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Resumo  

 

 A elaboração desta dissertação de mestrado foi baseada no estágio curricular na área 

de cirurgia no Hospital Veterinari Canis em Girona, Espanha.  

 A hérnia perineal (HP), resulta do enfraquecimento muscular do diafragma pélvico 

que conduz à separação dos músculos e fáscia, quando estes se tornam incapazes de conter a 

parede retal, o conteúdo abdominal e pélvico pode deslocar-se da sua localização anatómica 

normal, sofrendo herniação para a região perineal subcutânea.  

 As hérnias perineais representam uma patologia comum na área da cirurgia de tecidos 

moles em Animais de Companhia, mais frequentemente em cães machos, não castrados com 

idade superior a 6 anos. Na maioria das vezes a sua apresentação clínica não requer 

intervenção cirúrgica urgente, no entanto, em situações mais graves, que incluam 

encarceramento de órgãos como a bexiga e/ou próstata, esta pode ser considerada uma 

emergência médica.  

 A HP pode ser unilateral ou bilateral e apesar desta condição estar bem documentada e 

estudada a sua etiopatogenia ainda não está bem compreendida. Posto isto, diversas teorias 

têm sido propostas e diferentes estudos têm sido realizados, na tentativa de clarificar melhor 

os mecanismos que estão envolvidos no seu desenvolvimento.  

 O diagnóstico da HP é baseado na história pregressa, nos sinais clínicos, no exame 

físico sobretudo com recurso ao toque retal, sendo que em alguns casos se poderá realizar 

exame radiográfico e ainda ultrassonografia. A radiografia abdominal pode ser útil para 

avaliar o conteúdo da HP, as dimensões da próstata e para averiguar se houve a deslocação da 

bexiga para o saco herniário. A uretrocistografia é útil para avaliar a integridade do trato 

urinário inferior e determinar a posição da bexiga.  

 O presente estudo teve como objetivo abordar fatores relevantes para o conhecimento 

da hérnia perineal, como a incidência, os sinais clínicos, os melhores métodos de diagnóstico 

e sobretudo as diferentes técnicas cirúrgicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos para 

o seu tratamento, assim como as complicações pós-cirúrgicas mais frequentes e taxas de 

recidiva.  

 Durante o estágio foram acompanhados sete cães diagnosticados com HP, dos quais 

um apresentava HP bilateral e quatro foram intervencionados pelo método de herniorrafia 

clássico, enquanto três dos animais foram sujeitos a uma combinação entre a técnica clássica 

e a aplicação de malha de polipropileno.  
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Abstract 

 

The elaboration of this master's thesis was based on the curricular internship in the 

area of surgery at the Veterinari Canis Hospital in Girona, Spain. 

Perineal hernia results from muscle weakness of the pelvic diaphragm leading to 

separation of the muscles and fascia, when they become unable to contain the rectal wall, the 

abdominal and pelvic contents can move from their normal anatomical location, suffering 

herniation to the subcutaneous perineal region. 

Perineal hernias represent a common pathology in the area of soft tissue surgery in 

small animals, most often in uncastrated male dogs older than 6 years. In most cases, its 

clinical presentation does not require urgent surgical intervention; however, in more severe 

situations, including incarceration of organs such as the bladder and / or prostate, it may be 

considered a medical emergency. 

Perineal hernia may be unilateral or bilateral and although this condition is well 

documented and studied, its etiopathogenesis is still not well understood. Having said this, 

several theories have been proposed and different studies have been carried out in an attempt 

to better clarify the mechanisms that are involved in their development. 

The perineal hernia diagnosis is based on the previous history, clinical signs, physical 

examination and above all with the rectal touch, and in some cases radiography and 

ultrasonography may be performed. Abdominal radiography may be helpful in evaluating the 

perineal hernia content, the prostate dimensions and in order to ascertain whether the bladder 

has moved to the hernia sac. Uretrocistography is useful for assessing the integrity of the 

lower urinary tract and determining the bladder position.  

The present study aimed to address factors relevant to the knowledge of perineal 

hernia, such as the incidence, clinical signs, the best diagnostic methods and especially the 

different surgical techniques that have been developed over the years for its treatment, as well 

as the most frequent postoperative complications and relapse rates. 

During the internship, seven dogs diagnosed with perineal hernia were followed, of 

which one present a bilateral perineal hernia and five were operated by the classical 
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herniorrhaphy method, while two were subjected to a combination between the classic 

technique and the application of polypropylene mesh. 

 

Key-words: Perineal hernial, dogs, herniorrhaphy, surgery, treatment 
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I - Hérnia perineal no cão 

 

1. Introdução 

 

O períneo define-se anatomicamente como a componente da parede corporal que cerra 

a abertura caudal da pélvis e que rodeia os canais anal e urogenital (Gomez et al. 2005). 

Nos cães o períneo está limitado dorsalmente pela 3ª vértebra caudal, lateralmente 

pelo ligamento sacrotuberal e ventralmente pela arcada isquiática (Aronson, 2012).  

 O diafragma pélvico é constituído pelo conjunto de músculos suportados pela fáscia 

perineal, do qual fazem parte o músculo coccígeo e o músculo elevador do ânus. Alguns 

autores incluem ainda o esfíncter anal externo (Aronson, 2012). O músculo obturador interno 

(MOI) é outra estrutura anatómica que constitui um importante ponto de referência ou que 

está envolvido no tratamento da hérnia perineal (Aronson, 2012). Este músculo tem a forma 

de uma ventoinha e está localizado dorsalmente à mesa isquiática (Aronson, 2012; Hedlund & 

Fossum, 2013; Gill & Barstad, 2018). 

 A hérnia perineal (HP) resulta do enfraquecimento muscular do diafragma pélvico que 

conduz à separação dos músculos e fáscia (Merchav et al., 2005). Consequentemente pode 

ocorrer a herniação dos órgãos da cavidade pélvica e ocasionalmente da cavidade abdominal 

para a região perineal subcutânea. Alguns dos órgãos mais frequentemente herniados são a 

bexiga, a próstata, o intestino, o omento, o reto, o colon e o tecido adiposo ( Hayashi et al. 

2016; Gill & Barstad, 2018). 

 A HP é uma situação clínica reconhecida há mais de 100 anos nas mais diversas 

espécies, mas é considerada mais frequente e também mais problemática no cão (Ettinger & 

Kantrowitz, 2005) sendo a apresentação mais comum da HP um aumento não doloroso da 

região perineal uni ou bilateral (Aronson, 2012). A maioria das HP ocorrem entre o músculo 

elevador do ânus, esfíncter anal externo e músculo obturador interno definida como hérnia 

caudal (Hedlund & Fossum, 2013). 

 Contudo, algumas ocorrem entre o ligamento sacrotuberal e o músculo coccígeo – 

hérnia ciática, entre o músculo elevador do ânus e o músculo coccígeo – hérnia dorsal, ou 

entre o músculo isquiouretral, bulbocavernoso e os músculos isquiocavernosos – hérnia 

ventral (Rochat & Mann, 1998; Hedlund & Fossum, 2013).  
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Apesar da sua frequência em cães, os mecanismos envolvidos nesta patologia não 

estão completamente compreendidos, pelo que se defende uma etiologia multifatorial 

(Aronson, 2012; Gill & Barstad, 2018). 

 O diagnóstico é baseado na história do paciente e nos sinais clínicos. A palpação retal 

é crucial para avaliar se se trata de uma hérnia redutível ou não, para avaliar quais as 

estruturas herniadas, alterações no reto como deslocamento ou dilatação e para determinar as 

dimensões e textura da próstata. O recurso à ultrassonografia e radiografia também é indicado 

para avaliar a posição da bexiga e da próstata (Bellenger & Canfield, 2003; Aronson, 2012; 

Hayashi et al., 2016; ). 

 A HP é uma patologia que frequentemente requer a intervenção cirúrgica com vista ao 

seu tratamento definitivo pelo que diferentes técnicas cirúrgicas estão descritas para a 

resolução deste problema (Gill & Barstad, 2018). A herniorrafia aposicional ou técnica 

clássica e a transposição do músculo obturador interno são as mais utilizadas (Hedlund & 

Fossum, 2013). 

 Todavia, quando se está perante uma atrofia muscular concorrente marcada poderá 

optar-se por técnicas como a transposição do músculo semitendinoso (Morello et al., 2015), o 

uso de malha sintética de polipropileno (Martin et al.,2012), a transposição dos músculos 

glúteos (Aronson, 2012; Sprada et al., 2017) ou transplante de tecidos biológicos de origem 

autóloga, heteróloga ou xenoenxertos, tais como pericárdio de origem equina ou bovina 

(Zerwes, 2005; Moraes et al., 2017), túnica vaginal (Pratummintra et al., 2013), fáscia lata 

(Bongartz et al., 2005), enxertos da submucosa do intestino delgado de cão (Lee et al., 2012) 

e de suíno (Stoll et al., 2002) e colagénio da derme do suíno (Frankland, 1986). 

 Em HP complicadas é preferível optar por laparotomia e realizar assim, a colopexia, 

cistopexia e vasopexia de forma a evitar a recidiva da herniação destes órgãos (Brissot et al., 

2004) ou alternativamente, realizar a laparotomia previamente a uma redução perineal. 

(Hayashi et al., 2016). 

 

2. Anatomia do diafragma pélvico 

 

 O diafragma pélvico é constituído pelo músculo elevador do ânus e pelo músculo 

coccígeo. O primeiro está dividido em duas porções: o músculo ileocaudal e o músculo 

pubocaudal. Dorsalmente o músculo elevador do ânus insere-se na 7ª vertebra caudal e 

estabelece ligamentos fasciais ao esfíncter anal externo. Ventralmente, um segmento da 
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porção pubocaudal insere-se no corpo perineal. O músculo coccígeo corre lateral e 

cranialmente ao músculo elevador do ânus, tem origem na crista isquiática e insere-se 

dorsalmente ao processo transverso desde a 2ª à 5ª vértebra caudal. O esfíncter anal externo 

rodeia o canal anal e além dos ligamentos fasciais com o músculo elevador do ânus, estes 

também se estabelecem com a 3ª vértebra caudal (Aronson, 2012). 

 O ligamento sacrotuberal é uma banda fibrosa que se origina no processo transverso 

da última vértebra sacral e da 1ª vértebra caudal e se insere no ângulo lateral da tuberosidade 

isquiática rostralmente ao diafragma pélvico. Este ligamento é um ponto de referência para o 

tendão do músculo obturador interno (Gill & Barstad, 2018). 

 O músculo obturador interno cobre a superfície dorsal do ísquio e origina-se na face 

dorsal do ísquio e da sínfise pélvica. O seu tendão de inserção atravessa o nó isquiático 

menor, ventralmente ao ligamento sacrotuberal (Gill & Barstad, 2018). 

 O nervo ciático corre lateral e cranialmente ao ligamento sacrotuberal e pode ser 

incluído acidentalmente numa sutura ou cortado por um cirurgião inconsciente, daí a 

importância de conhecer bem a anatomia (Gill & Barstad, 2018). 

 O músculo semitendinoso (MST) é um músculo espesso que decorre na face caudal do 

membro pélvico entre a tuberosidade isquiática e o segmento proximal da tíbia. O músculo 

glúteo superficial (MGS) é um músculo achatado, retangular que se estende entre o sacro e a 

1ªvértebra caudal (proximal) e o trocânter maior (distalmente) (Gill & Barstad, 2018). 

 A artéria e veia pudenda interna, assim como o nervo pudendo atravessam 

caudalmente o canal pélvico na superfície dorsal do MOI, lateralmente ao músculo coccígeo e 

elevador do ânus. O nervo pudendo está localizado dorsal aos vasos e divide-se nos nervos 

retal e perineal. O nervo obturador corre ventralmente ao elevador do ânus na direção 

caudolateral (Gill & Barstad, 2018). 

 O esfíncter anal externo é nutrido pela a. perineal e inervado pelo r. retal caudal do 

nervo pudendo (Aronson, 2012). 

 O MGS é nutrido pela a. glútea caudal e inervado pelo n. glúteo caudal. A metade 

proximal do m. semitendinoso é nutrido pela a. glútea caudal e a metade distal é nutrida pela 

a. femoral caudal. Ambas são inervadas pelo n. glúteo caudal (Aronson, 2012).   

 É importante compreender que o conteúdo herniado pode levar à deslocação dos vasos 

e dos nervos, pelo que uma dissecção minuciosa é crucial para preservar estas estruturas. 

(Hedlund & Fossum, 2013). 
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Figura 1 - Esquematização da anatomia do diafragma 

pélvico (vista oblíqua com a remoção da pele e tecido 

subcutâneo) (adaptado de Gill & Barstad, 2018). 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Incidência 
 

 A HP tem sido reportada em cães e menos frequentemente em gatos, vacas, búfalos, 

ovelhas, elefantes, coelhos (Vnuk et al., 2008; Aronson, 2012) e num puma (Anderson et al., 

1992). A prevalência da HP em cães oscila entre os 0,1 e 0,4 % da totalidade dos casos 

hospitalares (Bellenger & Canfield, 2003; Aronson, 2012;).  

 Esta patologia afeta quase exclusivamente cães machos intactos geriátricos não 

castrados, sendo os valores referidos compreendidos entre 83% e 93% dos casos que surgem  

(Burrows & Harvey, 1973; Weaver & Omamegbe, 1981; Stoll et al., 2002; Aronson, 2012; 

Hedlund & Fossum, 2013).  

 Todavia, é raramente encontrada em fêmeas, no estudo de Hayashi et al. (2016) é 

referida uma incidência inferior a 5% e neste estudo esta condição foi associada a trauma 

prévio e a tosse persistente secundária a bronquite, colapso da traqueia e cardiopatias em 

fêmeas geriátricas. 

a – M. elevador do ânus. 

b – M. coccígeo  

c – M. glúteo superficial  

d – M. obturador interno  

e – M. bíceps femoral 

f – R. da artéria glútea caudal e 

n. cutâneo femoral caudal  

g – M. semitendinoso 

h – Esfíncter anal externo  

i – A. e n. pudendo interno 

j – A. e n. retal caudal 

k – A. e n. perineal ventral  

l – Lig. sacrotuberal 

m – M. isquiocavernoso 
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Em dois estudos independentes de duas cadelas gestantes, ocorreu a retroflexão da 

bexiga, facto esse que se crê dever ao aumento da pressão intra-abdominal que se verifica na 

gestação, assim como ao relaxamento dos músculos pélvicos causada pelo aumento da 

expressão de relaxina (Niles & Williams, 1999; Sontas et al., 2008; Gill & Barstad, 2018). 

 A maior incidência da HP no cão macho não é claramente compreendida. Alguns 

estudos sugerem as diferenças anatómicas relacionadas com o género do animal, tais como as 

fêmeas possuírem um músculo elevador do ânus maior, mais amplo e mais forte 

conjuntamente com ligamentos retais mais amplos e lig. sacrotuberal maior, o que faz com 

que seja menos provável ocorrer uma HP em fêmeas (Gill & Barstad, 2018). Estas variações 

estão correlacionadas com o peso extra que tem que ser acomodado durante a gestação pelos 

músculos do diafragma pélvico. Contudo, estas diferenças de género não são consistentes 

entre as diferentes raças (Gill & Barstad, 2018). 

 Quanto à idade, cães entre os 7 e os 13 anos são os que apresentam maior prevalência, 

com o pico de incidência entre os 7 e os 9 anos. A maioria ocorre após os 5 anos, a idade 

média ronda os 10 anos, mas o risco aumenta proporcionalmente à idade até aos 14 anos 

(Burrows & Harvey, 1973; Weaver & Omamegbe, 1981; Vnuk et al., 2008; Pirker et al., 

2009; Aronson, 2012; Grand et al., 2013; Hedlund & Fossum, 2013; ; Shaughnessy & 

Monnet, 2015). 

 Está descrito, no entanto, na literatura científica um caso de uma HP num cachorro 

sem raça definida de quatro meses, que ocorreu entre o m. elevador do ânus, esfíncter anal 

externo e m. obturador interno com retroflexão da bexiga, que se acredita dever a fatores de 

desenvolvimento genéticos implicados na fraqueza do diafragma pélvico (Vyacheslav & 

Ranen, 2012). 

 No que diz respeito às fêmeas, segundo a literatura científica, esta patologia afeta 

animais de todas as idades, desde o primeiro ano de vida até aos 14 anos (Sontas et al., 2008; 

Hayashi et al., 2016). 

