro do saco herniário, a 

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

fluxo urinário (WHITE e HERRTAGE, 1986; MANN, 1996; MORTARI e RAHAL, 

2005). Segundo Matthiesen (1989), a necrose, principalmente da vesícula urinária 

pode ocorrer e está ligada ao grande tempo decorrido da obstrução e distensão 

secundárias à retroflexão. Hosgood et al. (1995) sugerem que o suprimento 

neurovascular da vesícula urinária é comprometido e a necrose desta pode levar até 

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

lesão neurovascular, pode resultar em transitória ou permanente incontinência 

urinária pós-operatória e, conseqüentemente, a morbidade e mortalidade dos cães 

com hérnia perineal e retroflexão de vesícula urinária é alta.  

A maior prioridade no manejo da retroflexão da vesícula urinária é a sua 

drenagem e subseqüente redução de qualquer sintoma de uremia pós-renal (WHITE 

e HERRTAGE, 1986). Sinais de complicação incluem disúria, anúria ou incontinência 

urinária que são acompanhados de aumentos rápidos da concentração de uréia no 

sangue com subseqüentes polidipsia e vômito.  

Em estudo comparativo dos índices hematológicos e séricos entre cães 

portadores de hérnia com e sem retroflexão de vesícula urinária e/ou próstata, 

Hosgood et al. (1995) observou aumento significativo nos cães com retroflexão de 
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vesícula urinária da concentração da uréia nitrogenada sérica (27,5 mg/dl contra 18 

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

3,5 mg/dl), contagem de células brancas no sangue (24,2 x 103/µl contra 11,0 x 

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

A terapia de urgência, via drenagem da urina, representa o procedimento 

padrão para a retroflexão da vesícula urinária. Para tanto, há de se considerar que 

algumas das manobras habitualmente desenvolvidas não teriam indicação, por 

exemplo, é o caso da sondagem via uretral, visto que na hérnia perineal a torção de 

uretra é fenômeno coexistente, logo teriam maiores indicações a cistocentese 

(PARKS, 1981). 

Dieterich (1975) afirma que a retroflexão da vesícula urinária, em associação 

ou não, com retroflexão da próstata, deverá ser considerada a necessidade de uma 

cirurgia de emergência.  

O diagnóstico deverá se basear na história clínica, sinais clínicos, exames 

físicos, bem como exames radiográficos e ultra-som, estes dois últimos quando 

necessários (MORTARI e RAHAL, 2005).  

Segundo Dieterich (1975), o diagnóstico da condição torna-se mais difícil 

durante os primeiros estágios da doença, quando a hérnia ainda está em formação. 

No entanto, com a progressão dos sintomas e o aumento em um ou ambos os lados 

do orifício anorretal, as possibilidades de um diagnóstico diferencial são reduzidas 

enormemente. 

A palpação retal é um dos exames mais importantes, visto possibilitar a 

investigação das estruturas que formam o aumento do volume, verificar a presença 

de anormalidades anorretais e avaliar a proporção e textura prostática, se esta 

estiver envolvida (DIETERICH, 1975; BELLENGER e CANFIELD, 1998). A menos 
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que massa herniada esteja estrangulada, o cirurgião, usando as pontas dos dedos 

médios, pode normalmente recolocar o conteúdo da hérnia dentro de sua posição 

normal (DIETERICH, 1975). 

Radiografias não contrastadas podem indicar a posição da vesícula urinária, 

próstata, bem como deslocamentos ou dilatações retais, desde que o reto esteja 

preenchido por fezes (MORTARI e RAHAL, 2005). A posição da vesícula urinária 

pode ser demonstrada pela cistografia (contraste positivo ou negativo). O contraste 

cistográfico positivo é mais valioso se for feito junto com uma sonda, delineando, 

assim, o curso da uretra (WHITE e HERRTAGE, 1986). O aspecto radiológico mais 

consistente de retroflexão é a ausência das silhuetas da vesícula urinária e próstata, 

na parte caudal do abdômen (BELLENGER e CANFIELD, 1998; FERREIRA e 

DELGADO, 2003). A ultra-sonografia é efetiva na determinação dos conteúdos 

herniários, dispensando, muitas vezes o exame radiográfico (MORTARI e RAHAL, 

2005).  

Mesmo as medidas conservativas sendo apropriadas para alguns pacientes 

críticos ou terminalmente enfermos, a terapêutica cirúrgica é indicada para a maioria 

dos casos de herniação perineal canina (MANN, 1996).  

Existem divergências a respeito da melhor técnica cirúrgica para a correção 

de hérnia perineal, que incluem, a utilização de procedimentos individualizados ou 

simultâneos para reparação do diafragma pélvico e redução de conteúdo herniário.  

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

reaproximação tradicional ou herniorrafia clássica e a técnica da transposição do 

músculo obturador interno (SLUIJS e SJOLLEMA, 1989; BELLENGER e CANFIELD, 

1998; FOSSUM, 2001; FERREIRA e DELGADO, 2003). Também se incluem outras 

técnicas de herniorrafia usando o músculo glúteo superficial ou semitendinoso 
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(BELLENGER e CANFIELD, 1998; FERREIRA e DELGADO, 2003), colocação de 

malha sintética (FOSSUM, 2001; FERREIRA e DELGADO, 2003) e biológica 

(DALECK et al., 1992). 

