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Introdução

As claudicações representam uma das principais 
causas de dor e desconforto para os bovinos, alem das 
perdas econômicas que podem atingir cifras 
expressivas. [1]

A hiperplasia interdigital é uma reação 
proliferativa da pele e subcutâneo da região interdigital, 
com a neoformação de um tecido de consistência firme,
que ocupa parte ou toda a extensão do espaço 
interdigital. Pode ser uni ou bilateral sua ocorrência é 
mais freqüente no membro posterior, sobretudo em 
animais adultos e pesados. [1]

As lesões mostram características de inflamação 
subaguda ou crônica com hiperqueratose, sendo que a 
pele pode estar espessada até 16mm. [1]

Dentre as causas mais comuns estão: a irritação 
crônica provocada por inflamação na região interdigital 
ou crescimento excessivo da parede axial do digito, 
conformação anormal das unhas (unhas muito abertas), 
acumulo excessivo de gordura subcutânea no espaço 
interdigital e a origem de ordem genética. [1]

A claudicação é eventual e depende do tamanho da 
lesão ou da presença de infecções secundárias 
associadas à compressão aplicada aos dígitos afetados. 
Pequenas lesões não produzem interferências 
mecânicas nem causam claudicação. [1]

As lesões extensas podem interferir no movimento 
das unhas e, quando acompanhadas de infecções, 
ulceras e necrose, produzem um exudato fétido 
característico. [1]

A umidade local permanente pode favorecer a presença 
constante de miíase, que pode contribuir para destruir a 
face axial do estrato córneo, com exposição e granulação 
da derme ungueal. [1]

Os casos mais simples em geral não necessitam 
tratamento e o problema é exclusivamente estético. As 
lesões extensas que se mostram sensíveis à palpação ou 
estão infectadas dificultando a locomoção e geralmente 
produzindo claudicação, devem ser removidas 
cirurgicamente.
   

Toda a massa tumoral se diferencia claramente do tecido 
fisiológico e deve ser retirada por completo para não haver 
a possibilidade de metástase.

Objetivou-se ensinar a técnica cirúrgica da remoção de 
Hiperplasia interdigital para alunos de graduação do sétimo 
período de Medicina Veterinária.

Material e métodos

Alunos Envolvidos

Os alunos do sétimo período do curso de Medicina 
Veterinária/UFRPE foram os envolvidos nos
procedimentos, e dois foram escolhidos para auxiliar 
diretamente na cirurgia.



Animal Submetido á Cirurgia

Foi realizada a cirurgia em uma vaca da raça 
Girolando, de produção leiteira da Fazenda Três 
Lagoas situada no município de Itabaiana-Pb.

Considerações pré-operatórias

A vaca, após jejum de sólidos de 24h e 12h de 
líquidos, foi sedada com Cloridrato de Xilazina-
Rompun® (0,05mg/kg IV) momentos antes do 
procedimento cirúrgico e contida com cordas em 
decúbito lateral com o membro comprometido para 
cima, lavado o pé com água e sabão, aplicado anti-
séptico no local e colocado o torniquete de borracha na 
região metacarpiana.

Material

Os materiais utilizados para a realização da cirurgia 
foram: cordas, cabrestos, anti-sépticos (clorexidine 
iodo povidona), seringas e agulhas descartáveis, 
anestésico local (lidocaína) e medicação pré-anestésica 
Cloridrato de Xilazina- Rompun®, instrumental
cirúrgico básico, e luvas cirúrgicas.

Procedimentos Anestésicos

 A cirurgia foi realizada com o animal em decúbito 
lateral, com o uso de Cloridrato de Xilazina- Rompun®

na dose de 0,05mg/Kg. Além disso, foi estabelecida 
anestesia regional intravenosa (Bier) injetando-se 
aproximadamente 20ml de lidocaína a 2%, na veia 
digital dorsal comum, alem do bloqueio interdigital 
local circular ao fibroma [2]. 

Procedimento Cirúrgico

Fixou-se a massa fibrosa com uma pinça e removeu 
por meio de duas incisões elípticas longitudinais ao 
longo de toda a extensão da lesão, juntamente com o 
excesso de tecido adiposo que se encontrava 
profundamente ao calo, após a retirada executou-se a 
cauterização a ferro quente.

Procedimentos pós-operatórios

 Aplicou-se bandagem compressiva para proteção e 
hemostasia juntamente com pasta composta de sulfato 
de cobre e ganadol®.

Administrou-se também antibióticos, 
antiinflamatórios e analgésicos. 

Resultados e Discussão

 É de suma importância para a formação do Médico 
Veterinário o domínio dos procedimentos técnicos 
envolvidos na cirurgia, tendo em vista a incidência de tais 
casos prejudicando a produtividade assim como a 
qualidade do leite.

Aulas práticas para a formação do Médico Veterinário 
são de grande relevância. Pois estas atividades têm como 
objetivo fornecer vivência prática, tendo em vista um 
embasamento teórico anteriormente lecionado.

Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a 
interação entre profissional e proprietários, além de 
aprender sobre os procedimentos cirúrgicos e fatores 
importantes relacionados ao pré-operatório e pós-
operatório de cirurgias em geral e desta especificamente. 
Corroborando com Fróes Burnham [3] e Young [4] 
afirmam que o processo de formação não ocorre somente 
na escola. Acontece em múltiplos espaços, assim como são 
múltiplas as aprendizagens que ocorrem em cada um desses 
espaços.
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