
 
 
 

No presente relato a ausência de 80% do intestino grosso (Fig 03, 

04) impossibilitou o procedimento cirúrgico e a sobrevida desse 

animal. A correção cirúrgica da Atresia Coli tem baixa taxa de 

sucesso, com sobrevivência de curto prazo em menos de 50% e 

longo prazo de menos de 35%. 

Figura 02 – Fundo cego no 
reto. 

Figura 03 – Ausência de 80% do intestino grosso. 

Figura 04 – Ausência de 80% do intestino grosso. 

Fig 01 – Ausência do 
segmento: Flexura pélvica. 

Raramente relatada em potros a Atresia Coli é uma doença 

caracterizada pela ausência de parte do intestino grosso, de 

difícil tratamento e prognóstico ruim. 

Foi encaminhado ao HEV-MAX, no dia 12 de dezembro de 2015, 

um equino da raça Quarto de Milha, Macho, 1 dia de idade, com 

histórico de desconforto abdominal de grau severo desde o 

momento do nascimento, não sendo observado pelo 

proprietário a liberação do mecônio. Ao exame físico o animal 

apresentou FC 180bpm, FR 60mpm, TR 39,1ºC, mucosa oral 

normocorada, hipomotilidade intestinal, VG 36% e Ptt 5 g/dL. No 

exame de inspeção retal (realizado com o dedo médio, luva e 

lubrificante) pode-se sentir uma obstrução na ampola retal. Foi 

administrado fluidoterapia parenteral, AINES, antiespasmódico e 

enema com fosfato de cálcio, obtendo em seguida somente 

líquido translucido sem conteúdo intestinal. Durante a realização 

deste tratamento o animal não apresentou melhora no quadro e 

por decisão do proprietário foi realizado a eutanásia. Na 

necropsia pode ser constatada ausência dos segmentos: flexura 

pélvica (Fig 01), colón dorsal esquerdo, flexura esternal, colón 

dorsal direito, colón transverso e colón menor, e um fundo cego 

no reto (Fig 02). 

Quando há ausência de 80% do intestino grosso o 

tratamento cirúrgico da Atresia Coli torna-se inviável. 
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