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

vantagem a facilidade de execução e como desvantagens, uma maior dificuldade de 

finalização da porção ventral da hérnia e a ocorrência de deformações anais 

temporárias, em especial em casos herniorrafia bilateral, sendo, por conseguinte, 

mais freqüente a ocorrência de tenesmo e de prolapso retal. 

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

interno, com o objetivo de fortalecer a região ventral que, na herniorrafia clássica, 

apresenta-se como a mais frágil e onde freqüentemente se originam as reincidivas, 

quando comparadas às regiões dorsal e lateral (SLUIJS e SJOLLEMA, 1989; 

BELLENGER e CANFIELD, 1998; FERREIRA e DELGADO, 2003). 

Robertson (1984) e Orsher (1986) observaram que a técnica de transposição 

do músculo obturador interno tem vantagens em relação a herniorrafia padrão, a 

exemplo da diminuição da tensão da região ventral da herniorrafia e, 

conseqüentemente, a deformidade do esfíncter. Adjuntamente, o músculo obturador 

interno forma uma faixa muscular que promove o fechamento da região ventral da 

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

comparação a herniorrafia clássica aonde os valores vão de 28,6 a 61%.  A taxa de 

recorrência é baixa, oscilando entre 2,38% a 18,75%, ao oposto da técnica clássica, 

que apresenta taxas na ordem dos 10% aos 46% (MORTARI e RAHAL, 2005). A 

desvantagem deste procedimento, segundo Orsher (1986), é o aumento de 

flatulência pós-cirúrgica quando comparado a herniorrafia tradicional. 
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A transposição do músculo glúteo superficial, proposta por Weaver e 

Omamegbe (1981) é utilizada como alternativa à incorporação do ligamento 

sacrotuberoso na herniorrafia clássica, nos casos em que o músculo coccígeo está 

severamente atrofiado, ou para possibilitar uma resistência adicional a herniorrafia 

tradicional. Segundo os autores a taxa de sucesso obtida com esta técnica foi de 

64%.    

Menezes (2005) avaliou o tratamento cirúrgico simultâneo para reparação da 

hérnia perineal em cão com saculação retal coexistente, empregando-se 

transposição do músculo obturador interno para restauração bilateral do diafragma 

pélvico e a ressecção do reto com tração através do ânus para correção da 

saculação retal.  Segundo o autor, a realização simultânea dos procedimentos 

cirúrgicos permitiu uma adequada reparação do diafragma pélvico, sem índices 

significativos de complicações e reincidência, além de propiciar a resolução do 

problema em um só tempo, minimizando os custos operacionais e evitando a 

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

condições onde os pacientes apresentam complicações sistêmicas, sua aplicação 

deve ser ponderada e considerada com ressalvas.   

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

possibilidade de reconstrução do diafragma pélvico pelos métodos cirúrgicos mais 

freqüentemente utilizados, principalmente pela dificuldade de restaurar o vigor 

mecânico nestes tecidos. Desta forma, quando o anel herniário tem uma dimensão 

muito grande e que inviabiliza a aproximação dos tecidos sem criar uma tensão 

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

et al., 1992).  
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Através deste método, Larsen (1966) e Matera et al. (1981) obtiveram 

resultados satisfatórios, usando malha de polipropileno, em forma oval, para 

adaptação às margens do orifício herniário. O colágeno dermal de suínos foi 

utilizado por Frankland (1986), e Daleck et al. (1992) utilizaram peritônio bovino 

conservado em glicerina para reparação de hérnias perineais. Apesar dos bons 

resultados relatados pelos autores, segundo Ferreira e Delgado (2003), a de se 

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

irritação dos tecidos adjacentes. 

Se a prostatomegalia for constatada, estarão indicadas a biópsia prostática 

(caso a glândula esteja acessível através da hérnia) e a orquiectomia (MANN 1996; 

HEAD e FRANCIS, 2002). A orquiectomia é o tratamento de escolha para 

hiperplasia prostática (BELLENGER e CANFIELD 1998), embora Hosgood et al. 

(1995) questionem realmente a veracidade desta como tratamento da 

prostatomegalia. Contudo, White e Herrtage (1986) e Mortari e Rahal (2005) 

observam uma redução da hipertrofia prostática benigna em 2 a 3 semanas e alta 

taxa de recorrência da hérnia perineal quando este procedimento não é efetuado, 

logo são enfáticos no que se diz respeito a orquiectomia. 

Bilbrey et al. (1990) sugerem que, em animais com retroflexão da vesícula 

urinária e/ou próstata, os ductos deferentes e cólon podem ser ancorados à parede 

abdominal após orquiectomia. Os autores utilizaram a colopexia e a 

vasodeferentopexia como procedimento concomitante à reparação do diafragma 

pélvico, através da técnica tradicional em quatro cães, pela transposição do músculo 

obturador interno em três e como procedimento único em dois cães, totalizando nove 

animais. Constataram que as complicações pós-operatórias evidenciadas no estudo 



 27 

(tenesmo de variados graus e infecção da ferida cirúrgica), ocorreram em detrimento 

das técnicas empregadas da reparação do diafragma pélvico.  