 As raças de cães mais prevalentes para a HP são: o Pequinês, Boston Terrier, Corgi, 

Boxer, Poodle, Bouvier, Bobtail, Kelpie, Dachshund, Pastor Alemão e raça indeterminada 

(Burrows & Harvey, 1973; Weaver & Omamegbe, 1981; Sjollema & van Sluijs, 1989; Vnuk 

et al., 2008; Pekan et al., 2009; Seim et al., 2009; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). 

Como esta patologia ocorre em mais raças de cauda curta, alguns autores sugerem uma 

relação entre a fraqueza do diafragma pélvico e o subdesenvolvimento do m. elevador do ânus 

e do m. coccígeo, inclusive houve autores que associaram o corte da cauda em determinadas 
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raças a esta condição (Wansbrough, 1996). Porém, em vários estudos realizados nota-se 

também uma elevada prevalência de raças de cães com cauda comprida (Burrows & Harvey, 

1973; Seim, 2009; Gill & Barstad, 2018). 

 O peso corporal não é determinante no grau de incidência desta patologia, variando 

entre os 3 e os 60 kg (Vnuk et al., 2008; Correia, 2009; Grand et al., 2013; Guérios et al., 

2017). Contudo no que diz respeito às fêmeas verifica-se uma maior prevalência em animais 

de porte menor com uma média de peso de 5 Kg (Hayashi et al., 2016). 

 A HP, pode ser bilateral ou unilateral, como supramencionado. Alguns autores 

definem uma maior incidência unilateral, 85% para 15% de casos com HP bilateral (Vnuk et 

al., 2008) ou 73% unilateral e 27% bilateral (Peckan et al., 2010), contudo, outros obtiveram 

valores mais aproximados nos seus estudos: 59% unilateral e 41% bilateral (Bellenger & 

Canfield, 2003; Grand et al., 2013). Na situação das HP unilaterais, estas parecem ter uma 

maior tendência para o lado direito (84% para 59%) (Burrows & Harvey, 1973; Vnuk et al., 

2008; Aronson, 2012). No caso das fêmeas, um estudo realizado com 8 cadelas obteve uma 

maior incidência da HP do lado esquerdo (88%) (Hayashi et al., 2016). 

 

4. Etiopatogenia 
  

 A causa exata para a fraqueza muscular continua desconhecida, todavia o facto de 

ocorrer sobretudo em machos não castrados e de idade madura ou geriátricos tem sido objeto 

de especulação. Alguns fatores como atrofia neurogénica ou senil, miopatias, hiperplasia 

prostática, desequilíbrios hormonais e obstipação crónica, têm sido descritos (Spreull & 

Frankland, 1980; Bellenger & Canfield, 2003; Hedlund & Fossum, 2013;
 
Moraes et al., 

2017).  

 Foi descrita uma relação desta patologia com a hérnia inguinal não traumática em cães 

com mais de 4 anos, ainda que não se compreenda o mecanismo (Shahar et al., 1996) 

 

4.1.  Atrofia do diafragma pélvico. 

 A atrofia neurogénica do m. elevador do ânus e dos ms. coccígeos tem sido descrita na 

presença de lesão nervosa localizada nos ramos musculares do n. pudendo ou no plexo sacral 

(Sjollema et al., 1993; Aronson, 2012). 

 Um estudo imunohistoquimico, revelou fibras musculares destruídas e com dimensões 

anormais, um aumento da expressão dos recetores do fator de crescimento epidermal, a 
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ativação da caspase-3 e uma diminuição da expressão do fator de transformação de 

crescimento  no m. elevador do ânus de cães com HP (Pérez-Gutiérrez et al., 2011).  

 A caspase-3 é uma protéase de cistina, que, quando ativada, induz apoptose nos ms. 

esqueléticos, outrossim o aumento da sua expressão no m. elevador do ânus afetado sugere 

um aumento da apoptose (Sjollema et al., 1993). O aumento da expressão dos recetores do 

fator de crescimento epidermal sugere um efeito compensatório pela diminuição da expressão 

do fator de crescimento epidermal (Sjollema et al., 1993). O fator de transformação de 

crescimento  tem um papel na sobrevivência dos músculos esqueléticos, portanto a 

diminuição da sua expressão sugere degradação das fibras musculares (Sjollema et al., 1993). 

 O resultado combinado de eletromiografias e exames histológicos do esfíncter anal 

externo, m. elevador do ânus e dos ms. coccígeos em 40 cães com HP, revelou a atrofia destes 

músculos, supondo etiologia neurogénica, já que se constatou lesão no plexo sacral próxima 

aos ramos musculares do n. pudendo ou mesmo nos ramos musculares (Sjollema et al., 1993). 

 Um estudo mais antigo , defende que o tenesmo causado pela hiperplasia prostática 

pode causar pressão sobre os nervos do plexo sacral, causando assim atrofia com uma origem 

não neurogénica (Sjollema et al., 1993). 

  

4.2.  Relaxina  

 A relaxina é uma hormona polipeptídica que pertence à família da insulina e é 

libertada pela placenta (Sherwood, 2004; Merchav et al., 2005). 

Acredita-se que esta hormona afeta a consistência do tecido conjuntivo dado o seu 

efeito no metabolismo do colagénio, assim pode ser a responsável pela atrofia e desencadear o 

aparecimento da HP (Niebauer et al., 2005). O papel da relaxina no desenvolvimento da HP 

não está completamente esclarecido, todavia, foram encontrados valores mais elevados dos 

recetores LRG7 de relaxina nos músculos do diafragma pélvico de cães diagnosticados com 

HP quando comparado com cães sem a condição (Merchav et al., 2005). No macho, o 

principal local de síntese desta hormona é a próstata, que a secreta para o plasma seminal, 

contudo ainda não está provado que esta hormona é libertada para a corrente sanguínea 

(Merchav et al., 2005; Niebauer et al., 2005). 

 Foi sugerido que as altas concentrações de relaxina possa resultar de próstatas com 

hiperplasia ou quistos prostáticos, causando atrofia muscular local e relaxamento do tecido 

conjuntivo, o que poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento desta 
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patologia (Merchav et al., 2005; Niebauer et al., 2005; Aronson, 2012; VanderHart et al., 

2014; Sprada et al., 2017). 

4.3. Influência hormonal gonadal 

 Tal como o papel da relaxina, a influência hormonal gonadal na HP não está bem 

esclarecida (Merchav et al., 2005;Aronson, 2012). 

 Estabelecer uma relação entre a influência hormonal gonadal e o desenvolvimento da 

HP faz sentido, já que a partir dos 9 anos, existe 95% de prevalência de hiperplasia prostática 

em cães machos inteiros (Ettinger & Kantrowitz, 2005). Porém, não foram encontradas 

diferenças significativas nas concentrações séricas de testosterona e de estradiol-17 em cães 

com e sem HP (Mann et al., 1989). 

 No estudo de Mann et al. (1995), constatou-se um menor número de recetores 

androgénicos com baixa sensibilidade no diafragma pélvico de cães castrados e intactos. Este 

estudo mostrou também que os recetores androgénicos estavam presentes em concentrações 

significativamente mais elevadas no m. elevador do ânus e ms. coccígeos depois da castração 

em cães normais, todavia não havia alterações nas concentrações deste recetor em cães 

castrados ou inteiros com HP. 

  

4.4.  Anomalias do reto  

 As anormalidades retais como o desvio, saculação e divertículo retal, frequentemente 

coexistem com a HP (Aronson, 2012). O desvio define-se como uma mudança de posição do 

reto a partir da linha média, sendo a dilatação um crescimento simétrico do diâmetro do reto 

sem romper a parede retal, a saculação correspondente a um crescimento assimétrico do 

diâmetro retal que, tal como a dilatação, não rompe a parede e o divertículo caracterizando-se 

por uma alteração na camada muscular da parede retal com protusão da mucosa através desta 

camada (Brissot et al., 2004; Peckan et al., 2010). Estas condições são muitas vezes 

associadas a consequências e não a causas, contudo a existência de divertículo ou obstrução 

retal pode ocorrer por esforço excessivo (Hosgood et al., 1995).  

 Num estudo de imagiologia de contraste utilizando bário em 40 cães com HP, 100 % 

dos cães apresentava desvio do reto (Hosgood et al., 1995). Um outro estudo mais recente 

revelou um valor menos elevado para esta anomalia de 7% (Peckan et al., 2010). 

 Apesar de não haver consenso, a presença de divertículos ou de saculações pode gerar 

um esforço excessivo para expulsar as fezes, pelo que alguns autores defendem que estes 

problemas devem ser corrigidos para prevenir a recorrência da HP (Vnuk et al., 2006). 
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 A redução do divertículo retal realiza-se antes da herniorrafia, colocando alguns 

pontos de sutura, interrompidos, com padrão de Lambert, 2-0 ou 3-0 de PDS na camada 

seromuscular, paralelos à direção do reto de modo que este fique todo com o mesmo 

diâmetro. Este procedimento tem de ser minucioso, e realizado com extrema cautela para não 

penetrar a camada da mucosa (Peckan et al., 2010). Caso tal não resolva a condição, as zonas 

de divertículo ou de dilatação podem ter de sofrer uma resseção (Peckan et al., 2010; Kazemi 

et al., 2013). 

 Quanto à saculação retal, depois de reduzida a HP, com o auxílio de pinças intestinais 

atraumáticas, retrai-se a saculação colando-se pontos de sutura de Wolff, permitindo assim a 

sua resseção. Posteriormente deve encerrar-se o defeito com uma sutura invaginante de 

Cushing, removendo-se as pinças cuidadosamente (Sprada et al., 2017). 

 

4.5.  Próstata 

 Alterações na próstata têm sido reportadas entre 25% a 59% dos cães com HP, pelo 

que se acredita que podem estar envolvidas na patogenia desta doença (Aronson, 2012; Grand 

et al., 2013). Em um  estudo com 41 cães com HP, o aumento da próstata foi verificado em 13 

animais (32%) e a presença de quistos intra e paraprostáticos em 2 casos (5%) (Grand et al., 

2013). Apesar desta relação não estar provada, o aumento, inflamação ou dor prostática pode 

resultar em tenesmo crónico, o que pode predispor à herniação (Aronson2012; Gill & Barstad, 

2018).  

O deslocamento caudal da próstata e outras anomalias como a presença de quistos 

paraprostáticos, aumentam a pressão na musculatura do diafragma pélvico (Sprada et al., 

2017). Está reportado o caso de um cão com HP bilateral no qual foi encontrado um quisto 

paraprostático mineralizado e de grandes dimensões, que se crê ser a causa do 

desenvolvimento desta condição (Head & Francis, 2002).   

Está reportado ainda, a presença de um linfoma de células B num quisto 

intraprostático que fazia parte do conteúdo de uma HP irredutível. Neste caso clínico a 

próstata foi parcialmente removida e a hérnia reduzida (Watanabe et al., 2018). Num estudo 

mais antigo, a próstata fazia parte do conteúdo da HP em 4 de 32 cães (Hosgood et al., 1995). 
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4.6.  Hérnia perineal congénita 

 Em certos casos as estruturas do diafragma pélvico apresentavam um desenvolvimento 

incompleto, o que por si só pode complicar a abordagem cirúrgica e criar a necessidade de se 

utilizar técnicas inovadoras (Correia, 2009; Zerwes, 2011). 

 

5. Sinais clínicos 

 

 Os sinais clínicos resultam da acumulação de fezes no reto desviado ou dilatado, 

obstrução do canal pélvico ou da encarceração ou estrangulação dos órgãos herniados. A 

duração dos sinais clínicos pode variar entre alguns dias a anos (Vnuk et al., 2005; Peckan et 

al., 2010; Pratummintra et al., 2013; Shaughnessy & Monnet, 2015). 

 A maioria dos animais com HP apresentam uma dilatação na região perineal, lateral ao 

ânus, não dolorosa (Vnuk et al., 2005; Peckan et al., 2010; Aronson, 2012). A dilatação pode 

ser uni ou bilateral e no caso de ser dolorosa e firme ao toque, frequentemente trata-se de HP 

com estruturas encarceradas ou estranguladas (Gomez et al., 2005; Aronson, 2012;). 

 A pele da região perineal pode se apresentar vermelha, edematosa ou ulcerada, 

consequências da pressão exercida pelas estruturas herniadas (Aronson, 2012).  

Outros sinais clínicos frequentemente observados são obstipação, tenesmo e disquézia 

( Hosgood et al., 1995; Bellenger & Canfield, 2003; Pekan et al., 2009). Um estudo concluiu 

que 48% dos cães com HP apresentavam aumento do volume da região perineal, sendo que 

15% manifestava tenesmo (Hosgood et al., 1995). Noutro estudo, 100% dos casos 

apresentavam um aumento do volume da região perineal e 46% associam com tenesmo 

(Peckan et al., 2010). 

Em menor frequência pode ocorrer prolapso retal, estrangúria, anúria, hematúria, 

hematoquézia, vómitos e/ou incontinência fecal (Burrows & Harvey, 1973; Sjollema et al., 

1993; Bellenger & Canfield, 2003; Ettinger & Kantrowitz, 2005; Pekan et al., 2010; Aronson, 

2012). No estudo de Peckan et al. (2010) com uma amostra de 41 cães, a disquézia estava 

presente em 21% dos casos, a estrangúria e incontinência fecal em 10% e a hematúria apenas 

em 2% dos casos.  

Mais recentemente num outro estudo com 34 cães, 26,5% apresentavam tenesmo, a 

disquézia estava presente em 20,6%, 11,8% manifestava estrangúria e 8,8% tinha impactação 

fecal (Shaughnessy & Monnet, 2015). A estrangúria pode ocorrer em pacientes com doença 

prostática ou retroflexão da bexiga (Vyacheslav & Ranen, 2012). 



 11 Figura 3-Radiografia com contraste positivo - 

Retroflexão da bexiga (adaptado de 

Vyacheslav & Ranen, 2012). 

Figura 2- Radiografia com contraste 

positivo após recolocação da bexiga 

(adaptado de Vyacheslav & Ranen, 2012). 

 A HP não é considerada uma emergência médica na maioria dos casos, porém quando 

ocorre retroflexão da bexiga (aproximadamente 18% a 29% dos casos), a intervenção tem de 

ser realizada o mais rapidamente possível (Burrows & Harvey, 1973; Hosgood et al., 1995; 

Bellenger & Canfield, 2003; Brissot et al., 2004; Shaughnessy & Monnet, 2015; Gill & 

Barstad, 2018). 

 Se o animal é incapaz de urinar, é provável que tenha ocorrido encarceração ou 

estrangulação da bexiga secundária à sua retroflexão para o saco herniário. A retroflexão da 

bexiga tem sido descrita em cães macho e menos vezes em fêmeas (Sontas et al., 2008; Grand 

et al., 2013), sendo ainda descrita num caso raro de um cachorro com 4 meses de idade 

(Vyacheslav & Ranen, 2012). Quanto às fêmeas, foi descrito no caso de uma fêmea grávida, 

provavelmente, devido ao aumento da pressão intra-abdominal que se verifica na gravidez 

(Sontas et al., 2008). No estudo de Shaughnessy & Monnet (2015) é referido que, além da 

dificuldade em urinar e defecar, os animais com retroflexão da bexiga podem apresentar 

sinais clínicos secundários à azotemia severa e às alterações metabólicas. 

 Tal como supramencionado, deve-se proceder à resolução deste problema, o mais 

rápido possível. Primeiro tentando-se reduzir a pressão da bexiga com a colocação de um 

cateter na uretra ou, caso não seja possível, por paracentese através da pele perineal (Sontas et 

al., 2008; Aronson, 2012). Habitualmente, o esvaziamento da bexiga permite a redução 

manual da hérnia (Aronson, 2012). Depois de reduzida a HP, deve-se proceder à cistopexia e 

colopexia por acesso ventral, de forma a evitar a recorrência (Sjollema & van Sluijs, 1989). 

Ocasionalmente, é necessário um exame radiológico com contraste para diagnosticar a 

retroflexão da bexiga (Figura 2) devendo-se realizar hemograma e estudo bioquímico para 

avaliação do grau de azotemia e procurar-se outras anormalidades sistémicas, como sejam, a 

hipercalémia ou leucocitose neutrofílica. Deve também realizar-se uma urianálise e cultura da 

urina (Sjollema & van Sluijs, 1989; Bellenger & Canfield, 2003; Correia, 2009; Aronson, 

2012).  
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6. Diagnóstico 

 

 O diagnóstico definitivo da hérnia perineal é baseado nos sinais clínicos e no exame 

de toque retal, que pode revelar um diafragma pélvico enfraquecido e a presença de vísceras 

pélvicas ou abdominais no interior do saco herniário ( Zerwes, 2011; Aronson, 2012; Grand et 

al., 2013; Moraes et al., 2017).  

