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Extensive abdominal defects can be repaired through biomaterial implants in horses. An one year old quarter horse filly, 

was treated at HV/EVZ/UFG with umbilical hernia recurrence history after two surgical procedures. The animal was 

submitted to a new surgical procedure, for application of two polypropylene mesh, the first one was placed in the pre-

peritoneal space and the second one was placed in the subcutaneous space. In this case report, the use of double layer of 

polypropylene mesh ensured a better resistance and avoided the recurrence in 21 days post-surgery. The use of double 

layer of polypropylene mesh placed in the pre-peritoneal space and in the subcutaneous space, in the repair of twice 

recurrent umbilical hernia in filly, ensured good support to the abdominal viscera, good aesthetic appearance and no local or 

systemic complications for 21 days after surgery. 

 

 
As hérnias umbilicais são defeitos da parede abdominal 

frequentes em equinos. Em potros, a herniorrafia é o 

tratamento indicado quando não ocorre resolução 

espontânea (Hance et al., 1990). Defeitos extensos 

podem ser corrigidos com biomateriais, como telas de 

polipropileno (Bittinger et al., 1999).  

No presente estudo, o uso de dupla camada de malha 

sintética evitou recidiva precoce, após três semanas da 

operação, melhorou a estética do animal e não 

ocasionou restrições de locomoção. Obedecendo ao 

Princípio de Pascal, pode-se inferir que a melhor 

posição para se colocar uma tela na parede abdominal, 

é posteriormente à sua musculatura. Ressalte-se que os 

implantes, especialmente os de polipropileno, quando 

em contato direto com vísceras, podem ocasionar a 

formação de aderências, com maior chance de 

obstruções, fístulas e mesmo de migração do implante 

para a luz intestinal (Shankaran et al., 2011). A segunda 

tela de polipropileno, colocada no espaço subcutâneo 

(pré-aponeurótico), no presente relato, pode ter 

proporcionado maior sustentação para a primeira, 

colocada posteriormente à musculatura, estabilizando o 

conjunto implantado, mas parece ser pouco usual.  

O emprego de dupla tela de polipropileno, alojadas no 

espaço pré-peritonial e subcutâneo, na correção de 

hérnia umbilical recorrente em potra, não desencadeou 

complicações locais ou sistêmicas pós-operatórias nem 

restrições à locomoção até 21 dias de pós-operatório.  
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Foi atendida no HV/EVZ/UFG, uma potra de um ano de 

idade com histórico de birrecidiva de hérnia umbilical 

(Figura 1A). O animal foi submetido a novo procedimento 

cirúrgico para correção da hérnia. Dissecou-se as 

margens do anel herniário, delimitando o defeito parietal 

fibrótico. Em seguida, por divulsão entre o músculo reto 

do abdome e o peritônio parietal, foi criado um espaço 

pré-peritonial, para a colocação da primeira tela de 

polipropileno (Figura 1B). Uma tela de 30cm x 30cm, 

confeccionada em polipropileno monofilamentar 

entrelaçado, com gramatura de 163g/m2 e poros com 

0,5mm de diâmetro médio (Intracorp, Venkuri, São 

Paulo/SP, Brasil) foi posicionada no espaço, ancorada 

com quatro fios de náilon nº 3 nos pontos cardeais do 

anel herniário (Figura 1C) e fixada ao anel, empregando 

sutura contínua simples com fio de náilon nº 1.  
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A mesma manobra de dissecção foi repetida entre o 

tecido subcutâneo e o plano aponeurótico, para a 

colocação da segunda tela, que foi fixada à lâmina 

anterior da bainha do músculo reto do abdome (Figura 

1D). Suturou-se a borda da tela ao plano aponeurótico, 

com fio de poliglatina 910 nº 1, deixando-a 

completamente estirada. O espaço subcutâneo foi 

reduzido por pontos simples contínuo com categut nº 1. 

Um curativo oclusivo-compressivo foi aposto sobre a 

ferida e realizou-se antibioticoterapia com penicilinas e 

gentamicina. 

Figura 1: A:  hérnia umbilical recorrente em potra; B: colocação da primeira 

tela de polipropileno no espaço pré-peritonial; C: tela posicionada no 

espaço pré-peritonial e ancorada nos pontos cardeais do anel herniário; D: 

segunda tela de polipropileno fixada à lâmina anterior da bainha do 

músculo reto do abdome, com borda suturada  ao plano aponeurótico. 
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