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RESUMO 

RODRIGUES, Luan Aragão. Avaliação dos parâmetros inflamatórios em asininos (Equus 

asinus africanus) submetidos a orquiectomia. 2019. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ciência 

Animal) – Programa de Pós-graduação em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), Mossoró-RN, Brasil, 2019. 

 

 

Objetivou-se avaliar os parâmetros inflamatórios em asininos (Equus asinus africanus) submetidos 

a técnica de orquiectomia fechada pelo acesso escrotal e por uma nova abordagem (paraescrotal). 

Foram utilizados doze asininos divididos em dois grupos: grupo 1(GI) realizou a técnica de 

orquiectomia através do acesso cirúrgico paraescrotal e, grupo 2 (GII) foi realizada a técnica de 

orquiectomia pelo acesso escrotal (convencional). As avaliações pós-operatórias consistiram em 

avaliação macroscópica da ferida cirúrgica, parâmetros hematológicos e do líquido peritoneal, que 

ocorreram em ambos os grupos nos momentos (M): M0 (antes do procedimento cirúrgico), e os 

demais momentos após a cirurgia, M12 (doze horas), M24 (vinte e quatro horas), M48 (quarenta e 

oito horas), M72 (setenta e duas horas), M8D (oito dias) e M16D (dezesseis dias). As feridas 

cirúrgicas foram avaliadas de acordo com o sangramento e a intensidade do edema escrotal. Foram 

realizados exames hematológicos, físico-químicos e bioquímicos do líquido peritoneal. As técnicas 

utilizadas não geraram resposta inflamatória sistêmica importante a ponto de serem detectadas pelo 

leucograma e dosagem do fibrinogênio. No líquido peritoneal não foram observadas diferenças 

entre os grupos. A técnica paraescrotal proposta exigiu maior tempo de cirurgia, porém promoveu 

menor sangramento, menor edema e cicatrização mais rápida. 

 

Palavras-chave: inflamação, jumentos, líquido peritoneal, abordagem cirúrgica, castração. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

RODRIGUES, Luan Aragão. Evaluation of inflammatory parameters in donkeys (Equus asinus 

africanus) submitted to orchiectomy. 2019. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – 

Programa de Pós-graduação em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), Mossoró-RN, Brasil, 2019. 

 

 

The aim of this study was to evaluate the inflammatory parameters in donkeys (Equus asinus 

africanus) submitted to closed orchiectomy technique by scrotal access and a new approach 

(paraescrotal). Twelve donkeys were divided into two groups: group 1 (GI) performed the 

orchiectomy technique through the para-scrotal surgical access and group 2 (GII) performed the 

orchiectomy technique using the scrotal access (conventional). Postoperative evaluations consisted 

of macroscopic evaluation of the surgical wound, hematological parameters and peritoneal fluid, 

which occurred in both groups at moments (M): M0 (before the surgical procedure), and the other 

moments after surgery, M12 ( twelve hours), M24 (twenty four hours), M48 (forty eight hours), 

M72 (seventy two hours), M8D (eight days) and M16D (sixteen days). Surgical wounds were 

evaluated according to bleeding and scrotal edema intensity. Hematological, physicochemical and 

biochemical examinations of the peritoneal fluid were performed. The techniques used did not 

generate an important systemic inflammatory response to the point of detection by leukogram and 

fibrinogen dosage. In peritoneal fluid no differences were observed between groups. A para-scrotal 

technical proposal requires longer surgery, but promotes less bleeding, less edema and faster 

healing. 

 

Keywords: inflammation, donkeys, peritoneal fluid, surgical approach, castration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os jumentos, ou asininos, são utilizados em substituição ao cavalo em trabalhos pesados 

como carregar peso e trilhar por terrenos irregulares, principalmente na região nordeste em especial 

no Rio Grande do Norte. Eles possuem uma função na agricultura de subsistência e no trabalho em 

pequenas propriedades, isso devido a suas características peculiares como força, rusticidade e 

resistência, essas características também os tornam resistentes ao clima quente e a escassez de 

alimentos (MARQUES et al., 2013). 

No último levantamento feito pelo IBGE (2012), o rebanho de asininos no Brasil é de 

aproximadamente um milhão de animais sendo que 90% deste rebanho está no Nordeste. Essa 

população de animais constitui um problema, uma vez que, os jumentos estão sendo submetidos a 

trabalhos exaustivos, sofrendo maus tratos, abandonados nas ruas e estradas, o que pode causar 

acidentes com vítimas fatais, colocando em risco tanto a vida do asinino como a das pessoas 

(SOUSA, 2012).  

A orquiectomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em equídeos (OWENS 

et al., 2018) e consiste na remoção dos testículos, que são responsáveis por produzir a maioria da 

testosterona do corpo, o objetivo é interromper a produção deste hormônio (KILCOYNE et al., 

2013) em animais que não serão utilizados como reprodutores e eliminar o comportamento sexual 

masculino. A remoção da fonte primária de andrógenos nos equídeos, promove maior docilidade e 

facilidade de manejo, é isso que os criadores buscam na maioria das vezes bem como também evitar 

que os animais realizem manobras arriscadas para cobrir fêmeas. Outro fator que fortalece a técnica 

de orquiectomia é o melhoramento genético dos animais, tirando de atividade sexual aqueles que já 

não são aptos, e no caso dos asininos no nordeste a técnica auxilia no controle populacional dessa 

espécie tendo em vista que ela está sendo pouca utilizada (FINGER et al., 2011; SILVA-

MEIRELLES et al., 2017). 
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Várias técnicas de orquiectomias têm sido desenvolvidas e aplicadas, cada uma com 

indicações e desvantagens que, o médico veterinário em conjunto com o proprietário, devem 

analisar, optando pelo procedimento mais adequado ao animal e às possibilidades econômicas, o 

veterinário deve analisar esses fatores com responsabilidade e bom senso (SOARES, 2009). A 

técnica escolhida deve ser influenciada pela experiência profissional do veterinário e pelo 

comportamento do animal, geralmente os equídeos permitem palpação escrotal sem sedação e são 

os principais candidatos à orquiectomia em posição quadrupedal (FINGER et al., 2011). 

