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Resumo 

 

As malformações congênitas são anormalidades estruturais ou funcionais presentes no nascimento, causadas por fatores 

genéticos, ambientais ou ambos, sendo mais frequente o lábio leporino e a fenda palatina. Foi atendido em um hospital 

veterinário, no município de Ji-Paraná/RO, um filhote, canino, macho, bulldog inglês, pesando 1 kg. No exame físico 

constatou que ele apresentava lábio leporino unilateral e fenda palatina, optando-se pelo procedimento de palatoplastia 

com técnica de retalho bipediculado deslizante e queiloplastia, como tratamento de palatosquise e queilosquise unilateral. 

Mostrando que a técnica de queiloplastia foi eficiente para correção do lábio leporino e o procedimento de palatoplastia 

não teve sucesso devido a deiscência das suturas.    

Palavras-chave: Malformações Congênitas. Fenda Palatina. Lábio Leporino. 

 

 

Abstract 

 

Congenital malformations are structural or functional abnormalities present at birth, caused by genetic, environmental or 

both factors, with cleft lip and palate being more frequent. A puppy, canine, male, english bulldog, weighing 1 kg, was 

attended to at a veterinary hospital in the municipality of Ji-Paraná/RO. On physical examination, it was found that he 

had unilateral cleft lip and palate, opting for the palatoplasty procedure with the bipedicled sliding flap technique and 

cheiloplasty, as a treatment for palatoschisis and unilateral cheiloschisis. Showing that the cheiloplasty technique was 

efficient for cleft lip correction and the palatoplasty procedure was unsuccessful due to suture dehiscence. 

Keywords: Congenital Malformations. Cleft Palate. Leporine lip.  
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Introdução 

 

As malformações congênitas são definidas como anormalidades estruturais ou funcionais 

presentes no nascimento, que podem ser causadas por fatores genéticos ou ambientais ou uma 

combinação de ambos (LOPES et al., 2019, p. 74). Em muitos casos, as causas são desconhecidas. 

Esses defeitos podem ser fatais, quase fatais, incompatíveis com a vida, ou podem apenas causar uma 

mudança na aparência e não afetar o animal (MIRANDA et al., 2013, p. 2). 

As anomalias congênitas do palato foram consideradas variações raras em animais de 

companhia, sendo o lábio leporino e a fenda palatina as mais frequentes das espécies. As duas estão 

intimamente relacionadas, pois surgem da mesma célula embrionária, mas fendas secundárias podem 

ocorrer na ausência de uma fenda primária (CASTELETI, 2022, p. 7). 

Palatosquise, fenda palatina ou fenda secundária, é o resultado de entalhes não fundidos ou 

não totalmente fundidos no palato duro e mole, criando uma fissura longitudinal mediana no osso e 

no palato mole, permitindo o acesso oronasal. A fenda palatina pode ocorrer sozinha e com outros 

defeitos congênitos orais e faciais, como lábio leporino (NUNES; FERREIRA, 2015, p. 119). 

A palatoplastia é a correção cirúrgica primária das fissuras do palato duro e/ou mole visando 

o procedimento cirúrgico anatômico e funcional reconstrutivo desta estrutura (PANIAGUA; 

COLLARES; COSTA, 2010, p. 19). Existem muitas técnicas cirúrgicas reconstrutivas, mas o retalho 

sobreposto e o deslizamento bipediculado de retalho são os dois mais comumente usados. A escolha 

da técnica cirúrgica e o número de operações necessárias por paciente são influenciados pelo 

comprimento e largura da incisão e pelo estado geral do animal, que juntos determinam a 

complexidade do caso (DIAS et al., 2015, p. 181). 

A queilosquise, fissura labial, ou lábio leporino, é uma deformidade onde não ocorre o 

fechamento das estruturas labiais, sendo a falha de fusão do lábio superior na linha média ou acima 

do sulco nasolabial. Esta malformação é devida a uma depressão sob o nariz ou não fusão dos 

processos nasais proximais e mediais quando o feto ainda está em desenvolvimento no período da 

gestação podendo ser unilateral, bilateral, superficial e ainda completas ou incompletas (CALDAS, 

et al., 2014, p. 56; CUNHA et al., 2021, p. 62). 

