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Relato do Caso 

Foi atendido no setor de Clínica Médica e Cirúrgica de equinos, da Unidade Didática Clínico Hospitalar, da FZEA - USP, um 
equino, 4 meses, da raça Mangalarga Marchador, com 150kg, o qual apresentava aumento de volume em região inguinal 
direita. O histórico apresentado foi de orquiectomia aos 2 meses de idade com evisceração no pós-operatório imediato, 
corrigida a campo. Foi relatado aumento de volume gradual na região inguinal direita, sendo o potro atendido na FZEA - USP 
cerca de 60 dias após o procedimento de correção da evisceração. Ao exame físico foi diagnosticada hérnia inguinal direita 
com presença de alças intestinais no interior do saco herniário, não sendo possível a redução manual do conteúdo. O animal 
apresentava mucosas congestas, taquipnéia e desidratação leve; não apresentava dor à palpação da região inguinal, porém, 
posicionava-se em decúbito dorsal, sugerindo desconforto (Figura 1). 

O animal foi encaminhado para procedimento cirúrgico, realizado sob anestesia geral inalatória. À exposição do conteúdo 
herniário, este era composto pela flexura pélvica e seguimento de íleo, ambos aderidos entre si e ao saco herniário (Figura 
2). Devido à dificuldade de retorno da flexura pélvica através do anel herniário, foi realizada enterotomia em flexura pélvica, 
esvaziamento do conteúdo fecal e enterorrafia.  

O protocolo pós-operatório adotado foi: gentamicina (6,6mg/kg, uma vez ao dia, durante cinco dias); penicilina benzatina 
(40.000 UI/kg a cada 48 horas, quatro aplicações); flunixin meglumine (1mg/kg de, SID, IV, durante dez dias); DMSO 
(0,3mg/kg, BID, IV, durante três dias) e omeprazol  (4 mg/kg, SID, VO, durante oito dias).  Além do tratamento 
medicamentoso, foi realizada limpeza externa das feridas cirúrgicas (inguinal e abdominal ventral) com iodo degermante e 
aplicação tópica de iodo 1%, BID, até a cicatrização. Após retirada dos pontos, a ferida da região inguinal apresentou sinus 
com secreção purulenta e foi instituído novo tratamento com penicilina benzatina (20.000 UI/kg a cada 48 horas, 3 
aplicações) e limpeza local, injetando-se, com sonda uretral, água oxigenada e povidona-iodo. O animal permaneceu 
internado por 32 dias na FZEA-USP e obteve alta após completa cicatrização das feridas (Figura 3). 

Abstract 

The purpose of this study is to report the case of a foal, which presented irreducible right inguinal hernia with the presence of 
intestinal contents consisted of pelvic flexure and adhered ileum segment as a result of evisceration post early castration. A surgical 
procedure for correcting hernia and clinical treatment for infection prevention and healing of surgical wounds was performed. The 
animal was discharged after 32 days of hospitalization. 

Figura 1: potro apresentando 
desconforto abdominal. 

Figura 2: flexura pélvica 
aderida ao saco herniário. 

Figura 3: potro após completa 
cicatrização das feridas. 


