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Resumo
A oncologia e a cirurgia reconstrutiva progridem juntas considerando-se que a primeira etapa para o tratamento 
do paciente oncológico é o procedimento cirúrgico, no qual muitas vezes necessita-se da utilização de retalhos 
axiais ou subdérmicos para a síntese das feridas criadas após as exéreses tumorais. O retalho de padrão axial 
utiliza-se uma artéria e uma veia cutânea direta, favorecendo deste modo, o suprimento sanguíneo do retalho, 
caso sejam respeitados os limites de “base x comprimento”. O presente trabalho objetiva-se relatar um caso de 
um canino, fêmea, Pit Bull, castrada, 8 anos de idade e pesando 21,3kg, a qual apresentava um tumor em região 
inguinal esquerda de aproximadamente 15x16 cm, com o diagnóstico histopatológico de carcinoma de células 
escamosas. O paciente relatado foi encaminhado ao procedimento cirúrgico de exérese tumoral, utilizando-se 
para a síntese do defeito criado um retalho de padrão axial de rotação da artéria epigástrica superficial caudal 
direita. Como complicações pós-operatórias o paciente apresentou apenas necrose nas bordas da ferida, para a 
qual utilizou terapia tópica com pomada de sulfadiazina de prata 1% após a retirada do tecido desvitalizado e 
exposição do tecido de granulação, levando à completa cicatrização da ferida em 20 dias.

Palavras-chave: oncologia, carcinoma, cirurgia reconstrutiva, cão. 

Abstract
The oncology and reconstructive surgery evolution together considering that the first step in the treatment of 
cancer patients is surgery, which often need to use axial or subdermal flaps for the synthesis of the wounds 
created after tumor excisions. The axial pattern flap is used an artery and a vein direct skin, thus favoring the 
flap blood supply, if the limits are respected “base x length”. This study aims to report a case of a dog, female, 
Pit Bull, castrated, 8 years old and weighing 21,3kg, which had a tumor in the left inguinal region of approxi-
mately 15x16cm, with the histopathological diagnosis of squamous cell carcinoma. The reported patient was 
referred to surgery of tumor excision, using for the synthesis of defect created an axial pattern flap rotation of 
the surface right epigastric artery flow. As post-operative complications, the patient presented only necrosis in 
the wound edges, for which topical therapy was instituted with ointment of silver sulfadiazine 1% after remo-
val of devitalized tissue and exposure of granulation tissue, leading to complete healing of the wound 20 days.
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Introdução
A cadela apresenta cinco pares de glândulas 

mamárias, embora algumas vezes sejam observa-
dos quatro ou seis pares. As glândulas mamárias 
são classificadas em torácicas (cranial e caudal), 
abdominais (cranial e caudal) e inguinais. O su-
primento sanguíneo para as glândulas mamárias 
varia em detalhes, mas origina-se principalmente 
das artérias lateral e torácica interna (mamas cra-
niais) e da pudenda externa (mama inguinal). Nor-
malmente as três glândulas craniais são supridas 
craniolateralmente pela artéria torácica lateral (a 
partir da axilar) e, profundamente, pela artéria epi-
gástrica superficial cranial e pelos ramos perfuran-
tes das artérias intercostais. Os pares de glândulas 
caudais são supridos pela artéria epigástrica super-
ficial caudal (a partir da artéria pudenda externa) 
e, profundamente, por ramos das artérias cranial 
abdominal e ilíaca circunflexa profunda (1). 

A linfa das três glândulas craniais segue para os 
linfonodos axilar, axilar acessório e esternal, já das 
duas glândulas (ocasionalmente três) caudais se-
gue para os linfonodos inguinais superficiais, que 
se encontram dorsais à borda caudal da glândula 
mamária inguinal (1). Entretanto, há conexão linfá-
tica entre as glândulas e através da linha média (2). 

A pele possui duas camadas denominadas epi-
derme (superficial e menos espessa) e a derme (pro-
funda e mais espessa). A epiderme é considerada 
avascular, já a derme é a camada onde encontram-

-se vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas, glân-
dulas sebáceas, glândulas acessórias e pelos (3). 