Em animais, a queiloplastia (tratamento cirúrgico reconstrutivo dos lábios) é de natureza 

estética. Na cirurgia, um retalho mucoso é formado para separar as cavidades nasal e oral (FOSSUM, 

2014, p. 403). O defeito labial deve então ser fechado de modo que a distância entre a narina ventral 

e a borda ventral livre do lábio seja a mesma em ambos os lados. Se necessário, efetuar pequenos 

retalhos múltiplos para fechamento estético (DIAS et al., 2013, p. 5-6).  

Os defeitos palatinos podem afetar o palato primário ou secundário, ou ambos, e a gravidade 

e a importância dos sinais clínicos variam dependendo da gravidade e localização da malformação. 

No entanto, as falhas palatinas que levam à comunicação oronasal raramente cicatrizam 

espontaneamente e requerem reparo cirúrgico, contudo, devido às condições normais da boca e da 

cavidade nasal, como presença de saliva, restos de comida, bactérias e até movimento da própria 

língua, o reparo cirúrgico pode não garantir um bom resultado para a cicatrização (DUTRA, 2008, p. 

9). 

Este trabalho tem por finalidade relatar um procedimento de palatoplastia com técnica de 

retalho bipediculado deslizante e queiloplastia, em um cão filhote da raça bulldog inglês atendido em 

um hospital veterinário, no município de Ji-Paraná/RO, como tratamento cirúrgico de palatosquise e 

procedimento estético de queilosquise unilateral. 
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Relato de caso 

 

  Foi atendido no Hospital Veterinário, na cidade de Ji-Paraná/RO, um canino, macho, da raça 

bulldog inglês, com 1 mês de idade, pesando 1 kg, com queixa principal relatada pelo tutor uma 

descarga de leite pelas narinas durante o processo de amamentação, além disso, o animal apresentava 

tosses e espirros nesse período. No momento do exame físico constatou-se que o cão apresentava 

fenda palatina (Figura 1A) e lábio leporino unilateral (Figura 1B). Este animal vinha de uma ninhada 

de 7 filhotes, sendo que só ele nasceu com essa malformação congênita. 

 

 
Figura 1 - Palatosquise e queilosquise em filhote de bulldog inglês. A - Cavidade oral de 

um canino com fenda palatina e lábio leporino; B - Lábio leporino unilateral esquerdo em 

um filhote canino de bulldog inglês. Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

No momento da consulta foram coletadas amostras de sangue da veia jugular para a realização 

do hemograma e exames bioquímicos de Creatinina e Alanina aminotransferase (ALT). Com os 

parâmetros fisiológicos e o perfil hepático e renal dentro dos padrões esperados para a espécie, o 

animal foi encaminhado para realização das cirurgias de palatoplastia e queiloplastia. 

 O paciente foi submetido a um jejum hídrico e alimentar por aproximadamente quatro horas. 

Para o procedimento cirúrgico, o animal recebeu como medicação pré-anestésica (MPA), Sulfato de 

Morfina 0,5 mg/kg por via intramuscular. Em seguida efetuou-se acesso venoso na veia cefálica 

esquerda com cateter 24G, submetendo o paciente a fluidoterapia com NaCl (Cloreto de Sódio) de 

500 ml.  

A indução foi realizada com propofol 6 mg/kg por via intravenosa em associação com 

diazepam 0,1 mg/kg, assim que o animal perdeu os reflexos realizou-se a intubação com sonda 

endotraqueal número 2.0 com cuff (Figura 2A), em seguida o animal foi mantido em oxigênio a 100% 

com anestésico volátil Isoflurano, durante todo o procedimento o animal permaneceu em decúbito 

dorsal (Figura 2B). 
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Figura 2 - Intubação com sonda endotraqueal e escolha da posição do paciente para a 

cirurgia. A - posicionamento do animal para o início do procedimento cirúrgico; B - 

Intubação por sonda endotraqueal número 2.0 com cuff. Fonte: arquivo pessoal do 

autor. 

