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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. 
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