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Resumo
A fenda palatina é caraterizada pela união incompleta das estruturas que a conformam, podendo ser pri-
mária, quando há envolvimento de lábio leporino e/ou osso incisivo, ou secundária, abrangendo palato 
duro e/ou mole. Este defeito na fusão do lábio ou palato pode ocorrer tanto em cães como em gatos, sendo 
os cães braquicefálicos os mais acometidos. As fendas palatinas podem ser classificadas em congênitas, 
hereditárias ou adquiridas. Contudo, a principal dificuldade se apresenta nos casos de fenda palatina se-
cundária, onde ocorre a passagem de alimentos para a cavidade nasal e vias respiratórias, levando muitas 
vezes à pneumonia aspirativa e à morte, já que em muitos casos é incompatível com a vida. Nesses casos, 
o tratamento cirúrgico é o recomendado para a correção deste problema, entretanto, sua localização e 
extensão devem ser estudadas para a escolha da técnica mais adequada de acordo com cada fenda. Neste 
trabalho relata-se um caso num canino, sem raça definida, macho, adulto, encaminhado para atendimento 
odontológico especializado após ter sido diagnosticado fenda palatina secundária, causada após remissão 
total de um tumor venéreo transmissível (TVT) no palato duro. A técnica do retalho mucoperiosteal em 
“U” bipediculado utilizada mostrou-se excelente para a correção do defeito palatal e de fácil execução, que 
aliado aos cuidados pós-operatórios, resultou no sucesso do tratamento.

Palavras-chave: fenda palatina secundária; cão, retalho em “U” bipediculado deslizante, TVT

Abstract
The cleft palate is characterized by incomplete coupling of the structures to conform and can be primary, 
when there is involvement of cleft lip and/or incisive bone, or secondary, including hard and / or soft pa-
late. This defect in the fusion of the lip or palate may occur both in dogs and cats, and brachycephalic dogs 
are the most affected. The cleft palates can be classified as congenital, hereditary or acquired. However, the 
main difficulty presents itself in cases of secondary cleft palate, where the passage of food into the nasal 
cavity and airways occurs, often leading to aspiration pneumonia and death, since in many cases is incom-
patible with life. In these cases, surgery is recommended to correct this problem, however, its location and 
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extent should be studied for choosing the most appropriate technique according to each slot. This paper re-
ports a case in a dog, mixed breed, male, adult, referred to specialized dental care after secondary cleft was 
diagnosed, caused after complete remission of a transmissible venereal tumor (TVT) in the hard palate. 
The mucoperiosteal split “U”-flap technique used proved to be excellent for the correction of palatal defect 
and easy implementation, which combined with the post-operative care, made the success of treatment.

keywords: secundary cleft palate; dog; split u-flap advancement; TVT 
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Introdução

A fenda palatina é uma das mais frequentes 
fendas orofaciais que ocorre em cerca de 1,7 bebês 
a cada 1000 nascimentos, sendo causada quando há 
falha na fusão no desenvolvimento facial (1).

Estas fendas são classificadas em primárias e 
secundárias, de acordo com o local acometido. 
Assim, os animais que possuem lábio leporino 
e/ou fenda até o osso incisivo são denominadas 
primárias; enquanto a fenda palatina secundária 
ocorre quando há envolvimento do palato duro e/
ou palato mole (2,3,4).

Esta alteração tem sido reportada em diferentes 
raças de cães, mas as raças braquicefálicas têm 
a maior representatividade. Nos gatos, as raças 
Abissínia, Siamês e Manx tem um maior risco de 
apresentar fenda palatina (5).

As fendas palatinas em cães e gatos, como em 
outras espécies, podem ser congênita, hereditária 
ou adquirida (6). Os fatores etiológicos mais 
reportados são o uso de medicações durante 
a gestação, como antibióticos, antifúngicos, 
antiinflamatórios, excesso de vitaminas durante o 
período de formação do palato embrionário, entre 
o 25o e 28o dias de gestação (2,7,8). Entretanto, as 
causas de fendas palatinas adquiridas podem ter 
origem traumática, presença de corpo estranho e 
até mesmo neoplasias (6,8,9,10).