 

Após o paciente ter entrado em plano cirúrgico, procedeu-se com o procedimento iniciando 

pela palatoplastia, primeiro foi necessário realizar incisões superficiais no palato para expor a mucosa, 

com a finalidade de melhorar a junção das camadas, após isso utilizando a técnica de retalho 

bipediculado deslizante, com o equipamento Laser Cirúrgico DMC com emissor de laser 

infravermelho de alta potência (Thera Lase Surgery) foi executado incisões de relaxamento nas 

extremidades do palato, paralelo ao arco dental, com o intuito de aproximar as camadas e fechar a 

fenda, após as camadas estarem soltas do osso, realizou-se sutura com ponto simples interrompido 

com fio Nylon número 3-0, aproximando as bordas da fenda palatina (Figura 3A). Em seguida foi 

realizado a correção do lábio leporino, utilizando Laser Cirúrgico DMC para fazer pequenas incisões 

na musculatura da face, criando um retalho de mucosa, após isso realizou-se sutura do retalho com 

pontos simples interrompidos com fio Nylon número 3-0, para separar a cavidade nasal da cavidade 

oral (Figura 3B). 

 

 
Figura 3 - Aspecto da cavidade oral e narinas após o procedimento de correção. A - 

Cavidade oral com sutura em ponto simples interrompido com fio Nylon número 3-0, 

fechando a fenda palatina; B - Aproximação do lábio, formando a comissura ventral 

das narinas. Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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 No pós-cirúrgico foram administradas Ceftriaxona na dose de 25mg/kg/IV/BID, Meloxicam 

na dose de 0,2 mg/kg/IV/SID no primeiro dia, passando para a dose de 0,1 mg/kg/IV/SID nos dias 

seguintes, Dipirona na dose de 25 mg/kg/IV/BID sendo aplicada somente 12 horas após o 

procedimento cirúrgico. O paciente foi mantido internado em observação por 5 dias e sua alimentação 

foi feita através de ingestão controlada e cuidadosa de alimentos. Sua amamentação era realizada a 

cada 1 hora, cerca de 5 mL de Orga Milk 100g, diluído em água e aquecido por alguns minutos no 

microondas. 

Após quatro dias do procedimento, foi observado deiscência de sutura (Figura 4A e 4B) e o 

animal continuava possuindo dificuldades no processo de amamentação, apresentando tosse e 

corrimento de leite pelas narinas. Com cinco dias de pós-operatório o paciente recebeu alta com a 

indicação de retorno após quinze dias. No retorno foi constatado incisões e suturas cicatrizadas, não 

sendo indicado uma nova abordagem cirúrgica no momento, devido a idade do animal.  

 

 
Figura 4 - Deiscência de suturas. A e B - Deiscência de suturas da palatoplastia e 

queiloplastia após quatro dias de internamento. Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Resultados e discussão  

 

 As anomalias congênitas como a fenda palatina vão ocorrer entre os processos embriológicos, 

sendo o período mais crítico de desenvolvimento e fechamento do palato entre 25 e 28 dias de 

gestação em cães, provocando alterações morfológicas percebidas ao nascimento (CASTELETI, 

2022, p. 8). Ainda não é possível afirmar quais as etiologias, mas consideram-se que o surgimento de 

fendas palatinas está intimamente ligado a características hereditárias (PARAGUASSU et al., 2019, 

p. 1446). No caso relatado o paciente possuía essa malformação desde o nascimento, caracterizando 

como uma causa congênita. Segundo Fossum (2014, p. 399) os caninos braquiocefálicos, 

principalmente os de raça pura, possuem uma maior predisposição ao desenvolvimento de fissuras 

primárias e/ou secundárias. Sendo que as raças com maiores incidências são Boston Terriers, 

Pequinês, Bulldog, Beagles, Cocker Spaniels e Dachshunds. Entretanto, segundo Casteleti (2022, p. 