De acordo com os autores, a fixação do ducto deferente concomitante a 

herniorrafia minimizou a pressão exercida pela vesícula urinária e próstata no 

diafragma pélvico reparado, prevenindo futuros deslocamentos caudais destas 

vísceras e diminuindo o risco de reicindiva. A colopexia, auxiliou em casos prolapso 

retal reincidivante, saculação ou desvio significante do cólon.  

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

apresentava disúria e prolapso retal após herniorrafia com a transposição do 

músculo obturador interno. A cistopexia foi realizada aderindo-se a serosa e 

submucosa da vesícula urinária no músculo transverso abdominal direito, 

contralateralmente ao procedimento da colopexia. O animal estava urinando e 

defecando normalmente passados 24 horas do tratamento cirúrgico. 

 Os autores concluíram que a cistopexia e a colopexia podem ser usadas, 

conjuntamente, como tratamento único ou preliminar ao procedimento de reparação 

definitiva da hérnia perineal. Ainda afirmam, com base nos resultados, que esta 

combinação pode ser muito útil quando esta condição envolve retroflexão da 

vesícula urinária com interferência mecânica na micção, acompanhada de prolapso 

retal. 

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

animais), vasodeferentopexia (32 animais), cistopexia (6 animais) e omentalização 

prostática (7 animais) como terapêutica cirúrgica prévia para a reparação do 

diafragma pélvico por transposição do músculo obturador interno. Em 37 (90%) cães 

ocorreu a resolução do problema. 
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Os autores, baseados nos resultados, constataram que a fixação da vesícula 

urinária e do cólon e o tratamento implementado para a próstata aumentaram as 

chances de resolução do quadro. Relataram que a colopexia foi efetiva na redução 

dos desvios, saculações e divertículos retais, reduzindo o diâmetro retal e 

restaurando o formato linear do cólon. O reposicionamento vesical preveniu disúria 

neurológica devido à diminuição do estrangulamento e pressão excessiva no 

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

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

observação das estruturas anatômicas do períneo e, conseqüentemente, diminuiu o 

tempo cirúrgico e tornou a cirurgia mais acurada. 

O omento tem diversas aplicações clínicas e cirúrgicas devido as suas 

propriedades terapêuticas. Atualmente inúmeros procedimentos cirúrgicos estão 

utilizando as suas propriedades, a fim de proporcionar melhor resolução de certos 

quadros patológicos (RUFFINI, 1992). Vários trabalhos são citados em diversas 

modalidades cirúrgicas para comprovar sua capacidade em promover ou garantir 

aderências favoráveis, angiogênese, drenagem linfática, proteção e combate a 

infecção e reconstituição de tecidos.  

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

diafragmáticas em cães, com resultados promissores. Os autores observaram a 

formação local de aderências fibrosas bem vascularizadas, com perfeita oclusão do 

defeito diafragmático. 

Um enxerto de omento pediculado foi empregado por Shylasree et al. (2004), 

para preencher o espaço pélvico e reconstruir o períneo depois de vulvectomia 

radical (vulva, períneo e reto) em uma mulher com câncer de vulva. O pedículo 

omental foi rebatido pelo lado esquerdo da pelve até  o períneo e enxertado na pele 
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da coxa. Após duas semanas notou-se formação de tecido de granulação na região 

do enxerto, com posterior retração cicatricial evoluindo para resultado estético 

satisfatório. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

No período compreendido entre maio de 2004 e maio de 2006 foram 

atendidos no Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, 21 

cães, machos,  não castrados, portadores de hérnia perineal, dentre os quais, sete 

foram selecionados para o desenvolvimento da pesquisa.  

Todos os selecionados, apresentavam alto risco cirúrgico (Classe III) 

enquadrando-se pacientes com enfermidade sistêmica declarada, com disfunção 

clara e evidenciada (PITREZ e PIONER, 2003). Características clínicas incluíam 

aumento de volume da região perineal, bilateral em seis cães e unilateral em um 

(FIGURA 01). Presença de vesícula urinária e/ou próstata retrofletida como conteúdo 

herniário, tenesmo, disquezia, disúria e alterações hematológicas e bioquímicas, 

principalmente com aumento significativo de uréia e creatinina séricas, compatíveis 

com o quadro de obstrução urinária. 