O termo cirurgia reconstrutiva, refere-se à utili-
zação de técnicas de reconstrução tecidual, como re-
talhos, enxertos, síntese em figuras geométricas, as 
quais devem ser escolhidas sempre com o objetivo 
do retorno da função ao paciente, associado aos me-
lhores resultados cosméticos (2,3). Uma variedade 
de procedimentos está disponível, é importante se-
lecionar a técnica ideal para prevenir complicações 
ou evitar custos desnecessários (2).  

O plexo axial origina-se da artéria aorta, a qual se 
ramifica em segmentos arteriais localizados abaixo 
da musculatura profunda, os quais nos cães e gatos 
terminam paralelamente à pele, deste modo irri-
gando os retalhos nestas espécies, com o auxílio de 
uma artéria cutânea direta e uma veia (3). Portanto 
os retalhos axiais têm melhor perfusão do que reta-
lhos subdérmicos com a circulação somente do plexo 
oriundo da derme, sendo que a taxa de sobrevivên-
cia de retalhos de padrão axial é duas vezes maior 
que para os retalhos do plexo subdérmico (2).

Para a realização de retalhos de padrão axial, re-
comenda-se ter conhecimento anatômico do mapea-
mento das artérias (Figura 01), bem como da origem 
de seus angiossomas, isto é o local em que a artéria 
perfura o músculo miocutâneo. Alguns angiosso-
mas são mais calibrosos do que outros, portanto de-
ve-se atentar durante a realização dos retalhos, a fim 
de evitar retalhos mais extensos do que a capacidade 
de irrigação dessas artérias (3). 

Figura 01 - Desenho esquemático das artérias cutâneas diretas utilizadas para a confecção de retalhos de padrão axial.
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Retalhos pediculados são provenientes da epider-
me ou derme os quais são parcialmente separados de 
áreas doadoras a fim de cobrir defeitos. A base, ou o 
pedículo do retalho contém fornecimento de sangue 
essencial para a sobrevivência do retalho (2). Retalhos 
próximos ao leito receptor são denominados de locais 
e são classificados de acordo com a direção de trans-
ferência, ou seja, os rotacionais, os de avanço, os de 
transposição e os de interpolação (4).

A preservação do plexo dérmico durante a rea-
lização de retalhos cutâneos de padrão subdérmico 
ou axial, é de grande relevância para o sucesso do 
procedimento, em contrapartida quando não pre-

servados, pode-se observar necrose total ou das ex-
tremidades do retalho (3).

Dentre alguns tipos de retalhos de padrão axial, 
destaca-se o retalho da artéria epigástrica caudal, 
o qual o suprimento sanguíneo pode ser observa-
do ventral ao músculo supramamário e ao tecido 
adiposo, tendo seu angiossoma ventral às mamas 
inguinais. A artéria epigástrica superficial caudal é 
um ramo do tronco pudendo epigástrico, que emer-
ge do canal inguinal como ramo da artéria ilíaca 
externa (Figura 02). A artéria em conjunto com a 
veia epigástrica superficial caudal é responsável 
respectivamente pela irrigação e drenagem (3).

Figura 02 – Demonstração em software de anatomia canina 3D da origem da artéria epigástrica caudal, a qual emerge de um ramo da 
artéria ilíaca externa, esta última, ramo da aorta abdominal (Fonte: Biosphera, 2015).

O retalho incorpora as três glândulas mamárias 
caudais e é suprido pela artéria epigástrica superfi-
cial caudal e veia associada, que passam através do 
canal inguinal (2,5,6).  É utilizado para recobrir de-
feitos que envolvam abdome caudal, flanco, prepú-
cio, períneo ou membros pélvicos (2,5). Importante 
lembrar que a função mamária não é afetada por 
sua posição heterotópica e por isso, recomenda-se a 

castração da fêmea canina ou felina (7).
Carcinoma espinocelular (CEC) é um tumor 

maligno dos queratinócitos (8), corresponde por 
15% dos tumores cutâneos em gatos, e por 5% das 
neoplasias cutâneas em cães (9). É considerada uma 
neoplasia localmente agressiva com baixa taxa de 
metástase, podendo estas ocorrer em linfonodos 
regionais e pulmão (10,11). 
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Muitos fatores estão associados ao desenvolvi-
mento de carcinomas espinocelulares, incluindo 
a exposição prolongada à luz ultravioleta, falta de 
pigmento na epiderme, perda de pelos ou cobertura 
de pelos muito esparsa nos locais afetados (12). As 
regiões mais acometidas pelo carcinoma de células 
escamosas são tronco, orelhas, pálpebras, narinas, 
lábios, região inguinal e axilar (13).