 A dilatação da zona perineal não está presente em todos os animais e quando presente 

envolve o ânus, podendo esta ser uni ou bilateral ( Orsher, 1986; Bellenger & Canfield, 2003; 

Vnuk et al., 2008; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). Por vezes uma dilatação 

unilateral não significa que se trata de um HP unilateral, esta pode ser bilateral. (Bernardé et 

al., 2018) 

 Durante o toque retal em cães com HP, o dedo indicador do examinador atravessa 

facilmente o segmento de reto dilatado e quando angulado lateral e caudalmente para o ânus, 

pode ser palpado facilmente através da pele com o polegar ipsilateral, já que não há a 

intervenção dos músculos (Aronson, 2012). O desvio retal contém frequentemente fezes 

impactadas e a remoção das mesmas pode ser necessária para permitir uma melhor 

examinação (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). 

 A hérnia pode conter o reto desviado ou dilatado, a próstata, a bexiga e menos 

frequentemente, fluído, intestino delgado e tecido adiposo retroperitoneal (Rochat & Mann, 

1998; Vnuk et al., 2008; Aronson, 2012; Guérios et al., 2017; Moraes et al., 2017).  

 Alguns animais manifestam sintomatologia sistémica e apresentam-se em choque por 

causa do estrangulamento das vísceras, se o toque sugerir a presença de líquido e o animal se 

apresenta disúrico, deve recorrer-se à ultrassonografia ou à centese perineal para avaliar se se 

trata de urina. O tenesmo contínuo pode desencadear o prolapso do reto e foram encontradas 

hérnias inguinais concorrentes (Shahar et al., 1996; Hedlund & Fossum, 2013).   

 Em cães geriátricos é pertinente realizar-se uma avaliação sanguínea bioquímica 

laboratorial, para procurar possíveis situações concomitantes e ter noção do estado geral do 

animal (Sjollema & van Sluijs, 1989; Correia, 2009). 

 Outros métodos de diagnóstico são a radiografia e a ultrassonografia. A radiografia 

abdominal pode ser útil para avaliar o conteúdo da HP, as dimensões da próstata e para 

averiguar se houve a deslocação da bexiga para o saco herniário. A característica mais 

consistente da retroflexão da bexiga é a sua ausência e sombras prostáticas a partir do 

abdómen caudal (White & Herrtage, 1986; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). A 
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uretrocistografia é útil para avaliar a integridade do trato urinário inferior e determinar a 

posição da bexiga ( Spreull & Frankland, 1980; Aronson, 2012;). 

 Os animais com retroflexão da bexiga frequentemente manifestam azotemia, 

hipercalémia, hiperfosfatémia e leucocitose neutrofílica (Hedlund & Fossum, 2013). 

 Para se avaliar as anormalidades do reto pode administrar-se bário PO ou por enema 

retal, seguido de uma radiografia abdominal. A maioria dos cães exibe desvio retal, alguns 

apresentam também dilatação e, em número muito inferior, divertículos intestinais (Aronson, 

2012; Hedlund & Fossum, 2013). 

 A ultrassonografia abdominal é uma técnica não invasiva que pode ser utilizada para 

determinar as dimensões da próstata e para examinar o conteúdo da HP (Aronson, 2012). 

  

7. Diagnósticos diferenciais  

  

 Ainda que muitas vezes o diagnóstico seja conclusivo é importante considerar os 

diagnósticos diferenciais. Assim, para a dilatação da região perineal, podemos considerar 

como diagnóstico diferencial neoplasia perineal, hiperplasia das glândulas perineais, saculite 

anal, atresia do ânus e tumores vaginais, no caso das fêmeas (Hedlund & Fossum, 2013). Para 

a disquézia, inclui-se a presença de corpo estranho no reto, fístula perineal, estenose anal, 

abcesso nos sacos anais, neoplasia do reto, trauma ou dermatite do ânus, pitiose retal e ainda 

prolapso ano-retal (Hedlund & Fossum, 2013). 

 

8. Tratamento  

 

8.1. Tratamento médico e dietético 

O tratamento médico e dietético exclusivo é utilizado apenas quando o estado geral do 

paciente não permite a anestesia nem o procedimento cirúrgico (Aronson, 2012). O principal 

objetivo é prevenir a constipação, disúria e a estrangulação dos órgãos e promover a 

defecação regular e facilitada (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013;). Para tal, todos os 

fatores etiológicos, como: obstrução ou infeção do trato urinário, megacólon, hiperplasia 

prostática e prostatite, devem ser previamente corrigidos (Hedlund & Fossum, 2013). 

O tratamento conservativo inclui uma combinação de maneio dietético, laxantes e 

evacuação periódica das fezes manualmente ou com recurso a enemas retais (Bellenger & 

Canfield, 2003; Aronson, 2012).  
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A dieta deve ser mais húmida e com teores elevados de fibra. Os laxantes emolientes 

como a latulose devem ser administrados BID ou TID, 0,5 a 1 ml/kg, podendo estas doses ser 

ajustadas de forma que o animal defeque duas ou três vezes ao dia e de forma que essas fezes 

sejam menos consistentes. Os laxantes expansores do volume fecal ou hidrofílicos, como os 

preparados com metilcelulose e psyllium, também mostraram ser eficazes (Aronson, 2012). 

Estes possuem propriedades osmóticas e hidrofílicas, atuando através da retenção de líquidos 

e eletrólitos no lúmen intestinal, aumentando assim o volume fecal e diminuindo a sua 

consistência (Correia, 2009). 

A bexiga pode ser descomprimida por cistocentese ou por cateterização. Todavia, o 

uso prolongado destes procedimentos é contraindicado, pois pode ocorrer aprisionamento ou 

estrangulamento visceral que comprometam a vida do animal (Hedlund & Fossum, 2013). 

Pode ser considerado como terapêutica conservativa a orquiectomia ou terapia 

hormonal, no caso de hiperplasia prostática (Gomez et al., 2005). 

 Posto isto, a terapêutica conservativa como resolução isolada, revela-se ineficaz ao 

longo do tempo, sendo a cirurgia o tratamento de escolha (Burrows & Harvey, 1973; 

Aronson, 2012). 

 

8.2. Tratamento cirúrgico  

 

8.2.1. Preparação pré-cirúrgica e maneio anestésico 

 Antes da cirurgia deve ser obtida informação do estado geral do paciente, pelo que é 

recomendado realizar-se um hemograma, um perfil bioquímico e também uma urianálise 

completa. Como a maioria dos pacientes com esta condição são geriátricos, qualquer outra 

anormalidade, encontrada durante o exame físico ou na avaliação laboratorial, deve ser 

devidamente investigado (Bellenger & Canfield, 2003; Aronson, 2012). 

 No caso da HP conter a bexiga, esta deve ser previamente esvaziada por cistocentese 

ou por cateterização (Gomez et al., 2005). A remoção da urina da bexiga deve facilitar a sua 

redução para o interior da cavidade abdominal, através de compressão suave na região 

perineal (Bellenger & Canfield, 2003). Se for necessário, pode-se confirmar o posicionamento 

da bexiga recorrendo à cistografia de contraste positivo ou negativo sendo que animais 

obstruídos há mais de 12 horas podem apresentar-se desidratados, urémicos ou em choque, 

pelo que devem ser rapidamente estabilizados com a administração apropriada de fluídos, 
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corticosteroides e antibióticos (Bellenger & Canfield, 2003; Gomez et al., 2005; Correia, 

2009).    

 Em casos em que o aprisionamento é mais prolongado é possível que os tecidos 

perineais se encontrem edematosos e inflamados, pelo que, mesmo após a recolocação da 

bexiga, a cirurgia deve ser adiada até à recuperação dos tecidos circundantes já que há um 

risco aumentado de infeções e deiscência da sutura (Bellenger & Canfield, 2003; Correia, 

2009). 

Depois de estabilizados, os animais devem permanecer em jejum 24 horas antes da 

intervenção cirúrgica para garantir o esvaziamento do sistema digestivo, de modo a evitar a 

contaminação do campo cirúrgico (Aronson, 2012; Gomez et al., 2005). A administração de 

enema é defendida por alguns autores (Gomez et al., 2005) e refutada por outros, já que a 

existência de fezes mais líquidas, pode facilitar a contaminação do campo cirúrgico (Aronson, 

2012). Outros autores defendem a administração de emolientes e laxantes como a lactulose (1 

ml/ 4,5 kg PO q12-24h) ou bisacodyl (5 mg/kg PO q8-24h) 2 a 3 dias antes da cirurgia 

(Hedlund & Fossum, 2013). 

Deve procede-se à administração de antibiótico (AB) de largo espectro para diminuir a 

presença dos agentes oportunistas. O AB mais frequentemente utilizado, de 1ª geração é a 

cefazolina a 22 mg/kg, EV a cada 8 horas e de 2ª geração a cefotaxima a 20-30 mg /kg, EV 

q8h (Aronson, 2012; Gill & Barstad, 2018). 

Os protocolos anestésicos devem ser adaptados a cada animal e a cada uma das suas 

condições concorrentes (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). A anestesia epidural 

auxilia no intra- e pós-operatório (Aronson, 2012; Peckan et al., 2010). Além disso, acredita-

se que reduz a frequência da ocorrência de prolapso retal pós-operatório (Hedlund & Fossum, 

2013), e quando combinada com opióides ou bupivacaína, o tónus uretral e anal pós-

operatório raramente ficam afetados (Aronson, 2012; Pratummintra et al., 2013). 

A pré-medicação é realizada geralmente com diazepam (0,2 mg /kg EV) ou 

midazolam (0,2 mg/kg EV ou IM) combinados com morfina (0,1-0,2 mg/kg EV ou 0,2-0,4 

mg/kg EV) ou com buprenorfina (0,005-0,02 mg/kg EV) (Hedlund & Fossum, 2013). 

 Após a pré-medicação, a indução realiza-se com a administração de propofol (2-4 

mg/kg EV) e no caso de não se ter feito pré-medicação, a indução pode ser feita com propofol 

(4-8 mg/kg EV) ou ketamina (5,5 mg/kg EV) combinada com diazepam (0,28 mg/kg EV) 

(Hedlund & Fossum, 2013). A manutenção deve ser realizada por anestesia volátil inalatória, 

com recurso a isoflurano ou sevoflurano, em oxigénio (Hedlund & Fossum, 2013).  
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Após a anestesia, as fezes presentes no reto são cuidadosamente removidas e os sacos 

anais evacuados (Peckan et al., 2010; Aronson, 2012). Procede-se à limpeza da região 

perineal numa área que se estende 10 a 15 cm cranialmente em relação à base da cauda, 

lateralmente para além da tuberosidade isquiática, e ventralmente até incluir o escroto 

(Hedlund & Fossum, 2013; Pratummintra et al., 2013). 

O animal é posicionado em decúbito ventral, na extremidade da mesa de cirurgia, de 

forma que os membros pélvicos do animal se encontrem exteriores a esta, a mesa é 

ligeiramente inclinada (10 a 15º) para elevar a pélvis, a cauda do animal é fixada na zona 

lombar e o interior das coxas deve ser acolchoado para impedir a lesão dos nervos femoral e 

ciático (Pekan et al., 2010; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). O facto de a cabeça 

estar num plano inferior à extremidade posterior do animal, pode comprometer a sua 

respiração, pelo que pode ser necessário recorrer à ventilação assistida (Aronson, 2012).  

Coloca-se uma gaze lubrificada no interior do reto, sutura-se temporariamente ao 

redor do ânus com uma sutura em bolsa-de-tabaco e deve colocar-se um cateter uretral para 

facilitar a identificação da uretra durante a cirurgia (Aronson, 2012; Pratummintra et al., 

2013). 

 

8.2.2. Técnicas cirúrgicas e abordagem 

 A cirurgia é o melhor tratamento para a HP, sobretudo quando se trata de um paciente 

estável (Brissot et al., 2004; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013; Hayashi et al., 2016). 

Na década de 1940, Farquharson (1947) descreveu a primeira técnica cirúrgica que é agora 

conhecida como a herniorrafia tradicional.  

 Desde então, foram descritas várias técnicas, incluído a técnica da transposição do 

músculo obturador interno ( Peckan et al., 2010; Fossum, 2013; Shaughnessy & Monnet, 

2015; Guérios et al., 2017),  transposição do músculo semitendinoso (Morello et al., 2015), o 

uso da malha sintética de polipropileno (Martin et al.,2012), a transposição dos músculos 

glúteos (Aronson,2012; Sprada et al., 2017) ou transplante de tecidos biológicos de origem 

autóloga, heteróloga ou xeno-enxertos.   

 Na maioria das técnicas de herniorrafia é feita uma incisão curvilínea sobre a hérnia, 

atravessando a pele desde 1 a 2 cm da base da cauda, lateral ao ânus, que se estende 

ventralmente até um ponto médio entre a tuberosidade isquiática e a púbis (Figura 4) 

(Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). O tecido subcutâneo é cuidadosamente dissecado 

e é exposto o saco herniário, se se trata de uma HP crónica o saco herniário pode ser mais 
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Figura 4 - Preparação cirúrgica da área perineal (adaptado de 

Aronson, 2012). 

espesso e muito bem vascularizado, pelo que se pode utilizar uma lâmina 15 para “raspar” a 

pele que está a ele fixa, de modo a reaproveitar o saco para o encerramento (Aronson, 2012). 

Incide-se o saco herniário, expõe-se o seu conteúdo e nesta altura poderá extravasar 

algum do fluído seroso. Frequentemente poderão ser encontradas massas amarelas ou 

castanhas de tecido adiposo retroperitoneal e paraprostático que podem ser removidas, as 

restantes estruturas devem ser libertadas de eventuais aderências podendo ser sujeitas a 

biópsia se apresentarem um aspeto anormal. Posteriormente, pressiona-se cuidadosamente os 

órgãos herniados pelo defeito muscular para os recolocar na cavidade pélvica ou abdominal e 

coloca-se uma pinça hemostática com um conjunto de gazes para impedir que estas vísceras 

se desloquem novamente (Gomez et al., 2005; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). 

 Identifica-se os músculos envolvidos na hérnia, a artéria e veia pudenda, o nervo 

pudendo, os vasos e nervos retais caudais, o ligamento sacrotuberal e procede-se à 

herniorrafia com uma das técnicas descritas na literatura científica (Hedlund & Fossum, 

2013). 

 Conhecer bem a anatomia da região perineal é fundamental para o sucesso na 

resolução deste problema, a lesão destas estruturas deve ser evitada ao máximo para prevenir 

as hemorragias e incontinência fecal no pós-operatório (Aronson, 2012). 

 Não existe uma técnica perfeita para a resolução deste problema, a melhor técnica é 

aquela a que o cirurgião está mais habituado e que lhe traz melhores resultados (Bongartz et 

al., 2005).  

 

  

  

 

 

  

 A- Incisão na herniorrafia 

clássica  

B- Incisão na herniorrafia 

com transposição do 

glúteo  

1- Sutura de tabaco do ânus 

2- Crista ilíaca 

3- Trocânter maior do fémur 

4- Tuberosidade isquiática 
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Apesar do papel da castração não estar bem esclarecido na literatura científica, alguns 

autores recomendam-na aquando da herniorrafia, já que esta diminui os níveis circulantes de 

testosterona, tem efeito benéficos na profilaxia de doenças prostáticas, promovendo a 

involução prostática evidente após algumas semanas. A realização da castração escrotal ou 

pré-escrotal (em decúbito ventral ou dorsal, respetivamente) é uma escolha do cirurgião 

(Bilbrey et al., 1990; Niebauer et al., 2005; Correia, 2009). 

 

 

 

 

 

I) Herniorrafia clássica ou tradicional  

 

 

Na herniorrafia tradicional o diafragma pélvico é suportado ou reconstruído pela 

colocação de pontos de sutura entre o esfíncter anal externo e o que resta dos músculos 

coccígeos e elevador do ânus (Figura 5) (Aronson, 2012; Gill & Barstad, 2018). 
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Figura 5 - Herniorrafia clássica (vista oblíqua) (adaptado de Gill 

& Barstad, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequentemente estes músculos, particularmente o elevador do ânus, estão atrofiados 

e, portanto, não podem ser utilizados (Dietrich, 1975; Aronson, 2012;). Se a atrofia for muito 

significativa pode-se incluir o ligamento sacrotuberal como componente lateral da reparação 

(Dietrich, 1975; Gill & Barstad, 2018). 

