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Introdução

A mandíbula é um osso móvel e devido à variedade 
de inserções musculares, oferece aspecto peculiar 
quanto à possibilidade de fragmentação óssea em 
alguns tipos e locais de fratura [1].

As fraturas de mandíbula têm como principal 
etiologia os traumatismos geralmente causados por 
atropelamento, quedas e brigas, mas processos 
patológicos (neoplasia, doenças metabólicas, infecção) 
e extração dentária também podem causar a ruptura do 
osso [2]. A luxação da articulação temporo-mandibular 
(ATM) é causada pelo deslocamento do côndilo, pode 
ser uni ou bilateral e estar ou não associada à fratura. 
Os principais achados clínicos consistem em alteração 
da oclusão dentária, dor na região da articulação 
afetada e limitação dos movimentos mandibulares. É 
mais comum em gatos e frequentemente ocorre 
unilateralmente e na direção rostrodorsal. O 
diagnóstico é clínico e confirmado por exames 
radiográficos [3].

No que se refere à presença de um ferimento externo 
comunicante, a fratura pode ser fechada ou exposta, 
sendo que esta última está mais sujeita à contaminação 
e a complicações. A maioria das fraturas mandibulares 
são expostas, podendo ser uni ou bilaterais [4].

O paciente deve ser primeiro estabilizado, e então
avalia-se o trauma facial. Esta avaliação se torna difícil 
sem sedação prévia, já que estes animais geralmente 
sentem dor, e muitos animais vão precisar de anestesia
geral para uma avaliação completa [2, 4].

Os princípios básicos da reparação das fraturas dos 
ossos da mandíbula devem obedecer aos seguintes 
fatores para que se estabeleça a consolidação óssea 
perfeita: alinhamento oclusal, estabilidade adequada, 
ausência de danos em tecidos moles e duros, 
preservação da dentição e retorno imediato da função 
[5]. Um número variado de fraturas pode ocorrer no
corpo mandibular, e o melhor método de fixação pode 
incluir: fio de aço inoxidável, pinos intramedulares, 

placas metálicas ósseas, ou combinações de alguns dos 
métodos [1,4]. Focinheiras são uma boa opção para o 
reparo de algumas fraturas unilaterais onde não existe 
dentes em oclusão [1] e as focinheiras simples de fita/faixa 
são comumente usadas em muitas fraturas de diáfise [6]. A 
coaptação externa na forma de uma focinheira de 
esparadrapo, cuja face adesiva fica voltada para o lado 
externo e se unirá com a face adesiva de outra fita, 
reforçando assim o procedimento, porém não proporciona 
uma fixação rígida. É desta maneira que se passa uma fita 
ao redor do focinho, e outra que sai da lateral desta 
primeira, passando atrás das orelhas, e retornando pela 
outra lateral [4].

A focinheira mantém a redução da fratura, ao manter 
intertravados os dentes caninos superiores e inferiores. O 
propósito primário é manter os dentes em oclusão e reduzir 
o movimento mandibular [1,7].

A colocação de focinheira na mandíbula e maxila em 
conjunto fornece estabilidade médio-lateral a mandíbula 
através da interdigitação do dente canino, e a estabilização 
do plano vertical através de simples limitação da 
movimentação [6] e funcionam de maneira satisfatória se os 
tecidos moles estiverem sadios e se há bom potencial de 
consolidação das fraturas [1]. As lesões de tecido mole das 
regiões facial ou mandibular podem ainda complicar a 
colocação da focinheira [6]. As focinheiras de fixação 
primária são mais úteis para as fraturas estáveis do corpo, 
nas regiões média e caudal [6] e não são adequadas para 
fraturas rostrais, nem são indicadas para uso em cães de 
raça braquicefálicas e gatos [1, 2, 6, 7]. Normalmente é 
aplicada sob sedação ou anestesia geral [4, 6], sem 
intubação oral, lembrando que se a nutrição oral for 
mantida é necessário deixar intervalo entre os incisivos 
superiores e inferiores, que seja suficiente para a extensão 
da língua (0,5 a 1,5 cm), para que o animal possa lamber o 
alimento (pastoso) e a água [4]. Um tubo de seringa de 1 a 
3 ml pode ser usado como bloqueador de mordedura 
durante a aplicação da focinheira [6].

A focinheira pode permanecer por meses no animal, 
contanto que haja higienização da pele, do contrário haverá 



uma dermatite de contato. Podem também, por 
restringir os movimentos, ser uma técnica adicional de 
outros métodos, como, por exemplo, dos fios 
ortodônticos interdental [4]. Normalmente são 
removidas com 4 a 8 semanas [4], sendo que a fixação 
por 3 a 4 semanas é adequada em muitas fraturas do 
terço médio do corpo da mandíbula especialmente em 
pacientes imaturos [6].