Os animais afetados em geral são levados ao 
veterinário devido a descarga nasal ou pneumonia, 
que pode ser percebida em filhotes da ninhada, os 
quais não se desenvolvem na mesma velocidade 
dos irmãos. Também pode haver histórico de tosse, 
dificuldade respiratória, pouco ganho de peso 
(4,7,11) e drenagem de leite pelas narinas(12).

O tratamento realizado em fendas palatinas 
primárias geralmente tem caráter estético nos 
animais, e podem estar acompanhadas de anomalias 
dentárias, como tamanho, número e morfologia dos

dentes, em especial do incisivo lateral (11). Porém, 

as secundárias devem ser tratadas cirurgicamente, 
e seu prognóstico, sem reparo cirúrgico, é ruim, 
em virtude do risco de aspiração dessas secreções 
e alimentos para o trato respiratório caudal, 
provocando pneumonia e morte. A reparação dos 
defeitos congênitos ou adquiridos de palato é feita 
por meio de cirurgia plástica com a própria mucosa 
palatina e gengival (4).
 O presente trabalho tem como objetivo 
relatar um caso de fenda palatina secundária ad-
quirida, a qual foi desencadeada após regressão 
quimioterápica de um tumor venéreo transmissível 
(TVT) envolvendo palato duro e cavidade nasal; fa-
zendo uma breve revisão de literatura sobre as cau-
sas etiológicas, sinais clínicos, diagnóstico, prog-
nóstico e tratamento.

Revisão de Literatura
A fenda palatina é uma fissura anormal na estru-

tura do corpo resultante da falha na fusão do palato 
duro e/ou mole durante o desenvolvimento embri-
onário(6). Embriologicamente, a formação do pala-
to inicia Em torno do 21o dia de desenvolvimento, 
o I e II arcos braquiais estão presentes, sendo que 
a partir do 23o dia, os processos maxilares e man-
dibular do arco braquial I tornam-se distintos. O 
processo mandibular cresce para frente formando 
a mandíbula e se funde na sínfise mandibular, que 
em cães e gatos normalmente mantém uma união 
fibrosa durante o resto da vida. Entretanto, o pro-
cesso maxilar irá formar os ossos maxilar, incisivo e 
palatino, responsáveis pelo assoalho do palato duro 
(7).

Os cães possuem dois forames, o palatino maior 
e o menor, sendo o primeiro localizado medial entre 
o dente carniceiro e a rafe palatina, cranial ao fo-
rame palatino menor, sendo geralmente em núme-
ro de dois. Os vasos e nervos palatino maior deix-
am o forame palatino, e correm cranialmente sobre 
uma depressão denominada sulco palatino, e têm 
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a função de nutrir o palato duro e estruturas moles 
adjacentes (6,13).

As fendas palatinas podem ser classificadas em 
primária ou secundária. A fenda palatina primária 
consiste em uma má formação na junção/sutura 
do osso incisivo (pré-maxila) com um ou ambos os 
processos maxilares, e ainda pode estar associada 
ao lábio leporino, também chamado de quilosquise 
(7,11,14,15,16). A fenda palatina primária resulta 
da falha da fusão dos processos maxilares na linha 
média. Durante o desenvolvimento embrionário, a 
língua progride da cavidade nasal para a oral, pro-
porcionando a expansão desta para permitir que os 
processos palatinos se encontrem na linha média da 
maxila para separar as duas cavidades (17).

A fenda palatina secundária é definida como 
um defeito no palato duro e/ou mole e sua incidên-
cia é frequentemente maior que a fenda palatina 
primária (4,14,15). Os defeitos congênitos de palato 
duro quase sempre se localizam na linha média e, 
em geral, estão associados a anormalidades con-
comitantes no palato mole, sendo que os defeitos 
em palato mole podem ocorrer na linha média ou 
unilateral (2,4,10). 

Essas comunicações geralmente são mais graves 
do que as fendas palatinas primárias, e quando não 
tratadas podem levar o filhote à morte (4,10,18,19).

Os defeitos congênitos do palato duro e/ou 
mole permitem a entrada de alimento e fluidos na 
cavidade nasal, resultando numa irritação direta 
da mucosa nasal e rinite secundária com descarga 
nasal, e um maior risco de fatal pneumonia por as-
piração (15).