Três técnicas cirúrgicas são comumente usadas para castração equídea: aberta, na qual a 

túnica vaginal parietal é incisada; fechada que é realizada com a túnica vaginal intacta recobrindo 

testículos e funículo espermático; e semifechada onde a incisão é feita na extremidade cranial da 

túnica vaginal permitindo que parte da vasculatura espermática seja exposta através da incisão 

(ROSANOWSKI et al., 2018). Para tal, duas abordagens são mais utilizadas, o acesso escrotal ou 

inguinal, contudo, a incisão pode ser suturada ou deixada aberta para cicatrizar por segunda 

intenção, porém por mais simples que seja a orquiectomia pode trazer riscos derivados de alguns 

fatores (OMAR et al., 2013).   

Segundo Silva et al. (2009) na escolha do procedimento cirúrgico a ser empregado para 

orquiectomia, recomenda-se atentar ao desejo do proprietário, ao método de contenção, às 

condições ambientais e aos possíveis problemas e complicações. Será considerado melhor o 

procedimento que causar menos estresse e menos intercorrências pós-operatórias. 

A orquiectomia pode ocasionar uma série de complicações, tais como: abscesso abdominal 

(Carvalho et al., 2017), edema, infecção, hemorragia, cólica, eventração ou evisceração, peritonite, 

trauma peniano e comportamento sexual persistente (OWENS et al., 2018). Devido isto, técnicas 

cirúrgicas e protocolos pré-operatórios vem sendo desenvolvidos com intuito de auxiliar a 

recuperação desses animas e diminuir as complicações. 

A escolha da técnica cirúrgica é um dos fatores mais importantes para o surgimento de 

complicações. Autores estudaram 324 cavalos submetidos a orquiectomia de rotina e observaram 
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que os animais que foram castrados pela técnica semifechada tiveram 23,4 % de complicações pós-

operatórias, ou seja, uma maior taxa quando comparado aos que foram submetidos a técnica 

fechada que obtiveram 6,1% (KILCOYNE et al., 2011). 

Já Omar et al. (2013) em estudo com diferentes técnicas cirúrgicas de orquiectomia em 

jumentos, observaram complicações pós-operatórias nos diferentes grupos, sendo no grupo I, no 

qual foi realizada a técnica aberta com cicatrização por segunda intenção, observou-se edema, 

hemorragia e secreção escrotal persistente por uma semana. No grupo II foi realizada a mesma 

técnica do grupo I, sendo que foi realizada a sutura da bolsa escrotal, já no grupo III, realizou-se a 

ablação unilateral do escroto e a incisão foi suturada. Nos grupos I e II, os autores observaram 

edema no escroto e na área circundante, que atingiram o abdome e umbigo, resultando em pressão 

sobre a uretra e prepúcio, causando assim, dificuldade urinária nos três primeiros dias de pós-

operatório. Desta forma, pode-se perceber com os trabalhos expostos que a abordagem cirúrgica 

constitui um fator de suma importância para o sucesso do pós-operatório. 

Dentre as complicações existentes e diante de uma castração, tecidos envolvidos sofrem um 

traumatismo cirúrgico intenso, a resposta inflamatória gerada fisiologicamente consiste em um 

evento complexo envolvendo e promovendo interações entre os numerosos mediadores 

inflamatórios hormonais, imunológicos e metabólicos. O objetivo final desses mecanismos é 

adaptar o organismo aos tecidos traumatizados e auxiliá-lo no processo de cura (DI FILIPPO et al., 

2014).  

Um dos parâmetros indicativos de processo inflamatório, é a análise do líquido peritoneal 

que permite o diagnóstico precoce da inflamação, evitando consequentemente problemas após a 

cirurgia. Amostras sequenciais permitem avaliação mais adequada dos aumentos e reduções na 

atividade inflamatória (DI FILIPPO, 2016).  O líquido peritoneal tem função de lubrificar e dar 

proteção a cavidade abdominal, ajuda a reduzir o atrito entre os órgãos e os auxilia na 

movimentação durante a digestão, é um líquido formado de eletrólitos e pH semelhantes ao plasma 

(BARROS et al., 2018). 
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A avaliação do líquido peritoneal é de extremo auxílio para estabelecer um adequado 

diagnóstico, prognóstico e terapia clínica ou cirúrgica do paciente, pois em alguns casos outros 

exames feitos e analisados isoladamente mostram-se inconclusivos. O líquido peritoneal é um 

reflexo do estado fisiológico ou patológico das superfícies mesoteliais viscerais ou parietais do 

peritônio, tendo em vista que o líquido está em contato direto com essas superfícies (LOURO et al., 

2006).  

É importante avaliar as mudanças no organismo que são causadas pelo procedimento 

cirúrgico, principalmente os parâmetros e marcadoras que indicam inflamação, o exame 

hematológico auxilia no diagnóstico da inflamação e infecção recorrente. Embora não forneça 

informações específicas, podem auxiliar também no prognóstico do paciente (ORSINI, 1991; 

LUNA, 1994).  

Animais que estão passando por um pós-cirúrgico apresentam comumente maior nível 

proteico já que a concentração plasmática de proteínas na fase aguda é diretamente proporcional ao 

grau de lesão tecidual ou de inflamação (WICHER & DIEPPE, 1985; GRUYS et al., 1994). O 

fibrinogênio é a proteína plasmática mais frequentemente analisada, porém não é a principal 

proteína na fase aguda dos animais (GODSON et al., 1996). O fibrinogênio está relacionado com 

presença de infecção, inflamação ou algum trauma cirúrgico, injúrias teciduais, entre outras. Além 

disso, sua análise é de fácil avaliação, baixo custo e resultados rápidos (BARROS et al., 2018). 

Os aspectos macroscópicos da ferida cirúrgica também constituem uma forma de avaliar a 

presença de inflamação, uma vez que, nesse estudo foram utilizadas duas abordagens cirúrgicas 

para realização de orquiectomia. A avaliação macroscópica, como edema, intensidade de 

sangramento, presença de secreção purulenta, são fatores que muito dizem a respeito da presença de 

inflamação e infecção pós-operatórias (FINGER et al., 2011).  

Assim, nos últimos anos vem se estudando muito sobre a cicatrização de feridas, pois ela 

representa uma questão financeira e de bem-estar animal, segundo Bundgaard et al. (2018) um 



18 

 

 

estudo feito pelo sistema nacional de monitoramento da saúde constatou que os ferimentos são uma 

das razões mais comum para equídeos ser consultados por veterinários. 