Em dois, além desta condição, os animais apresentavam outras patologias 

associadas. O animal nº 1, presença de miíase na região perineal (FIGURA 1D e 1E) 

e o animal nº 5 presença de hérnia inguino-escrotal (FIGURA 1H). Quatro animais 

apresentavam anomalias retais, evidenciadas através da palpação retal. Três casos 

de saculação retal (Animais nº 02, 05 e 06) e um caso de desvio de reto (animal nº 

03). Com exceção do animal número 05, todos os outros apresentavam idade 

superior a nove anos (FIGURA 1F). Características dos animais e aspectos clínicos 

são apresentadas na Tabela 01. 
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Tabela 01 – Características e quadro clínico dos animais empregados no estudo.  
Cão 
Nº Descrição Data do 

atendimento 
Data da 
cirurgia Histórico Achados clínicos 

1 
Rottweiler, 

10anos, 
33 kg 

29/06/05 01/07/05 

 
Tenesmo, 

disquezia moderada, 
disúria, 

miíase na região 
perineal 

 

Hérnia perineal bilateral 
irredutível, retroflexão 
de vesícula urinária e 
próstata, obstrução 

urinária parcial 

2 
SRD, 

9anos, 
11kg 

18/10/05 21/10/05 

Tenesmo, 
disquezia moderada, 

constipação, 
anúria 

 
Hérnia perineal bilateral 
irredutível, retroflexão 
de vesícula urinária e 
próstata, saculação 

retal, obstrução urinária 
total 

 

3 

 
SRD, 

11,7 anos, 
24kg 

 

12/10/05 14/10/05 

Tenesmo, 
disquezia grave, 

constipação, 
disúria 

Hérnia perineal bilateral 
redutível, 

retroflexão de vesícula 
urinária, 

desvio retal, 
obstrução urinária 

parcial 

4 
SRD, 

9,2 anos, 
17kg 

19/10/05 21/10/05 
Tenesmo, 

disquezia moderada, 
anúria 

 
Hérnia perineal bilateral 

irredutível, 
retroflexão de vesícula 

urinária e próstata, 
obstrução urinária total 

 

5 

Fila 
Brasileiro, 

4anos, 
52kg 

19/12/05 20/12/05 

Tenesmo, 
disquezia grave, 

constipação, 
anúria 

 
Hérnia perineal bilateral 

irredutível, 
saculação retal, 

retroflexão de vesícula 
urinária, 

obstrução urinária total, 
hérnia inguino-escrotal  
irredutível e crônica, 

obstrução fecal parcial 
 

6 
Poodle, 

9,6 anos, 
13kg 

09/03/06 10/03/06 

Tenesmo, 
Disquezia grave, 

constipação, 
anúria 

 
Hérnia perineal bilateral 

irredutível, 
retroflexão de vesícula 

urinária, saculação retal, 
obstrução urinária total 

 

7 
SRD, 

13 anos, 
10,5kg 

17/04/06 19/04/06 

 
Tenesmo, 

disquezia moderada, 
constipação, 

disúria 
 

Hérnia perineal 
esquerda redutível, 

retroflexão de vesícula 
urinária, próstata e 

intestino delgado no 
saco herniário, 

obstrução urinária 
parcial   
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          A terapia emergencial, em um primeiro momento, consistiu na desobstrução 

urinária, empregando-se inicialmente sondagem vesical (FIGURA 1B). Na 

impossibilidade, realizava-se sob rigorosa técnica asséptica, cistocentese por via 

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

vesical. Recondução do conteúdo herniário a cavidade abdominal (FIGURA 1G). 

Soroterapia de suporte por período mínimo de 12 horas.  

Antibioticoterapia empregando-se enrofloxacina1 na dose de 5 mg/kg por via 

oral, de 12 em 12 horas, associada a metronidazol2 na dose de 15 mg/kg, VO, 12 em 

12 horas. Antiinflamatório a base de meloxicam3 na dose de 0,1 mg/kg, por via oral 

(VO), a cada 24 horas. Os casos de constipação foram tratados com administração 

única de enema4, associada ou não administração de lubrificante intestinal5, na dose 

de 5ml/dia. Dieta liquida, rica em proteínas, administração de soro caseiro “ad 

libitum” e jejum hídrico implementado seis horas antes dos procedimentos cirúrgicos. 

Os animais eram diariamente acompanhados e os procedimentos cirúrgicos, 

agendados para no máximo 72 duas horas após atendimento. 

Sessenta minutos antes do procedimento cirúrgico, foram medicados com 

enrofloxacina6 na dose de 5 mg/kg, via intravenosa (IV) e flunexin meglumine7 na 

dose de 1,1 mg/kg, IM. A medicação pré-anestésica consistiu de cloridrato de 

                                                
1 Baytril 150 mg - Bayer S.A. 
2 Flagyl comprimidos 400mg – Aventis 
3 Maxican 2,0 mg – Ouro-fino Pet 
4 Fleet Enema - Whitehall 
5 Nujol – Sher Plough 
6 Baytril injetável 5% - Bayer S.A. 
7 Banamine injetável – Schering-Ploug S.A. 
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acepromazina8, 0,5 mg/kg, IM, seguido, 15 minutos após, por diazepam9, 0,5 mg/kg, 

via intravenosa (IV). A região abdominal ventral foi tricotomizada, incluindo-se o 

escroto.  

A anestesia geral foi induzida com tiopental sódico, na concentração de 

2,5%10, na dose de 12,5 mg/kg, IV, e a manutenção anestésica foi realizada com 

isoflurano11, em circuito semi-aberto. Após a indução anestésica, o animal foi 

colocado na posição de Trendelenburg e preparado para cirurgia asséptica (FIGURA 

2A e 2B).         