A apresentação dos tumores do CCE pode ser 
de dois tipos: produtivos ou erosivos. Os produti-
vos tem aspecto papilar de tamanho variável sendo 
comparados com lesões de couve-flor, normalmen-
te com superfície ulcerada e sangram com muita 
facilidade. Os erosivos são os mais comuns e são 
formados por úlceras cobertas por crostas, que se 
tornam profundas e formam crateras (14). 

Existem várias opções de tratamento, incluindo 
criocirurgia e quimioterapia, porém os melhores 
resultados são observados com a cirurgia e radio-
terapia (15). A ressecção cirúrgica de CCE é institu-
ída a fim de remover a maior quantidade de tecido 
comprometido, proporcionando margens cirúrgi-
cas livres de células neoplásicas (16).

Relato de caso
Foi atendido na Unidade Hospitalar para Animais 

de Companhia (UHAC) da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR), um canino, fêmea, Pit 
Bull, castrada, 8 anos de idade e pesando 21,3kg com 
histórico de tumor erosivo em região hipogástrica 
esquerda, acometendo quarta e quinta mamas ingui-
nais e prega inguinal. O tumor apresentava evolução 
de 5 meses, exsudação piosanguinolenta, consistência 
firme, aderido e tinha aproximadamente 15x16cm.

Ao exame físico não se constatou nenhuma altera-
ção nos parâmetros vitais. Ao exame ultrassonográfi-
co observou-se linfonodos periaórticos e mesentéricos 
evidentes e hepatomegalia. Ao exame radiológico de 
tórax não evidenciou metástase pulmonar. A citologia 
aspirativa diagnóstica teve como resultado tumor mis-
to maligno com intensa reação inflamatória séptica. 

A análise hematológica e bioquímica sérica en-
contrava-se dentro dos valores de referência, com 
exceção de hipoalbuminemia (1,98 g/dL). Portanto, 
o paciente foi encaminhado para a intervenção ci-
rúrgica de exérese tumoral (Figura 03).

Figura 03 – Ilustração do procedimento cirúrgico realizado para exérese tumoral em um paciente canino, Pit Bull, fêmea, castrada, 8 
anos de idade com histórico de tumor erosivo em região hipogástrica esquerda, acometendo quarta e quinta mamas e prega inguinal. (A) 
– Representação do tumor (verde) e margem cirúrgica (linha pontilhada vermelha) utilizada para a sua exérese.  (B) – Representação da 
ferida criada (vermelho) após exérese tumoral e linha de incisão para dissecção do tecido subcutâneo e rotação do retalho. (C) – Repre-
sentação da rotação em aproximadamente quarenta graus da cadeira mamária direita (retângulo azul) para síntese da ferida após exérese 
tumoral em região hipogástrica esquerda, acometendo quarta e quinta mamas e prega inguinal. 
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Como medicações pré-anestésicas, optou-se pela 
metadona 0,5 mg/kg/IM. A indução anestésica foi 
realizada com fentanil (3mg/kg/IV), midazolan 
(0,2mg/kg/IV) e propofol (3,35mg/kg/IV) e manu-
tenção com isofluorano em circuito semi-fechado. 
A analgesia trans e pós-operatória foi realizada por 
meio de anestesia epidural, utilizando morfina (0,1 
mg/kg) e ropivacaína a 0,25% (1,5ml/10cm de colu-
na). De maneira profilática, optou-se pela antibioti-
coterapia com cefalotina (25 mg/kg/IV).

Após antissepsia da região cirúrgica, iniciou-se 
a incisão de pele peritumoral com margens de 2 cm. 
O tumor encontrava-se aderido na porção caudal 
do músculo oblíquo externo do abdômen, portan-

Figura 04 – Paciente canino, Pit Bull, fêmea, castrada, 8 anos de idade com histórico de tumor erosivo em região hipogástrica esquerda, 
acometendo quarta e quinta mamas e prega inguinal. (A) – Tumor aderido de aproximadamente 15x16cm em região inguinal esquerda 
com exsudação piosanguinolenta e de consistência firme. (B) – Defeito criado após exérese tumoral.

to optou-se pela exérese da fáscia muscular como 
margem de segurança (Figura 04 – A e B). Após dis-
secção tumoral e pinçamento dos vasos adjacentes, 
realizou-se a hemostasia por ligadura dos vasos, 
entre eles o tronco pudendo epigástrico, o qual se 
divide em artéria pudenda externa e epigástrica su-
perficial caudal. Após a exérese tumoral efetuou-se 
a lavagem do defeito criado com solução fisiológica 
aquecida, de maneira a remover restos de células 
neoplásicas do leito. Seguindo os princípios da ci-
rurgia oncológica optou-se pela substituição dos 
instrumentais contaminados, bem como a troca de 
luvas do cirurgião e auxiliar, para posterior incisão 
do retalho e síntese do defeito criado. 

