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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Clínica Cirúrgica de Pequenos Ani-
mais é o mais organizado e completo livro para os Veterinários que desejam ser apro-
vados nas provas de residências do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção 
de questões de residência e elaboração de novos conteúdos, atende a área de Clínica 
Cirúrgica de Pequenos Animais.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames em Medicina Veterinária:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores 
especializados. 

2. 100% das questões são de provas passadas de residências.

3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas 
residências. 

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 
com o seguinte modelo:

Bons Estudos!

Fernanda Fernandes
Editora
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Técnica cirúrgica 3
1. TIPOS DE TÉCNICA CIRÚRGICA

01 (COMPROV – UFCG – 2014) Faça a 
associação CORRETA entre o 
diagnóstico e a técnica cirúrgi-

ca mais recomendada.

A) Slot ventral.
B) Distração – fusão.
C) Laminectomia dorsal.
D) Estabilização ventral com parafusos e 

cimento ósseo.
E) Hamilaminectomia/ pediculectomia.
F) Hemilaminectomia cervical.
G) Corpectomia lateral parcial.
H) Estabilização dorsal (fixação no corpo 

vertebral) com parafusos e cimento 
ósseo. ( ) Espondilomielopatia cervi-
cal (Síndrome de Wobbler).

( ) Doença do disco intervertebral cervi-
cal Hansen tipo I com compressão lo-
calizada ventromedialmente.

( ) Doença do disco intervertebral tora-
colombar Hansen tipo I (extrusão).

( ) Doença do disco intervertebral cervi-
cal lateralizado com compressão das 
raízes nervosas.

( ) Instabilidade / subluxação atlanto 
axial.

( ) Síndrome da cauda equina.
( ) Doença do disco intervertebral tora-

colombar Hansen tipo II (protrusão).

( ) Fratura/ luxação toracolombar. Mar-
que a alternativa que evidencia a cor-
reta associação acima realizada.

 Ⓐ B, A, E, F, D, C, G, H.
 Ⓑ A, B, C, G, H, E, F, D.
 Ⓒ B, G, C, A, D, E, F, H.
 Ⓓ F, A, E, B, H, G, C, D.
 Ⓔ B, A, E, F, H, C, D, G.

DIFICULDADE    

(B) Espondilomielopatia cervical (Síndrome de 
Wobbler) – O tratamento conservador com 
restrição de atividade e uso de corticoste-
roides melhora a condição clínica de apro-
ximadamente 50% dos pacientes e esta-
biliza a condição de 25% de pacientes. O 
tratamento cirúrgico de EMC oferece as 
melhores chances de recuperação para a 
maioria dos pacientes. De modo geral, o 
índice de sucesso é de 70% a 80%, inde-
pendentemente da técnica cirúrgica uti-
lizada. A única técnica cirúrgica não reco-
mendada é fenestração de disco interver-
tebral, pois o índice de sucesso é de 33%. 
A escolha da técnica cirúrgica infelizmente 
depende mais da preferência pessoal do 
que de critérios científicos. As recomen-
dações da escolha da técnica operatória 
baseada em lesões estáticas ou dinâmi-
cas, apesar de amplamente utilizadas, são 
subjetivas, pois não existem critérios de-
finidos. As técnicas cirúrgicas tradicionais 
são classificadas em técnicas de descom-

Iara Oliveira Valério dos Santos 
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pressão direta (p.e., fenda ventral), ou des-
compressão indireta, em que geralmente 
se faz distração, estabilização e fusão inter-
vertebral. Mais recentemente foi proposta 
uma técnica com preservação da mobili-
dade intervertebral – esta é uma catego-
ria nova que envolve o uso de discos in-
tervertebrais artificiais (próteses discais).1

