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Sclerotherapy with formaline 4% in varicus via in the vestible and vaginal mucosa in a mare.
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RELATO DE CASO

Veias varicosas são estruturas vasculares

tortuosas, que se desenvolvem principalmente

durante o estro e gestação. No entanto, existem

relatos de éguas que desenvolveram esta

alteração vascular em outras fases do ciclo

estral. Foi atendido no Hospital Veterinário de

grandes animais, UNIFENAS, uma égua de

aproximadamente 7 anos de idade, com

histórico de sangramento vaginal crônico.

Durante o exame físico não foram encontradas

alterações, além das mucosas pálidas. Desta

forma solicitado um hemograma, onde os

achados demonstraram um quadro de anemia

microcítica hipocrômica. Com o auxílio de um

vaginoscópio, foi possível observar a presença

de veias tortuosas e dilatadas, medindo

aproximadamente 1 centímetro de diâmetro no

teto vaginal e vestíbulo, além disso nestes

mesmos locais haviam vasos que apresentavam

rompimento da sua parede, o que ocasionou

focos de hemorragias (FIG. A e B).

Sendo assim, foi indicado uma terapia

esclerosante. Onde foi adaptado um scalp

número 25-G, em uma das extremidades de

uma pipeta plástica para inseminação artificial

de equinos e na outra extremidade foi acoplada

uma seringa de 10 ml, contendo formalina na

concentração de 4%.

Uma vez criado este prolongador, foi realizada

a exposição do canal vaginal com auxílio de

um espéculo de 3 lâminas e assim foi realizada

as aplicações intravasculares nos vasos mais

calibrosos da vagina e vestíbulo (FIG. C).

No dia seguinte foi realizada uma nova

avaliação, com auxílio do espéculo vaginal,

onde foi constatada a regressão das varicoses e

também ausência de pontos de hemorragia.

(FIG. D). Uma semana após a égua recebeu

alta e encontra-se recuperada.
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