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ABSTRACT

The aim of this work is to report a case of multiple enteroliths in a horse that culminated in death due to severe acute

enterocolitis. The animal had intermittent abdominal pain and in the exploratory laparotomy, eight enteroliths were found in

a large colon and one in a small colon. The immediate postoperative period occurred without complications, however, the

animal died 12 days later as a result of enterocolitis.

INTRODUÇÃO

Em hospitais veterinários por todo o mundo as obstruções intestinais têm sido apontadas como a principal causa de

internação e óbitos de equinos. Vários fatores podem estar correlacionados à enterolitíase em equinos, incluindo presença do

núcleo, manejo alimentar, dieta com alto teor de proteína, de cálcio e de magnésio, pH intestinal elevado, tipo de solo, além

de raça, sendo que árabes e pôneis parecem ser mais predispostos.

RELATO DE CASO

Foi atendido no hospital veterinário do Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto – SP, um equino macho,

Mangalarga Machador, de 16 anos de idade. Conforme informações do proprietário, o animal vinha apresentando episódios

de cólica intermitente há um mês, tendo sido tratado com analgésicos intravenosos. Três dias antes de ter sido encaminhado

o animal apresentou sinais de dor abdominal e, como não houve melhora nesse período optou-se pela hospitalização. Ao

exame o animal apresentava sinais de desconforto abdominal, taquicardia, taquipneia , temperatura de 38.7 ºC, TPC

aumentado, mucosas hipocoradas, desidratação moderada, distensão abdominal e atonia intestinal. À palpação retal

constatou-se deslocamento medial do baço, timpanismo de alças intestinais e a paracentese revelou líquido peritoneal turvo

e sanguinolento. O animal foi encaminhado à laparotomia exploratória, sendo encontrados nove enterólitos, oito no cólon

maior e um no cólon menor, o qual causava obstrução completa do lúmen intestinal. Realizou-se enterotomias da flexura

pélvica e cólon menor para retirada dos enterólitos. O procedimento cirúrgico ocorreu sem contratempos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A média de idade para ocorrência de

enterolitíase é de 8 a 12 anos (BRAY, 1995), podendo

ocorrer em cavalos mais velhos, como mostra o relato.

De acordo com o presente relato e demais dados

colhidos pode-se reflexionar que a predisposição esteja

muito mais ligada com o tempo e intensidade de

exposição aos fatores de risco, como alimentação

incorreta e estabulação, do que à idade propriamente

dita. É provável que a maior ocorrência em machos seja

devido ao manejo intensivo, especialmente de

garanhões. Apesar disso o animal deste caso era castrado

e residia em piquete. Ainda nesse caso, o que chamou

atenção foi o grande número de enterólitos e tamanho

dos mesmos e, visto que o animal era alimentado com

grande quantidade de feno de alfafa, acredita-se que a

alimentação de fato esteja intimamente relacionada à

enterolitíase.

FIGURA 1: Equino atendido com síndrome cólica apresentando 9 enterólitos, sendo 8 em colón
maior e 1 em colón menor; (A): Entrólitos retirados durante a cirurgia do equino; (B): Retirada de
entrólito do colón menor do animal; (C): Retirada do enterólito do colón maior do equino; (D): lesão
em colón menor antes da retirada do enterólito; (E): aspecto do núcleo do enterólito.
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