Os ferimentos de pele constituem uma das principais queixas dos proprietários de equídeos, 

porém, se tratando de uma enfermidade de bom prognóstico, as feridas se mostram com uma 

potencial porta de entrada de microrganismos indesejáveis. A cicatrização de feridas é um processo 

fisiológico que inicia a partir de uma lesão que compromete a integridade tecidual, gerando uma 

solução de continuidade que atinge os planos subjacentes em diversos graus, e depende de uma 

série de reações químicas (KENT LLOYD, 1992). A cicatrização tecidual se divide basicamente em 

quatro fases: inflamação, debridamento, reparação e maturação. 

Com relação a cicatrização ela pode ser dividida em: cicatrização por segunda intenção, 

cicatrização por primeira intenção e ainda fechamento primário retardado. Dependendo do tipo de 

ferida, localização, contaminação e viabilidade do tecido (KENT LLOYD, 1992). 

Poucas informações são encontradas na literatura acerca da resposta inflamatória e acessos 

cirúrgicos de castração em jumentos, o que motivou o estudo a ser realizado. Busca-se também 

avaliar um novo método de abordagem cirúrgica e compará-lo com o acesso convencional já 

utilizado em equídeos, através de análise do sangue e da avaliação do líquido peritoneal. 

Características macroscópicas da ferida cirúrgica, tais como edema escrotal, presença de secreção e 

sangramento também serão avaliadas na comparação de ambas as técnicas. Baseado na importância 

dos asininos na região nordeste e na polêmica que envolve esses animais essa pesquisa procura 

esclarecer vários aspectos e contribuir de certa forma para um controle populacional dessa espécie. 

É bem verdade que pesquisas relacionadas a jumentos são escassas dessa forma espera-se abrir 

perspectivas para novos estudos, proporcionando, assim, uma maior atenção com esses animais que 

são de extrema importância cultural para o povo nordestino. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Avaliar os parâmetros inflamatórios em asininos (Equus asinus africanus) submetidos a 

duas abordagens cirúrgicas de orquiectomia, acesso escrotal e paraescrotal (nova abordagem). 

   

2.2 Específicos 

• Analisar macroscopicamente as características das feridas cirúrgicas e a cicatrização obtida 

nas diferentes abordagens; 

• Analisar os parâmetros hematológicos e as características bioquímicas; 

• Pesquisar as características físico-químicas e bioquímicas do líquido peritoneal. 
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 17 

RESUMO 18 

Objetivou-se avaliar os parâmetros inflamatórios em asininos (Equus asinus africanus) 19 

submetidos a técnica de orquiectomia fechada pelo acesso escrotal e por uma nova 20 

abordagem (paraescrotal). Foram utilizados doze asininos divididos em dois grupos: 21 

grupo 1(GI) realizou a técnica de orquiectomia através do acesso cirúrgico paraescrotal 22 

e, grupo 2 (GII) foi realizada a técnica de orquiectomia pelo acesso escrotal 23 

(convencional). As avaliações pós-operatórias consistiram em avaliação macroscópica 24 

da ferida cirúrgica, parâmetros hematológicos e do líquido peritoneal, que ocorreram em 25 

ambos os grupos nos momentos (M): M0 (antes do procedimento cirúrgico), e os 26 

demais momentos após a cirurgia, M12 (doze horas), M24 (vinte e quatro horas), M48 27 

(quarenta e oito horas), M72 (setenta e duas horas), M8D (oito dias) e M16D (dezesseis 28 

dias). As feridas cirúrgicas foram avaliadas de acordo com o sangramento e a 29 

intensidade do edema escrotal. Foram realizados exames hematológicos, físico-30 

químicos e bioquímicos do líquido peritoneal. As técnicas utilizadas não geraram 31 

resposta inflamatória sistêmica importante a ponto de serem detectadas pelo leucograma 32 
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e dosagem do fibrinogênio. No líquido peritoneal não foram observadas diferenças entre 33 

os grupos. A técnica paraescrotal proposta exigiu maior tempo de cirurgia, porém 34 

promoveu menor sangramento, menor edema e cicatrização mais rápida. 35 

 36 

Palavras-chave: inflamação, jumentos, líquido peritoneal, abordagem cirúrgica, 37 

castração. 38 

 39 

ABSTRACT 40 

The aim of this study was to evaluate the inflammatory parameters in donkeys (Equus 41 

asinus africanus) submitted to closed orchiectomy technique by scrotal access and a new 42 

approach (paraescrotal). Twelve donkeys were divided into two groups: group 1 (GI) 43 

performed the orchiectomy technique through the paracrotal surgical access and group 2 44 

(GII) performed the orchiectomy technique using the scrotal access (conventional). 45 

Postoperative evaluations consisted of macroscopic evaluation of the surgical wound, 46 

hematological parameters and peritoneal fluid, which occurred in both groups at 47 

moments (M): M0 (before the surgical procedure), and the other moments after surgery, 48 

M12 ( twelve hours), M24 (twenty four hours), M48 (forty eight hours), M72 (seventy 49 

two hours), M8D (eight days) and M16D (sixteen days). Surgical wounds were 50 

evaluated according to bleeding and scrotal edema intensity. Hematological, 51 

physicochemical and biochemical examinations of the peritoneal fluid were performed. 52 

The techniques used did not generate an important systemic inflammatory response to 53 

the point of detection by leukogram and fibrinogen dosage. In peritoneal fluid no 54 

differences were observed between groups. A parascrotal technical proposal requires 55 

longer surgery, but promotes less bleeding, less edema and faster healing. 56 

 57 

Keywords: inflammation, donkeys, peritoneal fluid, surgical approach, castration. 58 

 59 

Introdução 60 

No último levantamento realizado no Brasil, estimou-se que o número de 61 

asininos era de 902.716 cabeças, sendo a maior concentração no Nordeste com 90% do 62 

rebanho (IBGE, 2012). Os asininos deixados nas estradas representam um sério risco, 63 

por isso, equipes dos Departamentos de Trânsito dos estados do nordeste percorrem 64 



23 

 

 

vários quilômetros para capturar esses animais. Os animais recolhidos podem ser 65 

devolvidos aos donos, porém em casos de abandono, são levados para propriedades 66 

mantidas pelo Estado ou de ONGs, e lá ficam alojados (Sousa, 2012; Oliveira, 2019). 67 