O procedimento cirúrgico teve início pela orquiectomia. A orquiectomia aberta, 

baseada na técnica proposta por Boothe (1998), consistiu de incisão escrotal 

longitudinal, exteriorização e exposição do testículo (FIGURA 2C). Incisão da túnica 

vaginal parietal, estendendo-se no sentido do cordão espermático com posterior 

identificação dos componentes testiculares. Diferentemente do autor, para este 

estudo, o ducto deferente foi identificado e cuidadosamente separado do plexo 

pampiniforme (artéria e veia testicular) (FIGURA 2D). Sua obliteração foi feita 

individualmente, através de ligadura feita na sua porção caudal (próxima à cauda do 

epidídimo), empregando-se náilon 2.012, deixando-se os cabos do fio longos 

(FIGURA 2E).  Ato contínuo, realizou-se obliteração do plexo pampiniforme, através 

de ligadura na sua porção cranial, empregando-se categute cromado 2.013. Seguiu-

se a ablação do testículo, permanecendo-se apenas com o ducto deferente 

(FIGURA 2F). O mesmo procedimento foi realizado no  testículo contralateral. 

          

                                                
8 Acepram 1% - Univet S.A. 
9 Valium – Roche 
10Thionembutal – Abbott 
11 Isoflurane – Cristália Ltda 
12 Nylpoint 2.0 – Point Suture 
13 Categute cromado 2.0 - Shalon 
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          Após a orquiectomia, iniciou-se procedimento cirúrgico para laparotomia, 

empregando-se incisão mediana ventral retro-umbilical. Após inspeção da cavidade 

abdominal caudal, identificou-se o colón, a vesícula urinária, próstata e respectivos 

ductos deferentes. Cada ducto foi moderadamente tracionado até que, através do 

canal inguinal, penetrassem na cavidade abdominal, sendo neste momento, 

dissecados das adesões peritoniais até o nível da glândula prostática (em sua 

posição anatômica) (FIGURA 3A). Ao término desta fase, iniciou-se a colopexia. 

Para realização da colopexia, a porção final do cólon foi tracionada 

cranialmente, estimando-se uma área de adesão entre sua borda anti-mesentérica e 

a parede abdominal média latero-dorsal esquerda. Nesta área, após escarificação 

da serosa do cólon (FIGURA 3B) e incisão transversal no músculo transverso 

abdominal (FIGURA 3C), realizou-se a pexia, empregando-se sutura de Wolf, em 

dupla camada, com náilon nº 2-014 (FIGURA 3D).  

Ato contínuo deu-se inicio a vasodeferentopexia, baseada na técnica proposta 

por Bilbrey et al. (1990). Moderada tração cranial foi aplicada para cada ducto 

deferente, para se tracionar a vesícula urinária e próstata. Na face interna da parede 

abdominal lateral média esquerda, duas incisões paralelas foram feitas no músculo 

transverso, empregando-se uma pinça hemostática de Crile curva para criar o túnel 

sob o mesmo, em direção crânio-caudal (FIGURA 4A). O ducto deferente esquerdo, 

foi pinçado (FIGURA 4B) e tracionado sob o túnel (FIGURA 4C) e rebatido por sobre 

ele.  Através de sutura em “X” o mesmo foi suturado a parede abdominal utilizando-

se náilon 015 (FIGURA 4D). Procedimento idêntico foi realizado no lado contra-

lateral. 

                                                
14 Nylpoint 2.0 – Point Suture 
15 Nylpoint 0 – Point Suture 
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Finalizado o processo e inspecionada a cavidade abdominal, um segmento do 

omento maior foi deslocado caudalmente, recobrindo os órgãos relacionados e 

fixado a entrada da cavidade pélvica, com pontos simples separados utilizando-se 

categute cromado 2.016 (FIGURA 4E). 

          A cavidade abdominal foi fechada com pontos em “X” com categute cromado 

017, procedeu-se a aproximação do subcutâneo com sutura intradérmica 

empregando-se categute cromado 2.016 e a sutura cutânea foi realizada com náilon 

2.018, em padrão Wolf (FIGURA 4F).  

No pós-operatório, a antibioticoterapia foi prorrogada por mais 07 dias 

consecutivos, nas especificações anteriormente descritas. Adicionalmente 

administrou-se meloxicam19 na dose de 0,1 mg/kg, VO, a cada 24 horas, durante 

três dias consecutivos. O colar elisabetano foi indicado nos 10 primeiros dias de pós-

operatório para evitar automutilação no sítio cirúrgico e remoção da sutura. Limpeza 

da ferida cirúrgica com iodo-povidona foi realizada duas vezes ao dia, até a retirada 

da sutura, no 10º dia pós-operatório. Dieta rica em fibras foi prescrita, retornando a 

habitual após três semanas de pós-operatório.   

 Avaliações clínicas foram feitas aos três, dez e trinta dias após a cirurgia. Os 

proprietários e/ou responsáveis eram questionados quanto ao comportamento do 

animal, reações dolorosas, atitudes de postura, particularmente ao defecar e urinar e 

aspecto, coloração e volume das fezes e urina. Os animais vem sendo 

acompanhados periodicamente até a presente data.  