As fendas palatinas podem ser classificadas 
em congênita, hereditária ou adquirida (2,4,7,8).  
Em seres humanos a incidência de fenda palatina 
congênito é de um caso a cada 800 nascimentos(4). 
Essa alteração possui uma frequência relevante em 
cães de raças braquicefálicas(4,10). Todavia há rela-
tos que os cães de raças puras possuem incidência 
mais alta que as raças mestiças, como Boston Ter-
rier, Pequinês, Bulldog Inglês, Schnauzer miniatu-
ra, Beagle, Cocker Spaniel Americano e Dachshund 
(8,10,20).

Acredita-se que, assim como em pessoas, a cau-
sa seja multifatorial, onde há genes de risco con-
tribuintes associados a influências ambientais (ex-
posição a teratógeno), que resultarão em uma fenda 
se for atingido um limiar. Entre os teratógenos de-
stacam-se agentes infecciosos, corticóides, vitamina 
A ou D em excesso, radiação de raios X, griseoful-

vina, hormônios, deficiências nutricionais (11), e até 
mesmo desordens metabólicas, uso de antibióticos 
(17) e possíveis infecções virais intra-uterinas (20). 
Entretanto os efeitos dependem de muitas variáveis 
incluindo dose, estágio da embriogênese, espécie e 
duração da exposição (17).

Nos cães, o momento mais crítico para o desen-
volvimento e o fechamento do palato fetal parece 
ser entre o 25o e 28o dias de gestação (2,8,20). Se 
um determinado agente for administrado no auge 
do período crítico, em que o órgão ou sistema será 
no seu maior momento de susceptibilidade, muitas 
células irão morrer, e como o tempo de reposição 
não é suficiente, haverá a presença de má formação, 
que poderá ou não ser compatível com a vida do 
animal (10,21).

A causa mais comum de defeitos adquiridos en-
tre as cavidades nasal e oral são a perda do osso 
maxilar associado com doença periodontal ou ex-
tração dentária, o que é geralmente referido como 
fístula oronasal. Trauma (mordida de cães, lesão 
por choque elétrico), infecções crônicas severas, 
cirurgias e radioterapia de tumores palatinos (2,9) 
trauma por arma de fogo, ingestão de agentes cáus-
ticos com possíveis causas de fenda palatina ad-
quirida (22) e alojamento de corpos estranhos entre 
as arcadas dentárias, as quais podem desencadear 
necrose por pressão do palato duro e fístula orona-
sal subsequente (8).

As neoplasias como mastocitoma, epúlide fibro-
matoso, fibrossarcoma, tumores malignos indife-
renciados, fibromeloblastoma, osteossarcoma estão 
entre as principais causas de envolvimento ósseo 
palatino (9), e mais raramente, podem apresentar 
fenda palatina secundária causada por TVT (23).

Os sinais clínicos aparecem logo após o nasci-
mento e podem ser observados deficiência no de-
senvolvimento corporal, dificuldade respiratória, 
tosse, espirro, engasgos, halitose, descarga nasal 
(4,18,20) e ânsia de vômito (11). Os sinais clínicos 
são mais observados nas fendas secundárias e, com 
a evolução do quadro clínico sem correta assistên-
cia, há possibilidade de progredir para rinite ou até 
mesmo pneumonia por aspiração, que pode ser fa-
tal (7,11,24).

O diagnostico é baseado nos sinais clínicos, 
radiografias e histopatológico, sendo este último 
quando há suspeita de origem neoplásica (15). O 
exame radiográfico de tórax nesses pacientes faz-
se necessário para verificar presença de pneumonia 
por aspiração(8), embora também seja importante 
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a realização de radiografia intra-oral do palato, a 
fim de verificar o remanescente ósseo existente para 
avaliar qual a técnica cirúrgica irá ser melhor em-
pregada (6,11).

Os diagnósticos diferencias, ou concorrentes 
potenciais, das comunicações oronasais são as fen-
das por trauma ou adquiridas, rinite, corpos estra-
nhos nasais, pneumonia por aspiração8 e infecções 
viróticas (10).

O tratamento destes pacientes inclui manejo 
clínico, uso de antimicrobiano e cirurgia(4,6,7,8). 
A alimentação é um dos principais cuidados, pois 
deve ser realizada pelo proprietário via sonda (es-
ofágica ou gástrica) (19), com o objetivo de manter 
o suporte nutricional adequado e para evitar que o 
leite escorra pelo nariz, a fim de evitar a ocorrência 
de rinites e deglutições por falsa via, a qual resulta 
na redução da incidência de pneumonia por aspira-
ção (25). O uso de antibióticos nas fendas palatinas 
é indicado especialmente nos casos de pneumonia 
por aspiração (8).