(A) Doença do disco intervertebral cervical Hansen 
tipo I com compressão localizada ventromedial-
mente – A doença do disco intervertebral 
(DDIV) é uma das causas mais comuns de 
alterações neurológicas em cães. É uma 
afecção provocada pela degeneração do 
disco intervertebral, podendo ocorrer ex-
trusão (Hansen tipo I) ou hérnia (Hansen 
tipo II) do disco, que, por sua vez, pode 
causar compressão da medula ou das raí-
zes nervosas, e até concussão medular. 
Dentre os cães com DDIV, os discos da re-
gião cervical são afetados em aproxima-
damente 15% dos casos. Os objetivos do 
tratamento cirúrgico na DDIV são: a des-
compressão da medula espinhal, a remo-
ção do material do interior do canal me-
dular, a redução do edema, o alívio da dor 
e a prevenção de futuras extrusões. As téc-
nicas descompressivas aplicadas na região 
toracolombar como a hemilaminectomia, 
minihemilaminectomia e laminectomia, e 
na região cervical como a hemilaminecto-
mia e o slot ou fenda ventral, são usadas 
para remover o material do disco do in-
terior do canal vertebral, principalmente 
em cães com alterações neurológicas se-
veras e dor.2

(E) Doença do disco intervertebral toracolombar 
Hansen tipo II (extrusão) – Dentre os cães com 
DDIV, 85% apresentam a doença na re-
gião toracolombar, principalmente entre 
as vértebras T12-T13-L1. A pediculecto-
mia consiste na criação de um slot na re-
gião lateral das vértebras, preservando as 
facetas articulares.
(F) Doença do disco intervertebral cervical laterali-
zado com compressão das raízes nervosas – Nes-
te caso, por conta do posicionamento do 

material dentro do canal medular, a abor-
dagem cirúrgica passa a ser dorsolateral 
na região cervical.
(D) Instabilidade/subluxação atlanto axial. 
A subluxação atlantoaxial, também co-
nhecida como instabilidade atlantoaxial, 
é uma afecção cuja causa principal geral-
mente é congênita. Ocorre principalmen-
te nos jovens de raças miniaturas e vários 
processos patológicos podem conduzir à 
doença, tais como agenesia ou hipoplasia 
do processo odontoide, fratura ou sepa-
ração do processo odontoide e deficiên-
cia de ligamentos. O tratamento cirúrgico 
para a subluxação atlantoaxial visa à per-
manente redução e estabilização da arti-
culação com eliminação da compressão e 
prevenção do movimento vertebral atra-
vés de parafusos e cimento ósseo. O trata-
mento clínico inclui restrição de movimen-
tos em gaiola, aplicação de colete cervical 
e uso de anti-inflamatórios.3

(C) Síndrome da cauda equina – A cauda equi-
na é uma coleção de raízes de nervos que 
descem o canal vertebral até o final da 
medula espinhal. Esta síndrome acome-
te principalmente cães de grande porte. 
Existem vários graus de envolvimento dos 
membros pélvicos, bexiga, esfíncter anal e 
cauda, com sinais clínicos variando desde 
flacidez até a paralisia dos membros pél-
vicos. O tratamento recomendado é cirúr-
gico, pela técnica de laminectomia dorsal, 
porém não se descarta a possibilidade de 
utilizar o tratamento conservativo. Trata-
mentos alternativos, como a fisioterapia, 
acupuntura e quiropraxia, são utilizados 
cada vez mais pela Medicina Veterinária, 
associados e como suporte aos tratamen-
tos convencionais. O prognóstico é bom 
para os animais que não apresentam dis-
função urinária e fecal.4

(G) Doença do disco intervertebral toracolombar 
Hansen tipo II (protrusão) – Compressões na 
região torácica cranial são muito raras, o 
que é atribuído à presença do ligamento 
intercapital que conecta as cabeças das 
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costelas entre T2 e T10. A compressão me-
dular provocada pela DDIV toracolombar 
em cães necessita de intervenção cirúrgi-
ca como principal forma de tratamento e 
vem sendo tradicionalmente tratada por 
hemilaminectomia, mini-hemilaminec-
tomia/pediculectomia ou laminectomia 
dorsal. No entanto, a remoção de extru-
sões ou protrusões de disco crônicas po-
de ser um desafio ao utilizar tais proce-
dimentos. Os pacientes com histórico de 
doença crônica do disco intervertebral e 
que precisam de cirurgia frequentemente 
apresentam o material protruído/extrusa-
do de natureza rígida e encapsulada, fir-
memente aderido aos remanescentes do 
anel fibroso, à dura-máter e aos seios ve-
nosos, e sua retirada cirúrgica por técnicas 
tradicionais de descompressão requer ma-
nipulação substancial da medula espinhal, 
o que pode influenciar negativamente o 
prognóstico neurológico. Não obstante, a 
descompressão medular incompleta para 
minimizar a manipulação da medula espi-
nhal pode também influenciar negativa-
mente a evolução neurológica. As dimen-
sões do slot são baseadas nas recomenda-
ções de Moissonier:5 1/4 do comprimento 
do corpo vertebral caudal para a margem 
caudal, 1/4 do comprimento do corpo ver-
tebral cranial para a margem cranial, 1/2-
2/3 da largura do corpo vertebral na mar-
gem de profundidade e 1/2 da altura do 
corpo vertebral para a margem ventral.5,6