A técnica de fixação por focinheira de fita também 
pode ser usada para auxiliar a estabilização da 
articulação luxada após redução [5].

O objetivo deste trabalho é relatar o uso da
focinheira de fita em um gato com luxação da 
articulação temporo-mandibular e fratura de mandíbula 
após modificações para se adequar melhor à 
conformação facial deste. 

Material e Métodos
Foi atendido no Hospital Veterinário da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (HOVET-
UFRPE), no dia 07 de maio de 2009, um felino, SRD, 
oito meses, que havia sido atropelado no dia anterior. O 
animal foi atendido por outro veterinário no dia do 
acidente, que realizou soroterapia e encaminhou para a 
UFRPE com suspeita de fratura mandibular. Ao ser 
atendido no HOVET, o animal apresentava-se magro, 
prostrado, e incapaz de realizar movimentos 
mandibulares. Ao exame físico percebeu-se que o 
animal estava desidratado, apresentava sialorréia com 
rastros de sangue, mucosas levemente hipocoradas e 
tempo de perfusão capilar de aproximadamente 2,5
segundos. Ao ser feita a palpação inicial da mandíbula, 
não foi possível sua fácil movimentação. O animal foi 
encaminhado para o setor de radiodiagnóstico, onde 
foram realizadas radiografias nas projeções lateral e 
ventro-dorsal com a boca aberta, e observou-se fratura 
do ramo esquerdo da mandíbula e luxação da ATM. O 
animal foi então sedado, e foi realizada manipulação da 
mandíbula. Nesse momento foi confirmada a 
localização da fratura pela palpação das bordas do osso 
mandibular e foi feita a redução da luxação da ATM.

Realizou-se então a coaptação através do uso de uma 
focinheira de fita, modificando a disposição das tiras de 
esparadrapo de forma que pudesse ser adaptada para o 
paciente felino. Desta forma, foram adicionadas duas 
passadas ao redor da cabeça e uma ao redor do pescoço
em forma quase de coleira, às quais se uniram as faixas 
ao redor do focinho com faixas transversas. Na 
primeira semana foram utilizadas ainda “luvinhas” e 
colar elizabetano para que o paciente não pudesse 
tentar retirar a focinheira de esparadrapo. Durante a 
colocação da focinheira, decidiu-se deixar a segunda e 
terceira faixa vertical com a face adesiva em contato 
com o animal para diminuir a possibilidade do gato 
conseguir deslizar a focinheira e retirá-la. Foi prescrito 
Enrofloxacina e Cetoprofeno. O paciente retornou a 
cada oito dias para reavaliação e troca da focinheira. A 
focinheira foi retirada definitivamente após 40 dias 
quando foi observada a cicatrização óssea.

Resultados e Discussão
A escolha do uso da focinheira de esparadrapo, neste 

caso, foi devido ao local da fratura e a dificuldade que este 
apresentaria para a utilização de outros métodos de fixação 
interna, como uso de polimetilmetacrilato ou pinos. Além 
disso, a focinheira de fita é uma boa auxiliar após redução 
de luxação, como mencionado por Marretta [5].

Apesar do relatado por Chagas [1], Bubenik [2],
Piermattei & Flo [6] e Bubenik [7], as modificações 
realizadas na colocação da focinheira, permitiram sua 
permanência durante o tempo necessário no animal. A 
colocação de parte da face adesiva da fita em contato com 
o animal, ao contrário do citado por Amaral [4] teve 
melhor resultado nesse caso, embora exigisse maior 
cuidado e limpeza ao trocar a focinheira semanalmente. A 
adição de segmentos extras ao topo da cabeça e quase ao 
redor do pescoço, além da utilização de parte da porção 
adesiva para auxiliar na fixação foram as alterações 
encontradas em relação aos modelos demonstrados por 
Amaral [4] e Piermattei & Flo [6]. Amaral [4] menciona a 
necessidade de se realizar a higienização da pele para evitar 
complicações como dermatite. Neste caso, decidiu-se pela 
troca periódica da focinheira, que acabava retendo 
sujidades devido à alimentação do animal. Os resultados do 
exame clínico inicial são compatíveis com luxação da ATM 
como relatado por Neves [3]. O tempo de utilização da 
focinheira foi compatível com o citado por Amaral [4], 
tendo ultrapassado somente em uma semana o período 
mencionado por Piermattei & Flo [6] para fraturas de corpo 
mandibular em pacientes jovens.
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