
RESUMO

A caudectomia é uma técnica cirúrgica raramente utilizada em equinos, aplicada em casos de traumas ou necroses. Foi
encaminhado para UVACZ um equino, SRD, 325 Kg, com laceração na região proximal da cauda, comissura vulvar e perfuração
na região direita do glúteo, causas desconhecidas. Como tratamento optou-se pela realização da caudectomia e reparo dos
lábios e comissura vulvares. Após sedação com Xilazina a 10% (1,1 mg/Kg) e anestesia epidural lidocaína 2%, sem
vasoconstritor, foi realizada antissepsia cirúrgica. Incisão de pele horizontal entre a segunda e a terceira vertebra coccígea,
seguida por divulsão proximal do tecido subcutâneo até a articulação inter-coccígea proximal. O sangramento de vasos
coccígeos foi controlado por meio de hemostasia com Catgut nº 0. Para o reparo das estruturas vulvares, foi realizado bloqueio
local, com lidocaína e reparação das bordas da ferida, com fio nylon nº 2-0 em padrão de sutura festonada. Mesmo fio e
padrão de sutura foram empregados na pele do coto da cauda. Os curativos eram diários com solução fisiológica a 0,9%,
clorexidine degermante 2%, iodo degermante 2%. Na perfuração do glúteo foi utilizado açúcar cristal, pomada antibiótica
(bacitracina e neomicina) e óleo de aroeira, também usado na ferida cirúrgica da caudectomia. Foi aplicado soro antitetânico;
antibioticoterapia a base de penicilina benzatina 40000UI/Kg, IM, a cada 48 horas, totalizando três aplicações; anti-
inflamatório não esteroidal (Fenilbutazona) na dose de 4.4 mg/Kg a cada 24 horas, durante quatro dias. Animal apresentou
excelente resposta cicatricial das áreas afetadas e após dez dias foram retirados os pontos de pele (Figura 1).
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ABSTRACT

Caudectomy is a surgical technique rarely used in horses, applied in cases of trauma or necrosis. Equine female, SRD, 325 kg,
forwarded to UVACZ, with laceration in the proximal region of the tail, vulvar lips and commissure; and perforation of the
gluteus, unknown causes. As a treatment, a caudectomy and repair of the vulvar lips and commissure were realized. After
sedation with 10% xylazine (1.1 mg / kg) and 2% lidocaine epidural anesthesia, without vasoconstrictor, surgical antisepsis was
performed. Horizontal skin incision between the second and third coccygeal vertebrae, followed by proximal divulsion of the
subcutaneous tissue up to the proximal inter-coccygeal joint. Bleeding from coccygeal vessels was controlled by means of
hemostasis with Catgut No. 0. For the repair of vulvar structures, local block was performed with lidocaine and repair of the
injured edges with nylon thread 2-0 in a festooned suture pattern. The same thread and suture pattern were used on the skin
of the tail stump. The dressings were daily with 0.9% saline solution, chlorhexidine degermante 2%, iodine degermante 2% In
the gluteal perforation, crystal sugar, antibiotic ointment (bacitracin and neomycin) and mastic oil, also used in the surgical
wound of caudectomy, were used. . Anti-tetanus serum was applied; antibiotic therapy based on benzathine penicillin 40000UI
/ Kg, IM, every 48 hours, totaling three applications; non-steroidal anti-inflammatory drug (Phenylbutazone) at a dose of 4.4
mg / kg every 24 hours for four days. Animal showed excellent healing response in the affected areas and after ten days the
skin stitches were removed (Figure 1).
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Figura 1: Evolução cicatricial das regiões acometidas e tratadas. A: Imagem do dia em que o animal chegou para atendimento na Unidade de Vigilância
Ambiental e Controle de Zoonoses; B: Processo cicatricial, com 15 dias de tratamento; C: Animal após 30 dias de tratamento e D: animal com 45 dias de
tratamento, sem apresentar maiores intercorrências clínicas e estéticas.