A orquiectomia surge como principal método para realizar o controle 68 

populacional, principalmente nos lugares em que há grande aglomeração desses 69 

animais, sendo essencial para prevenir brigas entre os machos, cópulas indesejáveis e 70 

facilitar o manejo, podendo os jumentos castrados serem colocados junto com fêmeas.  71 

Segundo Ibraim et al. (2016) a orquiectomia é um dos procedimentos cirúrgicos 72 

mais realizados em equídeos e consiste na remoção dos testículos, que são responsáveis 73 

por produzir a maioria da testosterona do corpo. O objetivo desse procedimento é 74 

interromper a produção deste hormônio em animais que não serão utilizados como 75 

reprodutores e eliminar o comportamento sexual masculino (Kilcoyne et al., 2013).  76 

Dentre as complicações existentes diante de uma castração, tecidos envolvidos 77 

sofrem um traumatismo cirúrgico, a resposta inflamatória gerada fisiologicamente 78 

consiste em um evento complexo envolvendo e promovendo interações entre os 79 

numerosos mediadores inflamatórios, hormonais, imunológicos e metabólicos. O 80 

objetivo final desses mecanismos é adaptar o organismo aos tecidos traumatizados e 81 

auxiliá-lo no processo de cura (Di Filippo et al., 2014). 82 

As principais complicações da orquiectomia são abscesso abdominal (Carvalho 83 

et al., 2017), edema escrotal, infecção, hemorragia, cólica, eventração ou evisceração, 84 

peritonite, trauma peniano e comportamento sexual persistente (OWENS et al., 2018). 85 

Outro problema na castração de equídeos é o pós-operatório que exige um tratamento da 86 

ferida cirúrgica durante período prolongado em torno de 15 a 28 dias, segundo alguns 87 

trabalhos com equinos, entre eles Finger et al. (2011). 88 

Além das complicações que podem acontecer no pós-operatório da 89 

orquiectomia, o tratamento diário da ferida cirúrgica aberta na bolsa escrotal, com 90 

limpeza interna, e o tempo de cicatrização, são fatores que dificultam a realização de 91 

castrações em grandes quantidades em centros de recolhimento destes animais. A 92 

realização de curativo apenas na linha de sutura e o menor tempo de cicatrização, 93 

podem ser fatores importantes para escolha de técnica a ser realizada quando se objetiva 94 

castração de grande número de animais.  95 
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Diante do exposto, objetivou-se avaliar os aspectos inflamatórios de asininos 96 

submetidos a orquiectomia por duas abordagens distintas: paraescrotal e escrotal. 97 

  98 

Materiais e Métodos 99 

O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 100 

(CEUA) da UFERSA segundo parecer 18/2019.  Foram utilizados 12 asininos (Equus 101 

asinus africanus), machos, pesando 133,9±11,34 kg, com idade 5,5±3,67 anos. Os 102 

animais passaram por exames clínicos, hemogramas, parasitológicos e exame para 103 

diagnóstico de anemia infecciosa equina, vacinação contra raiva, e foram 104 

desverminados com fembendazol (7,5mg.kg-1, Fenzol Pasta®, Agener União, Brasil). 105 

Foram compostos de forma aleatória, dois grupos de seis asininos cada, em 106 

ambos os grupos foi realizada a técnica de orquiectomia aberta, no qual o grupo I (GI) 107 

utilizou-se a abordagem proposta (acesso paraescrotal) e o grupo II (GII) realizou-se o 108 

acesso convencional (escrotal). Ambos os grupos foram submetidos ao mesmo 109 

protocolo de antissepsia, anestesia e de pós-operatório. Os animais foram mantidos em 110 

decúbito dorsal, foram realizadas tricotomias na região dos testículos e adjacente, a 111 

antissepsia foi realizada com iodopovidona degermante (Riodeine®, Rioquímica, 112 

Brasil) e álcool 70% (Rialcool 70®, Rioquímica, Brasil).  113 

Foram cateterizadas ambas as veias jugulares, para melhor controle da infusão 114 

dos fármacos. Ambos os grupos receberam o mesmo protocolo anestésico. A medicação 115 

pré-anestésica foi detomidina (Dormiun V®, Agener União, Brasil) 1% na dose 0,02 116 

mg.kg-1 por via intravenosa (IV). Após 15 minutos, fez-se a indução com a associação 117 

de cetamina 10% na dose de 2 mg.kg-1 e diazepam 0,5% na dose de 0,05 mg.kg-1, 118 

ambos por IV, porém em seringas separadas. A manutenção anestésica foi com infusão 119 

contínua “triple drip”, associando detomidina (0,02 mg.kg-1) com cetamina 2 mg.kg-1 e 120 

éter gliceril guaiacol (EGG) 5% (100 mg.kg-1), na velocidade de 2 mL.kg.h-1. Ato 121 

contínuo, foi realizado bloqueio local intratesticular com 4mg.kg-1 de lidocaína 122 

(Xylestesin 2%®, Cristália, Brasil) em cada testículo. 123 

No GI realizou-se o acesso cirúrgico paraescrotal (Figura 1). Primeiro, 124 

identificou-se a região lateral do escroto, aproximadamente 10 a 12 cm da linha média 125 

da mesma. Deslocou-se o testículo para a região descrita acima, fez-se uma incisão na 126 

pele (em torno de 5 cm), e depois na túnica vaginal. Expôs-se o testículo e funículo 127 
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espermático. Com auxílio de pinça hemostática de Kelly, rompeu-se o ligamento da 128 

cauda do epidídimo. Em seguida, fez-se a transfixação e ligadura do funículo com o fio 129 

ácido poliglicólico número 1. Ato contínuo, fez-se a hemostasia também com o 130 

emasculador durante cinco minutos. Procedeu-se a rafia da túnica vaginal com padrão 131 

simples contínuo e fio ácido poliglicólico número 1. A dermorrafia foi realizada com o 132 

mesmo fio em padrão simples contínuo. O mesmo procedimento foi realizado com o 133 

testículo contralateral.  134 

 135 

 136 

Figura 1. Técnica de orquiectomia pelo acesso paraescrotal em jumento. A:  Identificação da região 137 

lateral à bolsa escrotal, aproximadamente 10 a 12 cm da rafe mediana. B: Incisão de pele e 138 

exposição do testículo. C: Transfixação e ligadura do cordão espermático com fio ácido 139 

poliglicólico. D: Hemostasia com o emasculador. E: Rafia da túnica vaginal com padrão simples 140 

contínuo e fio ácido poliglicólico. F: Dermorrafia com fio ácido poliglicólico e padrão simples 141 

contínuo. 142 

No GII, realizou-se o acesso cirúrgico escrotal segundo a técnica cirúrgica 143 

modificada de Hendrickson e Baird (2013). Primeiro, foram feitas incisões separadas 144 
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sobre cada testículo (aproximadamente 6 cm), localizada aproximadamente 1 cm da rafe 145 

mediana, a incisão foi continuada sobre a túnica dartos e fáscia escrotal e túnica vaginal. 146 