Para realizar o reparo cirúrgico do defeito pala-
tino adquirido é fundamental decidir cuidadosa-
mente o plano terapêutico para ser bem sucedido, 
de acordo com cada caso em particular. A tomada 
de decisão terapêutica geralmente é baseada na 
causa, no tamanho, e na localização do defeito, e 
caso tenha ou não ocorrido qualquer intervenção 
cirúrgica prévia (6). Independente da técnica cirúr-
gica escolhida, faz-se fundamental que o cirurgião 
siga cuidadosamente os princípios básicos para 
correção cirúrgica das fendas palatinas. Entre esses 
princípios, pode-se destacar: 1) a ausência de ten-
são; 2) fazer um amplo retalho considerando a lar-
gura e extensão do defeito; 3) suturar faces cruentas 
entre si; 4) sempre que possível obter duas camadas 
de sutura; 5) preservar a artéria palatina maior e 
menor; 6) evitar o uso de bisturi elétrico; 7) Não re-
intervir um defeito em palato duro antes de 3 meses 
de intervalo; 8) lavar abundantemente a passagem 
nasal após o término do procedimento cirúrgico 
com solução fisiológica; 9) Considerar extrações de 
dentes pré-molares e molares em intervenções rad-
icais com amplos defeitos palatinos(2,4).

Diversas técnicas cirúrgicas podem ser realiza-
das para corrigir as fendas palatinas, de acordo com 
sua localização e extensão. Para correção de defei-
tos palatinos adquiridos destacam-se os retalhos 
vestibulares, retalhos de transposição, retalhos de 
avanço, retalhos de língua, retalho em U dividido 
(ou bipediculado) e retalhos palatais em ilha. As 

técnicas de dupla camada incluindo vestibular e re-
talhos palatais refletidos também podem ser utiliza-
das. Em geral, a técnica que proporciona o maior 
retalho sem tensão e um fornecimento de sangue 
adequado é recomendada (6). 

As complicações cirúrgicas mais comuns são 
deiscência de pontos e cicatrização incompleta sub-
sequente de fístulas oronasais. Geralmente, a deis-
cência ocorre dentro de 3 a 5 dias do pós-operatório, 
entretanto pode ocorrer após este período. As prin-
cipais causas da soltura precoce dos pontos são ten-
são excessiva, suprimento sanguíneo insuficiente 
e/ou tecido traumatizado (8). Além disso, qualquer 
movimento de língua contra o reparo ou material 
particulado no sítio cirúrgico podem ter a mesma 
complicação. 

O prognóstico pode variar de bom, regular ou 
reservado. O que irá determina-lo será a extensão 
da lesão e das condições do paciente na ocasião da 
cirurgia(11). Entretanto vale ressaltar que o prog-
nóstico sem reparo cirúrgico é ruim, em virtude do 
risco de aspiração dessas secreções e alimentos para 
o trato respiratório caudal, provocando pneumonia 
e morte(4).

Relato de Caso
Um canino, sem raça definida, macho, adulto, 

que havia sido adotado recentemente, foi encamin-
hado para atendimento odontológico especial-
izado após ter sido diagnosticado fenda palatina 
secundária, causada após remissão total de tumor 
venéreo transmissível (TVT) no palato duro.  An-
teriomente à consulta com o especialista, o paci-
ente recebeu tratamento quimioterápico à base de 
doxorrubicina associado a remoção cirúrgica dos 
linfonodos mandibulares acometidos, pois o tumor 
não era mais responsivo a vincristina. 

Entretanto, após realização da quimioterapia, o 
TVT localizado no palato duro regrediu, e devido 
ao comprometimento ósseo, gerou uma fenda pala-
tina secundária.

Durante a anamnese a proprietária relatou que 
foi a necessária colocação de sonda esofágica para 
alimentação, devido ao diâmetro da comunicação 
oronasal, uma vez que ao se alimentar por via oral, o 
conteúdo estava drenando pelo nariz, correndo risco 
de falsa via, e consequentemente, pneumonia por 
aspiração.  No exame clínico foi observado secreção 
nasal mucopurulenta e uma fenda no palato duro na 
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região central na altura dos dentes quarto pré-molar 
e primeiro molar direito e esquerdo (Figura 1).

de remoção de pequeno fragmento para análise his-
topatológica, a fim de verificar total remissão do 
TVT. 

