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OSTEOSSÍNTESE DE TIBIOTARSO ATRAVÉS DE CONFIGURAÇÃO TIEINEM GAVIÃO ASA-DE-TELHA (PARABUTEO UNICINCTUS) - RELATO DE
CASO
(Tibiotarsus osteosynthesis in Harris's hawk using tie-in – a case report)
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ABSTRACT
The method of fixation should be well tolerated and its application must be made in the
shortest possible surgery and anesthesia times. This report describes the surgical
management of a Harris's hawk who, on orthopedic examination, had functional impotence
of the pelvic limb right. A transverse complete fracture of the tibiotarsus was observed on
radiographic examination. Closed fracture reduction was chosen and osteosynthesis with
hybrid external fixator with tied-in intramedullary pin. After 30 days it was bone healing
was confirmed.
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aves são: obter o alinhamento dos

quebradiças(devido à alta densidade de

fragmentos e a estabilização rígida e
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Essas
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menor

características
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dos implantes ortopédicos e associadas

tibiotarso. Foi realizado radiografias nas

à escassa cobertura muscular dos ossos

projeções ventro-dorsal e latero-lateral

longos, dificultam o tratamento das

do

fraturas nesses animais (Alievi, 2002).

observado uma fratura transversa em
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osteossíntese

epífise proximal no tibiotarso direito da

biológica visam minimizar lesões aos

ave. Optou-se pelo tratamento cirúrgico,

tecidos

pois
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de
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adjacentes,

animal.

a

Nas
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radiografias

necessitava

de
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uma

proporcionando rápida revascularização

osteossíntese perfeita para continuar

no foco de fratura e, consequentemente,

exercendo

retorno precoce à função do membro

cirurgia, foi retirado as penas do local

(Hudson, 2009). O presente trabalho

manualmente e feita a antissepsia com

tem

clorexidina,

o

objetivo

de

descrever

a

os

treinos

degermante

normais.Na

a

2%

osteossíntese proximal de tibiotarso
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utilizando

realizado

a

técnica

de

Tie-in

indução

e

e
Foi

manutenção

(associação de pino intramedular com

anestésica com isoflurano a 4% e

fixador esquelético externo (FEE) tipo

realizado intubação endotraqueal com

I) minimamente invasivo em um gavião

sonda sem cuff. Utilizou-se a técnica de

Asa-de-telha (Parabuteo unicinctus).

tie-in

minimamente

invasiva,

não

havendo exposição óssea e diminuindo
MÉTODOS

as lesões aos tecidos moles ajudando na

Foi atendido na Clínica Vetlife um

recuperação do animal. Foi introduzido

gavião

de

MATERIAL

E

Asa-de-telha

(Parabuteo

forma

normogradaum

fio

de

unicinctus) que é utilizado em treinos de

Steinman de 2mm pelo platô tibial e

falcoaria, com 800 gramas, jovem e

confeccionado um FEE com 3 fios de

fêmea. O proprietário relatou que

Steinman : sendo um de 0,8mm ficando

durante o treino a ave se debateu na

mais proximal a linha de fatura e 2 fios
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mais o membro posterior direito. No

tibiotarso.No

exame físico, não foi observado desvio

receitado enrofloxacina de 20mg/kg a
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cada 12h por 5 dias, meloxicam

membro posterior direito, porém havia

0,3mg/kg a cada 24h por 3 dias e
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que se localizavam nas
proximal

e

distal

pôs-operatorio,

do
foi
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PVPI

a

10%.

cicatrização do paciente proporcionando
um rápido retorno as suas atividades

RESULTADOS

E

DISCUSSÃ O

normais.

Depois de 30 dias, em nova radiografia

CONCLUSÕ ES

observou-se consolidação da fratura e

Conclui-se

os fios foram retirados. O animal voltou

adequadamente fratura proximal de
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tibiotarso
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(Parabuteo unicinctus) a partir do uso

1999) a configuração tie-in apresenta
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muitas

vantagens
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tratar

Asa-de-telha

configuração

tie-in.
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