Expôs-se o testículo e funículo espermático. Com auxílio de pinça hemostática de Kelly, 147 

rompeu-se o ligamento da cauda do epidídimo. Em seguida, fez-se a transfixação e 148 

ligadura do funículo com o fio ácido poliglicólico número 1. Ato contínuo, fez-se a 149 

hemostasia também com o emasculador durante cinco minutos. Procedeu-se a rafia da 150 

túnica vaginal com padrão simples contínuo e fio ácido poliglicólico número 1. O 151 

mesmo foi feito com testículo contralateral. A ferida cirúrgica foi deixada aberta para 152 

cicatrizar por segunda intenção.  153 

O pós-operatório consistiu em antibioticoterapia, utilizando a associação entre 154 

penicilina procaína, potássica e estreptomicina (Agrosil®, Vansi, Brasil), na dose de 155 

22.000UI.kg-1, via intramuscular, a cada 48 horas, totalizando três aplicações. Para 156 

controle analgésico, utilizou-se dipirona sódica (D-500® Fort Dodge, Brasil), 25mg.kg-1, 157 

IV, a cada 24 horas, durante cinco dias. Caso o animal manifestasse sinais clínicos 158 

evidentes de dor, seria aplicado cloridrato de tramadol (Tramadol®, Teuto, Brasil), 159 

2mg.kg-1, IV, como forma de resgate. Todos os animais receberam soro antitetânico 160 

(Vencosat®, Vencofarma, Brasil), via subcutânea (5.000UI/animal), após cirurgia. 161 

Diariamente foram realizados curativos e caminhada com todos os animais durante 30 162 

minutos. O curativo consistia em limpeza com solução fisiológica e aplicação de spray 163 

repelente em ambos os grupos, sendo feito a retirada da sutura dos animais do GI no 164 

décimo dia de pós-operatório.  165 

As avaliações pós-operatórias ocorreram nos momentos antes do procedimento 166 

cirúrgico (M0), 12 horas imediatamente após as cirurgias (M12), 24 horas após as 167 

cirurgias (M24), 48 horas após (M48), 72 horas (M72), oito dias (M8D) e 16 dias após 168 

os procedimentos cirúrgicos (M16D). 169 

 Para avaliação macroscópica da ferida cirúrgica, seguiu-se escores adaptados de 170 

Finger e colaboradores (2011) para graus de sangramento da ferida cirúrgica (Tabela 1) 171 

e o grau de edema do prepúcio e bolsa escrotal foi classificado em ausência de edema 172 

(0), edema leve (1), moderado (2) e intenso (3). As avaliações foram realizadas por um 173 

mesmo profissional habilitado, não sendo um estudo cego, uma vez que o avaliador 174 

conhecia os grupos. O momento zero da avaliação macroscópica da ferida ocorria 175 
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imediatamente após o animal levantar-se da anestesia diferentemente do M0 das coletas 176 

de sangue que eram antes do procedimento cirúrgico. 177 

 178 

Tabela 1. Graus de sangramento da ferida cirúrgica nos grupos das duas abordagens 179 

cirúrgicas para orquiectomia em jumentos (Equus asinus africanus). 180 

Grau de sangramento Observações 

0 Sem sangramento 

1 Sangramento discreto com poucas gotas de sangue 

2 
Sangramento moderado, onde o gotejamento perdurou até uma hora após o 

término do procedimento 

3 Sangramento constante que perdurou entre uma e três horas 

4 
Sangramento intenso por mais de três horas, que necessitou de reintervenção 

cirúrgica 

Fonte: Adaptada de Finger et al., 2011. 181 

 182 

  Para avaliação da resposta inflamatória hematológica, foram coletados 10 mL de 183 

sangue de cada animal, através de venopunção após contenção em brete. As amostras 184 

foram distribuídas em tubos com e sem anticoagulante. Do sangue colhido com EDTA 185 

foram realizados hemograma leucócitos e dosagem de fibrinogênio. A mensuração do 186 

volume globular foi obtida em centrífuga para microhematócrito, sendo utilizados tubos 187 

capilares de 75 mm, onde as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos 188 

e, posteriormente, lidas em tabela de microhematócrito (Kerr, 2003).  O fibrinogênio foi 189 

mensurado pelo método de precipitação a 56º C em capilares de microhematócrito 190 

calculando-se a diferença entre a concentração de proteínas no plasma e no soro. 191 

Na avaliação do líquido peritoneal, os animais foram contidos em tronco e 192 

mantido e posição quadrupedal. Foi realizada ampla tricotomia e antissepsia da região 193 

xifoide até cicatriz umbilical. A coleta foi realizada na porção mais ventral do abdômen, 194 

com auxílio de agulha 40x12 mm introduzida lentamente na pele, em inclinação 195 

próxima a 90°, na região da linha média, até que o fluido fosse obtido (Louro et al., 196 

2006). As amostras foram coletadas em tubos com e sem EDTA. Dos frascos coletados 197 

com EDTA foram realizadas as contagens de hemácias e leucócitos em câmara de 198 

Neubauer.  199 

A avaliação macroscópica do líquido peritoneal foi realizada após a 200 

homogeneização das amostras, sendo observados a coloração e o grau de turbidez. A 201 

coloração foi classificada em 1: incolor, em 2: amarela, 3: laranja e 4: vermelho. E o 202 

grau de turbidez em 1: límpido, 2: semi-turvo ou ligeiramente turvo, e 3: turvo. 203 
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O pH do líquido peritoneal foi mensurado pelo método de química seca em tiras 204 

reagentes (Uri-Color Check – Wama Diagnóstica®) e a densidade através do 205 

refratômetro. As concentrações de proteínas totais foram obtidas pelo método do 206 

