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RESUMO: 

O quati (Nasua nasua) pertence à família 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Seu 
estado de conservação é classificado pela IUCN como de menor preocupação. 
Feridas extensas e pequenas cirurgias são frequentes em animais selvagens 
mantidos em zoológicos. O manejo dessas feridas implica em várias 
complicações como por exemplo: privação do indivíduo de seu grupo social, 
limitação de movimentos e contenções constantes. Objetivo: 
trabalho tem como objetivo relatar o uso da H
reconstrutiva para fechamento de uma ferida extensa, devido à ablação de um 
lipossarcoma no dorso de um 
fêmea, de 11 anos, pesando 5,255kg, mantida sob cuidados humanos no 
Parque Zoológico Huachipa (Peru), foi submetida a controle sanitário de rotina 
e vacinação anual onde foi palpado um tumor de aproximadamente 15 cm de 
extensão no dorso, de consistência firme. Exames complem
estadiamento foram realizados, tendo resultado sugestivo de lipossarcoma, 
uma neoplasia mesenquimal. Foi elegido o tratamento cirúrgico. A excisão foi 
realizada com margem de segurança de 3cm seguida da retirada do 
lipossarcoma, medindo cerca 
Como não seria possível aproximar os bordos da ferida cirúrgica, optou
realizar uma meia H plastia. O tecido adjacente foi divulsionado e os bordos 
foram aproximados e suturados com a técnica de sobreposiçã
usando fio nylon número 0. 
nenhuma bandagem, com aplicação de spray a base de sulfadiazina de prata 
na ferida cirurgica, apresentando comportamentos normais para a espécie. A 
ferida cirúrgica foi avaliada em intervalos de 10 dias, sem nenhuma 
complicação e os pontos foram retirados no dia 20 após a cirurgia. 
e Discussão: O tratamento mais eficaz para tumores mesenquimais é a excisão 
cirúrgica com margens de segurança de no mínimo 3cm. 
indicada para controlar ou prevenir metástese, portanto, neste caso não foi 
realizada por não se observar metástese e nem linfonodos reativos, além do 
risco de disseminação sistêmica por tumores mesenquimais ser baixa. Durante 
os 12 meses em que o animal foi acompanhado, nenhuma reincidiva foi 
observada. A H-plastia é uma técnica cirúrgica reconstrutiva para fechamento 
de feridas extensas no qual dois fragmentos de pele opostos se sobrepõem de 
maneira que as linhas de sutura formam um “H”.
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) pertence à família Procyonidae. Ocorre na Argentina, 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Seu 
estado de conservação é classificado pela IUCN como de menor preocupação. 

pequenas cirurgias são frequentes em animais selvagens 
mantidos em zoológicos. O manejo dessas feridas implica em várias 
complicações como por exemplo: privação do indivíduo de seu grupo social, 
limitação de movimentos e contenções constantes. Objetivo: 
trabalho tem como objetivo relatar o uso da H-plastia como técnica cirúrgica 
reconstrutiva para fechamento de uma ferida extensa, devido à ablação de um 
lipossarcoma no dorso de um quati. Relato de caso: Um quati (

pesando 5,255kg, mantida sob cuidados humanos no 
Parque Zoológico Huachipa (Peru), foi submetida a controle sanitário de rotina 
e vacinação anual onde foi palpado um tumor de aproximadamente 15 cm de 
extensão no dorso, de consistência firme. Exames complem
estadiamento foram realizados, tendo resultado sugestivo de lipossarcoma, 
uma neoplasia mesenquimal. Foi elegido o tratamento cirúrgico. A excisão foi 
realizada com margem de segurança de 3cm seguida da retirada do 
lipossarcoma, medindo cerca de 10 cm x 15 cm e com bordos irregulares. 
Como não seria possível aproximar os bordos da ferida cirúrgica, optou
realizar uma meia H plastia. O tecido adjacente foi divulsionado e os bordos 
foram aproximados e suturados com a técnica de sobreposiçã
usando fio nylon número 0. O animal voltou ao seu recinto no dia seguinte sem 
nenhuma bandagem, com aplicação de spray a base de sulfadiazina de prata 
na ferida cirurgica, apresentando comportamentos normais para a espécie. A 

