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RELATO DE CASO

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário de Uberaba- MG um muar, macho, sete dias de
vida, pesando 45 kg, apresentando aumento de volume na bolsa escrotal. O animal foi
submetido à orquiectomia e poucas horas após, porção do intestino foi exposta pela ferida
cirúrgica. O proprietário reduziu as estruturas para o interior da bolsa escrotal e suturou com
fio de algodão, encaminhando o animal 12 horas após a constatação da evisceração (Figura
A). Durante o atendimento, não se evidenciou episódio de desconforto e o exame físico
revelou hipomotilidade intestinal nos quatro quadrantes como principal alteração. O exame
ultrassonográfico confirmou presença de alças intestinais na bolsa escrotal e a paracentese foi
improdutiva.

O animal foi encaminhado à celiotomia exploratória, reduzindo as alças intestinais que
estavam encarceradas no anel inguinal esquerdo. Foi notada lesão isquêmica de
aproximadamente 45 centímetros do jejuno (Figura B), optando-se pela enterectomia e

enteroanastomose (Figuras C e D), com a utilização do fio ácido poliglicólico 2-0 (vicryl) em
padrão de sutura simples separado, finalizando com a rafia da cavidade abdominal e dos
anéis inguinais. O pós-operatório consistiu da administração de flunixin meglumine (1,1mg/kg,
IV, SID, 5 dias), ceftiofur (4mg/kg, IV, SID, 10 dias) e gentamicina (6,6mg/kg, IV, SID, 7 dias),
ranitidina (2,2mg/kg, IV, TID, 5 dias) e curativo das feridas cirúrgicas com clorexidine alcoólico
0,5%, que apenas apresentou edema no pós-operatório. (Figura E e F). Por ser um lactente a
dieta foi proveniente somente da amamentação, que se iniciou logo após a recuperação
anestésica.e em nenhum momento foi interrompida.

Analisando o quadro clínico geral no momento do atendimento realizado no hospital,
infere-se que o animal apresentava-se clinicamente estável, mesmo 20 horas após o episódio
de evisceração até o início da cirurgia. Acredita-se que esse período tenha sido suficiente para
desenvolver as alterações características de isquemia intestinal. Para Thomas et al. (1998) as
complicações pós-cirúrgicas de evisceração após castração incluem cólica, ileus, peritonite
séptica, febre, infecção incisional e até recorrência da evisceração.

CONCLUSÃO

Apesar de ser um procedimento comum, a orquiectomia em neonatos pode trazer sérios
riscos. A evisceração é uma das mais graves, devido a sua alta taxa de mortalidade e os
baixos índices de sucesso terapêutico. A abordagem cirúrgica foi eficiente no tratamento do
potro muar.

Figuras: A- Aumento de volume na região inguinal; B- Porção intestinal lesionada, após
redução e exposta pela celiotomia.

Figuras: E- Edema prepucial e na glande peniana no pós operatório imediato;
F- Animal no 5º dia de pós operatório.

ABSTRACT

Orchiectomy is one of the most common surgical procedures in equidae and evisceration is
the most severe and less common post-surgical complication. The objective is to report the
case of a hinnies foal seven days old with evisceration after orchiectomy, attended at
Veterinary Hospital of Uberaba- MG. Was performed exploratory celiotomy, where after
reduction and evaluation of intestinal contents gutted by the inguinal ring, was performed
resection and enteroanastomosis approximately 45 cm of the jejunum. Cases of evisceration
have low rates of treatment success, but the recovery of the animal was satisfactory, and after
12 days it was discharged.
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Segundo Freeman (2003), a realização da celiotomia exploratória é a abordagem mais
comum para redução do conteúdo intestinal eviscerado, pois é simples e permite maior
acesso ao abdomen. Porém, Wilson et al. (2006) propõem que na maioria dos casos esta
redução não é possível sem estender a abertura do anel inguinal, com prognóstico
reservado nos casos em que é indicado a enterectomia.

A recuperação do animal foi satisfatória e após 12 dias o mesmo recebeu alta. Esse
resultado corrobora com Shoemaker et al. (2004) que realizaram um levantamento,
evidenciando a taxa de 72% de sobrevivência em quadros de evisceração após
orquiectomia.

Durante o pós-operatório o animal manteve-se estável, restabelecendo aos poucos a
motilidade intestinal, não desenvolvendo nenhuma complicação de isquemia e reperfusão.
De acordo com Lester (2004) o íleo paralítico é complicação comum, associada às lesões
em intestino delgado, sendo uma alteração na motilidade intestinal em que há inibição de
movimentos de propulsão, principalmente após a ressecção e enteroanastomose, mas que
não ocorreu no presente relato.
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Figuras: C- Lúmen intestinal antes de finalizar a síntese da enteroanastomose;
D- Porção intestinal resseccionada.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que é comum a prática de castração de potros muares até os 10 dias de vida.
Para favorecer o manejo e o convívio em grupo, é realizada a orquiectomia bilateral em
equinos, com finalidade de conferir maior docilidade, uma vez que os machos começam a
ficar agressivos na puberdade e tal comportamento é diminuído com a castração. A
evisceração pelo anel inguinal pós-castração é uma complicação rara, porém potencialmente
fatal. Uma pesquisa realizada para determinar tipo e frequência de complicações que
ocorreram após a castração, relataram cerca de 0,2% de incidência de evisceração. Dentre os
fatores predisponentes estão os defeitos congênitos no anel inguinal ou a castração com
menos de 6 meses de idade.

O objetivo desse trabalho é relatar um caso de um potro muar que apresentou um
quadro de evisceração decorrente de um procedimento de orquiectomia.


