142

VASECTOMIA EM GALOS DA RAÇA GARNIZÉ
Gallus gallus domesticus (LINNAEUS, 1758)

BOSSO, A.C.S.1; BRITO, F.M.M.1; ROSA, M.A.1;
SILVA JÚNIOR L.M.2; SANTOS, A.L.Q.3

A vasectomia é um procedimento cirúrgico
pelo qual um animal macho é esterilizado de forma
irreversível, onde se retira um fragmento dos ductos
deferentes e, em pouco tempo o sêmen não conterá
os espermatozóides. Esse tipo de cirurgia pode
ser feito quando não há o interesse na reprodução,
porém deseja-se a manutenção da sua libido e de
suas características sexuais secundárias. Quatro
galos garnizés, adultos e clinicamente saudáveis
foram encaminhados ao Hospital Veterinário para
sofrerem tal intervenção cirúrgica. O pré-operatório
consistiu de jejum prévio de 8 horas, retirada manual
das penas locais, antissepsia com polvidine® degermante tópico e aplicação de amoxicilina 100mg/kg
intramuscular. O anestésico utilizado foi zoletil na
dose de 10mg/kg. Com os animais em decúbito
dorsal, foi feita incisão de quatro cm de comprimento com lâmina de bisturi frio, a uma distância
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de um cm ventral da quilha, abrangendo pele, linha
alba, musculatura e peritôneo. Realizou-se a fixação
da musculatura abdominal com as pinças de Allis,
para tracionar a parede abdominal, com o intuito
de facilitar a localização dos ductos deferentes,
atrás das vísceras toracoabdominais. Localizaramse os ductos deferentes, cranialmente aos rins e
dorsalmente à posição do animal e destes foram
excisados aproximadamente um cm. A musculatura
foi unida com fio absorvível Catgut cromado 2-0 e
a sutura de pele com fio Nylon 2-0. Os quatro espécimes foram liberados após o retorno da anestesia
e se recuperaram totalmente.
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