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Introdução

A salubridade da glândula mamária é de fundamental 
importância para a produção leiteira, todavia a mastite 
é um efeito freqüente de prejuízos para o produtor além 
de sofrimento para o animal. A pecuária caprina leiteira 
é especialmente usada como recurso de alimentação e 
fonte terapêutica a ser melhor aproveitada, despertando
interesse de pesquisadores sob os mais diversos 
aspectos [1].

Mastite é o processo de inflamação da glândula 
mamária relacionado com o nível de exposição do teto 
a patógenos por más condições de higiene, lesões, 
manejo inadequado, problemas na ordenha mecânica
ou manual. Além desses fatores, existem diferenças na 
susceptibilidade à infecção entre os animais devido às 
diferenças de idade, mecanismos de defesa naturais e
fatores genéticos [2,3]. Água, material fecal e fômites 
contaminados, se introduzidos na glândula mamária,
podem abrigar e criar populações bacterianas capazes 
de causar a afecção [4]. A mastite caracteriza-se por 
alterações físico-químicas e microbiológicas do leite, e 
pelo aumento de células somáticas. Trata-se de uma das 
mais preocupantes enfermidades do rebanho leiteiro 
capaz de ocasionar consideráveis prejuízos pela queda 
de produção láctea, pelo comprometimento das 
características do leite, além de constituir-se num 
determinante de problema de saúde pública [5,6,7].

A mastite gangrenosa é a mais agressiva forma de 
mastite resultando muitas vezes no óbito dos animais, 
quando não, na perda parcial ou total do úbere. 
Acomete principalmente as raças de aptidão leiteira no 
período pós-parto, sendo a etiologia na maioria das 
vezes provocada por bactérias. São tratados 
cirurgicamente por mastectomia favorecendo o 
restabelecimento do animal [8,9,10,11,12].

Este trabalho tem como objetivo relatar a técnica de 
mastectomia radical em uma cabra com mastite

gangrenosa para o restabelecimento do bem-estar animal.

Material e métodos

Atendeu-se na Clínica de Grandes Animais do Hospital 
Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
uma fêmea da espécie caprina, raça Saanen, com cinco 
anos de idade e pesando 60kg, criada em sistema semi-
intensivo. Em primeira entrada ao hospital, o proprietário 
relatou que o animal pariu seis meses antes e durante a 
amamentação observou a presença de sangue no leite e 
posterior endurecimento do úbere direito, sendo 
estabelecida uma antibióticoterapia sem sucesso, com 
posterior necrose e perda do teto direito. O animal retornou 
dois meses após apresentando edema severo na região do 
úbere direito, calos e secreções fétidas no úbere esquerdo. 
A Mastectomia Radical foi sugerida, e procedida no dia 
posterior.

Utilizou-se de materiais básicos de cirurgia geral, sendo 
eles diérese, hemostasia e síntese. O animal em jejum 
alimentar de 12 horas foi encaminhado ao Bloco Cirúrgico 
de Grandes Animais do Hospital Veterinário da UFRPE.

Administrou-se de sulfato de atropina (0,250mg/mL) na 
dose de 0,022mg/kg associado a cloridrato de xilazina a 
2% na dose de 0,1mg/kg, por via subcutânea para 
relaxamento muscular, sedação, evitar regurgitação e 
bradicardia. Após a anti-sepsia realizou-se o bloqueio local 
,por infiltração, da região operatória com cloridrato de 
lidocaína 2% sem vasoconstrictor.

A cabra foi posicionada em decúbito dorsal com seus 
membros em extensão contidos na calha. Instalou-se um 
acesso por venopunção jugular e administrou-se Ringer 
com Lactato gota-gota. Procedeu-se à tricotomia ampla do 
abdome pélvico. Utilizou-se anti-sepsia da área operatória 
com digluconato de clorexidina e removido com soro 
fisiológico a 0,9%. Colocou-se os campos cirúrgicos, 
limitando a área operatória.

Na mastectomia radical procedeu-se uma incisão elíptica 
ampla com segurança expondo o tecido glandular. As 
artérias e veias mamárias foram pinçadas, seccionadas e 



ligadas com polipropileno azul número 0. Realizou-se 
clivagem, ressecção do tecido mamário e do linfonodo 
supramamário em monobloco. Procedeu-se a lavagem 
do leito cirúrgico com soro-fisiológico a 0,9% em 
temperatura ambiente. Removeu-se o líquido 
sobrenadante com compressa cirúrgica. Reduziu-se o 
espaço livre com pontos simples, utilizando-se fio 
Categute cromado número 1 e as margens da pele 
foram aproximadas com pontos Donatti utilizando 
Mononylon número 0.

Após a cirurgia o animal foi encaminhado para 
período de observação na Clínica de Grandes do 
Hospital Veterinário, onde permaneceu por dois dias e 
então recebeu alta. Como tratamento foi prescrito 
Gentamicina (3mg/kg/IM/BID) durante sete dias, 
Dexametasona (20mg/animal/EV) e BactroVet Prata
aplicado na região operada.

Resultados e discussão

A mastectomia radical apresentou-se como um 
procedimento cirúrgico rápido, fácil, de fundamental 
importância para o bem-estar animal e de grande valia 
para os setores educacionais, de extensão e de 
pesquisa.

A mastite gagrenosa mostrou-se bastante agressiva 
no animal, e o peso total do úbere acometido e extraído
foi de aproximadamente 5,1 quilogramas.

Na cultura bacteriana das amostras do leite 
ordenhado no período pré-operatório foram 
identificados microorganismos como Corynebacterium 
sp., Cocobacilos Gram Negativos e Bacilos. Esses 
achados evidenciam a possível precariedade na 
higienização do local de vivência do animal, ou mesmo 
da falta de orientação do proprietário ou do ordenhador 
quanto aos fatores de risco de infecção do leite através 
do teto.

Estudos clínico-cirúrgicos vêm sendo realizados há 
vários anos em outros países, objetivando métodos 
adequados para o tratamento da mastite gangrenosa em 
cabras. Diversas técnicas foram utilizadas para operar 
parte ou total deste órgão.

O diagnóstico da mastite gangrenosa não apresentou 
dificuldade pelo aspecto clínico do órgão, pois 
realizamos um exame geral e, principalmente, da mama 
da cabra e identificamos por cultura bacteriana o agente 
etiológico na secreção do parênquima da glândula 
mamária, critérios empregados por Ruhnke   et al. [13],
Abu-Samra et al. [8] e Libera et al. [12].

No tocante ao procedimento anestésico e 
posicionamento anatômico empregado, este nos 
permitiu efetuar convenientemente todas as manobras 
cirúrgicas, entretanto, Smith & Roguinsky [14] 
trabalharam com animais em decúbito lateral.

No que concerne as observações relativas à técnica 
cirúrgica utilizada em nosso trabalho, acreditamos terem 
sido satisfatórias, pelos resultados apresentados. Fomos de 
acordo com Abu-Samra et al. [8], Libera et al. [12] e 
Ribeiro et al. [15], que realizaram a mastectomia clássica.
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Figura 1. Animal em estação, apresentando aumento de
volume da glândula mamaria.

Figura 4. Dissecação da glândula mamaria.

Figura 2. Aspecto da glândula mamária com
características inflamatórias.

Figura 5. Ressecção da glândula mamaria.

Figura 3. Animal mantido em decúbito dorsal,
visibilizando a glândula mamaria.

Figura 6. Apresentação pós cirúrgico imediato.


