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Resumo
A ocorrência de traumatismo torácico com fratura de costelas é frequente no atendimento de cães e 
gatos, e diferentes dispositivos já foram descritos para aplicação no tratamento desta afecção. Neste 
estudo descrevemos a criação do dispositivo polivalente de estabilização de costelas em associação 
às Suturas Circuncostais, e propusemos novas técnicas de suturas.

Palavras-chave: fratura de costelas, instabilidade torácica, flail-chest, vídeo toracoscopia.

Abstract
The occurrence of thoracic trauma with rib fracture is frequent in the care of dogs and cats, and 
different devices have already been described for application in the treatment of this condition. In 
this study we describe the creation of the polyvalent rib stabilization device in association with 
Circumcostoid Sutures, and proposed new techniques of sutures.

Keywords: rib fracture, thoracic instability, flail-chest, videothoracoscopy.

TRABALHO DE PESQUISA

Introdução
O traumatismo torácico é uma afecção fre-

quente no atendimento emergencial de peque-
nos animais, sendo mais comum em cães do que 
em gatos (1), e podendo ser causado por trauma 
contuso ou penetrante da parede torácica, ha-
vendo ainda a possibilidade de lesão em coste-
las e/ou tecidos moles (músculos e vísceras), e 
ser fechado ou aberto (2).

Na ocorrência de traumatismo torácico, po-
dem estar presentes: contusão pulmonar, pneu-
motórax, hemotórax, fraturas de costelas sem 
ou com instabilidade de parede torácica - Flail 
Chest (1).

O tórax instável ocorre quando pelo menos 
duas costelas são fraturadas em dois pontos 
ocasionando perda de sua continuidade com a 
parede torácica, e dessa forma possibilitando a 
presença de movimentação paradoxal, resultan-
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te das alterações na pressão intrapleural, situa-
ção em que, o segmento fraturado move-se para 
dentro durante a inspiração e para fora durante 
a expiração (Cunha, 2009).

Revisão de literatura
Diversos autores corroboram que a ocorrên-

cia de instabilidade da parede torácica de cães 
e gatos está associada a lesões das vísceras in-
tratorácicas (2,3,5,7) no entanto, a instabilidade 
por si só, pode não ter um impacto relevante 
sobre a ventilação, mas a associação com outras 
lesões intratorácicas, podem ser fatais. 

A técnica de suturas circuncostais (3) pos-
sibilita a estabilização de fraturas de costelas 
com mínima lesão tecidual, pela possibilidade 
de sua realização, sem a necessidade de incisão 
cirúrgica. Consistindo basicamente na circun-
condução da agulha ao redor da costela alvo, de 
forma a atravessar a espessura total da parede 
torácica. Este método possibilita a tração lateral 
da costela circundada, permitindo sua fixação 
em dispositivo externo a cavidade torácica.

Diferentes dispositivos externos foram des-
critos para estabilização da parede torácica 
instável, mediante aplicação das suturas cir-
cuncostais, as quais devem ser aplicadas ren-
tes a costela, evitando a compressão do plexo 
intercostal (3). 

A quantidade de suturas deve ser aplicada 
de acordo com a quantidade de fraturas presen-
tes, e para auxiliar na estabilidade, as suturas 
devem ser passadas ao redor de uma costela 
cranial e uma caudal ao segmento torácico ins-
tável.

Dentre os materiais propostos para esta apli-
cação, são referenciados na literatura as barras 
de alumínio, abaixadores linguais, polimetil-
metacrilato ou a associação destes (2). 

As fraturas em costelas podem ocorrer em 
qualquer ponto de sua estrutura óssea, e os dis-
positivos descritos na literatura (1,3,4,5,7) estão 
limitados a estabilização de região linear do 
gradil costal, assim dificultando aplicação a to-
dos os casos de fraturas em múltiplas costelas.

De acordo com a literatura (2) a aplicação 
das suturas circuncostais, por penetrarem o 
espeço pleural podem ocasionar a entrada de 
ar na cavidade torácica, e nesta situação se faz 

necessária aplicação de tubos de toracostomia, 
para manutenção da pressão negativa intrato-
rácica. 