 Para realizar a herniorrafia tradicional, com uma agulha curva, são pré-colocados 

pontos de sutura interrompidos com fio sintético, monofilamentar 0 ou 2-0, tendo início na 

extremidade mais dorsal do defeito (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). Alguns 

autores defendem o uso de suturas absorvíveis (Burrows & Harvey, 1973), outros preferem as 

não-absorvíveis (Weaver & Omamegbe, 1981). 

 O número de suturas colocadas depende do porte do cão e nenhuma das suturas deve 

ser apertada até estarem todas pré-colocadas. As primeiras suturas são pré-colocadas, com 

menos de 1 cm de espaço, entre o esfíncter anal externo e os músculos coccígeos, m. elevador 

do ânus ou ambos (Aronson, 2012). É importante visualizar bem o esfíncter anal externo para 

ter a certeza que é incorporado em cada ponto de sutura e que se evita a incorporação da 

a. Esfíncter anal externo  

b. Músculo elevador do ânus  

c. Músculos coccígeos  

d. Músculo obturador interno  

X.  Pontos de sutura 
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parede retal. A pré-colocação das suturas continua ventralmente podendo ser ancoradas no 

ligamento sacrotuberal (Aronson, 2012). No caso de se incluir o lig. sacrotuberal, as suturas 

devem atravessá-lo, em vez de o contornar, de forma a evitar a inclusão dos vasos glúteos 

caudais e do n. ciático (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). As suturas finais, são pré-

colocadas a partir do m. obturador interno ventralmente até à extremidade ventral dos 

músculos coccígeos (Aronson, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Esquema da pré-colocação dos pontos de sutura na herniorrafia clássica (adaptado de Gomez et al., 2005). 

  

A uretra encontra-se ventral ao reto pelo que se requer muito cuidado aquando da dissecção 

ou da colocação de suturas nesta área (Aronson, 2012). 

 Depois de estarem todos os pontos de sutura pré-colocados (Figura 6), estes são 

apertados, cuidadosamente, aproximando os tecidos (Aronson, 2012). Se estiver presente HP 

bilateral, alguns autores recomendam que primeiro se reduza o lado mais afetado e o outro 

lado seja corrigido num espaço de 3 ou 4 semanas, prevenindo-se assim a tensão que se 

formaria se fossem os dois lados intervencionados em simultâneo (Bone, 1992). 

 Encerra-se o tecido subcutâneo com uma sutura interrompida ou contínua, com fio 

monofilamentar, absorvível 3-0 ou 4-0 (polidioxanona, poligliconato, poliglicaprone 25 ou 

glicomer 631) e encerra-se a pele com pontos de sutura simples, interrompidos com fio não 

absorvível 3-0 ou 4-0 de nylon ou seda. Retira-se a sutura de bolsa-de-tabaco do ânus 

(Hedlund & Fossum, 2013). 

1. M. elevador do ânus 

2. Esfíncter anal externo 

3. M. obturador interno 

Figura 6 - Esquema da pré-colocação dos pontos de sutura na herniorrafia clássica 

(adaptado de Gomez et al., 2005) 
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Figura 8 - Transposição do músculo obturador interno 

(elevação do MOI) (adaptado de Hedlund & Fossum, 2013). 

 Gomez et al. (2005) defende que, por ser a técnica mais simples, devemos optar por 

esta técnica sempre que possível e que o seu êxito depende do bom estado da musculatura 

perineal adjacente ao anel herniário, que suportará a tensão da sutura. Outro facto 

determinante para o seu sucesso é a dimensão do anel herniário, o que também condicionará a 

tensão da sutura. 

 

II) Transposição do músculo obturador interno  

 

 Depois do saco herniário ser aberto e o seu conteúdo reduzido, identifica-se o esfíncter 

anal externo, m. coccígeo, m. elevador do ânus e m. obturador interno (Aronson, 2012). 

 Esta técnica utiliza a transposição dorsomedial do m. obturador interno para reparar a 

HP ( Hardie et al., 1983; Gill & Barstad, 2018).  

 Primeiro incide-se a fáscia e o periósteo ao longo do bordo caudal do ísquio e da 

origem do m. obturador interno. Com recurso a um elevador de periósteo eleva-se o periósteo 

e o MOI do ísquio (Figura 7) (Hedlund & Fossum, 2013; Sprada et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Esfíncter anal externo  

2. Defeito  

3. M. elevador do ânus  

4. M. obturador interno (elevado)  

5. Elevador de periósteo  
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Para prevenir a lesão do n. e a. obturador, a elevação do MOI deve ser feita de forma 

cautelosa e não deve ultrapassar o bordo caudal do forâmen obturador (Aronson, 2012). e para 

promover uma elevação dorsal mais acentuada, o tendão do MOI pode ser incidido parcial ou 

completamente, cautelosamente para não lesar o n. ciático (Aronson, 2012), vasos glúteos 

caudais e n. perineal (Hedlund & Fossum, 2013). Alguns autores optam por fazer uma incisão 

no tendão do MOI somente em cães de grande porte (Seim, 2009), outros fazem-no 

rotineiramente já que reduz a tensão ao longo da linha de sutura (Sjollema & van Sluijs, 

1989).  

  O músculo é transposto dorso-medialmente para cobrir o defeito, permitindo a 

aposição combinada do m. coccígeo e m. elevador do ânus com o esfíncter anal externo. 

Sutura-se com pontos simples, separados por menos de 1 cm, de fio de sutura 

monofilamentar, sintético e não absorvível, tal como descrito na herniorrafia clássica, faz-se a 

pré-colocação dos pontos de sutura e uma vez todos colocados, encerra-se o defeito. Começa-

se a pré-colocação, dorsalmente, entre os músculos coccígeos, m. elevador do ânus e o 

esfíncter anal externo, depois, medialmente, entre o MOI e o esfíncter anal externo e por fim, 

lateralmente, ente o m. elevador do ânus e os músculos coccígeos (Figura 8) (Aronson, 2012; 

Hedlund & Fossum, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esfíncter anal externo  

2. M. elevador do ânus  

3. M. obturador interno (elevado)  
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Figura 9 - Técnica de transposição músculo obturador interno 

(localização das suturas) (adaptado de Hedlund & Fossum, 

2013). 

  
  

 O tecido subcutâneo e a pele são 

encerrados tal como descrito na herniorrafia clássica. 

 Uma vantagem da técnica de transposição do MOI em relação à técnica clássica é que 

esta reduz a tensão das suturas de aposição, o que reduz a distorção do esfíncter anal externo. 

Esta técnica é recomendada como a primeira escolha em HPs mais complexas ou bilaterais 

(Orton, 1988). A utilização do tecido muscular e a adicional nutrição sanguínea podem 

facilitar o processo de recuperação e prevenir a recidiva (Orsher, 1986). 

 

III) Transposição do músculo glúteo superficial  

  

 Para a realização desta técnica o animal pode ser colocado em decúbito ventral como 

nas anteriores ou em decúbito lateral, com o lado afetado para cima (Aronson, 2012). A 

incisão da pele é semelhante à da técnica clássica e da transposição do MOI, contudo 

prolonga-se a incisão cranialmente sobre o músculo glúteo superficial (Bellenger & Canfield, 

2003). Qualquer tecido herniado é recolocado e rebate-se a pele e o tecido subcutâneo de 

forma a expor o MGS e os tecidos do diafragma pélvico (Aronson, 2012). 

 O tendão do MGS é isolado por baixo do m. bíceps femoral e é seccionado na sua 

inserção no grande trocânter na face lateral do fémur (Aronson, 2012). Direciona-se o MGS 

caudalmente de forma a cobrir a fossa ísquio-retal e o seu tendão é suturado caudalmente ao 

esfíncter anal externo (Bellenger & Canfield, 2003; Aronson, 2012). Nesta fase é preciso ter 

cuidado para não se seccionar ou lesar acidentalmente o nervo e os vasos que nutrem o MGS 

(Aronson, 2012). 

 A porção posterior do m. tensor da fáscia lata pode ser incluído com o tendão glúteo 

para que o flap seja largo o suficiente para cobrir o esfíncter. São pré-colocados 4 ou 5 pontos 

de sutura simples e interrompidos entre o tendão do MGS e esfíncter anal externo e o restante 

músculo é suturado aos tecidos adjacentes ventral e dorsalmente à fossa (Spreull & Frankland, 

1980). Sutura-se a fáscia perineal sobre o MGS e encerra-se o tecido subcutâneo e pele de 

forma rotineira (Aronson, 2012). 

 Weaver & Omamegbe (1981) descrevram uma versão modificada desta técnica que 

permite que o defeito seja encerrado dorso-lateralmente, seccionando o tendão do MGS e 

rodando-o 45º caudalmente ao defeito. O tendão é suturado à fáscia do MOI, o bordo caudal 

do MGS é suturado ao esfíncter anal externo e o bordo cranial ao lig. sacrotuberal.  
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 Quando usada isolada, esta técnica não mostrou resultados muito satisfatórios (Weaver 

& Omamegbe, 1981; Raffan, 1993) pelo que muitas vezes é combinada com a técnica de 

transposição do MOI o que mostrou ser assim muito mais eficaz (Raffan, 1993). 

 

IV) Transposição do músculo semitendinoso   

 

 Esta técnica é usada paras as HPs ventrais, especialmente as bilaterais ou nas mais 

complicadas, quando as outras técnicas não tiveram sucesso (Aronson, 2012; Gill & Barstad, 

2018). 

 O músculo semitendinoso está localizado superficialmente, tem uma nutrição 

sanguínea consistente e é extenso o suficiente para cobrir o defeito da hérnia (Aronson, 2012). 

O uso experimental do MST como um flap para a hérnia ventral em 10 cães de raça 

indeterminada sem HP demonstrou não causar alterações no exame clínico da marcha, assim 

como não foram detetadas diferenças no estudo goniométrico e nos estudos de 

eletroneuromiografia dos membros pélvicos depois da cirurgia. Todavia, notou-se uma atrofia 

detetada pela ultrassonografia e análises morfológicas (Mortari et al., 2005). 

 Posto isto, esta técnica tem início como as anteriores, sendo que o MST pode ser 

refletido 180º para cobrir um defeito ipsilateral ou transposto para o lado oposto para um 

defeito contralateral de uma HP ventral, pelo que a incisão é prolongada ao longo do bordo 

caudal do membro pélvico para terminar caudomedial ao joelho ou é prolongada ao longo do 

bordo caudal da tuberosidade isquiática do membro contralateral (Figura 9), respetivamente 

(Correia, 2009; Aronson, 2012). 

 Depois de reduzida a HP, o MST é exposto e isolado das estruturas adjacentes, a 

dissecção da porção proximal do músculo deve ser feita com cuidado para não lesar a a. e v. 

glútea caudal, que são os vasos maiores desta porção. Já a porção distal do MST é nutrida 

pela a. femoral caudal distal. O MST pode então ser seccionado pela metade (Chambers & 

Rawlings, 1991) ou junto ao joelho se for necessário um maior comprimento (Doust & 

Sullivan, 2003). Os ligamentos tendinosos laterais ao ísquio podem ter de ser seccionados 

para permitir a máxima mobilização (Aronson, 2012; Sprada et al., 2017). 

   A parte seccionada do MST é suturada ao lig. sacrotuberal e aos ms. coccígeos com 

recurso a fios de sutura de polipropileno 2-0. A porção medial do músculo é suturada ao 

esfíncter anal externo e a porção lateral é suturada ao MOI, m. isquiouretral, fáscia da pélvis e 

ao periósteo do ísquio (Aronson, 2012).  
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Figura 10 - Técnica da transposição do músculo 

semitendinoso (para cobrir um defeito contralateral) 

(adaptado de Gill & Barstad, 2018). 

 Num estudo com 5 cães e um gato com HP bilateral, a redução foi feita com esta 

técnica e resolveu o tenesmo nos 6 pacientes, fortalecendo a parte ventral do defeito o que se 

mostrou eficaz (Vnuk et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma técnica de transposição do MST foi recentemente descrita, envolvendo uma 

transposição unilateral deste músculo. O MST é seccionado longitudinalmente e é transposta 

a sua metade medial (Figura 10). Esta técnica providencia tensão suficiente para garantir o 

suporte retal ventral adequado e foi utilizada em 14 cães com HP ventral, o que resolveu os 

sinais clínicos na maioria, sendo que dois deles manifestaram uma claudicação muito leve e 

houve a recidiva em outros dois ao fim de mais de 2 anos (Morello et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Esfíncter anal externo. 

b. M. semitendinoso (parte 

seccionada).  

c. M. obturador interno.  

d. M. semitendinoso.  

e. M. isquiouretral  

a. Esfíncter anal externo 

b. M. semitendinoso (parte 

seccionada) 

c. M. obturador interno  

d. M. semitendinoso  
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Figura 11 - Técnica modificada de transposição do m. 

semitendinoso (para cobrir um defeito contralateral) 

(adaptado de Morello et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V)     Implantes prostéticos – malha de polipropileno.  

 

  

 A malha de polipropileno tem sido utilizada como técnica principal ou coadjuvante 

das previamente descritas (Clarke, 1989; Vnuk et al., 2006). O início desta técnica é muito 

semelhante à técnica clássica e esta é desenvolvida de diferentes formas, consoante o autor. 

Alguns cirurgiões fazem a pré-colocação de pontos de sutura de polipropileno dorsal e 

lateralmente nos ms. coccígeos, lateralmente no lig. sacrotuberal, ventralmente na fáscia do 

MOI e medialmente no m. elevador do ânus e no esfíncter anal externo (Clarke, 1989; Martin 

et al., 2012). As suturas são levemente apertadas e mantidas fora do campo cirúrgico com 

recurso a pinças hemostáticas. A malha de polipropileno é dobrada pela metade e depois 

cortada de forma a ajustar-se à fossa para-retal, é inserida com a dobra direcionada 

cranialmente e avança até as extremidades da malha ficar adjacente ao esfíncter anal externo. 

Os fios de sutura pré-colocados atravessam os bordos caudais da malha e são apertados, 

deixando as pontas dos fios longas. Depois dos pontos de sutura do lado medial e lateral da 

malha terem sido apertados, as pontas dos fios de sutura são usadas para aproximar os bordos 

medial e lateral da malha. O que sobrar de malha ou de fio de sutura é cortado e sutura-se o 
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Figura 12 - Sutura da malha de polipropileno em cone 

(adaptado de Gomez et al, 2005). 

tecido cutâneo e a pele de forma rotineira. Esta técnica mostrou ter sido eficaz em 92% dos 

casos (Clarke, 1989). 

Outros cirurgiões em vez de dobrar a malha de polipropileno optam por formar um 

cone com esta, colocam o vértice do cone na parte mais profunda do defeito e ajustam a 

amplitude da malha consoante as dimensões do anel herniário. Fixam a malha com pontos 

simples, interruptos de fio monofilamentar e reabsorvível, distribuídos ao longo do perímetro 

da base do cone, assegurando que não se cria tensão excessiva e que se sutura tecido muscular 

são. (Figura 10) (Gomez et al., 2005). 

Por fim, Vnuk et al. (2006)  descreveu ainda uma técnica em que a extremidade 

ventral da malha é fixa ao ísquio. Previamente são perfurados 3 orifícios entre a tuberosidade 

isquiática e o meio deste osso. São pré-colocadas suturas de polipropileno 2-0 ou 0 através 

destes orifícios até à extremidade ventral da malha e desde os tecidos pélvicos remanescentes 

ao lado da malha correspondente. Depois das suturas serem todas colocadas, são apertadas e o 

defeito cirúrgico é encerrado como previamente descrito. Neste estudo foram obtidos 

resultados excelentes em 14 de 16 cães submetidos a esta técnica.  

 Tanto na técnica de Clarke como de Vnuk ocorreu uma fistula na sutura em 2 cães de 

cada estudo, que foram resolvidos com a remoção do ponto de sutura em questão (Clarke, 

1989; Vnuk et al., 2006). 
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Figura 13 - Localização anatómica para a 

recolha do enxerto de fáscia lata (adaptado 

de Bongartz et al., 2005). 

VI)  Biomateriais  

 

 Recentemente foram realizados avanços significativos no uso de biomateriais para a 

reparação de hérnias perineais. 

 Dentro destes destacam-se na literatura científica:  

a) Fáscia lata autóloga (Bongartz et al., 2005).  

b) Túnica vaginal autóloga (Pratummintra et al., 2013). 

c) Enxertos da submucosa do intestino delgado de cão e de suíno
 
(Stoll et al., 

2002; Lee et al., 2012). 

d) Colagénio da derme de suíno (Frankland, 1986). 

e) Pericárdio de origem equina ou bovina (Zerwes, 2005; Moraes et al., 2017; 

Sprada et al., 2017). 