 

 

                                                
16 Categute cromado 2.0 - Shalon 
17 Categute cromado 2.0 - Shalon 
18 Nylpoint 2.0 – Point Suture 
19 Maxican 2,0 mg – Ouro-fino Pet 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

  O estado crítico dos pacientes que, além das alterações homeostáticas 

provenientes da idade, apresentavam alterações sistêmicas referentes ao quadro 

agudo de obstrução urinária, impossibilitaram a realização de procedimentos 

cirúrgicos mais complexos, relacionados à reparação do diafragma pélvico e 

serviram de objeto de estudo para avaliação da técnica proposta. 

As alterações sistêmicas decorrentes da retroflexão da vesícula urinária e/ou 

próstata observadas nos animais do estudo, condizem com as mencionadas na 

literatura (BURROWS e HARVEY, 1973; WHITE e HERRTAGE, 1986; MANN, 1996; 

BELLENGER e CANFIELD, 1998; MORTARI e RAHAL, 2005). A presença de anúria 

ou disúria, acompanhados de aumentos das concentrações séricas de uréia e 

creatinina, evidenciaram sinais de complicações, conforme descrito por White e 

Herrtage (1986) e Hosgood et al. (1995), enquadraram os pacientes em risco 

cirúrgico classe III (PITREZ e PIONER, 2003) e corroboraram com diversos autores 

na indicação de emergência cirúrgica (DIETERICH, 1975). A ocorrência de 

anomalias retais concomitantes à hérnia perineal são achados comuns na literatura 

(DIETERICH, 1975, KRAHWINKEL, 1983; ORSHER, 1986; DÓREA et al., 2002) e 

devem ser consideradas, uma vez que também necessitam de reparação cirúrgica. 

Adicionalmente, a característica geriátrica dos pacientes foi relevante. O 

geriátrico possui freqüentemente problemas múltiplos que podem afetar 

significativamente a capacidade de tolerar uma anestesia e uma cirurgia 

(HOSGOOD, 1999). Em concordância com o autor, acreditamos que o 

envelhecimento é um processo que reduz a capacidade do indivíduo em manter a 
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homeostasia durante estresses fisiológicos internos e ambientais externos. Em 

conseqüência disto, o paciente idoso, torna-se mais vulnerável a doenças e com 

uma menor resposta orgânica. Essas peculiaridades apontam com clareza a 

extrema cautela que deve cercar a avaliação desses pacientes, quando candidatos a 

cirurgias mais complexas.  

As técnicas de reparação do diafragma pélvico pela via perineal, como na 

herniorrafia clássica ou pela transposição do músculo obturador interno, apesar de 

eficazes, apresentam algumas desvantagens como: dificuldades de execução, maior 

trauma e tempo operatório, altas taxas de recorrência e complicações pós-

operatórias significativas, conforme relacionam Bellenger e Canfiel (1998), Fossum 

(2001) e Ferreira e Delgado (2003). Tais desvantagens, em animais jovens, 

independente do estado clínico, muitas vezes, não são representativas, porém em 

animais geriátricos com complicações sistêmicas, como é comum nesta patologia, 

podem influenciar sobremaneira o prognóstico. Tal afirmação concorda com 

Menezes (2005), quando afirma que, tais técnicas, empregadas individualmente ou 

em associação individual, em condições onde os pacientes apresentam 

complicações sistêmicas, devem ser  consideradas com ressalvas.  

O protocolo de emergência instituído no primeiro atendimento, para 

desobstrução urinária e as medidas instituídas mostraram-se eficientes para 

estabilização do paciente. A drenagem da urina, como medida prioritária, conforme 

relata White e Herrtage (1986), foi conseguida mediante sondagem vesical, ao 

contrário do observado por Parks (1981) que indicou a cistocentese como única 

forma de fazê-la. Tal manobra somente foi realizada em dois animais, possibilitando 

assim, a drenagem parcial de urina e posterior passagem de sonda uretral para 

completo esvaziamento vesical e reposicionamento da vesícula urinária.  
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A antibioticoterapia de amplo espectro, abrangendo microrganismos 

aeróbicos e anaeróbicos, foi indicada no tratamento do sobrecrescimento bacteriano 

intestinal que pode acompanhar a pseudo-obstrução intestinal e para controle da 

infecção do trato urinário inferior.  

O emprego da anestesia geral inalatória, proporcionou o adequado 

monitoramento do paciente geriátrico, sua manutenção em plano anestésico 

superficial com  adequada ventilação aos pulmões,  minimizou o risco anestésico e 

diminuiu os custos operacionais.  Adicionalmente, preveniu alterações pulmonares 

que por ventura pudessem ocorrer devido a contenção do paciente em posição de 

Trendelenburg. Tal posicionamento, igualmente empregado por Costa Neto et al. 

(2006) na cirurgia laparoscópica, com a mesma finalidade, permitiu a diminuição da 

pressão das vísceras abdominais no diafragma pélvico, ao passo que não trouxe 

prejuízos para a função respiratória. 

