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INTRODUÇÃO: Foi levado ao hospital veterinário de Uberlândia um filhote mestiço
de felino (Felis catus), para uma consulta, tendo como queixa principal do
proprietário, um aumento de volume no abdômen e na parte medial do membro
pelvino. OBJETIVO: Objetivou-se relatar uma reconstrução cirúrgica, com tela de
Marlex, de má formação muscular em felino . METODOLOGIA: O presente trabalho
foi realizado com um filhote mestiço de felino que apresentou: mucosas orais e
conjuntivas levemente hipocoradas, bom estado de hidratação, aumento de volume
na região inguinal esquerda e em região medial de membro pelvino. Após toda a
avaliação clínica, foram solicitados exames complementares, como, hemograma,
bioquímicos (creatinina, ALT), e exames de imagem (raios-X e ultrassom).
RESULTADOS: O procedimento cirúrgico teve o intuito de reparar a ausência de
musculatura, e com isso aumentar a proteção das vísceras abdominais. Realizou-se
técnicas de cirurgia reconstrutiva associada à tela de polipropileno e
acompanhamento de pós operatório para avaliação de formação de tecido fibroso e
ausência de aderências em alças intestinais. CONCLUSÃO: Conclui-se que na
literatura da medicina veterinária o assunto é muito escasso, no presente relato de
caso o uso da tela de proprileno foi eficaz, entretanto, deve-se sempre fazer uma
avaliação minuciosa e com o auxílio de exames complementares, para obter um
diagnóstico exato e evitar complicações de pós-operatório.
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