(H) Fratura/luxação toracolombar – O tratamen-
to da fratura/luxação pode ser conserva-
dor ou cirúrgico, e a escolha deve se ba-
sear no estado neurológico inicial do pa-
ciente, em exames neurológicos seriados, 
na avaliação radiográfica da estabilidade 
espinhal (se a fratura é estável ou instável) 
e na presença de lesões intercorrentes. A 
estabilização pode ser realizada por pa-
rafusos corticais ou pinos de Steinmann 
e metilmetacrilato (cimento ósseo), pla-
cas no corpo vertebral, placas no proces-
so espinhoso dorsal, fixação espinhal seg-

mentar modificada ou combinação des-
tas técnicas.7

Resposta: Ⓐ

02 (COMPROV – UFCG – 2014) A rup-
tura do ligamento cruzado cra-
nial em cães é causa comum de 

claudicação na clínica cirúrgica de peque-
nos animais. Várias são as técnicas utiliza-
das para reparar essa lesão. Dentre as téc-
nicas abaixo, qual NÃO se utiliza para tra-
tar esse tipo de afecção?

 Ⓐ Sutura fabelotibial.
 Ⓑ Deslocamento de cabeça fibular.
 Ⓒ Imbricação do retináculo.
 Ⓓ TPLO.
 Ⓔ Reparo com fáscia lata.

DIFICULDADE   

Alternativa A: INCORRETA. A sutura fabeloti-
bial é uma das técnicas mais simples de 
tratamento da RLCC, sendo utilizada em 
animais mais leves.8,9

Alternativa B: INCORRETA. O deslocamento 
de cabeça fibular consiste na sua libera-
ção concomitante com o ligamento cola-
teral lateral aderido e na sua transposição 
cranial, com a sua fixação novamente na 
tíbia. O ligamento colateral lateral é colo-
cado sob tensão e atua de forma similar à 
sutura fabelo-tibial.8,9

Alternativa C: CORRETA. A imbricação do reti-
náculo, apesar de ter relatos como trata-
mento na ruptura do ligamento cruzado, 
é mais utilizado com sucesso em associa-
ção a técnicas para tratamento de luxa-
ção de patela.8,9

Alternativa D: INCORRETA. A TPLO, osteotomia 
de nivelamento do platô tibial, consiste 
no corte circular da epífise tibial com au-
xílio de serra circular e posterior rotação 
angular caudal com objetivo de neutrali-
zar biomecanicamente a necessidade do 
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ligamento rompido. O grau da rotação vai 
depender do grau de inclinação do platô 
tibial e o fragmento rotacionado é estabi-
lizado através de placas e parafusos espe-
cíficos para a técnica.8,9

Alternativa E: INCORRETA. Nesse procedimen-
to, uma tira de fáscia lata é destacada e 
utilizada como substituto do ligamento 
rompido.8,9

Resposta: Ⓒ

03 (COMPROV – UFCG – 2014) Os higro-
mas são um aumento de volu-
me na região do cotovelo pro-

vocado por trauma repetitivo. Há forma-
ção de líquido serossanguinolento que fi-
ca circunscrito por tecido conjuntivo fibro-
so. O tratamento cirúrgico recomendado 
nestes casos é:

 Ⓐ Ressecção da pele, tecido conjuntivo, 
redução de espaço morto e proteção 
da área com bandagens.

 Ⓑ Punção do líquido até a eliminação 
do conteúdo.