A orquiectomia foi realizada em todos os animais, seguindo indicação de 

Mann (1996), Bellenger e Canfield (1998) e Head e Francis (2002), com objetivo de 

reduzir os riscos de reincidência, devido a um dos fatores etiológicos, propostos por 

Dieterich (1975), White e Herrtage (1986) e Daleck et al. (1992) que reconhecem o 

envolvimento da próstata hipertrofiada nos animais com hérnia perineal. 

Realizada em uma primeira fase do procedimento cirúrgico, permitiu a 

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

permanência dos cabos de fios longos deixados no momento da obliteração distal 

destes, não descrita na literatura consultada, auxiliaram a visualização e a execução 

de manobras referentes a vasodeferentopexia.  

A colopexia, realizada após inspeção da cavidade abdominal caudal, baseada 

em técnica preconizada por Gilley et al. (2003), foi de fácil execução. 
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Adicionalmente, realizou-se a escarificação da serosa da borda anti-mesentérica e 

incisão transversal do músculo transverso abdominal. Sua fixação à porção média 

dorso-lateral da parede abdominal esquerda propiciou campo operatório adequado 

para  posterior manipulação e fixação dos ductos deferentes. 

Durante a inspeção da cavidade, evidenciou-se lesões deletérias, 

particularmente em vesícula urinária e próstata, causadas pela retroflexão, 

compressão e permanência destes órgãos como conteúdo herniário (FIGURAS 5G e 

6H). Tais lesões não inviabilizaram a realização da vasodeferentopexia, que foi feita 

sem complicações. Os pontos de fixação na face interna da parede abdominal lateral 

média esquerda e direita, conforme preconizaram Bilbrey et al. (1990), permitiram 

perfeita acomodação dos mesmos e propiciou adequado deslocamento cranial dos 

órgãos envolvidos.  

A cistopexia no abdômen ventral é outro recurso que, de certa forma, substitui 

a vasodeferentopexia (BRISSOT et al., 2004), no entanto, detém diversas 

complicações como suturas em torno da mucosa da vesícula urinária criando, assim, 

locais de infecção e formação de cálculos, retenção urinária devido à interferência na 

contração desta e a coloca em um local arriscado e vulnerável no caso de uma 

subseqüente celiotomia (BILBREY et al., 1990), logo concordamos, assim como os 

autores, que a fixação dos ductos deferentes detém muitos menos riscos. 

A utilização do omento para recobrimento das vísceras e preenchimento do 

canal pélvico baseou-se e corroboram com os autores consultados (BRIGHT e 

THACKER, 1982; RUFFINI, 1992; SHYLASREE et al., 2004; BRISSOT et al., 2004) 

quando sugerem que suas propriedades podem ser úteis em procedimentos 

cirúrgicos onde sejam necessários o favorecimento de aderências, angiogênese, 

drenagem linfática, proteção, combate a infecção e reconstituição de tecidos. 
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Com exceção de um animal (nº5), os demais apresentaram satisfatória 

evolução clínica, com os parâmetros fisiológicos, dentro da normalidade. Não foram 

observadas intercorrências sistêmicas ou locais que denotassem insucesso cirúrgico 

(FIGURAS 05 e 06).  

As avaliações clínicas feitas aos três, dez dias e a cada mês, associadas às 

observações dos proprietários após a cirurgia, foram suficientes para analisar a 

eficácia do tratamento, uma vez que, com a aproximação e o acompanhamento 

diário do proprietário junto ao animal, foi possível uma avaliação mais fidedigna das 

alterações comportamentais e reações dolorosas pesquisadas no pós-operatório.         

Aos três dias de pós-operatório, os cães apresentavam defecação normal, 

que perdurou durante todo período de observação. Não foram constatadas 

alterações significativas neste sentido, ao contrário Bilbrey et al. (1990), onde 3 dos 

9 cães estudados tiveram tenesmo persistente por pelo menos 5 meses após a 

cirurgia. Em outro estudo, agora feito por Brissot et al. (2004), 18 dos 41 cães 

apresentaram tenesmo ou incontinência fecal, sendo que em apenas quatro animais 

este quadro foi definitivo. 

Segundo Ferreira e Delgado (2003) e Mortari e Rahal (2005), disquezia ou 

incontinência fecal, temporária ou permanente, ocorrem em cerca de 10% dos casos 

como resultado de dano compressivo aos nervos pudendo ou caudal retal, ou 

mesmo, dano iatrogênico causado no momento da dissecção cirúrgica, estando, 

este último, nulo neste trabalho, visto que não se intervém na região perineal.                

  No que se refere à micção, apenas os animais nº02 e nº06 apresentaram 

alguma alteração. Discreta polaquiúria foi observada aos três dias da cirurgia. No 

animal nº 02 persistiu por mais 10 dias, e manteve-se presente no animal nº 06 até a 

última avaliação, realizada aos 90 dias do procedimento cirúrgico. No estudo de 
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Bilbrey et al. (1990), 2 dos 9 cães apresentavam alguma disfunção na micção, que 

perdurou por no mínimo 9 meses. Com Dupré et al. (1993), de 15 animais com 

retroflexão de vesícula urinária, 4 tiveram incontinência urinária; e no estudo de 

Brissot et al. (2004), 15 cães, dos 41 empregados no estudo, apresentavam 

problemas relacionados à micção, sendo que em 7 o quadro foi irreversível.  

