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RINOPLASTIA EXPERIMENTAL COM ENXERTO AUTÓGENO DE COSTELA EM CÃES. 
Wanessa Kruger Beheregaray, Eduardo de Bastos Santos Junior, Alan Gomes Poppl, Daniel Barbosa 
Sia, Carlos Afonso de Castro Beck, Antonio de Padua Ferreira da Silva Filho, Emerson Antonio 

Contesini (orient.) (UFRGS). 
A rinoplastia é a cirurgia plástica da cavidade nasal, que é muito difundida na medicina humana por motivos 
estéticos. Os animais possuem doenças que exigem cirurgia na cavidade nasal e na espécie canina pouco foi estudado 
com relação a rinoplastia. Algumas lesões causadas por traumatismo, tumores, fungos e reações inflamatórias 
crônicas, podem causar destruição de tecidos, sendo necessária a reconstituição do local. O uso de enxertos em 
animais é bastante difundido, principalmente os ósseos. No presente trabalho estudou-se o uso de costela autógena 
para correção de defeito criado em osso nasal em cães. O experimento foi realizado na Faculdade de Veterinária da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram utilizados 15 animais, separados em três grupos de pós-
operatório onde após 30, 60 e 90 dias finalizavam-se seus acompanhamentos. Cada grupo era composto de quatro 
animais enxertados e um animal controle onde se utilizava o material do próprio defeito criado para coaptação. Os 
animais foram acompanhados clinicamente, a integração do enxerto foi avaliada com exames radiográficos obtidos a 
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cada 15 dias até o final de seu acompanhamento pós-operatório. A histopatologia foi realizada no último dia de 
acompanhamento, conforme a distribuição dos animais nos grupos. Os resultados mostraram que a técnica cirúrgica 
é de fácil execução e possui praticidade em seu uso. O emprego da costela foi suficiente para cobertura de todos 
defeitos criados. O efeito estético foi excelente. Os exames radiográficos comprovaram a integração do enxerto e a 
avaliação histopatológica evidenciou a presença de células compatíveis com a viabilização da técnica proposta. 
Sendo possível então o uso de enxerto autógeno de costela para reconstrução de defeito criado experimentalmente 
em dorso nasal de cães. (BIC). 
 