A colocação do tubo em procedimento por 
toracoscopia, pode ser realizada mediante a 
remoção da válvula do portal videocirúrgico, 
seguida da introdução do tubo na cavidade to-
rácica através do referido portal, e ao atingir 
o interior do tórax deve-se remover o portal 
de videocirurgia, sem causar deslocamento do 
tubo torácico, o qual deve ser fixado adequada-
mente, evitando seu deslocamento.

Segundo a literatura (2), a aplicação de dis-
positivo sobre a parede lateral do tórax poderá 
causar lesão por abrasão e compressão, dessa 
forma deve-se preconizar adequado acolchoa-
mento e proteção entre o dispositivo externo e 
a parede torácica, pela aplicação de algodão or-
topédico estéril, que minimizará a ocorrência 
destas alterações.

Este mesmo autor também afirma sobre a 
importância da manutenção da profilaxia an-
timicrobiana, devendo os curativos serem tro-
cados diariamente nos 4 primeiros dias, e em 
seguida, as mudanças de curativos devem ser 
realizadas conforme necessário. 

Material e método
As unidades experimentais foram posicio-

nadas em decúbito dorsal para abordagem e 
acesso paraxifóide transdiafragmático, com 
portal vídeo cirúrgico de 10mm. Após intro-
dução do portal e visualização do interior da 
cavidade torácica, alterou-se o decúbito para a 
posição lateral direita e posteriormente para o 
decúbito lateral esquerdo.

A inspeção toracoscópica da cavidade pos-
sibilitou a identificação das fraturas experi-
mentalmente produzidas com o FEMI, assim 
como a correção proposta pelo estudo, me-
diante aplicação de suturas circuncostais.

Reproduzimos os métodos descritos na li-
teratura (3) associando a avaliação vídeo tora-
coscópica, para visualização intratorácica do 
método, comparando a aplicação convencio-
nal, “às cegas”, com a aplicação vídeo assisti-
da, e definindo os riscos de iatrogenias rela-
cionadas a aplicação das suturas circuncostais 
(Figura 1).
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Figura 1 - Produção de suturas circuncostais por CTVA (Cirurgia torácica vídeo assistida) e associação à dispositivo polivalente de 
fixação externa. A – Transiluminação produzida por toracoscopia paraxifóide transdiafragmática. Possibilita a análise interna e externa 
de toda parede torácica; B – A aplicação das suturas circuncostais auxiliada pela toracoscopia paratifoide. Menor riscos de iatrogenias, 
quando comparado ao procedimento proposto por BJORLING, 1982 (às cegas). C, D, E e F – Após aplicação dos fios de estabilização 
costal, os fios são ajustados ao dispositivo polivalente de fixação externa, e fixados a este mediante realização de nós cirúrgicos; G – 
Este método pode ser realizado em ambos os hemitórax, como demonstrado na imagem.
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A produção das suturas foi realizada com 
agulhas de fundo francês (7,5 cm, pontas trian-
gulares e superfície de corte invertida – BIOCO-
NECTVET), associada a fios de poliamida de 
coloração laranja, para facilitar a visualização 
intratorácica por toracoscopia.

Buscamos a produção de dispositivo externo 
que se adequasse as diversas possibilidades de 
fraturas em costelas, e aos mais variados tipos de 
conformação torácica.

O dispositivo proposto permite ser molda-
do, recortado e esterilizado em óxido de etileno, 
e foi produzido a partir de placas de alumínio 
emborrachadas, com dimensões de 50cm², para 
imobilização de membros (ORTOVET - Ortope-
dia Veterinária Comercial Ltda.).

Nestas foram padronizados e produzidos de 
forma alinhada 2304 orifícios com 2 mm de di-
âmetro, e equidistantes 1 cm entre si, possibili-
tando adequar o dispositivo à estabilização de 
fraturas em qualquer ponto da parede torácica, 
além de poder ser utilizado para qualquer tama-
nho de paciente (Figura 2A).

Estas perfurações foram realizadas em ma-
quinário especializado em microprocessamentos 
computadorizados de materiais sólidos (Holter) 
na empresa Moveis Back - Av. Prefeito Evandro 
Behr, 2880 - Bairro Pé de Plátano, 97.110-620 San-
ta Maria – RS.

Resultados e discussão
A aplicação do dispositivo polivalente de es-

tabilização de costelas, foi realizada em associa-
ção às Suturas Circuncostais (3), e possibilitaram 
a mobilização dos fragmentos de costelas fratu-
rados, assim como sua redução, coaptação e es-
tabilização.