Sugere-se que tais alterações sejam decorrentes dos danos observados nos 

órgãos herniados e que não se traduzem em insucessos na aplicabilidade técnica, 

uma vez que, diversos autores (BILBREY et al., 1990; HOSGOOD et al., 1995; 

MORTARI e RAHAL, 2005) relatam que cães com retroflexão de vesícula urinária 

podem desenvolver atonia ou incontinência urinária, transitória ou permanente, 

dependendo da severidade do dano causado aos nervos e vasos pélvicos e ao 

tempo de compressão.  

A aplicabilidade da técnica proposta, em casos de impossibilidade para 

reparação cirúrgica do diafragma pélvico via perineal, ficou evidente neste estudo. 

Independentemente do fator idade, a presença de miíase na região perineal, 

observada no animal número 01, tornou o emprego da técnica proposta a única 

opção viável. O animal apresentou satisfatória evolução clínica, tanto das alterações 

sistêmicas pré-existentes, como das alterações locais (miíase). A execução de um 

segundo procedimento cirúrgico para reparação do diafragma pélvico via perineal, só 

não foi indicada, devido sua condição geriátrica.  

Vale ressaltar também, a importância da inclusão do animal nº 05 neste 

estudo. Sua característica difere das demais pelo fator idade, e ocorreu em virtude a 

particularidades clínicas próprias. O animal era portador de hérnia inguino-escrotal 

crônica e irredutível, com alterações significativas do sistema digestório. Em virtude 

do aumento da pressão intra-abdominal decorrente da obstrução intestinal parcial 
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distal, desencadeou-se quadro agudo de hérnia perineal com retroflexão de vesícula 

urinária e conseqüente obstrução urinária total. A evolução do quadro clínico, condiz 

com as afirmações de Fossum (2001) e de outros autores (DIETERICH, 1975; 

BURROWS e HARVEY, 1973; ORSHER e JOHNSTON, 1985; POPOVITCH et al., 

1994; HOSGOOD et al., 1995; FERREIRA e DELGADO, 2003), que relacionam o 

aumento da pressão intra-abdominal como pré-requisito para o aparecimento de 

hérnias.  

Após a estabilização do paciente, efetuou-se tratamento cirúrgico prioritário 

para herniorrafia inguino-escrotal e suas conseqüências. A colopexia e 

vasodeferentopexia neste caso foram empregadas como método coadjuvante, com a 

finalidade de minimizar os danos decorrentes do comprometimento urinário, uma vez 

que o alto risco cirúrgico não permitia um procedimento mais complexo para a 

também reparação do diafragma pélvico. Tencionávamos, em virtude da sua tenra 

idade, a realização de posterior procedimento cirúrgico com esta intenção. Porém, 

quinze dias após a cirurgia, o animal veio a óbito em decorrência de alterações no 

sistema digestório, relacionadas à obstrução intestinal. Acreditamos que, tal fato, 

não compromete a indicação da técnica proposta como método coadjuvante, uma 

vez que não foram verificadas alterações no sistema urinário.  

Um dado importante a ser relacionado é a persistência do defeito no 

diafragma pélvico. O deslocamento cranial da próstata e da vesícula urinária, aliado 

a colopexia impede que haja a projeção caudal destes órgãos. A migração do 

intestino delgado, que, segundo diversos autores (WHITE e HERRTAGE, 1986; 

BELLENGER e CANFIELD, 1998; NILES e WILLIAMS, 1999; FOSSUM, 2001; 

FERREIRA e DELGADO, 2003), pode estar presente como conteúdo herniário, esta 

bloqueada pela fixação do omento. A de se ponderar a permanência do defeito e, 
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muitas vezes, presença da saculação na região perineal, porém, sem nenhum 

comprometimento sistêmico (FIGURAS 6I, 6J e 6K). 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

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

 

1. A técnica cirúrgica mostrou-se de fácil operacionalidade e rápida execução, 

não necessitando de instrumentos especiais ou de manobras complexas para sua 

realização; 

2. O acesso à cavidade abdominal permitiu a inspeção e avaliação mais 

acurada dos órgãos comprometidos; 

3. A vasodeferentopexia permitiu adequado deslocamento cranial e fixação da 

próstata e vesícula urinária, minimizando a pressão destas vísceras junto ao 

diafragma pélvico e evitando posteriores deslocamentos caudais. 

4. A colopexia foi efetiva na resolução das anomalias retais, proporcionando 

adequada tração cranial, redução do diâmetro retal e restauração do formato linear 

da porção distal do colón. 

5. O referido procedimento cirúrgico pode ser empregado como tratamento 

opcional para hérnia perineal em cães geriátricos e/ou com comprometimentos 

sistêmicos. 
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