 Ⓒ Abertura em elipse da pele, tecido 
conjuntivo fibroso e deixar cicatrizar 
por segunda intenção.

 Ⓓ Realizar várias aberturas para drenar e 
deixar cicatrizar por segunda intenção.

 Ⓔ Realizar incisão retilínea, retirar o líqui-
do e suturar a pele.

DIFICULDADE  

Alternativa A: CORRETA. A cirurgia é indicada 
para algumas lesões crônicas dolorosas, le-
sões drenantes ou secundariamente infec-
tadas ou após tentativas malsucedidas de 
drenagem. Além do tratamento cirúrgico, 
é importante mudar o manejo ambiental, 
como usar proteções nos locais onde há 
predisposição de formar o higroma (arti-
culações) e acolchoar o local onde esses 
animais costumam deitar-se.10

Alternativa B: INCORRETA. O tratamento por 
meio de drenagem com sucção fechada 
ou passiva conta com a lentidão do pro-
cesso de fibrose do tecido de granulação, 
que pode levar muito tempo, principal-
mente se a causa primária não por trata-
da, não sendo o tratamento de escolha.10

Alternativa C: INCORRETA. A abertura em elip-
se da pele em região de articulação pode 
predispor a deiscência de sutura por au-
mento da tensão sobre as bordas da feri-
da, e a manutenção da ferida aberta em 
região articular pode provocar o apareci-
mento de artrite séptica por inoculação de 
patógenos em região articular.10

Alternativa D: INCORRETA. A abertura e drena-
gem lenta conta com a lentidão do pro-
cesso de fibrose na região, não sendo in-
dicado o tratamento. Feridas abertas em 
região articular podem levar ao apareci-
mento de artrite séptica.10

Alternativa E: INCORRETA. O higroma é forma-
do por tecido de granulação e cápsula de 
tecido fibroso, com capacidade de produ-
zir transutado líquido. A sua permanência 
mantém o ciclo repetitivo de produção de 
líquido, o que não é recomendável.10

Resposta: Ⓐ

04 (COMPROV – UFCG – 2014) A frag-
mentação do processo coronoi-
de é a separação do processo 

coronoide medial da ulna que resulta em 
claudicação, dor e doença articular dege-
nerativa em cães. O tratamento cirúrgico 
recomendado nestas situações é:

 Ⓐ Fazer osteotomia da ulna.
 Ⓑ Fazer ostetomia do rádio.
 Ⓒ Retirar o fragmento.
 Ⓓ Fixar o fragmento com pinos de Rush.
 Ⓔ Fixar o fragmento do parafusos cor-

ticais.

DIFICULDADE    
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Alternativa A: INCORRETA. A osteotomia da ul-
na é indicada nos casos de incongruência 
do cotovelo causada pelo encurtamen-
to da ulna ou traumas na linha de cresci-
mento do rádio.
Alternativa B: INCORRETA. A osteotomia do 
rádio é indicada em casos específicos de 
desvio angular.11

Alternativa C: CORRETA. A retirada do fragmen-
to (que muitas vezes já apresenta osteófi-
tos) é o tratamento com maiores taxas de 
sucesso, principalmente se a articulação 
não sofrer ainda com doença articular de-
generativa (antes dos 12 meses de vida).11

Alternativa D: INCORRETA. Pinos de Rush são 
usados mais comumente em fraturas fi-
sárias de fêmur, e o fragmento do coro-
noide é muito pequeno para uso de qual-
quer implante.11

Alternativa E: INCORRETA. O fragmento ósseo 
destacado (processo coronoide) é mui-
to pequeno para qualquer estabilização 
com implantes.11

Resposta: Ⓒ

05 (COMPROV – UFCG – 2018) Qual das 
alternativas abaixo representa a 
técnica cirúrgica recomendada 

para um paciente com síndrome da cau-
da equina?

 Ⓐ Fenda ventral.
 Ⓑ Laminectomia dorsal.
 Ⓒ Fenestração.
 Ⓓ Hemilaminectomia.
 Ⓔ Pediculectomia.

DIFICULDADE    

Alternativa A: INCORRETA. Indicada para des-
compressão de segmentos cervicais.
Alternativa B: CORRETA. A laminectomia dor-
sal envolve a retirada da lâmina dorsal da 
vértebra, assim como seu processo espi-
nhoso.