Para a síntese da ferida, optou-se pela realização 
de um retalho de padrão axial de rotação da arté-
ria epigástrica superficial caudal direita. Realizou-
-se uma incisão de pele partindo da borda cranial 

da ferida em direção ventrolateral direita entre se-
gunda e terceira mamas (Figura 05 – A). Seguido 
de dissecção do tecido subcutâneo até que o retalho 
fosse suficiente para cobrir o defeito criado, onde 
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para confirmar eram utilizadas pinças backaus para 
aproximação das bordas.

Com o objetivo de diminuir espaço morto, reali-
zou-se três suturas de avanço (“walking suture”) com 
fio de poligalactina nº 0 (Figura 05 – B), em seguida 
o tecido subcutâneo foi suturado em padrão sultan 

Figura 05 – Aspecto final da ferida no pós-operatório imediato em paciente canino, Pit Bull, fêmea, castrada, 8 anos de idade com 
histórico de tumor ulcerado em região hipogástrica esquerda, acometendo quarta e quinta mamas e prega inguinal, após exérese tumoral. 
(A) – Vista ventral: retalho axial de rotação de artéria epigástrica superficial caudal evidenciando-se as três “walking-suture” (setas). (B) 
- Vista lateral: retalho axial de rotação de artéria epigástrica superficial caudal evidenciando-se as três “walking-suture” (setas).

com fio de poliglecaprone nº 2-0 e a dermorrafia 
em padrão simples interrompido com fio de mo-
nonylon nº 3-0. O retalho foi protegido com banda-
gem compressiva não aderente e recomendado que 
o animal permanecesse com colar elisabetano até o 
dia da retirada dos pontos.

No pós-operatório imediato, foi utilizada com-
pressa gelada no local da ferida cirúrgica durante 
20 minutos, de modo a reduzir a inflamação e o 
edema pós-operatório. 

Como recomendações pós-operatórias foram pres-
critas as seguintes medicações para tratamento domi-
ciliar: amoxicilina com clavunalato de potássio (22mg/
kg/BID/VO), metronidazol (30mg/kg/BID/VO), clori-
drato de tramadol (4mg/kg/TID/VO), dipirona (25mg/
kg/TID/VO), piroxicam (0,3mg/kg/SID/VO), ranitidi-
na (2mg/kg/BID/VO) e ômega 3 (50mg/kg/SID/VO). 

O tumor foi encaminhado para a análise histo-
patológica, da qual obteve-se o resultado de carci-
noma espinocelular.

No sétimo dia de pós-operatório, a ferida cirúr-
gica encontrava-se em bom estado geral, sem in-

dícios de deiscência de pontos, necrose de bordas 
e drenagem de secreção serosanguinolenta pelos 
pontos inguinais (Figura 06 – A). 

No décimo quarto dia pós-operatório o ani-
mal retornou para a retirada de pontos, observou-
-se deiscência de alguns pontos e bordas da ferida 
necrosadas (Figura 06 – B). Portanto, realizou-se a 
retirada de pontos, limpeza da ferida, a qual apre-
sentava-se com muitas crostas e debridamento do 
tecido desvitalizado das bordas. Ao retirar o tecido 
necrótico, observou-se presença de tecido de gra-
nulação abaixo (Figura 07 – A), para o qual foi pres-
crito o uso da pomada de sulfadiazina de prata 1%. 
Com 40 dias de pós-operatório a ferida cirúrgica 
apresentou-se completamente cicatrizada e conce-
deu-se a alta cirúrgica ao paciente (Figura 07 – B).
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Figura 07 - Paciente canino, Pit Bull, fêmea, castrada, 8 anos de idade com histórico de tumor ulcerado em região hipogástrica esquerda, acometendo quarta e 
quinta mamas e prega inguinal. (A) – Aspecto da ferida cirúrgica com 14 dias de pós-operatório, após retirada de pontos e debridamento de tecido desvitalizado com 
exposição de tecido de granulação. (B) – Aspecto da ferida cirúrgica com 40 dias de pós-operatório, observando-se completa cicatrização da ferida cirúrgica.