Biureto, com auxílio de um conjunto de reagentes para diagnósticos (proteínas totais®, 207 

Labtest) e leituras espectrofotométricas (E-225-D, Labquest – CELM ®).  208 

Os dados obtidos durante o período experimental foram analisados quanto a sua 209 

distribuição normal pela prova de Kolmogorov-Sminorv e avaliada a homogeneidade 210 

das variâncias. Os dados que obedeceram à distribuição normal foram submetidos à 211 

análise de variância (teste F). A comparação das variáveis entre o momento basal e os 212 

demais momentos foi realizada pelo teste de média de Tukey. 213 

 214 

Resultados e Discussão 215 

 O tempo médio de procedimento cirúrgico do GI foi de 31 minutos, superior ao 216 

tempo do GII que foi de 19 minutos (p < 0,05), havendo diferença que pode ser 217 

atribuída ao fato de que na técnica paraescrotal (GI) era realizada sutura de pele em 218 

ambos os lados, e esse fator favoreceu o aumento do tempo de cirurgia do GI. 219 

Na avaliação macroscópica das feridas cirúrgicas nenhum animal do GI 220 

apresentou sangramento após o procedimento, já os animais do grupo GII apresentaram 221 

sangramento em algum dos tempos de avaliação (57,14%) (p<0,05) (Tab. 2). De acordo 222 

com Kilcoyne (2013) o sangramento é a complicação mais imediata ao procedimento 223 

cirúrgico de orquiectomia e os grandes vasos escrotais podem ser os responsáveis pela 224 

hemorragia após o procedimento. Nesse trabalho, a ligadura do funículo espermático e 225 

da túnica vaginal foi realizada da mesma forma nas duas técnicas, e assim acredita-se 226 

que o local da incisão, com pele mais delicada e vasos menos calibrosos, e a 227 

dermorrafia após orquiectomia na técnica paraescrotal (GI) sejam os responsáveis pela 228 

ausência de sangramento neste grupo. 229 

 230 

 231 

 232 

 233 
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Tabela 2. Valores do grau de sangramento de acordo com o grupo e momento para 234 

avaliação da resposta inflamatória macroscópica de asininos submetidos 235 

à orquiectomia pelo acesso paraescrotal (GI) ou escrotal (GII).  236 

GRAU DE SANGRAMENTO 

A*     M0    M12    M24    M48        M72    M8D   M16D 

 GI   GII GI   GII GI   GII GI   GII GI   GII GI   GII GI   GII 

1º 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2º 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

3º 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

4º 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

5º 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6º 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

A*- animal. Escores de sangramento, 0: ausência, 1: sangramento discreto, 2: moderado, 3: 237 

constante, 4: intenso. 238 

 239 

Os animais do GI e GII apresentaram edema em 66,7% e 90,5% dos tempos de 240 

avaliação, respectivamente (p<0,05). Apenas quatro animais do GI apresentaram edema 241 

leve (1) no M8D, e nenhum apresentava esta alteração ao final dos 16 dias do estudo. Já 242 

no GII todos os animais mostraram edema no M8D, sendo que metade destes ainda 243 

exibiam esta alteração de forma moderada (2), e edema leve (1) no M16D (Tab. 3). 244 

Portanto a técnica paraescrotal contribuiu com uma resolução mais rápida desse sinal 245 

clínico. 246 

Kilcoyne (2013) em seu estudo com equinos, afirma que edema e inflamação 247 

pós castração são achados comuns, principalmente na região prepucial e escrotal, e 248 

ocorre por drenagem inadequada e trauma tecidual. Ainda segundo este autor, 249 

geralmente o pico desses sintomas são de três a quatro dias depois da cirurgia, com 250 

desaparecimento entre 10 a 12 dias. Já Finger et al. (2011) afirmam que é de 7 a 21 dias 251 

o tempo para desaparecimento do edema. No presente estudo, os três primeiros dias 252 

mostraram ser o período de maior intensidade deste sintoma. Porém com relação ao 253 

desaparecimento do edema, os resultados deste trabalho corroboram com os achados de 254 

Finger et al. (2011), uma vez que, na técnica escrotal (GII), ainda eram observados esses 255 

sinais após 16 dias do procedimento. 256 

 257 

 258 

 259 

 260 
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Tabela 3. Valores dos escores de edema na região escrotal e prepúcio de sangramento 261 

de acordo com o grupo, GI e GII respectivamente, e momento para avaliação da 262 

resposta inflamatória macroscópica de asininos submetidos à orquiectomia pelo 263 

acesso paraescrotal (GI) ou escrotal (GII).  264 

GRAU DE EDEMA 

A* M0 M12 M24 M48 M72 M8D M16D 

   GI   GII GI   GII GI   GII   GI     GII  GI      GII GI     GII GI   GII 

1º 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 

2º 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 

3º 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 

4º 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 

5º 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

6º 0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 0 2 0 1 

               A*- animal. Escores de edema, 0: ausência, 1: leve, 2: moderado, 3: intenso.  265 

 266 

 A cicatrização da ferida cirúrgica dos animais do GI foi observada no oitavo dia, 267 

enquanto os animais do GII demoraram entre 13 e 16 dias. Isso ocorre pelo fato de que a 268 

ferida cirúrgica do GII cicatrizava por segunda intenção. Oliveira (2008) e Strachan 269 

(1996) atribuem à contaminação bacteriana a demora na cicatrização das feridas abertas. 270 

A sutura e a localização da ferida cirúrgica no GI no presente estudo, provavelmente 271 

contribuíram para diminuir a contaminação da ferida e acelerar o processo cicatricial. 272 

Os valores de volume globular (VG) e contagem de eritrócitos dos animais do 273 

GI não apresentaram diferença entre os tempos (p>0,05) (Tab. 4). Nos animais do GII 274 

foi observado maior valor de VG no M12 em relação ao M72 (p<0,05). O valor de 275 

volume globular é normalmente utilizado para aferir perda sanguínea (Goodrich, 2019). 276 

A queda do valor do volume globular associado ao sangramento (Tab. 2) observado 277 

mostram que a técnica utilizada no GII pode provocar perda sanguínea importante. 278 