Assim como esperado, o dispositivo possibi-
litou uma maior flexibilização de opções para 
estabilização dos fragmentos de costelas, per-
mitindo a aplicação das Suturas Circuncostais 
em qualquer ponto das costelas avaliadas neste 
estudo, dessa forma apresentando maior versati-
lidade em comparação aos dispositivos descritos 
na literatura (1,3,5,6,7).

A modelagem do dispositivo, de acordo com 
as dimensões da parede torácica das unidades 
experimentais, pode ser realizada mediante re-
corte das placas de alumínio com tesoura especí-
fica para o corte de chapas, o que possibilitou a 
adequação ao tamanho do tórax receptor do dis-
positivo (Figura 2B).

Figura 2 - A - Dispositivos polivalentes de estabilização de costelas, recortáveis, moldáveis e esterilizáveis (Óxido de Etileno). Pode 
ser adequado a qualquer tamanho de paciente canino ou felino. B - Recorte do dispositivo polivalente de estabilização de costelas, 
para adequação as dimensões ao tórax em que será aplicado. 
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As avaliações radiográficas pós-implantação 
do dispositivo, demonstraram que o mesmo não 
impede a visualização através da formação de 
imagens por radiação-X, corroborando com a li-

teratura (8), e a análise das imagens pós-implan-
tação, revelaram a existência de inadequada re-
dução e coaptação de fragmentos de costelas nas 
execuções às cegas do método proposto (Figura 3).

Figura 3 - Imagem radiográfica após implantação do dispositivo de estabilização de costelas, o qual não impede a avaliação do gradil 
costal, possibilita analisar a redução obtida pela intervenção cirúrgica (seta amarela – indicando inadequada redução e coaptação dos 
fragmentos da 8ª costela direita).

Algumas dificuldades foram encontradas 
para a coaptação dos fragmentos de costelas 
na aplicação das suturas circuncostais, pois a 
presença de ruptura extensa da musculatura 
intercostal, gerou possibilidade de acentuado 
deslocamento dos fragmentos de costelas, o que 
dificultou a adequada redução e coaptação dos 
fragmentos de costela. 

Diante desta situação, buscou-se solucionar o 
problema que surgiu na fase final da pesquisa, 
pelo desenvolvimento de novas técnicas vídeo 
toracoscópica, chamadas de Suturas Transcos-
tais (Figuras 4 e 5), as quais possibilitaram me-

lhorar as reduções e coaptações inadequadas.
A técnica de Suturas Transcostais foi realiza-

da mediante perfuração das extremidades dos 
fragmentos de costelas fraturados, sob visão ví-
deo toracoscópica, e com acesso transcutâneo, 
mediante utilização de perfuratriz e broca orto-
pédica, que deve ser adequada ao tamanho do 
paciente, de modo a permitir a passagem de fio 
cirúrgico através de toda espessura da parede 
torácica, passando através de ambas as corticais 
ósseas da costela alvo, ao interior da cavidade 
torácica.

Utilizando como guias agulhas de dimen-

Dispositivo polivalente para estabilização de fraturas de costelas por CTVA

72



Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação - Edição 48 - Vol II - 2018; 68-74.

sões 40mmX12mm (“microportais vídeo cirúr-
gicos”), aplicamos os fios, através das extre-
midades fraturadas das costelas, e a passagem 
vídeo cirúrgica do fio por ambas as agulhas 
pode ser realizada de duas maneiras: 

1) Após introdução do fio no interior da ca-
vidade torácica através do microportal vídeo 
cirúrgico (agulha 40X16mm), a extremidade 
do material de sutura foi conduzido com o 
uso de pinça hemostática videocirúrgica, 
sendo introduzido no outro microportal ví-
deo cirúrgico posicionado através da outra 
extremidade da costela fraturada (Figura 4).
2) Com fio de aço produz-se uma alça a qual 
deve ser inserida através do microportal ví-
deo cirúrgico ao interior do tórax. A partir 
daí existem duas possibilidades para produ-
ção desse tipo de sutura. A primeira forma 
consiste em passar o fio por dentro da alça 
de aço inox com instrumental vídeo cirúrgi-
co, e então tracionar o fio de aço juntamente 
com o fio da Sutura Transcostal ao exterior 
do tórax. A segunda maneira consiste em 

