
ABDOMEN AGUDO EQUINO POR ABSCESSO INTRACAVITÁRIO E ADERÊNCIAS 
ABDOMINAIS: RELATO DE CASO

Acute abdomen related to intracavitary abscess and abdominal adherences: 
case report

Diana V. V. Salazar¹; Renata G. Doria¹; Rodrigo R. Corrêa²
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), USP

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), USP

Abcessos intra-abdominais podem ocorrer em equinos adultos por
razões variadas, afetando um ou mais órgãos e causando complicações
que ameaçam suas vidas. Seu tratamento conservativo pode ser difícil
e, algumas vezes, ineficiente. Outro desafio imposto pela afecção é o
seu diagnostico: animais afetados apresentam sinais inespecíficos de
desconforto abdominal.

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

Apresenta-se um caso de cólica, causada por abscesso intracavitário e
aderências, em égua de 11 anos, com sinais de desconforto leve e
refluxo de 6 litro/hora. À palpação observava-se massa rígida e sensível
ao toque em região de corno uterino esquerdo, aderida à parede
abdominal. Após estabilização do quadro abdômen agudo, procedeu-se
investigação de possíveis causas. O exame ultrassonográfico
demonstrava imagem circular, com aspecto de abscesso, envolvendo as
regiões de bexiga, corno uterino esquerdo, cólon esquerdo e parede
abdominal.

Recorreu-se à cistoscopia, quando se verificou presença de massa
extraluminal, na região dorso-lateral esquerda. Por videolaparoscopia,
com acesso pelo flanco esquerdo, visualizou-se presença de abscesso
intracavitário (Fig. 1) e aderências abdominais (Fig, 2 A, B e C), que
envolviam parede uterina, bexiga, flexura pélvica e parede abdominal.
Decidiu-se pelo tratamento clínico, com a administração diária,
intrauterina, de 1g de tetraciclina e, intravenosa, de ceftiofur,
4,4mg/kg, durante 35 dias. Semanalmente, verificou-se, à palpação,
redução do diâmetro da massa rígida e ausência de sensibilidade ao
toque, embora a aderência tenha permanecido e, por
ultrassonografia, organização e regressão do abscesso. Sem sinais de
desconforto abdominal, alterações clínicas ou hematológicas, animal
recebeu alta com 40 dias de internação. Como havia histórico de
miíase em umbigo enquanto neonato, hipotetiza-se que a infecção em
artéria umbilical resultou em inflamação abdominal, aderências e
abscesso intracavitário.

FIG. 2 A e B – Aderência flexura pélvica na parede abdominal porção dorsal (2
A). Aderência da flexura pélvica na parede abdominal porção ventral ( 2 B). A –
Aderência; F- Flexura Pélvica; P- Parede abdominal

FIG. 2 C – Aderências em porção de delgado A – Aderência; B – Baço,
D – Delgado

Fig. 2B

Fig. 2C

Fig. 2A

Intra-abdominal abscesses may occur in adult horses for many reasons,
leading to complications and threatening their lives. It is presented a
case of colic caused by an intracavitary abscess and intestinal
adherences in an 11 years old mare with mild discomfort and 6
litters/hour reflux. By palpation was possible to observe firm mass,
sensitive to touch in the left uterine horn region, attached to the
abdominal wall. After initial acute abdomen stabilization, an
investigation started to look for possible causes. In ultrasonographic
evaluation, a circular image similar to an abscess involving the bladder,
left uterine horn, left colon and abdominal wall was present.
Cystoscopy showed a mass pressing externally against the dorsolateral
left region of the bladder. Evaluation by videolaparoscopy through left
paralumbar fossa was performed and identified the presence of
intracavitary abscess and abdominal adherences involving uterine wall,
bladder, pelvic flexure and abdominal wall. Clinical treatment was
established with intrauterine administration of tetracycline 1g and,
intravenous use of ceftiofur 4,4mg/kg during 35 days. Weekly palpation
showed reduction of the mass and absence of touch sensitivity,
although adherence was still present. By ultrasonography, progressive
abscess organization and regression was shown. Without signs of
abdominal discomfort, clinical or hematologic alterations, the equine
was discharged after 40 days of admission. Due to history of umbilical
myiases as a foal, it was speculated that an infection in umbilical artery
was responsible for abdominal inflammation, adherence and
intracavitary abscess. In conclusion, long and aggressive clinical
treatment for intracavitary abscess and its complications is possible.

Conclui-se que o tratamento clínico com antibióticos tópicos e
sistêmicos, de forma agressiva e prolongada, apesar de controverso, é
uma opção viável podendo resultar na resolução de abscessos
intracavitários e suas complicações sendo necessário mais estudos
para melhor entender e padronizar essa abordagem.

FIG. 1 – Abcesso intracavitário envolvendo a parede uterina, bexiga e cólon
esquerdo. A – Abcesso; U – Útero; B- Bexiga; C – Cólon menor
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