Com relação aos valores de leucócitos e fibrinogênio não apresentam diferença 279 

entre os grupos nem entre os tempos (p>0,05) (Tab. 4). Os valores de leucócitos e 280 

fibrinogênio são importantes para avaliar a resposta imune do animal em relação a um 281 

processo inflamatório e/ou infeccioso (Goodrich; Behling-Kelly, 2019). O processo 282 

inflamatório desencadeado pelas técnicas cirúrgicas utilizadas não foi suficiente para 283 

causar alterações significativas nestas variáveis. 284 

 285 

 286 

 287 
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Tabela 4. Médias e desvios padrões dos volumes globulares (%), números de hemácias 288 

(x106/UL), contagem de leucócitos (x10³/UL) e fibrinogênio (g/dL) de asininos 289 

submetidas a orquiectomia pelo acesso paraescrotal (GI) ou escrotal (GII).  290 

    Momentos    

Grupos M0 M12 M24 M48 M72 M8D M16D 
    Volume Globular (%)    

GI 30,50±2,59ABC 32,33±3,98ABC 29,00±2,53ABC 26,67±2,42C 27,00±3,29BC 27,67±3,01BC 31,50±4,04ABC 

GII 32,50±3,39ABC 34,67±4,76A 29,83±1,60ABC 30,17±4,07 ABC 27,83±2,71BC 29,33±2,16ABC 33,33±1,97AB 
    Hemácias (x106/UL)    

GI 5,41±1,56A 4,68±1,35A 4,43±1,71A 4,60±1,28A 4,83±1,29A 5,19±1,46A 5,83±1,35A 

GII 5,58±0,98A 4,25±0,45A 4,48±0,48A 4,78±0,75A 4,58±0,45A 5,15±0,69A 5,82±0,19A 
    Leucócitos (x10³/UL)    

GI 4,11±1,46 5,39±4,42 6,14±1,80 5,41±0,311 5,51±3,27 6,41±5,85 10,52±2,40 

GII 3,59±0,86 6,01±1,70 5,08±1,64 5,12±1,98 3,49±1,11 7,25±3,39 5,79±2,76 
    Fibrinogênio (g/dL)    

GI 400,00±219,09 333,33±163,3 300,00±167,33 333,33±163,30 400,00±178,89 466,67±163,30 333,33±163,30 

GII 366,67±150,55 366,67±150,55 333,33±163,30 266,67±163,30 466,67±242,21 466,67±206,56 500,00±352,14 

Médias seguidas de letras diferentes maiúsculas na mesma linha diferem entre si, segundo o teste 291 

de Tukey (p<0,05).  Médias sem letras não diferiram entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 292 

 293 

A coloração do líquido peritoneal no GI e no GII apresentou aumento de escore 294 

no M12 e M24 em relação aos momentos M0 e M16 (p<0,05). Foi observado maior 295 

turbidez no M24 em relação ao M0 e M16 em ambos os grupos (p<0,05). Ocorreu um 296 

aumento nos valores de proteínas totais nos dois grupos entre o M0 e M24 (p<0,05). 297 

Não houve diferença entre grupos e tempos nos valores de eritrócitos, densidade e de 298 

leucócitos (p>0,05) observados na tabela 5. 299 

 300 

 301 

 302 

 303 

 304 

 305 

 306 

 307 

 308 

 309 

 310 

 311 

 312 

 313 
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Tabela 5. Médias e desvios padrões do líquido peritoneal quanto ao escore de cor, grau 314 

de turbidez, pH, densidade, proteína total (g/dL), números de hemácias (x106/UL), 315 

contagem de leucócitos (x10³/µL) de asininos submetidos a orquiectomia pelo 316 

acesso paraescrotal (GI) ou escrotal (GII). 317 

Momentos 

Grupos M0 M12 M24 M48 M72 M8D M16D 

Cor 

GI 1±0C 3,33±0,57AB 3,17±0,75A 2,83±0,98A 2,33±1,03ABC 1,33±0,81ABC 1,17±0,40BC 

GII 1,5±1,22ABC 3,17±1,16ABC 3±1,09AB 2,5±1,22ABC 2,2±1,09ABC 1,2±0,44ABC 1±0C 

Turbidez 
GI 1,33±0,51A 2,67±0,57A 2,83±0,40A 2,67±0,81A 2,17±0,75A 2±0,63A 1,83±0,40A 

GII 1,33±0,51A 2,83±0,40A 3±0A 2,83±0,40A 2,6±0,54A 2,2±0,44A 1,83±0,75A 
pH 

GI 7,76±0,16AB 7,82±0,26AB 7,49±0,17B 7,74±0,16AB 7,77±0,15 AB 7,80±0,29AB 7,96±0,35A 

GII 7,71±0,24AB 7,46±0,09 B 7,53±0,17AB 7,74±0,25AB 7,45±0,20B 7,63±0,16AB 7,94±0,14A 
Densidade 

GI 1,03±0,04 1,02±0 1,04±0,04 1,02±0 1,02±0 1,02±0 1,02±0 
GII 1,01±0 1,02±0 1,02±0 1,02±0 1,01±0 1,02±0 1,02±0 

Proteínas totais (g/dL) 

GI 0,50±0,37B 1,60±0,4 AB 2,27±1,52A 1,30±0,46AB 1,43±0,46AB 1,37±0,51AB 1,43±0,55AB 
GII 0,33±0,08B 1,10±0,5AB 2,62±2,03A 1,23±0,63AB 1,18±0,46AB 1,11±0,41AB 1,03±0,39AB 

Hemácias (x106/UL) 

GI 0,06±0,03A 0,56±0,49A 0,60±0,78A 0,16±0,19A 0,09±0,83A 0,09±0,06A 0,16±0,25A 

GII 0,07±0,04A 0,74±0,58A 0,51±0,44A 0,34±0,48A 0,30±0,39A 0,06±0,06A 0,06±0,07A 

Leucócitos (x10³/µL)  

GI 350±83,66D 9283,33±8179,44AB 4441,67±3444,76ABCD 765,42±990,66D 1268,33±942,69CD 1245±1491,22CD 636,67±524,08D 

GII 333,33±191,48D 9508,33±6271,63A 7616,67±5262,19ABC 2958,3±2120,94BCD 3160±3937,86ABCD 1790±2132,6BCD 1250±2082,72CD 

Médias seguidas de letras diferentes maiúsculas na mesma linha diferem entre si, segundo o teste 318 

de Tukey (p<0,05).  Médias sem letras não diferiram entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 319 