Alternativa C: INCORRETA. Fenestração é uma 
cirurgia preventiva feita com frequência 
nos espaços discais próximos do local her-
niado. Envolve fazer um corte sobre o anel 
fibroso e remoção de núcleo pulposo mi-
neralizado.
Alternativa D: INCORRETA. Procedimento usa-
do mais frequentemente nas hérnias dis-
cais da região toracolombar, de onde as 
facetas articulares (contato entre duas 
vertebras) são removidas, assim como o 
osso vertebral adjacente à medula. Pode 
ser feito com segurança até cerca de 5 es-
paços de discos adjacentes.
Alternativa E: INCORRETA. A pediculectomia 
envolve a remoção apenas do pedícu-
lo, com preservação dos processos arti-
culares.
Resposta: Ⓑ

06 (UFRRJ – UFRRJ – 2014) Assinale a 
alternativa CORRETA:

 Ⓐ ureter ectópico é a desembocadura do 
ureter em uma posição anormal na be-
xiga e/ou na uretra.

 Ⓑ herniorrafia é a hérnia que está aderi-
da ao saco peritoneal.

 Ⓒ uretrostomia é a fixação da uretra atra-
vés da dissecção romba do corpo ca-
vernoso.

 Ⓓ ovariosalpingohisterectomia é a téc-
nica de cesariana preservando os ová-
rios.

 Ⓔ ureter ectópico e ureterocele, corres-
pondem a mesma lesão congênita.

DIFICULDADE  

Alternativa A: CORRETA. Ureter ectópico é uma 
anomalia congênita na qual o ureter de-
semboca em qualquer local que não se-
ja na região do trígono vesical, podendo 
ocorrer na uretra, reto ou em local anor-
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INFECÇÕES CIRÚRGICAS

As feridas cirúrgicas são classificadas de 
acordo com o grau de contaminação pa-
ra auxiliar na previsão da probabilidade 
de que ocorra a infecção. As feridas fo-
ram classificadas em: limpa, limpa conta-
minada, contaminada e suja). O índice de 
infecção para qualquer ferida cirúrgica é 
de aproximadamente 5%. Outros fatores 
que também influenciam na infecção no 
foco de fratura são o tempo de cirurgia, o 
local operado, profilaxia antibiótica e se 
houve tricotomia recente na área.

CICATRIZAÇÃO

A cicatrização de ferimentos é um pro-
cesso biológico preferencial que restau-
ra a continuidade do tecido após uma le-
são. É uma combinação de ventos físicos, 
químicos e celulares que restauram o te-
cido ferido ou o substituem por colágeno. 
O processo cicatricial inicia-se assim que 
ocorre a ferida e são divididos em quatro 
estágios: inflamação, desbridamento, re-
paro e maturação.

FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO

Animais mais velhos tendem a cicatrização 
mais lentamente (por conta de doenças 

associadas), animais desnutridos e com 
proteínas abaixo de 1,5g/dL podem ter a 
cicatrização atrasada também, a doança 
hepática pode causar deficiências no fa-
tor de coagulação, o hiperadrenocorticis-
mo altera a cicatrização por conta da alta 
concentração de glicocorticoides no san-
gue, animais com diabetes tem retardo na 
cicatrização e maior predisposição a infec-
ções, animais com uremia 5 dias após a le-
são tambem comprometem no tempo de 
cicatrização por alterar o metabolismo ce-
lular e trajetos bioquímicos, a obesidade 
também é observada como fator de maior 
taxas de infecções nesses pacientes.

CICATRIZAÇÃO ÓSSEA

A cicatrização óssea pode ser dividida em 
direta (calo secundário, biológico) ou in-
tramembranosa (calo primário, obtido 
apenas cirurgicamente). A cicatrização 
óssea direta é subdividida em fases: he-
matoma, inflamação, fibrosa, ossificação 
e remodelamento, a duração do tempo 
de consolidação óssea depende de vários 
fatores, como idade, estado fisiológico do 
animal, uso de bandagem tipo de técnica 
cirúrgica usada no tratamento da fratura, 
tipo de implante usado etc.

RESUMO PRÁTICO
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