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1. RESUMO 

O trabalho será baseado na análise dos procedimentos realizados em um capril 

localizado no município de Porto Feliz, na cidade de São Paulo, onde médico 

veterinário inovulou embriões congelados em 67 cabras sem raça definida (SRD). 

Após, será feito um levantamento dos dados até o sexto mês de pós-operatório, 

visando averiguar a incidência de hérnias, além de ser proposto de forma breve a 

correção atualmente mais utilizada para as hérnias incisionais, segundo 

embasamento literário, sendo elaborada conclusão unindo fatores de risco e possíveis 

causas da incidência. 

2. INTRODUÇÃO 

O mercado da caprinocultura e dos produtos provenientes de sua criação, como 

carne, leite e derivados e pele, tem apresentado um elevado crescimento mundial, o 

que mostra a importância do aprimoramento da aplicação de técnicas de reprodução 

assistida, visando assim, o aumento da eficiência reprodutiva e produtividade dos 

rebanhos. 

Devido a algumas das técnicas utilizadas para a Transferência de Embriões 

(TE) serem cirúrgicas, podem ocorrer complicações no pós-operatório, como por 

exemplo, o surgimento de hérnias incisionais, afetando o futuro desempenho 

reprodutivo das fêmeas acometidas, que só poderão voltar a emprenhar ou serem 

inovuladas após correção da hérnia. 

Ao tentar esclarecer as possíveis causas da ocorrência de hérnias pode-se 

visar a redução da incidência através da correção do manejo, da técnica, do pós-

operatório, dentre outros, podendo assim, diminuir o estresse ao qual os animais são 

submetidos, o que além de melhorar o desempenho reprodutivo, aumenta a produção 

dos criadores e reduz os gastos com procedimentos corretivos. 

3. OBJETIVOS 

O trabalho pretende correlacionar a técnica cirúrgica, os protocolos de 

sincronização do estro, os fios de sutura, os manejos de pós-operatório, a raça, a 

idade e o peso corporal dos animais avaliados, com as possíveis ocorrências de 

hérnias incisionais secundárias aos procedimentos laparoscópicos realizados para a 

inovulação de embriões congelados em cabras SRD. 
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4. METODOLOGIA 

Através de prévia revisão bibliográfica, serão compilados os principais aspectos 

e dados referentes às hérnias incisionais, procedimentos laparoscópicos, manejos pré 

e pós-operatórios adequados, assim como condição física adequada dos animais. 

O trabalho será baseado na análise dos procedimentos realizados em um capril 

localizado no município de Porto Feliz, na cidade de São Paulo, onde veterinário 

especializado realizou a inovulação de embriões congelados em 67 cabras SRD. 

Será feito um levantamento dos dados referentes aos animais até o 6º mês de 

pós-operatório, visando averiguar qual a incidência de hérnias durante este período. 

Após, será proposto de forma breve a correção atualmente mais utilizada para 

as hérnias incisionais, segundo embasamento literário. 

Ao término das pesquisas será elaborada conclusão unindo fatores de risco e 

possíveis causas da incidência de hérnias. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo levantamento de dados, as 67 cabras SRD que foram inovuladas com 

embriões congelados tinham 14 (+/- 2) meses de idade e peso de 45 (+/- 0,800) Kg. 

O manejo alimentar dos animais durante o pré-operatório foi feito através do 

fornecimento de Feno de Crost-Cross e Feno de Aveia à vontade e 150 

gramas/ração/animal/dia, aumentando-se 100 gramas/dia no pós-operatório. 

 As cabras passaram por protocolo para sincronização de estro (D0= Inserir 

CIDR + 3ml Benzoato de Estradiol; D6= 2ml de Prolise; D7= Retirar CIDR; D8= 

Lutropin; D9=Ovulação; D17= Inovular), e quando na data ideal, foram anestesiadas 

com Xilazina 2% (1ml/animal/IM). Nos procedimentos laparoscópicos, foram utilizados 

para os pontos Internos, o fio Categute Cromado número zero e realizada sutura em 

X, e para os pontos externos, o fio de Nylon agulhado número 2.0 e realizada sutura 

de Colchoeiro. 

Foi oferecido suporte de médico veterinário no pré e pós-operatório, assim 

como analgésicos, antibióticos e limpeza e desinfecção da ferida cirúrgica até 

completo fechamento da mesma. 

A técnica laparoscópica apresenta um bom custo-benefício, se for considerada 

a relevante economia feita no pós-operatório devido a mais rápida cicatrização e 

consequente redução nos gastos com medicamentos, fios de sutura e problemas 

secundários ao procedimento. 
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Também chamada de semicirúrgica, essa técnica consiste em realizar três 

pequenas punções na cavidade abdominal próximo ao úbere, onde são introduzidos 

a pinça atraumática, o endoscópio e a sonda de lavagem (PAULA et al., 2008). 

Inovulação é um termo técnico proposto por BEATTY (1951) e consiste na 

deposição do embrião no útero da receptora. 

As hérnias incisionais são adquiridas quando há ruptura de uma cavidade 

fechada por meio de cirurgia (RAISER, 1999; SMEAK, 2002). Elas podem ser agudas, 

até o sétimo dia de pós-operatório, ou crônicas, notadas semanas ou anos mais tarde 

(RAISER, 1999; SMEAK, 2002). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Das 67 cabras do estudo, 21 adquiriram a hérnia incisional (representando 

31%), e apresentaram-na após o sétimo dia de pós-operatório, sendo assim 

classificadas, segundo RAISER (1999) e SMEAK (2002), como hérnias crônicas. 

Por não ocorrer remissão ou a cura espontânea, o único tratamento existente 

para as hérnias é a cirurgia (LAWNICZAK et al., 2011). As opções para o reparo das 

hérnias abdominais incluem a redução aberta por meio de sutura primária, reparo 

aberto com tela protésica e mais recentemente o reparo laparoscópico com fixação 

intraperitonial de tela. (JUNGE et al., 2009). 
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