 

a) Fáscia lata autóloga 

 

Enxertos da fáscia lata (FL) têm sido utilizados na reparação do ligamento cruzado 

cranial e em reparações da articulação da anca depois de rutura traumática (Zaslow & 

Hanson, 1975). 

A fáscia lata autóloga pode ser usada para a redução das HPs como técnica individual, 

técnica coadjuvante ou como tratamento após uma recidiva quando as outras técnicas não se 

mostraram eficazes (Bongartz et al., 2005; Aronson, 2012; Gill & Barstad, 2018). Como se 

trata de um enxerto autólogo não há o risco de uma rejeição imunológica ou de corpo estranho 

(Bongartz et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enxerto da fáscia lata 

2. M. sartório 

3. M. glúteo médio 

4. Tensor da fáscia lata  

5. M. bíceps femoral 
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Figura 14 - Técnica do enxerto de fáscia lata (sutura) 

(adaptado de Bongartz et al., 2005). 

Posto isto, o paciente é colocado em decúbito lateral e é realizada a limpeza e 

tricotomia do bordo lateral da coxa e do joelho. Faz-se uma pequena incisão cutânea 

craniolateral sobre a FL, seguido da dissecção cuidadosa para a expor. Incide-se os dois 

folhetos da FL com uma tesoura de Metzenbaum, cujos limites são cranialmente o m. sartório, 

distalmente o bordo proximal da patela e caudalmente o bordo cranial do m. bíceps femoral, e 

recolhe-se assim um excerto de FL (Figura 11) (Bongartz et al., 2005). O enxerto deve ser 

mantido numa esponja embebida em 0,9% de NaCl e o defeito é encerrado com uma sutura 

simples, continua com Polidioxanona (PDO), seguido do encerramento subcutâneo e cutâneo 

(Bongartz et al., 2005). 

Procede-se à herniorrafia como descrito na herniorrafia clássica e, uma vez reduzida a 

HP, sutura-se o enxerto com pontos simples e interrompidos de PDO 3-0 ou 2-0 aos músculos 

do diafragma pélvico, ao ligamento sacrotuberal e ao periósteo do bordo isquiático (Figura 

12), mantendo este sobre tensão de forma a manter as vísceras abdominais reduzidas e 

conferir suporte à parede retal (Bongartz et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num estudo mais recente, descreve-se uma técnica modificada com enxerto da FL 

para a reparação da HP. Este método foi aplicado em 6 cães machos inteiros e difere da 

técnica convencional na medida que o enxerto de FL não é removido/desinserido, mas 

1. Esfíncter anal externo 

2. M. isquiouretral 

3. M. obturador interno 

4. M. elevador do ânus 

5. M. coccígeo 

6. M. glúteo médio 
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Figura 15 - Limites anatómicos do enxerto de fáscia lata. (proximal - m. tensor da fáscia lata, caudal - 

m. bíceps femoral, cranial - m. sartório, distal - bordo proximal da patela) (adaptado de Guérios et al., 

2017). 

transposto (Guérios et al., 2017). Assim, depois da preparação descrita como na técnica 

supramencionada, o enxerto de FL é dissecado e elevado, mantendo o limite proximal como 

base do enxerto. (Figura 13) (Guérios et al., 2017). 

 

    

 

 Abre-se um túnel subcutâneo desde a base do enxerto através da HP (Figura 14). A extremidade distal do enxerto de FL passa por baixo desse túnel até à região perineal e são colocados os primeiros pontos de sutura de nylon no aspeto ventral da HP (bordo isquiático, periósteo e MOI), de seguida sutura-se o bordo 

caudal do enxerto a extremidade dorsal da HP (m. coccígeo, m. elevador do ânus e lig. 

sacrotuberal). Por fim, o bordo distal do enxerto é suturado ao lado medial da hérnia (esfíncter 

anal externo e m. isquiouretral) (Figura 15) (Guérios et al., 2017). A base do enxerto, onde 

este emerge providencia uma boa tensão no diafragma pélvico e este é recoberto pelo tecido 

subcutâneo e cutâneo e encerrado como as restantes técnicas (Guérios et al., 2017). 

 Em relação às reparações musculares, as que utilizam fáscia são consideradas mais 

resistentes (Bongartz et al., 2005; Guérios et al., 2017), pelo que se pode constatar na 

inexistência de recorrências neste último estudo (Guérios et al., 2017). 
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Figura 17 - Criação de um túnel subcutâneo, que será 

atravessado pelo enxerto de fáscia lata (FL) (adaptado de 

Guérios et al., 2017). 

 

Figura 16 - Rotação e sutura do enxerto de FL 

pela técnica modificada (adaptado de Guérios et 

al., 2017). 

 

 

 

 

b) Túnica vaginal autóloga 

 

A túnica vaginal deriva do peritoneu e como tal é composta por mesotélio e tecido 

conjuntivo (Pratummintra et al., 2013; Gill & Barstad, 2018). Tal como a fáscia lata a túnica 

vaginal também pode ser usada para cobrir o defeito da HP. Assim, esta é extraída durante a 

orquiectomia por técnica fechada, previamente à herniorrafia. Uma vez recolhida, é removido 

o tecido adiposo que possa estar aderido e é mantida numa solução salina isotónica até ser 

utilizada (Pratummintra et al., 2013). 

O início do procedimento de herniorrafia é igual ao descrito para a técnica clássica, 

uma vez reduzido o conteúdo da hérnia perineal, a túnica vaginal é recortada numa forma 

mais ou menos triangular com uma base de 3 a 4 cm e o enxerto é inserido numa direção 
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Figura 18 - Técnica da túnica vaginal (colocação do enxerto) 

(adaptado de Pratummintra et al., 2013). 

caudocranial por debaixo do músculo coccígeo até que a sua extremidade cranial atinja o lig. 

sacrotuberal (Pratummintra et al., 2013). 

São pré-colocados os pontos de sutura com início no bordo dorsal do defeito, 3 ou 4 

fios de sutura de polipropileno 0 a 2-0 fixam o enxerto ao m. coccígeo e ao lig. sacrotuberal, 

os fios de sutura passam pelo ligamento cuidadosamente, para prevenir a lesão dos vasos 

glúteos caudais ou do n. ciático. Posteriormente, são pré-colocados os pontos de sutura 

medialmente para fixar o enxerto ao esfíncter anal externo e ventralmente para o fixar ao m. 

obturador interno. Este procedimento é realizado com a máxima cautela para não lesar o reto 

e os sacos anais. Por fim apertam-se as suturas e o excesso de enxerto é devidamente 

recortado (Figura 13) (Pratummintra et al., 2013). Cobre-se o enxerto com tecido subcutâneo 

e este e a pele são encerrados rotineiramente (Pratummintra et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica demonstrou que a túnica vaginal é uma alternativa viável para a reparação 

de HPs, foi utilizada num estudo com 11 pacientes em que apenas num animal se verificou 

recidiva. Neste realizou-se um exame histopatológico da área adjacente ao enxerto removido, 

que revelou neovascularização e crescimento de tecido conjuntivo (Pratummintra et al., 

1. Enxerto da túnica vaginal 

2. M. coccígeo 

3. Esfíncter anal externo 

4. Lig. sacrotuberal 

5. M. obturador interno 
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2013). Tal como a FL tem a vantagem de não desencadear reações imunológicas ou de corpo 

estranho e, ao contrário desta, a recolha é simples e não implica outro local de intervenção 

cirúrgica (Pratummintra et al., 2013). 

 

c) Enxertos da submucosa do cão e de suíno 

 

A submucosa do intestino delgado do cão (SIC) tem sido usada na reparação da HP 

sendo que está associada a menos complicações que os xeno-enxertos e materiais sintéticos, e 

é também resistente a infeções (Lee et al., 2012). 

A SIC consiste essencialmente numa matriz extracelular, mas também engloba fatores 

envolvidos na angiogénese, migração e diferenciação celular (Lee et al., 2012). Neste estudo, 

usou-se 4 camadas de enxerto que foram inseridas entre o m. elevador do ânus, ms. coccígeos 

e m. obturador interno e suturadas com poligliconato 4-0 num padrão simples e pontos 

interrompidos. O tecido subcutâneo e pele foram encerrados rotineiramente (Lee et al., 2012). 

Os enxertos nos dois casos deste estudo derivaram de um cadáver que tinha sido 

eutanasiado há menos de duas horas e em ambos os casos não houve qualquer resposta 

imunitária nem complicações no período de seguimento de 12 meses após a cirurgia (Lee et 

al., 2012).  

A submucosa do intestino delgado do suíno (SIS) é biocompatível, tem propriedades 

mecânicas que induzem uma resposta que resulta na regeneração de tecidos específicos, é 

resistente a infeções e promove o crescimento dos tecidos (Hiles et al., 1993; Stoll et al., 

2002). 

A SIS pode ser usada como técnica isolada, tratamento de recidiva ou em conjunto 

com outra técnica como a transposição do MOI (Aronson, 2012). 

É removido um enxerto de 4 camadas, que é recortado um pouco maior que o defeito 

da hérnia e reidratado com solução salina (Stoll et al., 2002). São pré-colocados 3 ou 4 pontos 

de sutura entre a SIS e os ms. coccígeos, o MOI e o esfíncter anal externo que são depois 

apertadas (Stoll et al., 2002; Aronson, 2012). 

Num estudo que compara esta técnica com a transposição do MOI, provou-se que o 

diafragma pélvico fica tão forte como o de um cão normal ou de um animal sujeito à 

transposição do MOI. Além disto, foi possível verificar por exame histológico o crescimento, 

remodelação e substituição vascular (Stoll et al., 2002). Porém não foram encontrados 

resultados clínicos da aplicação desta técnica (Aronson, 2012). 
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Figura 19 - Pericárdio equino como reforço após herniorrafia 

(adaptado de Zerwes, 2005). 

 

d) Colagénio da derme de suíno 

 

A técnica descrita para a utilização de colagénio da derme de suíno é muito 

semelhante à SIS. Num estudo com 21 cães com HP usou-se o colagénio da derme de suíno 

no auxílio da herniorrafia clássica. O enxerto foi, na maioria dos casos, bem tolerado, contudo 

ocorreram descargas sanguinolentas em 33% dos casos e a taxa de sucesso foi somente 59,3% 

(Frankland, 1986). 

 

e) Pericárdio de origem equina ou bovina 

 

Esta técnica consiste numa técnica auxiliar de reforço do diafragma pélvico, quando a 

atrofia da musculatura pélvica é acentuada e, portanto, a realização da técnica clássica ou da 

transposição do MOI torna-se difícil ou mesmo inviável (Zerwes, 2011). 

O pericárdio equino foi recolhido de cavalos de corrida que foram eutanasiados devido 

a lesões muito graves, uma vez recolhido foi armazenado em glicerina por um período 

mínimo de 30 dias e foi imerso numa solução salina a 0,9% à qual foi adicionado ampicilina 

benzantina e sódica na concentração de 100 mg/ml, cerca de 10 minutos para promover a sua 

reidratação, previamente à cirurgia. Posteriormente foi colocado e suturado sobre os músculos 

do diafragma pélvico com pontos simples, interruptos de nylon 3-0 (Figura 18 e o tecido 

subcutâneo e pele foram encerrados como habitualmente (Zerwes, 2011). 
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 A mesma técnica foi descrita mais recentemente, contudo com recurso a pericárdio 

bovino. Este tinha sido armazenado em formaldeído a 4% e depois de uma lavagem com 

solução iodada foi utilizado na reparação de uma HP de um cão com 7 anos e raça indefinida 

(Sprada et al., 2017). 

 

VII. Técnicas complementares – pexias  

 

 A laparotomia para realizar a cistopexia, colopexia e/ ou vasopexia é recomendada 

para a resolução de HPs complicadas ou bilaterais (Brissot et al., 2004; Hayashi et al., 2016). 

Estas técnicas cirúrgicas, em conjunto com a castração, têm sido utilizada como técnicas 

alternativas para o tratamento da HP em cães (Maute et al., 2003). 

 A cistopexia e colopexia tem também sido usadas como procedimentos 

complementares e prévios à herniorrafia nos casos de retroflexão da bexiga e de prolapso retal 

ou como tratamento quando sucessivas tentativas de reparação são ineficazes (Niles & 

Williams, 1999; Gilley et al., 2003; Aronson, 2012). 

 Em 41 cães foi usada a cistopexia, colopexia, vasopexia e a omentalização prostática e 

após 2 a 15 dias realizou-se a herniorrafia com a transposição do músculo obturador interno 

ou herniorrafia clássica, que se mostrou eficaz em 37 cães. Acredita-se que a pexia prévia dos 

órgãos abdominais mencionados, permitiu uma melhor visualização das estruturas envolvidas 

na reparação da HP (Brissot et al., 2004). 

 

Colopexia 

 

O objetivo da colopexia é reduzir o diâmetro do reto pela reconstrução da forma 

tubular normal do cólon descendente e reto. Com a redução do diâmetro a acumulação de 

fezes também diminui (Maute et al., 2003; Aronson, 2012). 

Existem duas técnicas descritas para a realização da colopexia (Popovitch et al., 1994). 

Na técnica não incisional, sutura-se o bordo antimesentérico do cólon ao lado esquerdo da 

parede abdominal. São assim colocadas duas filas de 5 ou 6 pontos de sutura simples e 

interrompidos, assegurando que se incorpora a submucosa do cólon (Popovitch et al., 1994; 

Aronson, 2012). Na técnica incisional, são realizadas duas incisões adjacentes, uma na 
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seromuscular do bordo antimesentérico do cólon e a outra na parede abdominal lateral. Cada 

lado da incisão da camada sero-muscular do cólon é suturada ao lado correspondente da 

incisão da parede abdominal (Popovitch et al., 1994). 

Em qualquer uma das técnicas é necessário ter cuidado para não perfurar o lúmen do 

cólon. Na comparação dos dois métodos não foram reportadas diferenças na taxa de 

complicações e de recorrência de prolapso retal (Popovitch et al., 1994). 

Alguns autores defendem um intervalo de 2 a 15 dias entre a realização da colopexia e 

da herniorrafia, de modo a não perder os benefícios deste procedimento (Brissot et al., 2004). 

Porém, como esta patologia ocorre sobretudo em animais geriátricos, não é recomendável 

submete-los a duas intervenções cirúrgicas e consequentemente duas anestesias tão próximas 

no tempo, pelo que outros autores defendem a combinação da plicação retal e herniorrafia 

(Vnuk et al., 2008; Peckan et al., 2010). 

 

Cistopexia 

 

 A cistopexia mantém a bexiga na sua localização anatómica normal para prevenir a 

sua retroflexão. O uso desta técnica em cães com HP continua a ser controverso (White & 

Herrtage, 1986; Bilbrey et al., 1990; Popovitch et al., 1994; Merchav et al., 2005).  

 A cistopexia pode ser realizada entre a pélvis direita da bexiga e a parede abdominal 

direita. Com um bisturi, faz-se uma incisão de 1 a 2 cm na serosa da bexiga e outra na parede 

abdominal e sutura-se com 2 a 3 pontos de fio monofilamentar e absorvível (3-0 PDO) entre o 

peritoneu e o m. transverso do abdómen e a camada sero-muscular da bexiga (Maute et al., 

2003). Esta técnica foi realizada, pelo mesmo autor, com algumas diferenças, com sucesso. 

Em que são colocados 4 ou 5 pontos de sutura não absorvível (3-0 pilipropileno) entre a 

camada sero-muscular do ápex da bexiga e a parede abdominal, sem as incisões (Maute et al., 

2003; Aronson, 2012). 

 Estudos recentes demonstram que a retroflexão da bexiga não está associada ao 

aumento de complicações pós-operatórias (Grand et al., 2013; Shaughnessy & Monnet, 2015). 

Reportam também que a laparotomia para corrigir a retroflexão da bexiga e prolapso retal em 

21 cães antes da herniorrafia com a transposição do MOI não obteve uma vantagem clara, 

pelo que concluíram que era dispensável e que só a técnica de transposição do MOI é 

suficiente para a reparação de hérnias perineais (Grand et al., 2013). 
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Figura 20 - Introdução do ducto deferente no 

túnel (adaptado de Gomez et al., 2005). 

Figura 21 - Criação do túnel no m. transverso do 

abdómen (adaptado de Gomez et al., 2005). 