passar a alça do fio de aço inox ao redor do 
microportal vídeo cirúrgico após a inserção 
do fio para produção da Sutura Transcostal 
através do citado microportal vídeo cirúr-
gico, deve ser realizada a tração da alça do 
fio de aço, juntamente com o fio da Sutura 
Transcostal ao exterior da cavidade torácica 
(Figura 5), dessa forma possibilitando reali-
zar adequada tração, coaptação e estabiliza-
ção destes fragmentos de costela. Esta etapa 
pode ser realizada juntamente, com a movi-
mentação dos fragmentos de costela por Su-
turas Circuncostais, permitindo uma melhor 
coaptação destes.
Assim como no método descrito por Borling 

(1982), as Suturas Transcostais também possibi-
litaram a estabilização dos fragmentos de coste-
las em associação à dispositivos externos, per-
mitindo a realização dos procedimentos com 
mínimo acesso cirúrgico, mediante aplicação de 
recursos vídeo cirúrgicos, de modo a favorecer 
a realização dos métodos avaliados com redu-
ção dos riscos de lesões iatrogênicas.

Figura 4 - A – Visão externa do procedimento de suturas transcostais; B – Técnica 1. Após a perfuração através das extremidades 
dos fragmentos da costela, foram inseridas agulhas (40X16mm), utilizadas como micro portais videocirúrgicos. O material de sutura 
foi inserido no tórax, através do primeiro microportal vídeo cirúrgico (seta verde), e com uma pinça hemostática videocirúrgica (seta 
vermelha), foi conduzido através do segundo microportal vídeo cirúrgico, ao exterior da cavidade torácica (seta amarela).; C – Aspecto 
final após produção da Sutura Transcostal. A associação com as suturas circuncostais (setas azuis), permitiram adequada redução e 
coaptação dos fragmentos que foram tensionados entre si pela Sutura Transcostal (seta preta).
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Figura 5 - A – Técnica 2A. O posicionamento dos micro portais vídeo cirúrgicos, foi realizado através dos fragmentos da costela alvo, sendo 
inserida alça de fio de aço (seta amarela) através do micro à direita da imagem. Esta alça foi mobilizada por pinça hemostática vídeo cirúrgica 
(seta vermelha) e posicionada de modo a circundar o microportal vídeo cirúrgico à esquerda da imagem. Após esta etapa, por este mesmo 
microportal vídeo cirúrgico foi inserido fio de poliamida (seta verde) o qual foi tracionado ao exterior do tórax, pela alça do fio de aço; B – 
Técnica 2B. Através do microportal vídeo cirúrgico (seta preta) foi inserida alça de fio de aço 2-0 (seta azul), através da qual passou-se fio de 
poliamida guiado por porta-agulha vídeo cirúrgico (seta verde).; C – Visão externa do procedimento de Suturas Transcostais. O fio de polia-
mida foi tracionado ao exterior da cavidade torácica, juntamente com o fio de aço e o microportal vídeo cirúrgico (agulha 40X16mm) (seta 
azul), sendo reparado na extremidade oposta por pinça hemostática de Crile (seta amarela). As suturas circuncostais (setas pretas) auxilia-
ram na redução dos fragmentos de costela, que foram visualizados através do acesso paraxifóide – micro câmera (seta cinza), e a adequada 
coaptação destes foi realizada pelo acesso intercostal – portal de trabalho (seta roxa) pela utilização de pinça hemostática vídeo cirúrgica.

Considerações finais
O dispositivo de estabilização de costelas possi-

bilitou adequada fixação das Suturas Circuncostais 
de estabilização, permitindo aplicação em todo o 
comprimento das costelas avaliadas neste estudo. 
Este dispositivo é passível de aplicação bilateral-
mente, possibilitando a fixação de diversas suturas 
de estabilização de costelas, e sua aplicação não im-
pede a avaliação mediante exames radiográficos.

As Suturas Transcostais vídeo toracoscópicas 
possibilitaram melhora na redução e coaptação dos 
fragmentos de costelas nos quais foram aplicados 
neste estudo, e necessitam de avaliações específicas 
para testar a confiabilidade das técnicas propostas.
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