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OVARIOHI
(Atelerix albiventris

RESUMO 
 
O ouriço pigmeu (Atelerix albiventris
tornando popular como animal de estimação, criando uma demanda de médicos 
veterinários habilitados quanto aos cuidados e possíveis doenças que acometem 
os mesmos. Objetivo - este traba
esterilização desses animais. 
da Universidade Federal do Paraná
pigmeu africano, popularmente conhecidos como 
foram realizados com os animais sob anestesia geral, posicionados em decúbito 
dorsal, tricotomia e antissepsia do local da incisão. Após antissepsia, foi 
posicionado campo cirúrgico estéril. Foi realizada incisão magistral de pele e 
subcutâneo, a partir da cicatriz umbilical, em linha
15. Em seguida, foi realizada suspensão da musculatura e incisão em estocada 
com lâmina de bisturi e foi ampliada com uso de tesoura 
cm de extensão - para acesso
realizada delicadamente com auxílio de pinça anatômica, seguido do pinçamento 
de artéria e veia ovarianas com pinça hemostática 
fio poligalactina 3-0 do conjunto
de bisturi. O procedimento 
seguida foi realizada ligadura 
cérvix e realizada ligadura transfixante com po
útero e retirada de útero e ovários. Com a remoção do aparelho reprodu
realizou-se síntese de musculatura,
subcutâneo em padrão 
com administração de meloxicam (0,2 mg/kg, SC SID) por 7 dias, tramadol (2 
mg/kg, SC BID) por 4 dias e como terapia preventiva instituiu
clavulanato (12,5 mg/kg, PO BID) por 7 dias e probiótico (0,2 ml PO BID) por 9 
dias. Todas as fêmeas foram submetidas 
Não houve intercorrências durante ou após os procedimentos.
Conclusão - A técnica se
não necessidade do rompimento do 
uterino, sendo a ligadura realizada na porção caudal de cornos 
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HISTERECTOMIA EM OURIÇO-PIGMEU 
Atelerix albiventris) – RELATO DE CASO 
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Atelerix albiventris) é uma espécie african
tornando popular como animal de estimação, criando uma demanda de médicos 

quanto aos cuidados e possíveis doenças que acometem 
este trabalho visa relatar a técnica cirúrgica utilizada na 

esses animais. Relato de caso - Em 2019, no Hospital Veterinário 
da Universidade Federal do Paraná, foram castradas quatro fêmeas de ouriço 
pigmeu africano, popularmente conhecidos como hedgehog. Os procedimentos 
foram realizados com os animais sob anestesia geral, posicionados em decúbito 
dorsal, tricotomia e antissepsia do local da incisão. Após antissepsia, foi 
posicionado campo cirúrgico estéril. Foi realizada incisão magistral de pele e 
ubcutâneo, a partir da cicatriz umbilical, em linha alba com lâmina de bisturi n° 

foi realizada suspensão da musculatura e incisão em estocada 
com lâmina de bisturi e foi ampliada com uso de tesoura Iris – aproximadamente 2 

para acesso à cavidade abdominal. A exposição de ovários foi 
realizada delicadamente com auxílio de pinça anatômica, seguido do pinçamento 
de artéria e veia ovarianas com pinça hemostática Halstead e ligadura dupla com 

0 do conjunto. Posteriormente, foi realizado incisão com lâmina 
procedimento descrito acima foi realizado em ambos os ovários

seguida foi realizada ligadura dos vasos do mesométrio, pinçado o útero acima da 
cérvix e realizada ligadura transfixante com poliglactina 3-0, seguida da secção do 
útero e retirada de útero e ovários. Com a remoção do aparelho reprodu

musculatura, em padrão Sultan com fio poligalactina 3
subcutâneo em padrão Zigue-Zague. No pós operatório foi realiza
com administração de meloxicam (0,2 mg/kg, SC SID) por 7 dias, tramadol (2 
mg/kg, SC BID) por 4 dias e como terapia preventiva instituiu-se amoxicilina com 

/kg, PO BID) por 7 dias e probiótico (0,2 ml PO BID) por 9 
dias. Todas as fêmeas foram submetidas à mesma técnica cirúrgica

ão houve intercorrências durante ou após os procedimentos.
A técnica se assemelha com a usada em cães, diferenciando

rompimento do ligamento ovariano e pela ausência de corpo 
uterino, sendo a ligadura realizada na porção caudal de cornos 
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africana que está se 
tornando popular como animal de estimação, criando uma demanda de médicos 

quanto aos cuidados e possíveis doenças que acometem 
lho visa relatar a técnica cirúrgica utilizada na 

no Hospital Veterinário 
fêmeas de ouriço 

. Os procedimentos 
foram realizados com os animais sob anestesia geral, posicionados em decúbito 
dorsal, tricotomia e antissepsia do local da incisão. Após antissepsia, foi 
posicionado campo cirúrgico estéril. Foi realizada incisão magistral de pele e 

alba com lâmina de bisturi n° 
foi realizada suspensão da musculatura e incisão em estocada 

aproximadamente 2 
cavidade abdominal. A exposição de ovários foi 

realizada delicadamente com auxílio de pinça anatômica, seguido do pinçamento 
ligadura dupla com 

foi realizado incisão com lâmina 
foi realizado em ambos os ovários. Em 

trio, pinçado o útero acima da 
0, seguida da secção do 

útero e retirada de útero e ovários. Com a remoção do aparelho reprodutor, 
com fio poligalactina 3-0 e 

operatório foi realizada analgesia 
com administração de meloxicam (0,2 mg/kg, SC SID) por 7 dias, tramadol (2 

se amoxicilina com 
/kg, PO BID) por 7 dias e probiótico (0,2 ml PO BID) por 9 

mesma técnica cirúrgica. Resultados - 
ão houve intercorrências durante ou após os procedimentos. Discussão e 

diferenciando-se pela 
e pela ausência de corpo 

uterino, sendo a ligadura realizada na porção caudal de cornos uterinos. Assim 
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como fêmeas não castradas 
de doenças uterinas como neoplasias, piometra e metrite
glândula mamária em 
cirúrgica seja realizada 
também de forma preventiva ao d
aumentar a expectativa e qualidade de vida nesses animais. 
 

Palavras-chave: Hedgehog
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não castradas de outras espécies, há relatos do desenvol
doenças uterinas como neoplasias, piometra e metrite, além de neoplasias de 

em hedgehogs, portanto é importante que a esterilização 
cirúrgica seja realizada não só como medida de controle populacional,

preventiva ao desenvolvimento dessas afecções visando 
aumentar a expectativa e qualidade de vida nesses animais.  

edgehog; Ouriço; Ovariohisterectomia; Técnica
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de outras espécies, há relatos do desenvolvimento 
, além de neoplasias de 

portanto é importante que a esterilização 
controle populacional, mas 

esenvolvimento dessas afecções visando 

; Ouriço; Ovariohisterectomia; Técnica 