 

Vasopexia 

 

 A técnica de vasopexia recoloca a próstata aumentada e a bexiga da entrada da pélvis 

para a sua localização anatómica normal na cavidade abdominal e ajuda na fixação do cólon 

pela a fáscia coloprostática (Bilbrey et al., 1990).  

 Antes da vasopexia, os cães intactos devem ser castrados pela técnica aberta com a 

artéria e veia testicular ligadas separadamente do ducto deferente e no caso de a bexiga estar 

retrofletida, também deve regressar à sua posição normal (Aronson, 2012). 

 O ducto deferente é identificado em ambos os lados. Cada ducto deferente, 

previamente ligado e seccionado, é separado do canal inguinal depois da cuidadosa separação 

da artéria e veia testicular. Coloca-se uma sutura de fio 3-0 na extremidade dos ductos 

deferentes e cada ducto com a sua nutrição vascular correspondente é dissecado das suas 

ligações peritoneais ao nível da próstata (Bilbrey et al., 1990; Maute et al., 2003; Aronson, 

2012). 

 A bexiga é esvaziada e cria-se um túnel craniocaudal de 1,5 a 2,5 cm de comprimento, 

sobre o m. transverso do abdómen ao nível do ápex da bexiga (Figura15). Com recurso a uma 

pinça mosquito curva insere-se o ducto dentro desse canal de caudal para cranial e depois de 

volta para caudal (Figura 16). O ducto é suturado a si mesmo com 3 ou 4 pontos de fio de 

sutura monofilamentar como 3-0 de PDO ou 3-0 polipropileno num padrão interrompido 

(Bilbrey et al., 1990; Maute et al., 2003). Em cães de porte menor que também foram sujeitos 

à colopexia, a vasopexia deve ser feita em último (Bilbrey et al., 1990). 

 Num estudo com 9 cães a vasopexia em conjunto com a herniorrafia foi usada com 

sucesso em 7 cães e foi usada como tratamento único em 2 cães. Todos os cães estavam 

clinicamente normais numa média de 14.7 meses depois da cirurgia (Bilbrey et al., 1990).  

 Em outro estudo 4 de 6 cães tratados com esta técnica ficaram livres de sinais clínicos 

8 meses após a cirurgia. (Freeman, 1998). A vasopexia não previne a retroflexão da bexiga 

(Brissot et al., 2004; Merchav et al., 2005). 
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Complicações das técnicas de pexia 

 

 

 As complicações associadas a estes procedimentos são geralmente tenesmo, 

constipação, colite e incontinência urinária ( Maute et al., 2003; Brissot et al., 2004). 

 Acredita-se que o tenesmo seja a complicação mais reportada. Num estudo 

retrospetivo de 9 cães sujeitos a cistopexia e colopexia, resolveu-se o prolapso do reto e a 

estrangúria na maioria dos pacientes com sucesso, contudo o tenesmo continuou presente em 

5 dos 6 cães com esse sinal clínico, numa média de 9 meses após a realização da técnica 

cirúrgica (Huber et al., 1997). 

 No estudo retrospetivo de Maute et al. (2003) com 32 cães com HP, 26 foram 

submetidos à castração e 5 já eram castrados, 27 sofreram uma colopexia, 26 vasopexia e 17 

cistopexia. 5 cães desenvolveram complicações: 2 ficaram com colite, 1 com constipação, 1 

com tenesmo e 1 com febre. A HP recorreu em 7 casos e o tenesmo foi o sinal clínico mais 

prevalente. 

 A penetração de suturas na bexiga pode levar à formação de cálculos urinários e no 

cólon pode resultar na contaminação da colopexia ou ao extravasamento do fezes para o 

peritoneu desencadeando uma peritonite ( Hosgood et al., 1995; Gilley et al., 2003). 

 

 

 

 

8.2.3. Orquiectomia  

 

A orquiectomia do cão (castração) pode ser realizada por uma técnica aberta ou 

fechada. Com a técnica fechada a túnica vaginal parietal é deixada intacta, e na técnica aberta 

esta é incidida. Em ambas as técnicas, normalmente, não é necessário proceder à ablação 

escrotal, já que o escroto regride o suficiente (Aronson, 2012). 

A castração pode ser pré-escrotal ou por abordagem perineal. A castração pré-escrotal 

é mais comum e mais fácil, contudo para evitar o reposicionamento sético do animal por 

vezes utiliza-se uma abordagem perineal, ainda que a exteriorização dos testículos seja mais 

difícil com a utilização deste método (Hedlund & Fossum, 2013). 

 

Castração pré-escrotal 
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O cão é colocado em decúbito dorsal e a área pré-escrotal é preparada para a cirurgia. 

Verifica-se a presença de ambos os testículos, o escroto do paciente não é depilado para evitar 

a sua irritação, são aparados os pelos mais longos e é colocada uma solução antisséptica 

(Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013).  

É tecnicamente mais fácil se o cirurgião destro se colocar do lado esquerdo do animal 

e vice-versa, assim permite que o cirurgião segure no testículo com a mão não dominante, 

fazendo tração cranial para avançar um testículo o máximo possível e com a mão dominante 

incide a pele na direção caudal para cranial (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). 

Tanto a técnica aberta como fechada, iniciam com uma incisão cutânea e subcutânea 

pré-escrotal na linha média sobre o testículo, com cuidado para não estender a incisão 

caudalmente até ao escroto. Segue-se a incisão da fáscia espermática para exteriorizar o 

testículo e a túnica vaginal caso se opte pela técnica aberta (Aronson, 2012; Hedlund & 

Fossum, 2013). Cuidado para não incidir a túnica albugínea, isso iria expor o parênquima 

testicular (Hedlund & Fossum, 2013). A túnica vaginal é separada de qualquer tecido adiposo 

ou fáscia remanescentes para permitir a máxima exteriorização do testículo (Aronson, 2012). 

Coloca-se uma pinça hemostática em volta da túnica vaginal onde esta se liga à cauda 

do epidídimo e separa-se manualmente estas duas estruturas (Hedlund & Fossum, 2013). 

Identifica-se o cordão espermático e as suas estruturas, liga-se o vaso e o ducto deferente, 

individualmente com duas ligaduras circunferenciais ou com uma ligadura circunferencial e 

outra de transfixação e de seguida liga-se estas duas estruturas em conjunto. 

Alternativamente, não se separa as estruturas do cordão espermático e este é ligado em 

conjunto, incidido entre a pinça hemostática e as ligaduras e recolocado no interior da túnica 

vaginal (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013). 

Na técnica fechada, a túnica vaginal parietal não é incidida e frequentemente utiliza-se 

a técnica de três clamps, com a aplicação de uma ligadura circunferencial proximal em redor 

do cordão espermático colocada após a libertação da pinça hemostática temporária. Esta 

ligadura circunferencial irá prevenir o sangramento caso alguma ligadura de transfixação 

tenha penetrado vasos. A pinça hemostática mais próxima do paciente é então removida e 

uma segunda ligadura circunferencial ou de transfixação é colocada na área de depressão 

causada pela pinça previamente. No caso da ligadura de transfixação, a agulha deve penetrar a 

porção avascular da fáscia espermática e a ligadura é primeiro realizada no lado do vaso e só 

depois no ducto. O cordão espermático é por fim incidido entre as outras duas pinças 
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hemostáticas, verifica-se se há presença de hemorragia e é recolocado gentilmente dentro do 

escroto (Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013).  

 

Abordagem perineal 

 A castração perineal é realizada com a mesma técnica da castração pré-escrotal aberta, 

contudo a exteriorização dos testiculos pela incisão caudal é mais dificil (Hedlund & Fossum, 

2013). 

 Faz-se uma incisão cutânea e subcutânea dorsal ao escroto e no peritoneu ventral ao 

ânus. Avança-se um testiculo pela incisão e incide-se a fascia e a tunica espermática, 

exterioriza-se o testiculo, repete-se o mesmo procedimento para o outro testiculo e segue-se 

como descrito previamente (Hedlund & Fossum, 2013). 

 

 O método de castração mais utilizado em cães com HP é o pré-escrotal com o paciente 

colocado em decubito dorsal (Grand et al., 2013; Pratummintra et al., 2013; Snell, Orsher, 

Larenza-Menzies, & Popovitch, 2015), o que resulta numa manipulação excessiva e no 

prolongamento do tempo de cirurgia (Snell et al., 2015). Pelo que, num estudo recente fez-se 

a comparação das complicações pós-cirurgicas utilizando a técnica pré-escrotal ou por uma 

abordagem perineal, neste estdo chegaram à conclusão que não havia uma diferença 

significativa pelo que, defendem a utilização da abordagem perineal aquando a herniorrafia, 

uma vez que implica uma menor manipulação asséptica e portanto, menos tempo (Snell et al., 

2015). 

9.       Cuidados pós-cirúrgicos  
 

 Imediatamente após a cirurgia a sutura de bolsa de tabaco do ânus deve ser removida e 

deve-se realizar um exame retal para palpar eventuais anomalias, confirmar se a parede retal 

tem o suporte adequado e se não houve a colocação inadvertida de pontos de sutura na parede 

do reto, caso se verifique a presença de em ponto, deve ser o mais rapidamente removido para 

evitar o desenvolvimento de uma fistula reto-cutânea, caso sejam detetados mais que um 

ponto de sutura a herniorrafia deve ser novamente realizada (Seim, 2009; Aronson, 2012). 

 Deve-se continuar a administração de antibiótico de largo espectro, de anti-

inflamatório e analgésicos opióides, para minimizar o desconforto pós-operatório (Gill & 

Barstad, 2018). A hidromorfona e a metadona, são dois dos fármacos opióides mais usados e 

o meloxicam e o carprofeno, dois possíveis AINE’s também muito utilizados (Gill & Barstad, 
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2018). Estes devem continuar pelo menos mais 5 a 7 dias e a dieta do paciente também deve 

ser alterada para uma dieta com um teor de fibra e de humidade mais elevado pelo menos 

durante os primeiros 30 dias pós-operatórios e em alguns casos, para a vida toda do animal 

(Moraes et al., 2017; Gill & Barstad, 2018). 

 Recorre-se normalmente à administração de latulose para promover o amolecimento 

das fezes por mais 8 a 12 semanas e a fluidoterapia deve continuar por 24h após a cirurgia em 

animais urémicos (Aronson, 2012). 

 Como o uso de antibióticos resulta no decréscimo de infeções da incisão, o seu uso 

oral deve ser prolongado por 7 a 10 dias quando o paciente tem alta (Burrows & Harvey, 

1973). Os antibióticos mais comuns para a administração em casa são da primeira geração as 

cefalosporinas e amoxicilina associada ao ácido clavulânico (Pekan et al., 2009; Gill & 

Barstad, 2018). 

 É recomendado aplicar compressas frias no local da incisão logo após a cirurgia para 

diminuir o risco de hemorragia e inflamação e coloca-se o colar isabelino para prevenir que o 

animal alcance a sutura até ao momento de remoção dos pontos de sutura, 10 a 14 dias depois 

da cirurgia (Anderson et al., 1998). 

 

 

 

 

10. Complicações pós-cirúrgicas  
 

A maioria das complicações pós-cirúrgicas podem ser prevenidas com a realização 

meticulosa da técnica cirúrgica. Acredita-se que a castração durante a herniorrafia reduz a 

recorrência e a herniação contralateral (Hedlund & Fossum, 2013).  

As percentagens das complicações variam de 28,6 a 61% para a herniorrafia clássica, 

19 a 45% para a transposição do musculo obturador interno e 15 a 58% para a transposição do 

músculo glúteo superficial (Spreull & Frankland, 1980; Weaver & Omamegbe, 1981; 

Barreau, 2008; Shaughnessy & Monnet, 2015). 

Fazem parte destas complicações as infeções da ferida cirúrgica e o surgimento de 

abcessos (Matthiesen, 1998; Orsher, 1986), formação de seromas (Orsher, 1986; Peckan et al., 

2010), hemorragia, anorexia, incontinência fecal, paralisia do n. ciático, tenesmo, 

anormalidades urinárias, prolapso retal, fistulas reto-cutâneas, fistula do saco anal, dor ao 
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defecar e recidiva da hérnia (Burrows & Harvey, 1973; Dietrich, 1975; Hosgood et al., 1995; 

Seim, 2009; Hedlund & Fossum, 2013). 

A incidência da infeção da ferida cirúrgica após a herniorrafia varia entre 5% a 45% e 

as causas prováveis para a ocorrência deste problema incluem dissecção exagerada, 

hemorragia no local da cirurgia, contaminação fecal, estrangulação de tecidos e penetração de 

pontos de sutura para o lúmen do reto ou nos sacos anais (Burrows & Harvey, 1973; Orsher, 

1986; Hardie et al., 1983; Sjollema & van Sluijs, 1989; Hosgood et al., 1995; Matthiesen, 

1998; Brissot et al., 2004; Szabo et al., 2007). 

 

Incontinência fecal 

 

 

 A lesão unilateral do n. pudendo pode levar a incontinência temporária que retorna em 

algumas semanas com a reinervação do nervo do lado oposto do esfíncter anal externo 

(Aronson, 2012).  

 A incontinência fecal permanente pode resultar da lesão bilateral dos nervos pudendos 

ou do esfíncter anal externo, com uma incidência reportada menor que 15 %. A disfunção do 

esfíncter anal externo pode resultar do seu estiramento durante a herniorrafia bilateral ou 

devido à inflamação local (Burrows & Harvey, 1973; Sjollema & van Sluijs, 1989; 

Matthiesen, 1998). 

  

 

 

Lesão do n. ciático 

  

 O nervo ciático pode sofrer lesões quando se secciona o tendão do MOI, quando é 

incorporado na sutura do lig. sacrotuberal ou lesionado pela agulha aquando este 

procedimento. Apesar do facto deste nervo se encontrar numa localização profunda e de, 

portanto, reduzida visibilidade, esta complicação é relativamente rara, com uma incidência 

inferior a 5% (Anderson et al., 1998; Aronson, 2012).  

Um estudo recente com cadáveres de cães investigou a relação espacial entre o lig. 

sacrotuberal e o n. ciático na perspetiva de reparação da HP. Este estudo concluiu que, 

considerando quatro pontos, há um ponto específico onde o n. ciático se encontra mais 

próximo do lig. sacrotuberal, pelo que é este ponto que se deve evitar a quando a incorporação 
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deste ligamento na herniorrafia. Concluiu ainda que, a distância entre estas estruturas é 

proporcional ao porte do cão, posto isto, em cães mais pequenos tem que se fazer um cuidado 

acrescido (Khatri-Chhetri et al., 2016). 

A lesão do n. ciático é evidente imediatamente após a recuperação anestésica e este 

problema é uma emergência médica. Os pacientes exibem uma dor excruciante com paralisia 

ciática no membro pélvico afetado, constatado pela claudicação do mesmo (Dietrich, 1975).  

 O ponto de sutura que o incorpora é o mais rapidamente removido numa aproximação 

caudolateral à articulação coxofemoral que permita a correta identificação do n. ciático. Não é 

recomendável realizar o novo acesso através da incisão original da herniorrafia, pois tal iria 

requerer a remoção da maioria dos pontos de sutura, não ia permitir a correta visualização do 

n. ciático e aumenta o risco de infeção devido à manipulação adicional dos tecidos (Bellenger 

& Canfield, 2003; Aronson, 2012). 

 A recuperação completa da função do nervo pode demorar semanas a meses e, nalguns 

casos podem nem acontecer (Aronson, 2012). 

 A neuropaxia ciática temporária pode ocorrer devido ao incorreto posicionamento do 

animal durante a herniorrafia, não se sabendo se causada pela excessiva tensão ou por 

isquémia do nervo. Tal pode ser evitado com o acolchoamento dos membros pélvicos durante 

o procedimento cirúrgico (Anderson et al., 1998; Bellenger & Canfield, 2003; Aronson, 

2012). 

 

 

 

Disfunção urinária 

  

 Após a cirurgia o animal pode apresentar um quadro de disúria, anúria, hematúria ou a 

bexiga severamente distendida, impossível de esvaziar mesmo com recurso ao cateter 

urinário, tal pode-se dever a um trauma iatrogénico da uretra provocado pela sua incorporação 

na sutura e ao seu consequente estrangulamento. No caso de se verificar esta situação, o ponto 

de sutura deve ser removido o mais breve possível (Correia, 2009). 