14) essas malformações podem ocorrer em qualquer raça, além disso, 8% dos animais podem 

desenvolver, em associação a outras alterações morfológicas como meningocele. Condizente com a 

revisão literária o nosso paciente era um bulldog inglês braquicefálico, o que predispõe o animal ao 

desenvolvimento da enfermidade. Ainda não existe uma concordância entre o melhor período para 

realização da correção cirúrgica, no entanto, Fossum (2014, p. 400) afirma que o ideal seria fazer o 

procedimento a partir dos três meses de idade, pois os pacientes mais velhos apresentam uma menor 
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quantidade de tecido friável, sustentando melhor a sutura. Além disso, acredita-se que os caninos com 

mais de oito semanas de vida apresentam um menor risco anestésico, pois conseguem realizar 

adequadamente a metabolização dos fármacos anestésicos (CASTELETI, 2022, p. 15), ao contrário 

do que é encontrado na literatura, no caso descrito o procedimento cirúrgico foi realizado antes do 

tempo indicado, devido à dificuldade que o animal estava possuindo durante o momento de 

alimentação. 

 A escolha da técnica cirúrgica utilizada varia de acordo com as características e a extensão da 

lesão. Sendo as abordagens mais usadas para a reparação desses defeitos a técnica de retalho 

bipediculado deslizante e sobreposição de retalho. Para o procedimento do presente caso foi escolhida 

a técnica de retalho bipediculado deslizante, considerando que essa é a técnica mais utilizada para a 

correção de fístulas palatinas centrais (VALVERDE, 2014, p. 44; PARAGUASSU et al., 2019, p. 

1449). 

A cirurgia foi realizada com uso de Laser de Diodo (Thera Lase Surgery), pois este 

equipamento possui bons resultados funcionais, devido não ser necessário muita manipulação de 

tecido, facilitando o controle hemostático, reduzindo o tempo de cirurgia, além de agilizar o processo 

de cicatrização sem formação de edema, diminuindo os riscos de complicações após o procedimento 

(SILVA, 2021, p. 37).  

As principais complicações observadas após o procedimento são ruptura das suturas e uma 

cicatrização incompleta das fístulas oronasais. Normalmente a deiscência acontece entre o terceiro e 

quinto dia após a cirurgia. Isso pode ocorrer devido a tensão excessiva, movimentação da língua 

contra o reparo e partículas orgânicas no local da correção (FOSSUM, 2014, p. 403-404).  Após 

quatro dias da cirurgia do presente caso observou-se deiscência das suturas, isso pode ter ocorrido 

devido o paciente possuir poucas semanas de vida. Pois segundo Paraguassu (2019, p. 1448) a mucosa 

palatina de animais filhotes são menos delgadas e possuem uma menor queratinização das camadas 

mucosas para sustentar as suturas, ocasionando deiscência.  

 Não é possível afirmar qual foi a causa da ruptura dos pontos do paciente, entretanto, suponha-

se que ocorreu devido a não utilização de sonda esofágica para a alimentação no pós-operatório. 

Costa; Oliveira; Dias (2021, p. 28) relata que animais que mantêm a alimentação normal após a 

cirurgia, possuem maiores chances de apresentarem ineficácia no procedimento, por causa do 

acúmulo de restos orgânicos e movimentação da língua sobre os pontos, corroborando para a 

contaminação local e a ruptura da sutura. 

 

Conclusão 

           

Portanto é possível observar que dentre os procedimentos realizados no presente caso apenas 

a técnica para correção do lábio leporino utilizando retalho de mucosa foi eficiente, ao contrário do 

procedimento de palatoplastia utilizando a técnica de retalho bipediculado deslizante, que não se 

obteve resultados positivos devido a deiscência de suturas. 

Essa complicação pode ter ocorrido pela pouca idade do animal, pois como visto a mucosa de 

pacientes jovens possuem pouca queratinização sendo incapazes de sustentar as suturas. Além disso, 

a deiscência das suturas pode ter sido causada devido a não utilização de sonda esofágica para a 

alimentação do paciente no pós-operatório, levando ao insucesso do procedimento de palatoplastia 

do caso relatado. 
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