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The goal with the present work is to report a case of colic syndrome in a pony assisted at the Veterinary Hospital of the Federal University of Campina Grande, in the city of Patos, state of

Paraíba, Brazil. The case was observed in a male pony with seven years old, weighing 85 kg of live weight. In the anamnesis, the proprietor told that the animal was held in extensive system

and that five days ago presented colic episodes. In the physical exam it was verified that the animal came apathetic, frequency heart 60 bpm (beating per minute), respiratory frequency 36

mpm (movement per minute), rectal temperature 39,0ºC, intestine with low motility, clinical signs of pain tending to roll over the floor. The clinical treatment consisted of nasogastric poll,

parenteral and oral fluid, painkillers, antimicrobial and modulators of the intestinal mobility. After two days of treatment without involution of the clinical signs the animal was submitted to

the exploratory laparotomy. The animal was pre-anesthetized with xilazina (0,5mg/kg/EV), diazepam (0,1mg/kg/EV) and cetamina (2mg/kg/EV) and maintenance of the anesthesia with

isofluorano. After the opening of the abdominal cavity, obstruction was observed, at the beginning of the smaller colon. For clearance a probe was introduced by the rectum to moisturize the

compacted mass and fragmentation through manual massage. The closing of the abdominal cavity was accomplished in continuous simple points with thread nylon nº 0,60 and skin closure

using cianoacrilato glue. Penicillin benzatina (20.000UIkg /IM/48x48), gentamicina (4mg/kg/EV/24x24) and flunixin meglumine (1,1mg /kg/EV/24x24) were used in the post-operation for

six, seven and three days, respectively. The unpacking through the rectum was shown effective in the removal of the located phytobezoar in the initial portion of the smaller colon.
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ABSTRACT

SINDROME CÓLICA POR FITOBEZOÁRIO EM UM PÔNEI: 

RELATO DE CASO

RELATO DE CASO

As obstruções do lúmen intestinal por fibras vegetais são causadas pela ingestão de capim de baixa qualidade que podem se acumular no cólon menor devido às contrações fortes e

absorção de líquidos. O presente resumo relata um caso de síndrome cólica em um pônei atendido no Hospital Veterinário do Centro de Saúde e Tecnologia Rural da Universidade Federal de

Campina Grande, Campus de Patos, estado da Paraíba. O caso foi observado em um pônei macho com sete anos de idade, pesando 85 kg de peso vivo, oriundo do município de Pombal-PB.

Na anamnese o proprietário relatou que o animal ficava solto no pasto e logo que apresentou sinais clínicos de cólica há cinco dias, foi encaminhado ao médico veterinário, foi estabelecido

tratamento baseado no controle da dor com o uso de analgésicos e reposição de líquido através da fluidoterapia parenteral. No exame físico foi constatado que o animal apresentava apatia,

mucosas normocoradas, frequência cardíaca 60 bpm, frequência respiratória 36 mpm, temperatura retal 39,0ºC, hipomotilidade intestinal, fezes ressecadas em pequena quantidade, apetite

caprichoso, sinais clínicos de dor tendendo rolar junto ao solo.

O tratamento clínico consistiu de sondagem nasogástrica, fuidoterapia parenteral e oral, analgésicos, caminhada, antimicrobianos e moduladores da motilidade intestinal. Após dois dias

de tratamento sem involução dos sinais clínicos o animal foi submetido à laparotomia exploratória. Na sondagem nasogástrica objetivou-se evacuar o conteúdo gástrico, promovendo alívio ao

animal e impedindo a possibilidade de ruptura do estômago. A fluiodterapia é um procedimento importante para a reposição de fluídos e recomposição do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-

base, além disso, a hiperidratação é eficiente no aumento da motilidade e auxilia na descompactação de massas. Como analgésico foi utilizado flunixin meglumine (1,1mg/kg/EV) a cada 24

horas, associado a caminhada, uma vez que a mesma é benéfica em casos de cólica leve, pois parece apresentar um efeito analgésico e estimulante da motilidade intestinal. Além disso, o

flunixin meglumine auxilia a terapia no combate a endotoxemia. Como antimicrobianos foi utilizado à associação de sulfadiazina com trimetroprima (15mg/kg/EV) a cada 24 horas. No pós-

operatório utilizou-se a associação de penicilina benzatina (20.000UI/kg/IM) e gentamicina (6,6mg/kg/EV) a cada 48 e 24 horas, respectivamente. Como modulador de motilidade foi

realizado lidocaína (1,3mg/kg/EV) em bolus lentamente por 15 minutos, seguido de infusão contínua (0,05mg/kg/min.). Outra vantagem deste protocolo é o efeito analgésico e anti-

inflamatório proporcionado pelo mesmo.

Para realização da laparotomia exploratória o animal foi pré-anestesiado com xilazina (0,5mg/kg/EV), diazepam (0,1mg/kg/EV) e cetamina (2mg/kg/EV) e manutenção da anestesia

com isofluorano. Após abertura da cavidade abdominal foi observado que o cólon maior ventral esquerdo apresentava-se parcialmente obstruído e com conteúdo gasoso em seu interior e

obstrução total da entrada do cólon menor por conteúdo fibroso compactado. Para desobstrução introduziu-se uma sonda pelo reto no intuito de hidratar a massa compactada e fragmentação

através de massagem com retirada do conteúdo pelo reto. O fechamento da cavidade abdominal foi realizado em pontos simples contínuo com ancoragem a cada três pontos com fio nylon nº

0,60 abrangendo os músculos abdominais e peritônio, a redução do espaço com sutura vai-e-vem com fio nylon nº 0,35 e dermorrafia utilizando cola de cianoacrilato. A descompactação

através do reto mostrou-se eficaz na remoção do fitobezoário localizado na porção inicial do cólon menor. No entanto, mesmo a terapia instituída sendo eficaz, deve-se corrigir a qualidade

nutricional da forragem fornecida ao animal.
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