Retalho axial de rotação da artéria epigástrica superficial caudal para reconstrução de ferida após exérese tumoral 

Figura 06 - Paciente canino, Pit Bull, fêmea, castrada, 8 anos de idade com histórico de tumor ulcerado em região hipogástrica esquerda, acometendo quarta e 
quinta mamas e prega inguinal. (A) – Aspecto da ferida cirúrgica com 7 dias de pós-operatório, apresentando necrose de bordas (seta). (B) – Aspecto da ferida 
cirúrgica com 14 dias de pós-operatório, evidenciando-se a veia epigástrica superficial caudal (retângulo amarelo).

A B

A B
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Discussão
Além de se utilizar técnicas de cirurgia oncoló-

gica nos procedimentos cirúrgicos, devido à exten-
são e a necessidade de margens amplas faz-se ne-
cessário utilizar técnicas de cirurgia reconstrutiva 
utilizando na maioria das vezes os retalhos pedicu-
lados (5). No caso relatado, foi utilizado um retalho 
de padrão axial de rotação da artéria epigástrica 
superficial caudal direita.

É importante lembrar que o padrão axial neces-
sita respeitar a relação base: comprimento. Fossum 
(2014) refere que as medidas devem ser de 1:3, 2:6 ou 
3:9 para conferir o sucesso na aplicação de retalhos 
pediculados axiais. O retalho axial criado no rela-
to respeitou estas proporções sendo devidamente 
mensurados e planejados, mantendo uma ampla 
base para o suprimento ideal do retalho.

Optou-se pela utilização do retalho de padrão 
axial devido à excelente irrigação, tendo uma taxa 
de sobrevida cerca de 50% maior do que os retalhos 
subdérmico (5).  O retalho de padrão axial epigás-
trico caudal foi optado com a finalidade de cobrir 
um defeito criado em região inguinal esquerda 
após a exérese tumoral. Este retalho é citado por 
Pavletic (2010) e Fossum (2014) como um retalho 
versátil que é utilizado para recobrir defeitos que 
envolvam abdome caudal, flanco, prepúcio, períneo 
ou membros pélvicos, conforme ocorrido no caso 
reportado, no qual o defeito encontrava-se em re-
gião abdominal caudal.

Retalhos locais, os quais são articulados por um 
defeito com o qual eles compartilham uma fron-
teira comum (2,4). Possuem forma semicircular e 
podem ser usados para cobrir defeitos triangulares 
sem criar outro secundário (4,6). Uma incisão curva 
é criada, e a pele é divulsionada de forma gradual 
até cobrir o defeito sem existir tensão (2). O retalho 
rotacional é usado com frequência no fechamento 
da região inguinal em cães, rotacionando e avan-
çando através da parede lateral do flanco (4), assim 
como realizado no caso relatado.

O retalho da artéria epigástrica superficial cau-
dal após incisionado e dissecado, pode ser rotacio-
nado em até 180 ,̊ entretanto deve-se tomar cuidado 
pois ao rotacionar a base do retalho pode causar 
obstrução linfática ou vascular e edema subsequente 
e necrose (3), neste relato de caso o retalho foi rota-
cionado em aproximadamente 40˚ (quarenta graus), 
preservando desta maneira a irrigação do retalho.

Para diminuir espaço morto pode-se optar pela 
técnica de “walking-suture” (sutura de avanço) ou 

pela colocação de dreno, o qual deve permanecer de 
três a cinco dias. São comuns hematomas e edemas 
no pós-operatório, bem como pode haver necrose, a 
qual deve ser debridada e o defeito restante fechado 
cirurgicamente ou tratado para cicatrizar por segun-
da intenção, com o auxílio de pomadas como, por 
exemplo, a sulfadiazina de prata 2,5% (3). Neste caso, 
os autores optaram por realizar três pontos de sutu-
ras de avanço, os quais se mostraram efetivos para 
diminuição de espaço morto, bem como diminuição 
da tensão. Dentre as complicações supracitadas, ob-
servou-se necrose das bordas da ferida no aspecto 
craniolateral, as quais foram debridadas e tratadas 
como cicatrização por segunda intenção com a po-
mada indicada pelo autor acima, da qual se obte-
ve completa cicatrização em 14 dias após início da 
terapia tópica, contrapondo Pavletic (2010) que cita 
algumas desvantagens na cicatrização por segunda 
intenção, entre elas o resultado negativo em relação 
aos padrões estéticos e a demora na cicatrização.