Ao realizar a primeira incisão na rafe palatina, 
descobriu-se a ausência do osso maxilar também 
naquela região, porém, mesmo assim, o retalho con-
tinuou a ser criado até a região mesial ao segundo 
pré-molar, tomando cuidado para não seccionar a 
artéria palatina maior na região mais rostral, pri-
meiramente no lado esquerdo, costeando os dentes 
na face palatina até a altura do quarto pré-molar, 
levemente caudal ao forame palatino maior. Após 
delimitada a área com a lâmina de bisturi, um 
descolador de periósteo de Molt foi utilizado para 
divulsão do tecido na região mais rostral até iden-
tificar a artéria palatina maior, a qual foi isolada e 
ligada com fio absorvível sintético poliglactina 910 
4-0 e padrão isolado simples (Figura 2A).

Finalizada a ligadura, a artéria palatina maior 
acompanhou o retalho, e a divulsão continuou em 
direção caudal (Figura 2B), liberando todo o tecido, 
deixando o osso maxilar totalmente exposto, inclu-
sive a região onde havia a falha óssea recentemente 
descoberta, na região mais central (Figura 2C). Após 
concluído o primeiro retalho, este foi deslizado em 
direção caudal cobrindo o local da fenda, onde foi 
suturado com o mesmo fio e padrão isolado simples 
(Figura 2D).

O segundo retalho foi realizado da mesma for-
ma, constatou-se que havia base óssea na região, 
com auxílio da sonda periodontal. A artéria pala-
tina maior foi ligada (Figura 2E) e o tecido divul-
sionado caudalmente (Figura 2F). Todavia, visando 
corrigir a comunicação oronasal causada na realiza-
ção do primeiro retalho, este foi deslizado da direita 
para a esquerda sendo posicionado na diagonal do 
palato duro e suturado na face palatina na altura 
do segundo e terceiro pré-molares esquerdos, com 
mesmo fio e padrão (Figura 2G).

A: ligadura da artéria palatina maior esquerda 
(seta); B-C: divulsão sob retalho em sentido cau-
dal; D: retalho posicionado e suturado recobrindo 
a fenda palatina, com a nova comunicação oronasal 
(seta e demarcação); E: ligadura da artéria palatina 
maior direita (seta); F: Divulsão sob do retalho di-
reito expondo o osso maxilar. G: Aspecto final da 
ferida cirúrgica no pós-operatório imediato.

No pós-operatório imediato foi administrado cloridra-
to de tramadol (3mg/kg BID cinco dias), meloxicam (0,1 
mg/kg SID cinco dias) e amoxicilina e clavulonato de po-
tássio (15mg/kg BID sete dias), todos via sonda esofágica.

Correção de fenda palatina secundária causada por remissão de tumor venéreo transmissível

Figura 1 – Vista ventrodrosal do palato duro apresentando fen-
da palatina secundária após regressão do TVT em um canino 
(seta amarela)

Decorrido duas semanas da consulta inicial foi 
realizado o tratamento cirúrgico. Em função do diâ-
metro e localização do defeito, a técnica cirúrgica 
escolhida foi o retalho em “U” bipediculado desli-
zante.

O paciente recebeu como medicação pré-anes-
tésica meperidina (3mg/kg IM), a indução foi re-
alizada com propofol (4mg/kg IV) e a manutenção 
do plano anestésico com isoflurano ao efeito. Como 
antimicrobianoterapia profilática administrou-
se ampicilina (22mg/kg IV). Com o paciente em 
decúbito dorsal, foi avaliado o diâmetro da lesão, 
com auxílio de uma sonda periodontal, para iniciar 
as incisões da confecção do retalho. 

A antissepsia foi realizada com gluconato de 
clorexidina aquoso 0,12%. Primeiramente foram 
reavivados os bordos da lesão com auxílio de lâmi-
na de bisturi número 15 e tesoura de irís curva, além 
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Discussão
As fendas palatinas secundárias geralmente pos-

suem caráter genético, entretanto, as neoplasias po-
dem ser responsáveis por defeitos adquiridos(2,6,9), 
conforme visto no presente relato. Porém, foi en-
contrado apenas uma referência de tumor venéreo 
transmissível como causa primária, que optou como 
tratamento o uso de obturador palatino(23).