i avaliada em intervalos de 10 dias, sem nenhuma 
complicação e os pontos foram retirados no dia 20 após a cirurgia. 
e Discussão: O tratamento mais eficaz para tumores mesenquimais é a excisão 
cirúrgica com margens de segurança de no mínimo 3cm. A quimioterapia é 
indicada para controlar ou prevenir metástese, portanto, neste caso não foi 
realizada por não se observar metástese e nem linfonodos reativos, além do 
risco de disseminação sistêmica por tumores mesenquimais ser baixa. Durante 

em que o animal foi acompanhado, nenhuma reincidiva foi 
plastia é uma técnica cirúrgica reconstrutiva para fechamento 

de feridas extensas no qual dois fragmentos de pele opostos se sobrepõem de 
maneira que as linhas de sutura formam um “H”. Devido ao tamanho da ferida 
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pequenas cirurgias são frequentes em animais selvagens 
mantidos em zoológicos. O manejo dessas feridas implica em várias 
complicações como por exemplo: privação do indivíduo de seu grupo social, 
limitação de movimentos e contenções constantes. Objetivo: O presente 

plastia como técnica cirúrgica 
reconstrutiva para fechamento de uma ferida extensa, devido à ablação de um 

Um quati (Nasua nasua), 
pesando 5,255kg, mantida sob cuidados humanos no 

Parque Zoológico Huachipa (Peru), foi submetida a controle sanitário de rotina 
e vacinação anual onde foi palpado um tumor de aproximadamente 15 cm de 
extensão no dorso, de consistência firme. Exames complementares para 
estadiamento foram realizados, tendo resultado sugestivo de lipossarcoma, 
uma neoplasia mesenquimal. Foi elegido o tratamento cirúrgico. A excisão foi 
realizada com margem de segurança de 3cm seguida da retirada do 

de 10 cm x 15 cm e com bordos irregulares. 
Como não seria possível aproximar os bordos da ferida cirúrgica, optou-se por 
realizar uma meia H plastia. O tecido adjacente foi divulsionado e os bordos 
foram aproximados e suturados com a técnica de sobreposição de mayo, 

O animal voltou ao seu recinto no dia seguinte sem 
nenhuma bandagem, com aplicação de spray a base de sulfadiazina de prata 
na ferida cirurgica, apresentando comportamentos normais para a espécie. A 

i avaliada em intervalos de 10 dias, sem nenhuma 
complicação e os pontos foram retirados no dia 20 após a cirurgia. Resultados 
e Discussão: O tratamento mais eficaz para tumores mesenquimais é a excisão 

A quimioterapia é 
indicada para controlar ou prevenir metástese, portanto, neste caso não foi 
realizada por não se observar metástese e nem linfonodos reativos, além do 
risco de disseminação sistêmica por tumores mesenquimais ser baixa. Durante 

em que o animal foi acompanhado, nenhuma reincidiva foi 
plastia é uma técnica cirúrgica reconstrutiva para fechamento 

de feridas extensas no qual dois fragmentos de pele opostos se sobrepõem de 
Devido ao tamanho da ferida 
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cirúrgica, essa técnica foi escolhida com o objetivo de retornar o animal 
imediatamente para seu recinto para manter as relações hierárquicas do 
bando. Conclusão: A técnica utilizada possui ampla aplicabilidade na medicina 
de animais de zoológicos para tratamento de feridas extensas por
recuperação eficaz do paciente e menor manejo da cicatriz, tornando a 
retomada do indivíduo a sua rotina normal rápida e sem prejuízos. 

Palavras chave: H plastia, Neoplasia, Animais Sel
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cirúrgica, essa técnica foi escolhida com o objetivo de retornar o animal 
imediatamente para seu recinto para manter as relações hierárquicas do 

A técnica utilizada possui ampla aplicabilidade na medicina 
nimais de zoológicos para tratamento de feridas extensas por

recuperação eficaz do paciente e menor manejo da cicatriz, tornando a 
retomada do indivíduo a sua rotina normal rápida e sem prejuízos. 
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A técnica utilizada possui ampla aplicabilidade na medicina 
nimais de zoológicos para tratamento de feridas extensas por oferecer 

recuperação eficaz do paciente e menor manejo da cicatriz, tornando a 
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