 Está reportado o caso de uma obstrução da uretra proximal que ocorreu durante a 

ligação daquilo que se julgava ser um quisto paraprostático durante a herniorrafia, esta 

situação implicou a reconstrução cirúrgica da uretra assim como da parede da bexiga e apesar 

de todos os esforços a incontinência urinária manteve-se (Sereda, Fowler, & Shmon, 2002). 
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 Quando há retroflexão da bexiga pré-cirúrgica pode ocorrer a sua atonia em 18% a 

29% dos casos (Burrows & Harvey, 1973; White & Herrtage, 1986; Hosgood et al., 1995). 

Tal ocorre, muito provavelmente como resultado da dilatação prolongada da musculatura da 

bexiga ou por causa de lesão dos nervos e nutrição sanguínea (Bone, 1992).  

 Posto isto, a atonia da bexiga pode levar a incontinência urinária temporária ou 

permanente (Bilbrey et al., 1990), durante este período é necessário ser esvaziada por 

compressão manual ou por aplicação de um cateter urinário (Aronson, 2012). Num estudo 

problemas urinários agudos relacionados com a atonia da bexiga foram reportados em 15 % 

dos casos (11 de 72 cães) e perduraram por 3 a 4 dias (Burrows & Harvey, 1973).  

 No estudo de Bilbrey et al. (1990) realizado com 9 cães com HP e retroflexão da 

bexiga, 7 foram tratados com herniorrafia e fixação dos ductos deferentes ou só com a fixação 

dos ductos. Depois de 2 a 3 semanas, 8 cães manifestaram incontinência urinária. 

 Mais recentemente, um estudo com 41 cães com e sem retroflexão da bexiga, 37% 

desenvolveram incontinência urinária que foi irreversível em 17% (Brissot et al., 2004).  

 Por último, a retroflexão da bexiga resultou na morte de 30% dos cães em outro estudo 

(Hosgood et al., 1995). Apesar de ser rara, a necrose da bexiga tem vindo a ser associada à 

retroflexão e compromisso neurovascular. Os sinais clínicos são frequentemente secundários 

ao uroperitoneu e uma abordagem abdominal é necessária para avaliar o grau de necrose e 

realizar a sua resseção (Peckan et al., 2010; Aronson, 2012). 

 

 

 

Tenesmo e prolapso retal 

 

 O tenesmo que muitas vezes se verifica após a cirurgia pode ter como causa 

inflamação, dor, dilatação severa do reto, elevada tensão numa reparação bilateral ou a 

colocação de um ponto de sutura através da parede do reto. Os pontos que atravessam a 

parede do reto podem resultar na formação de abcessos (Dietrich, 1975) ou em fistulas reto-

cutâneas (Matthiesen, 1998; Seim, 2009). 

 Imediatamente após a cirurgia deve-se realizar a palpação retal para identificar estas 

situações, se for detetado só um ponto que atravesse o lúmen do reto, tenta-se um acesso 

transanal, se for mais que uma sutura deve-se fazer uma nova abordagem, neste caso alguns 

autores defendem que deve ser feita pela incisão original (Seim, 2009), contudo a 



 45 

manipulação adicional dos tecidos levará a uma maior inflamação e maior risco de deiscência 

de sutura no pós-operatório (Bellenger & Canfield, 2003; Aronson, 2012;). 

 O efeito da realização da colopexia em tenesmo pós-operatório é inconclusiva, sendo 

que varia entre 44% a 50% ao longo da bibliografia científica (Bilbrey et al., 1990; Huber et 

al., 1997; Brissot et al., 2004). O tenesmo prolongado pode levar a outra complicação, o 

prolapso retal, particularmente em pacientes com grandes saculações retais ou edema da 

mucosa. Esta situação é reportada numa incidência que varia entre 2% a 13% e parece ser 

menos recorrente quando se realiza a colopexia (Burrows & Harvey, 1973; Orsher, 1986; 

Sjollema & van Sluijs, 1989; Hosgood et al., 1995; Matthiesen, 1998; Snell et al., 2015). 

 Alguns autores sugerem que os pacientes com afeção bilateral são mais predisponentes 

ao desenvolvimento do prolapso retal e que tal pode ser evitado com a realização da cirurgia 

por fases, primeiro o lado mais afetado e o outro será intervencionado com 4 a 6 semanas de 

intervalo (Weaver & Omamegbe, 1981; Vnuk et al., 2006).  

 O prolapso retal pode regredir espontaneamente quando cessar o tenesmo, todavia em 

alguns pacientes é necessária a colocação de uma sutura em bolsa-de-tabaco no ânus durante 

1 a 2 dias, a resseção do reto saliente ou mesmo a realização da colopexia (Burrows & 

Harvey, 1973; Matthiesen, 1998; Correia, 2009).   

 

 

 

 

 

Infeção da ferida cirúrgica 

 

A Infeção da ferida cirúrgica nas primeiras 48 a 72 horas após a cirurgia representa 

uma complicação grave, tal pode se dever à contaminação fecal, penetração inadvertida de um 

saco anal ou reto com material cirúrgico ou traumatização dos tecidos. No caso de estarmos 

perante este problema, remove-se alguns pontos cutâneos e subcutâneos ventrais para permitir 

a drenagem, lavar a ferida com uma solução morna, salina e isotónica e ainda administrar um 

AB de largo espectro como as cefalosporinas, caso o animal não esteja com terapia 

antimicrobiana (Bellenger & Canfield, 2003). 

 No caso de a infeção persistir, faz-se uma cultura bacteriana e terapia antimicrobiana 

com base nos seus resultados. A lavagem da ferida deve ser mantida por um curto período de 
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tempo de forma a permitir a cicatrização por segunda intenção (Bellenger & Canfield, 2003; 

Correia, 2009).  

 A frequência desta complicação varia entre 5% a 45%, sendo que em alguns estudos 

foi a complicação mais comum, presente em 45% dos casos, contudo não foram usados 

antibióticos até se desenvolver a infeção (Sjollema & van Sluijs, 1989). Outros estudos, em 

que se recorreu à administração de antibióticos, obtiveram valores compreendidos entre 

7,14% e 9,76%   (Popovitch et al., 1994; Brissot et al., 2004). 

 

 

11.  Recorrência da HP após intervenção cirúrgica 

 

 A taxa de recorrência da HP varia entre 0% a 70% (Burrows & Harvey, 1973; Hardie 

et al., 1983; Orsher, 1986; Clarke, 1989; Sjollema & van Sluijs, 1989; Chambers & Rawlings, 

1991; Hosgood et al., 1995; Matthiesen, 1998; Brissot et al., 2004; Szabo et al., 2007; Snell et 

al., 2015).  

 São vários os fatores que condicionam o sucesso de uma herniorrafia, alguns são 

alheios ao cirurgião como o grau de alterações neurológicas pré-existentes, a gravidade da 

HP, reparações prévias e donos que recusam aceitar a castração do animal. Porém, a maioria 

das recorrências é atribuída a fatores como a inexperiência do cirurgião, desconhecimento da 

anatomia, escolha inapropriada da técnica cirúrgica, o tipo de fio de sutura, tensão exagerada 

ou em falta aplicada nas suturas (Burrows & Harvey, 1973; Brissot et al., 2004; Correia, 

2009; Aronson, 2012). 

 Quanto à presença de retroflexão da bexiga alguns autores defendem que está 

associada a um aumento das complicações pós-cirúrgicas, aumento da taxa de mortalidade, 

assim como da recorrência (White & Herrtage, 1986; Sjollema & van Sluijs, 1989; Hosgood 

et al., 1995), todavia estudos mais recentes demonstram que não há discrepância dos 

resultados no que toca a cães com ou sem retroflexão da bexiga (Brissot et al., 2004; Grand et 

al., 2013). 

 Depois da herniorrafia pela técnica clássica a recorrência ocorre entre 10% a 48% dos 

casos e após a transposição do músculo obturador interno verificam-se menos recorrências, 

com uma percentagem compreendida entre 0% e 36% (Burrows & Harvey, 1973; Pekan et al., 

2009; Pirker et al., 2009; Aronson,2012). 
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 Num estudo com 42 cães em que se usou a técnica de transposição do MOI, a 

recorrência após um ano de acompanhamento, só foi constata em um paciente (Hardie et al., 

1983). Recentemente em outro estudo com 34 cães em que se utilizou esta técnica, após um 

ano a taxa de recorrência foi de 27,4% (Shaughnessy & Monnet, 2015). Num estudo em que 

se combinou a técnica de transposição do MOI com colopexia, vasopexia e em alguns casos 

cistopexia, realizado em 31 cães com HP bilateral a taxa de recorrência foi de 0% (Bernardé 

et al., 2018). 

 No estudo de Orsher (1986), com 31 cães, 8 cães apresentaram uma dilatação da área 

perineal durante o período de acompanhamento. No exame retal, 11 destes animais tinhas 

saculações retais, o diafragma pélvico ventral estava ausente em 9 casos e o diafragma 

pélvico ventral e dorsal não estava presente em 7 casos. A saculação foi associada à ausência 

do diafragma. Quatro animais tinham o tónus do esfíncter anal diminuído e outros 4 animais 

desenvolveram uma HP do lado contralateral ao original. 

 Outro estudo, com 100 cães submetidos a herniorrafia por método clássico ou por 

transposição do MOI, relatou uma taxa de recorrência de 8%, sendo que todos estes animais 

tinham sido intervencionados pela técnica clássica (Hosgood et al., 1995).  

 Quanto à transposição do musculo glúteo superficial obtiveram-se valores de 

recorrência de 36% (Barreau, 2008).  

 Dois estudo separados obtiveram valores muito superiores de recorrência quando se 

trata de cirurgiões inexperientes (70%) do que cirurgiões mais experientes ( 10%) (Burrows & 

Harvey, 1973; Orsher, 1986). 

 O número de repetição de vezes que foi feita a reparação também influencia a taxa de 

recorrência, assim em estudo em que se realizou a herniorrafia clássica a taxa de recorrência 

em animais previamente intervencionados foi de 83%, já nos animais tratados cirurgicamente 

pela primeira vez a taxa foi de 43% (Burrows & Harvey, 1973). 

 Quando a HP recorre depois de 6 meses é mais provável este facto dever-se a uma 

deterioração continua dos músculos do diafragma pélvico do que a uma técnica mal-

executada ou outros fatores relacionados com a sua reparação (Orsher, 1986). 

  

 

12.  Prognóstico 
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 O tratamento médico e dietético facilitam a defecação nos pacientes afetados por este 

problema, mas a longo prazo o intestino, bexiga ou próstata podem ser incorporados no saco 

herniário e consequentemente estrangulados, colocando em risco a vida do animal. Assim, tal 

como vimos o tratamento passa pela intervenção cirúrgica (Hedlund & Fossum, 2013). 

 Segundo alguns autores o prognóstico é diretamente proporcional à experiência do 

cirurgião, para outros é considerado geralmente reservado (Ettinger & Kantrowitz, 2005; 

Hedlund & Fossum, 2013). 

 Os pacientes com retroflexão da bexiga apresentam um pior prognóstico assim como 

aqueles com anormalidades pré-existentes como incompetência do esfíncter anal ou inervação 

da bexiga comprometida, pois estas condições não se resolvem com a herniorrafia (Hedlund 

& Fossum, 2013). Tem ainda pior prognóstico aqueles que são intervencionados tardiamente 

(Ettinger & Kantrowitz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Casos clínicos  

 

1. Introdução 

 

O estudo baseou-se em 7 casos clínicos de hérnias perineais que recorreram ao 

Hospital Veterinari Canis, na cidade de Girona em Espanha num período de três meses que 

decorreu entre Abril de 2018 e Junho de 2018. 
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O principal objetivo deste estudo consistiu na caracterização da amostra, quanto à sua 

anamnese, sinais clínicos, diagnóstico, resolução cirúrgica e quanto às possíveis complicações 

pós-cirúrgicas, para deste modo fazer uma apresentação dos resultados e compará-los com a 

literatura publicada até esta data.  

 

 
 

2. Preparação do animal 
 

 

Todos os cães deste estudo foram submetidos a uma herniorrafia perineal com acesso 

perineal, deste modo foram todos submetidos a preparação pré-cirúrgica idêntica. 

Primeiro realizou-se a tricotomia da região perineal, a remoção de eventuais fezes que 

pudessem estar presentes no reto e sutura do ânus em bolsa de tabaco para prevenir a 

contaminação do campo cirúrgico.  

De seguida procedeu-se à sua assepsia com recurso a uma solução de iodopovidona 

(AGADINE


) sempre com a mesma metodologia: três lavagens com a solução em sabão e no 

final aplicava-se a solução aquosa diluída a 10% e álcool etílico a 90%.  

A pré-medicação e indução EV com diazepam - Valium (0,3 mg/kg) e metadona – 

Metasedim (0,2 mg/kg) seguida da indução com tiopental de sódio - Pentotal


 (15 mg/kg). 

A manutenção foi sempre realizada anestesia volátil com isoflurano em oxigénio.  

Na situação do animal não ser castrado, realizava-se ainda a tricotomia e assepsia da 

área pré-escrotal preparando-o assim para a castração. 
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Figura 22- Caso 1- Elvis – Região perineal após tricotomia e 

desinfeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Técnica cirúrgica 

 

3.1. Herniorrafia - método clássico 

 

Após a preparação do animal, este era colocado em decúbito esternal, na extremidade 

da mesa de cirurgia, com os membros pélvicos exteriores à mesa e com a cauda tracionada 

cranialmente e fixa à zona lombar do animal com recurso a fita adesiva.  

A mesa encontrava-se com uma inclinação de aproximadamente 30%, de forma a 

elevar a parte posterior do animal e assim facilitar o acesso cirúrgico. Em alguns animais 

foram colocados panos ou sacos de areia por baixo da zona pélvica como o caso da Figura 22. 

De seguida, colocavam-se os panos de campo cirúrgico cobrindo todo o animal à 

exceção da área asséptica. 
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Figura 23 - Caso 2- Rumy - Colocação do animal na 

mesa de cirurgia com recurso a fita adesiva, antes desta 

ser inclinada. 

Figura 24 - Caso 4 - Ruffus - Colocação 

dos panos de campo. 

 

 

 

 

 

  

A cirurgia tinha início com a incisão cutânea realizada de forma curvilínea desde a 

base da cauda, cerca de 2 cm lateralmente ao ânus, continuando sobre a hérnia perineal até 

aproximadamente mais 3 cm ventralmente (Figura 23). Realizava-se a dissecção do tecido 

subcutâneo expondo o saco herniário que era incidido na mesma linha. Identificava-se o 

conteúdo do saco herniário que frequentemente é constituído por tecido adiposo 

retroperitoneal e paraprostático que poderia ser removido. Os restantes órgãos eram 

cuidadosamente pressionados para a cavidade pélvica, pelo defeito muscular com a ajuda de 

um conjunto de compressas e de uma pinça hemostática ou, nos casos mais simples, 

manualmente. 

 Posteriormente, localizavam-se os m, coccígeo e o m, elevador do ânus, dorsalmente, 

o esfíncter anal externo, medialmente, o m, obturador interno, ventralmente e lateralmente o 

lig. sacrotuberal. As suturas eram realizadas entre o esfíncter anal externo e o que restava do 

m. elevador do ânus ou do m. coccígeo, sendo que em todos os casos aqui descritos, as 

suturas foram ancoradas no ligamento sacrotuberal, de forma a conferir-lhes mais resistência. 

Assim, dependendo do porte do animal, aplicavam-se mais ou menos pontos de sutura, pré-

colocados com fio de nylon (Aragó


) monofilamentar, sintético e não reabsorvível, 1-0 ou 0-0 

que são encerrados no sentido dorsoventral, de modo a aliviar a tensão ventralmente. Antes 

dos últimos pontos de herniorrafia serem encerrados removia-se a pinça hemostática com as 

compressas e encerrava-se assim o defeito da hérnia. 

 O tecido subcutâneo era encerrado com uma sutura simples, continua ou interrompida 

com fio de poliglecaprone (Aragó


), monofilamentar, sintético e reabsorvível, 2-0. A pele era 

encerrada com uma sutura simples e interrompida com fio de poliamida (Supramid


), 

monofilamentar, sintético e não reabsorvível.  

  Em presença de defeito bilateral, realizava-se primeiro a cirurgia no lado com a 

apresentação da hérnia mais grave e após três a quatro semanas repetia-se este procedimento 

do lado contralateral.  
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Figura 25 - Caso 5 - Suky - Linha de incisão 

(tracejado). 
Figura 26 – Caso 5 – Suky – Exposição do 

saco herniário (seta). 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Herniorrafia com implante de malha de polipropileno 

 

Em casos mais complicados, recorria-se ao uso da malha de polipropileno como 

técnica associada ao método clássico.  