Os sinais clínicos apresentados nos animais com 
comunicação oronasal estão relacionados com o 
sistema respiratório(4,7,11,12), porém esta fenda 
não era esperada após a realização da quimiote-
rapia, sendo visualizada após o término do trata-
mento e início dos sinais de espirros, secreção nasal 
mucopurulenta e engasgos ao se alimentar. 

Apesar de relatarem que o exame radiográfi co 
só faz-se necessário apenas em casos de pneumonia 
por aspiração(8), a ausência da imagem radiográ-
fi ca do palato duro poderia ter prejudicado grave-
mente o tratamento deste paciente, confi rmando o 
quão importante é a obtenção deste para realizar o 
planejamento cirúrgico(6,11).

O manejo clínico alimentar do paciente, ou seja, 
alimentação via sonda, que o proprietário deve re-
alizar nos casos de fenda palatina congênita ger-
almente deve perdurar em média quatro meses, 
período no qual irá ocorrer o tratamento cirúrgico, 
além do período pós-operatório, compreende cerca 
de 10 a 14 dias. Nos casos de fenda palatina ad-
quirida, geralmente o paciente já não é mais fi lhote, 
o que diminui consideravelmente este intervalo de 
cuidados alimentares pré-cirúrgicos, conforme no 
caso descrito e, consequentemente, também os ca-
sos de eutanásia.

A pneumonia por aspiração, frequente nos casos 
de defeitos secundários em palato, também deve 
ser pré-avaliada com ausculta torácica e radiogra-
fi as da região(8), a fi m de diminuir as chances de 
óbito corrigindo primeiramente qualquer afecção já 
instalada.

Conforme descrito anteriormente, existem algu-
mas alternativas cirúrgicas para correção de fendas 
palatinas secundárias caudais, como os retalhos em 
ilha, retalhos de avanço(2,6,22) e uso de obturador-
es(4,6,23) todavia, no presente caso, qualquer uma 
das técnicas citadas poderiam ter graves conse-
quências, como deiscência dos pontos, ausência de 
tecido sufi ciente, tensão dos pontos, ou até mesmo 
deixar uma comunicação oronasal ainda maior pela 
perda óssea maxilar cranial unilateral ao defeito.

Correção de fenda palatina secundária causada por remissão de tumor venéreo transmissível 

Figura 2 – Confec-
ção do retalho em 
“U”bipediculado 
deslizante modifi -
cado (A-F)

No décimo quarto dia a sonda esofágica foi re-
tirada, já havia tecido de granulação recobrindo o 
tecido ósseo  e ausência de deiscência dos pontos 
(Figura 3).

Figura 3. Vista ventrodorsal do palato duro quator-
ze dias após realizado o procedimento cirúrgico da 
correção da fenda palatina.
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A modificação do reposicionamento do retalho 
em “U” bipediculado, confeccionado conforme a 
literatura (2,6), foi necessária devido à extensa área 
sem suporte ósseo adequado causada pela remissão 
tumoral, conforme ilustra a  figura 2G. Todavia a 
técnica aplicada não apresentou prejuízo na cicatri-
zação final aos quatorze dias. Apesar do prognósti-
co de fenda palatina secundária ser, na maioria dos 
casos, ruim(4), neste animal foi obtido êxito após o 
tratamento cirúrgico.

Conclusão
A técnica de retalho mucoperiosteal em “U” 

bipediculado deslizante obteve sucesso nesse caso 
clínico, apesar do paciente apresentar uma grande 
falha do osso maxilar gerada pelo TVT, além do de-
feito visualizado no exame clínico. Por esse motivo 
fica indicado a realização de radiografia intra-oral 
do palato duro a fim de avaliar a integridade óssea 
para melhor executar o planejamento cirúrgico.

Os cuidados pós-operatórios como antibioticote-
rapia e alimentação por sonda foram fundamentais 
para ausência de deiscência dos pontos da técnica 
empregada.

A cicatrização da ferida cirúrgica foi excelente, 
onde pode-se observar obliteração total da fenda e 
tecido de granulação em 14 dias no pós-operatório.
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