
ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS FÍSICO, HEMATOLÓGICO, BIOQUÍMICO 
E DE LÍQUIDO PERITONEAL DE DOIS EQUINOS APÓS PUNÇÃO CECAL 

PERCUTÂNEA COM TROCARTE 
Gustavo M. REGINATO1; Marília A. FERREIRA1; Danielle PASSARELLI¹; Yumi B. HAYASAKA1; Paulo F. NETO1; Demétrio I. C. GODOY1; Roberto R. 

P. FILHO1; Renata G. S. DÓRIA1. 

¹ Unidade Didático Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA USP.  

Introdução 

O timpanismo de ceco em equinos pode ser aliviado pela 
tiflocentese, utilizando-se agulha longa ou trocarte através do 
flanco direito, com a finalidade de liberar gases. Peritonite é 
uma síndrome amplamente encontrada em equinos, que pode 
ocorrer em resposta a uma variedade de estímulos, tanto 
infecciosos quanto não infecciosos. Entretanto, na maioria das 
vezes, a peritonite é decorrente de contaminações 
bacterianas, que podem ocorrer por diversos meios, entre eles 
a punção de alças intestinais. Devido a isso, na maioria das 
vezes, a punção cecal percutânea (tiflocentese) é pouco 
utilizada. 

Observou-se um grande aumento de células nucleadas e 
hemácias do líquido peritoneal de ambos os animais após 
a punção, revelando um aumento da migração celular 
(figuras 3 e 4). Elevou-se também a fosfatase alcalina no 
líquido peritoneal. Quanto ao exame hematológico houve 
uma redução dos eritrócitos e leucócitos, devido ao 
sequestro celular para a cavidade abdominal. No exame 
físico, ambos apresentaram mucosas toxêmicas e apenas 
um animal apresentou hipertermia, sendo neste caso 
necessário a administração de dipirona sódica.  

 

Dois equinos foram submetidos a punção cecal percutânea 
fazendo-se uso de um trocarte (figura 01. Avaliações clínicas 
foram realizadas diariamente e amostras de sangue e líquido 
peritoneal foram colhidas e avaliadas antes do início do 
procedimento e nas duas, seis, 12, 24, 48, 72 horas 
subsequentes e após sete e 14 dias. 

Materiais e Métodos 

Resultados 

Conclusão 
Com base nos resultados obtidos, as alterações 

observadas demonstram uma resposta inflamatória 
decorrente ao procedimento realizado. Entretanto, apesar 
das alterações observadas, não foi necessário realização 
de antibioticoterapia nos animais e seus parâmetros foram 
se reestabelecendo com o passar dos dias, revelando 
viabilidade desta técnica emergencial.  

Imagem 04: Líquido Peritoneal com 
elevada celularidade 

Abstract 
The cecum tympanism in the horses can be alleviated by the use of long needle or trocar through the flank, for the purpose of releasing 

gas. The most often, peritonitis is due to bacterial contamination, which may occur by various means, including the punch bowel. Because 
of this, in most cases, percutaneous cecal puncture (tiflocentese) is rarely used. Two horses were submitted to a percutaneous cecal 
puncture making use of a trocar. Clinical evaluations were performed daily, blood samples and peritoneal fluid were collected and 
evaluated before the procedure and the two, six, 12, 24, 48, 72 hours and after seven and 14 days. There was a large increase in nucleated 
cells and erythrocytes from peritoneal fluid of both animals after puncture, showing an increase of cell migration. It also increased 
alkaline phosphatase in the peritoneal fluid. As to hematology, there was a decrease of erythrocytes and leukocytes due to cell 
sequestration into the abdominal cavity. Physical examination showed both toxemic mucosa and only one animal had hyperthermia and 
in this case were required the administration of dipyrone. Despite the changes observed, it was not necessary to perform antibiotic 
therapy in any animal and their parameters were reestablishing over with passing the days, revealing the viability of this emergency 
technique.  

Imagem 01: Trocarte utilizado 
para a tiflocentese 

Imagem 02: Utilização do trocarte guiado 
por ultrassom. 
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Imagem 03: Alterações de líquido 
peritoneal. 