A formação de seroma ocorreu até o 7° dia de 
pós-operatório, o qual foi reduzido através do uso da 
bandagem compressiva não aderente. Castro (2015) re-
comenda a utilização de bandagens protetoras, toman-
do-se cuidado com excessiva compressão e efeito abra-
sivo, bem como troca diária para a avaliação da ferida.

A avaliação da quantidade de tensão que pode 
ser tolerada pelo tecido é subjetiva, a aposição das 
bordas da lesão sob muita tensão provoca descon-
forto incisional e necrose de pressão, resultando em 
suturas cortantes e deiscência incisional parcial ou 
completa. Métodos de redução de tensão incluem 
perfurar bordas da ferida, seleção de padrões de 
sutura apropriados, incisão de alívio de pele e alon-
gamento e expansão do tecido (2). No caso relatado 
observou-se aproximadamente três suturas cortan-
tes, as quais romperam a pele, bem como necrose 
das bordas. De modo a diminuir a tensão tecidu-
al, de acordo com o autor supracitado, realizou-se 
durante o procedimento cirúrgico o alongamento e 
expansão do tecido do retalho durante a rotação e 
com o auxílio de pinças Backhaus as bordas da feri-
da foram facilmente posicionadas, demonstrando-
-se uma técnica eficaz para a diminuição da tensão. 

Outra maneira utilizada para o alívio de tensão 
é a realização de um túnel por baixo da pele, utili-
zando uma tesoura de metzembaum para dissecar e 
separar a pele ou músculo do panículo (ou ambos) 
a partir do tecido subjacente, de modo que o seu 
potencial elástico possa ser utilizado para cobrir a 
ferida, sendo este um dos procedimentos mais sim-
ples de alívio de tensão (2). No caso citado, reali-

Retalho axial de rotação da artéria epigástrica superficial caudal para reconstrução de ferida após exérese tumoral 
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zou-se a dissecção por secção, corroborando com o 
autor supracitado, até que o retalho cobrisse total-
mente o defeito criado.

Carcinoma é considerado uma neoplasia local-
mente agressiva com baixa taxa de metástase, po-
dendo estas ocorrer em linfonodos regionais e pul-
mão. A determinação do grau de envolvimento dos 
linfonodos regionais é especialmente importante 
nos doentes com carcinomas, já que esta neoplasia 
metastizam preferencialmente pela via linfática. 

Deve-se realizar a palpação e também realizar a 
citologia (11). No paciente deste relato, ao exame ul-
trassonográfico observou-se linfonodos periaórticos 
e mesentéricos evidentes e ao exame radiológico de 
tórax não foi evidenciado metástase pulmonar.

O tratamento de eleição é a excisão ampla pelo 
método cirúrgico, e o prognóstico é considerado fa-
vorável. Não têm sido descritos casos de recidiva após 
excisão, apesar da possibilidade de se desenvolver em 
outros locais da pele. No presente relato as margens 
cirúrgicas foram de dois centímetros optando-se pela 
exérese da fáscia muscular, na qual o tumor encon-
trava-se aderido. Além da ressecção cirúrgica citam-
-se como tendo um bom resultado em longo prazo 
através da utilização da radioterapia e quimioterapia 
pós-operatória (17). No caso em questão, a exérese tu-
moral foi realizada com amplas margens e a análise 
histopatológica apresentou-se com as margens livres 
de células neoplásicas, portanto não foi necessária a 
utilização das terapias adjuvantes supracitadas.  De 
maneira profilática, recomendou-se à proprietária 
não deixar o paciente exposto à radiação solar, devi-
do à pele branca do animal e sua maior predisposição 
para o desenvolvimento deste tipo de neoplasia.

Considerações finais
Conclui-se que o retalho de rotação de padrão 

axial da artéria epigástrica superficial caudal, com 
uma ampla base, foi eficaz para a síntese de uma 
grande ferida cirúrgica na região inguinal.
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