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Figura 4: A e B: Sutura da seromuscular de jejuno e ceco. 

C: Incisão do ceco para sutura da mucosa de 

jejuno e ceco. 

Figura 3:  Sutura de tração no ceco 

(seta). 

Relato de caso: Um equino mangalarga marchador, com 3 anos e 345 kg, foi encaminhado ao HV-UPIS com sinais de desconforto abdominal 
intermitente e apatia, após realizar monta natural em duas éguas há 2 dias. No exame físico, observou-se FC: 66 bpm, FR: 34 mpm, mucosa 
oral cianótica com halo toxêmico, TPC: 4 segundos, hipomotilidade no quadrante esquerdo e ausência de motilidade no quadrante direito, 4 
litros de refluxo esverdeado com pH 7, fluido peritoneal amarelo turvo e a palpação retal cólon maior repleto com conteúdo, sem 
identificação do ceco e da flexura pélvica. O testículo direito à palpação evidenciava pouco edema, hipotermia e o cordão espermático 
espessado. Os acessos da laparotomia exploratória foram pela linha média ventral e inguinal, onde aproximadamente 25 cm de jejuno e íleo 
necrosado (Figura 1) apresentavam-se encarcerados no anel inguinal. Após a manobra de desencarceramento optou-se pela orquiectomia 
unilateral direita e fechamento do anel inguinal externo em padrão Sultan. Realizou-se enterectomia de toda porção necrosada (Figura 2).  

Discussão: A anastomose jejuno-cecal término-lateral é uma técnica bem documentada para realizar o “by-pass” após a ressecção do íleo, 
seguindo-se a técnica de anastomose término-lateral, conforme indicado por Ducharme et al. (2005). A recuperação foi favorável, com 
normalização da motilidade após 6 dias de pós-operatório, discordando de Freeman e Schaeffer (2010) que citam pobre prognóstico na 
jejunocecostomia, e confirmando que a recuperação depende da saúde sistêmica do animal, da condição do intestino delgado 
remanescente e da proporção de intestino que foi resseccionada, conforme citam Adams e Fessler (2000). 

Abstract: A stallion was sent to the UPIS’s Veterinary Hospital presenting a clinical case of acute abdomen syndrome due to an inguinal post-
coverage hernia. Surgical treatment was procedure. During surgery was possible to observe the incarceration of the ileum. Resection of the 
affected portion and jejunum-cecal end-to-side anastomosis were performed, allowing the gradual restoration of peristalsis and absence of 
reflux after 6 days after surgery. The intense postoperative support treatment favored the recovery of the animal. 

       Em seguida realizou-se a anastomose témino-lateral do jejuno entre a borda dorsal e medial do ceco, próximo ao orifício íleo-cecal, 
tendo o cuidado de não rotacionar a alça. Foi feita sutura de tração nas bordas mesentérica e anti-mesentérica do jejuno e ceco (Figura 3),  
para facilitar o manuseio da alça, e sutura das camadas seromuscular do jejuno com a do ceco, com pontos simples contínuo (Figuras 4 A e 
B). Em seguida, realizou-se incisão linear no ceco (Figura 4C), imediatamente adjacente a sutura da seromuscular as mucosas do jejuno com 
ceco foram aposicionadas e uma sutura simples contínua, foi feita ao redor de toda circunferência, interrompida com um nó, aos 180 graus. 
A parte remanescente da seromuscular da incisão entre o ceco e o jejuno foi suturada com mesmo padrão (Figura 5). Para finalizar, suturou-
se em padrão simples contínuo, o restante do mesentério jejunal no ceco.  

Figura 1: Íleo isquêmico, após retirada do anel inguinal.   Figura 2. Segmento de jejuno e íleo isquêmicos seccionados. 

Figura 5: Anastomose jejuno-cecal  término-

lateral (seta). 

          No pós-operatório foi realizada fluidoterapia associada à infusão de lidocaína; complexos vitamínicos; reposição de minerais. O animal 
permaneceu com sondagem nasogástrica por 6 dias, até o retorno da motilidade e ausência de refluxo. Inicialmente associou-se gentamicina 
com benzilpenicilina potássica e metronidazol com posterior associação de enrofloxacina com benzilpenicilina potássica. Consistiu da terapia 
ainda: DMSO; heparina; flunixin meglumine; dipirona e ranitidina. Utilizou-se omeprazol e probiótico, durante 30 dias após a retirada da 
sonda nasogástrica. O animal recebeu alta após 52 dias de tratamento.  
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