Assim, repetia-se o procedimento supramencionado e uma vez quase reduzida a hérnia 

colocava-se a malha de polipropileno (Everest


) dobrada, que era suturada com pontos 

simples e interrompidos com fio de nylon (Aragó


) monofilamentar, sintético e não 

reabsorvível, 1-0 ou 0-0 USP, aos músculos adjacentes.  
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Figura 28 - Caso 7 - Trompo - Conteúdo do saco 

herniário – ansa intestinal (seta). 

Figura 27 - Caso 7 - Trompo - Conteúdo do saco 

herniário - próstata (seta). 

Figura 30- Caso 7- Trompo - pré-colocação das 

suturas. 

Figura 29 – Caso 6 - Koky - Malha de polipropileno. 

Figura 31 – Caso 6 – Koky – Colocação da malha de 

polipropileno. 

Figura 32 - Caso 6 - Koky - Malha de polipropileno 

suturada. 

Por fim, encerravam-se as suturas previamente colocadas entre o esfíncter anal externo 

e o m. coccígeo ou o m. elevador do ânus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Castração (Orquiectomia)  

 

 Todos os animais não castrados, 

após a herniorrafia eram 

orquiectomizados.  

 A técnica utilizada foi sempre a 

castração aberta pré-escrotal em que o 

animal era colocado em decúbito dorsal. 

Primeiro exercia-se pressão num testículo 

para a área pré-escrotal, previamente preparada, como 

descrito anteriormente. Incidia-se a pele e o tecido 

subcutâneo ao longo da rafe mediana sobre o testículo deslocado. Continuava-se a incisão 

sobre a fáscia espermática para exteriorizar o testículo, e uma vez exteriorizado incidia-se a 

túnica vaginal parietal. Colocava-se uma pinça hemostática sobre a túnica vaginal onde esta 
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se conectava com o epidídimo e procedia-se à sua separação por estiramento. Exteriorizava-se 

o testículo, identificava-se as estruturas do cordão espermático e ligava-se individualmente os 

vasos e o ducto deferente. Colocava-se uma ligadura em torno dos vasos e do ducto deferente 

que incluía ambas as estruturas com sutura absorvível de poliglactina 2-0 (VICRYL


). 

 Verificava-se sobre a existência de possível hemorragia no cordão espermático e 

recolocava-se esta estrutura no interior da túnica vaginal. 

 Repetia-se o mesmo procedimento para o outro testículo e suturava-se o tecido 

subcutâneo com uma sutura continua com fio de poliglecaprone (Aragó


), monofilamentar, 

sintético e reabsorvível, 2-0 e a pele com uma sutura intradérmica com o mesmo fio. 

4. Cuidados pós-cirúrgicos  

 

 Após a cirurgia, a incisão era desinfetada e o animal recuperado da anestesia e 

transportado para o internamento onde era aquecido com o auxílio de mantas de aquecimento. 

Seguia-se um período de monitorização dos sinais clínicos até haver a total recuperação 

anestésica. Colocava-se um colar isabelino e iniciava-se a terapêutica, que consistia em 

antibioterapia (cefazolina 30 mg/kg q. 8 horas EV; clindamicina 10 mg/kg BID EV) e anti-

inflamatório (meloxicam 0,2 mg/kg SID SC). 

 Normalmente, ao fim de dois dias os animais tinham alta e eram enviados para casa 

com o colar isabelino e com a seguinte terapêutica: amoxicilina e ácido clavulânico, 

comprimido PO BID, durante 5 dias (Augmentin


) e lactulose, xarope PO, BID, durante 5 

dias (Duphalac


). 

  Era sempre sugerida uma alteração na dieta do paciente, que deveria ser mais húmida, 

rica em fibra e com menores teores de gordura. E aconselhava-se a limpeza da ferida com 

solução de iodopoviodona (Betadine


), todos os dias. Ao fim de 10 dias, o animal regressava 

ao hospital e eram removidas as suturas. 
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5. Resultados  

 

 

5.1. Caracterização da amostra 

 

 

A amostra apresentada neste estudo foi constituída por 7 cães machos, ou seja, 100% 

da população foi constituída por cães machos.  

 

  

 

Tabela 1 - Identificação dos casos. 

 

 
Nome Castrado / Inteiro Idade (anos) Raça 

1. Elvis Inteiro 14 Bichon Maltês 

2. Rumy Inteiro 7 Bichon Maltês 

3. Dick castrado 9 Pastor Alemão 

4. Ruffus Inteiro 9 Boxer 

5. Suky Inteiro 7 Bichon Maltês 

6. Koky castrado 6 Indeterminada 

7. Trompo Inteiro 13 Yorkshire 

 

 

Dos 7 cães machos, 5 não se encontravam castrados e 2 tinham sido previamente 

orquiectomizados (casos clínicos 3 - Dick e 6 - Koky). 
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Gráfico 1 - Caracterização da amostra em machos inteiros ou castrados FR (%). 

 

 

 

A faixa etária estava compreendida entre os 6 e os 14 anos, cuja média de idade era 

aproximadamente por excesso igual a 9,3 anos. 

As idades com maior prevalência foram 7 e 9 anos, ambas em dois casos o que 

representa em conjunto 57% da população. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição da idade e correspondente FR (%) na população em estudo. 

 

 

Inteiros 
71% 

Castrados 
[PERCENTAGEM] 

Inteiros Castrados
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A distribuição da amostra por raças é apresentada no seguinte gráfico de barras, sendo 

que, como se pode constatar, houve um maior número de cães da raça Bichon Maltês 

(aproximadamente 42,9 %), já as outras raças e cães com raça indeterminada, tiveram uma 

percentagem aproximada de 14,3% cada.   

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos animais quanto à raça. 

 

 

 

 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[PERCENTAGEM] 

De 6 a 12 anos  
57% 

Mais de 12 anos 
29% 

Até aos 6 anos De 6 a 12 anos Mais de 12 anos

1 

1 

1 

1 

3 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Yorkshire Terrier

Pastor alemão

Boxer

Iraça indeterminada

Bichon Maltês

Número de animais
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5.2. História pregressa e exame físico 

 

 

 No momento da consulta todos os pacientes apresentavam-se em bom estado geral. 

 A história pregressa obtida através dos donos dos animais está sumariada na seguinte 

tabela (Tabela 2).  A sua análise permite-nos constatar que os 7 animais (100%) 

manifestavam um aumento do volume perineal.  

 Após o aumento do volume perineal, o sinal clínico mais prevalente foi o tenesmo 

(57%), seguido por hiperplasia prostática (43%), disquézia (29%), obstipação (14%), 

depressão (14%) e fecalomas recorrentes (14%).  

 

 

Tabela 2 - História pregressa / Sinais clínicos. 

 

 

 

Casos clínicos História pregressa /Sinais clínicos 

Caso clínico 1 

Elvis 

Aumento do volume perineal  

Hiperplasia prostática 

Tenesmo 



 59 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[PERCENTAGEM] 

HP unilateral 
86% 

HP bilaterial HP unilateral

Gráfico 4 - Distribuição do tipo de HP na população em estudo FR (%). 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[PERCENTAGEM] 

HP esquerda 
67% 

HP direita HP esquerda

Gráfico 5 - Distribuição do lado da HP, direito ou esquerdo na hérnia unilateral. FR (%). 

 

 

 Quanto à localização da HP, foram identificadas 6 hérnias unilaterais e 1 bilateral, 

sendo que das 6 hérnias unilaterais, 4 ocorreram do lado esquerdo e 2 do lado direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso clínico 2 

Rumy 

Aumento do volume perineal  

Disquézia 

Fecalomas recorrentes  

Hiperplasia prostática  

Tenesmo  

Caso clínico 3 

Dick 

Aumento do volume perineal  

Depressão  

Obstipação 

Caso clínico 4 

Ruffus 

Aumento do volume perineal  

Tenesmo 

Caso clínico 5 

Suky 

Aumento do volume perineal  

Hiperplasia prostática  

Tenesmo 

Caso clínico 6 

Koky 

Aumento do volume perineal 

Caso clínico 7 

Trompo 

Aumento do volume perineal  

Disquézia  
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À exceção dos casos clínicos 3 (Dick), 6 (Koky) e 7 (Trompo), que foram submetidos 

a uma herniorrafia com recurso à malha de polipropileno, todos os outros foram sujeitos à 

reparação cirúrgica pelo método clássico. No caso diagnosticado com HP bilateral, caso 

clínico 5 (Suki) a cirurgia foi repartida em duas fases, primeiro realizou-se a herniorrafia do 

lado mais afetado, que neste caso era o direito e só após 5 semanas é que se intervencionou o 

lado esquerdo.  

Todos os animais desta amostra, após terem recuperado da anestesia e sido observados 

para sinais clínicos pós-cirúrgicos característicos (tenesmo, disquézia, prolapso rectal) 

ficaram hospitalizados por um dia (24h), tendo alta no dia seguinte.  

  

 

 

6. Discussão 

 

Este estudo foi realizado com uma amostra reduzida, constituída por uma população 

de 7 cães, razão pela qual não se podem generalizar conclusões, pois não tem validade 

estatística.  

A população foi constituída somente por machos (100%) o que está de acordo com a 

literatura científica revista que prevê uma maior prevalência nos machos (Burrows & Harvey, 

1973; Weaver & Omamegbe, 1981; Stoll et al., 2002; Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 

2013).  

Dos 7 cães machos englobados neste estudo, só 2 é que tinham sido previamente 

castrados, pelo que 71% dos machos eram inteiros, o que está em concordância com a 

bibliografia descrita, que defende uma maior prevalência para machos não castrados maduros 
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ou geriátricos (Mann et al., 1995; Ettinger & Kantrowitz, 2005; Barreau, 2008; Aronson, 

2012). 

Quanto à idade, a média observada neste estudo foi 9,3 anos, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 14 anos e com uma maior prevalência para 7 e 9 anos (57% da 

população), o que também está de acordo com a literatura científica em que se reporta idades 

compreendidas entre os 5 e os 14 anos com maior incidência em animais de idade mais 

avançada e com o pico de idade compreendido entre os 7 e os 9 anos, tal como ocorreu neste 

estudo (Burrows & Harvey, 1973; Weaver & Omamegbe, 1981; Vnuk et al., 2008; Pirker et 

al., 2009; Aronson, 2012; Grand et al., 2013; Hedlund & Fossum, 2013; Shaughnessy & 

Monnet, 2015). 

As raças envolvidas neste estudo foram: Bichon Maltês, Yorkshire Terrier, Pastor 

Alemão, Boxer e raça indeterminada, com maior prevalência (43%) de Bichon Maltês. Três 

destas raças (Pastor Alemão, Boxer e raça indeterminada) estão descritas como mais 

prevalentes na literatura cientifica (Burrows & Harvey, 1973; Weaver & Omamegbe, 1981; 

Sjollema & van Sluijs, 1989; Vnuk et al., 2008; Pekan et al., 2009; Seim et al., 2009; 

Aronson, 2012; Hedlund & Fossum, 2013), contudo o Bichon Maltês não é referido 

frequentemente como uma raça predisponente para esta patologia, tal acontecimento pode ter 

ocorrido pela preferência dos residente de Girona por esta raça, com uma amostra tão pouco 

significativa é difícil aferir conclusões válidas. Posto isto, alguns autores defendem ainda uma 

maior prevalência em cães de cauda curta como é o caso do Bichon Maltês e do Boxer, mas 

esta patologia é descrita frequentemente em animais de cauda comprida como é o caso do 

Pastor Alemão (Burrows & Harvey, 1973; Wansbrough, 1996; Seim, 2009; Gill & Barstad, 

2018). 

O peso parece não ter influência no desenvolvimento da HP variando entre os 3 e os 

60 kg ao longo da literatura científica (Vnuk et al., 2008; Correia, 2009; Grand et al., 2013; 

Guérios et al., 2017). Este estudo foi realizado com cães de pequeno e de grande porte o que 

está de acordo com o previamente descrito, demostrando assim que o peso não é um fator 

determinante na incidência.  

Quanto ao tipo de HP, esta pode ser uni ou bilateral, alguns autores defendem uma 

maior incidência unilateral (Peckan et al., 2010; Vnuk et al., 2008), neste estudo 6 dos 7 casos 

(86%) correspondiam a uma HP unilateral, valores muito próximos dos registados no estudo 

de Vnuk, 2008 (85%). Dentro das unilaterais, houve um maior número de HPs do lado 

esquerdo (67%), ao contrário do que é descrito na literatura científica em que se regista uma 
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maior prevalência do lado direito (Burrows & Harvey, 1973; Vnuk et al., 2008; Aronson, 

2012). 

Em relação aos sinais clinicos não revelaram grandes diferenças do descrito: aumento 

do volume perineal, tenesmo, disquézia, obstipação e incontinência fecal, com uma maior 

prevalência para o aumento do volume perineal (100%) e para o tenesmo (57%), o que está 

em concordância com a bibliografia (Hosgood et al., 1995; Bellenger & Canfield, 2003; Vnuk 

et al., 2005; Pekan et al., 2009; Peckan et al., 2010; Aronson, 2012). 

Em todos os casos o diagnóstico foi realizado por observação do aumento perineal e 

por toque rectal, sem recurso a qualquer outro exame complementar de diagnóstico, à exceção 

do caso clínico 2 (Rumy) por apresentar fecalomas recorrentes em que se realizaram 

radiografias de contraste por bário. Todavia, considera-se importante a realização de 

radiografias simples e radiografias com contraste para averiguar o conteúdo da HP assim 

como a presença de alterações retais concomitantes como é o caso da presença de saculações, 

dilatações ou divertículos e deste modo concluir qual a melhor técnica para a resolução 

cirúrgica de cada caso em particular.  

Quanto à escolha da técnica cirúrgica foi sempre baseada na facilidade e rapidez que a 

técnica tradicional tem associado. Nos dois casos em que se optou pela utilização da malha de 

polipropileno, esta decisão foi tomada no momento, durante a cirurgia em que a redução pela 

técnica tradicional se constatou impossível. Contudo, apesar de não haver uma técnica ideal e 

de estarem descritos muitos outros métodos, diversos autores defendem a preferência pela 

técnica com transposição do MOI, por ser adaptável a inúmeros tipos de HP e apresentar a 

menor percentagem de complicações pós-cirúrgicas e de recorrência (Hardie et al., 1983; 

Hosgood et al., 1995; Orsher, 1986; Orton, 1988; Shaughnessy & Monnet, 2015; Sjollema & 

van Sluijs, 1989; Spreull & Frankland, 1980). 

 

 

7. Conclusão 

 

Apesar da hérnia perineal se encontrar bem documentada, com uma vasta literatura 

bibliográfica, existem discordâncias entre autores sobre os mais diversos aspetos que 

englobam estas hérnias. Este estudo permitiu apoiar a maior prevalência desta patologia em 

animais de idade mais avançada. Alguns autores sugerem que a castração precoce poderá ter 

um papel fundamental na prevenção do desenvolvimento da HP, sendo que neste estudo 71% 
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dos cães machos eram não-castrados, facto este que sustenta a probabilidade relatada. A partir 

da informação recolhida por contato telefónico até Setembro de 2018 não foram registadas 

recidivas.  

A escolha da técnica clássica e da aplicação da malha de polipropileno baseou-se na 

experiência pessoal dos cirurgiões, que defendiam a técnica clássica como primeira escolha, 

por ser de fácil execução e não requerer muito tempo de técnica cirúrgica, uma vez que se 

tratavam de pacientes mais maduros ou geriátricos, o tempo de anestesia pode ser um fator 

crítico. Quanto à aplicação da malha de polipropileno, era considerada uma técnica 

coadjuvante nos casos em que o método clássico era considerado ineficaz. Com base nos 

dados recolhidos e tal como supramencionado nos contatos telefónicos posteriormente 

realizados, constatou-se que a técnica clássica isolada ou com a aplicação da malha de 

polipropileno, revelou ser eficaz, pois registaram-se poucas complicações pós-cirúrgicas e 

taxa de recorrência nula. 

É de realçar ainda, a importância da assepsia durante a preparação do paciente para o 

procedimento cirúrgico. Em qualquer técnica cirúrgica, a realização de uma boa assépsia é 

fundamental, considerando que a região perineal tem um risco acrescido de contaminação 

fecal e tendo em conta que se tratam de pacientes geriátricos, é essencial prevenir infeções, 

seja no momento da cirurgia ou no pós-cirúrgico. Para tal, além da boa assepsia a 

administração de AB de largo espectro revelou ser fulcral no sucesso da herniorrafia e no 

bem-estar do animal.  
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