 320 

 Avaliação dos valores de líquido peritoneal foi realizada para estabelecer uma 321 

relação entre o quanto a orquiectomia feita por duas abordagens distintas interfere nesse 322 

líquido, já que em termos anatômicos há continuidade entre as cavidades. A coloração 323 

do líquido peritoneal tem relação com presença de sangue na cavidade abdominal. A 324 

contaminação sanguínea é responsável por colorações amarelas, laranjas e vermelhas, 325 

observadas principalmente pouco tempo depois que os animais passavam pela cirurgia, 326 

e voltando a cor normal à medida que se recuperavam. O trabalho de Mendes (2000) 327 

que avalia líquido peritoneal em equinos concluiu que em condições normais ele 328 

apresenta uma coloração amarelo palha, variando entre brilhante a opalescente o que 329 

contrapõe com o nosso trabalho que encontrou no M0 o líquido incolor.  330 

 No trabalho em questão, as amostras foram coletadas e analisadas no momento 331 

imediatamente antes da cirurgia (orquiectomia) e em momentos posteriores, portanto 332 

amostras ligeiramente turvas e turvas também foram observadas nos momentos após a 333 

cirurgia. Enquanto, as amostras consideradas dentro dos padrões da espécie deveriam se 334 

apresentar de forma transparente ou límpida no M0 e no M8D e M16D. Esses dados 335 

corroboram com o trabalho de Di Filippo et al. (2009) no qual a cor do líquido 336 
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peritoneal considerada dentro dos padrões para equinos, variou de amarelo-palha a 337 

incolor, aspecto límpido e ausência de sedimentos, demonstrando a integridade do 338 

endotélio vascular e do peritônio. 339 

O aumento da turbidez está relacionado a contaminação sanguínea e ao número 340 

de eritrócitos presentes no líquido peritoneal e intimamente ligada também a um 341 

aumento de células nucleadas e a uma alta taxa de proteína na amostra colhida (Barros 342 

et al., 2018). No trabalho de Louro et al. (2006) onde ele avaliou o líquido peritoneal em 343 

asininos hígidos ele encontrou variação entre ligeiramente turvo e turvo e afirmou que 344 

difere dos cavalos já que nesses animais o normal é ligeiramente turvo.  345 

 Os valores de pH do GI aumentaram em relação ao M24 e M16, já no GII 346 

aumentou no M16 em relação aos M12 e M72, porém os valores divergiram do trabalho 347 

de Mendes et al. (2000) onde afirma que os valores de pH em equinos são de 7,25 a 348 

7,40. O pH foi um parâmetro que não demonstrou relevância no processo inflamatório 349 

com relação as cirurgias, não foram encontrados valores de pH peritoneal de asininos. 350 

 As proteínas totais aumentaram entre o M0 e M24 nos dois grupos, o nível 351 

aumentado dessas proteínas no líquido peritoneal pode indicar uma inflamação, uma vez 352 

que através da canal inguinal, a cavidade escrotal está próxima a cavidade abdominal, 353 

permitindo uma comunicação direta e, por assim ser, uma peritonite secundária a 354 

orquiectomia pode se desenvolver (Di Filippo et al., 2014). Segundo Matthews et al. 355 

(2003) as proteínas equivalem a um importante parâmetro na determinação da 356 

abordagem terapêutica, e a diferença nos resultados pode indicar um sequestro 357 

peritoneal de proteínas devido à exsudação inflamatória. 358 

 Os valores de eritrócitos no líquido peritoneal aumentaram em ambos os grupos 359 

nos momentos M12 e M24. O aumento eritrocitário pode ser atribuído a inflamação 360 

devido ao procedimento operatório. Segundo Lhamas (2014) o líquido peritoneal 361 

quando se apresenta serossanguinolento indica presença de eritrócito ou hemoglobina, 362 

que pode ser causado por algum vaso da pele, laceração ou contaminação, estando de 363 

acordo com o presente trabalho que apresentou coloração vermelha do líquido 364 

peritoneal e ao mesmo tempo presença de eritrócitos em alguns momentos. 365 

   366 

 367 

 368 
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Conclusões 369 

 A técnica paraescrotal proposta exigiu maior tempo de cirurgia, porém 370 

promoveu menor risco de sangramento, menor período de edema e menor período de 371 

cicatrização. 372 

As técnicas utilizadas não geraram resposta inflamatória sistêmica importante a 373 

ponto de serem detectadas pelo leucograma e dosagem do fibrinogênio. 374 

 O líquido peritoneal mostrou-se ser importante na avaliação de resposta 375 

inflamatória aguda envolvendo a bolsa escrotal e/ou canal inguinal ocasionado pelo 376 

trauma do procedimento cirúrgico.  377 

 378 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

▪ A técnica paraescrotal proposta exigiu maior tempo de cirurgia, porém promoveu 

menor risco de sangramento, menor duração do edema e menor período de cicatrização. 

▪ As técnicas utilizadas não geraram resposta inflamatória sistêmica importante a 

ponto de serem detectadas pelo leucograma e dosagem do fibrinogênio. 

▪ O líquido peritoneal mostrou-se ser importante na avaliação de resposta inflamatória 

aguda envolvendo a bolsa escrotal e/ou canal inguinal ocasionado pelo trauma do procedimento 

cirúrgico.  
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APÊNDICE A – Avaliação macroscópica da ferida cirúrgica de asininos submetidos 

a orquiectomia pelo acesso paraescrotal (GI) ou escrotal (GII). 

 

 

 

 

Figura 2. Escore de edema escrotal e região prepucial nos momentos após o procedimento de 

orquiectomia com acesso paraescrotal. Animal 3 do grupo I, mostrando os graus de edema nos 

diferentes momentos. M0: 0. M12: 1. M24: 1. M48: 1. M72: 2. M8D:1. M16D: 0. (Escores de 

edema – 0: ausência, 1: leve; 2: moderado, 3: intenso). 
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Figura 3. Escores de edema escrotal e região prepucial nos momentos após o procedimento de 

orquiectomia com acesso escrotal. Animal 6 do grupo 2, mostrando os graus de edema nos 

diferentes momentos. M0: 0. M12: 1. M24: 1. M48: 2. M72: 3. M8D:2. M16D: 1. (Escores de 

edema – 0: ausência, 1: leve; 2: moderado, 3: intenso). 

 

 

 


