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Was treated at Hvet-UnB, a 6-year-old female SRD

traction horse with signs of colic. The animal was fed with

mixture of vegetables and fruits and, consequently, had

significant dental changes, which compromised adequate

chewing. During exploratory celiotomy, a large mass was

noted in the transition region from the transverse colon to

the smaller colon, and due difficulty of removal and

exposure of the intestinal loop, there was contamination of

the abdomen. Before celiorrhaphy, it was decided to fix a

left ventral drain, for washing the peritoneum as a post-

operative protocol, as a result of contamination,

performing the peritoneal lavage twice a day, for 7 days.

The animal had a selective appetite, as it was adapted to

feeding with washing and because it had few chewing

conditions, being the only best quality food accepted in the

postoperative period, pelleted forage (Nutratta®). After 30

days, the patient was discharged, which demonstrates the

importance of peritoneal lavage in cases of contamination

of the cavity.

Foi atendido no Hvet-UnB, um

equino de tração, fêmea, 6 anos,

SRD, com sinais de cólica. O

animal se alimentava de lavagem

(mistura de verduras e frutas) e,

consequentemente apresentava

alterações dentárias significativas,

que comprometiam a mastigação

adequada. Relatou-se que estava

há 5 dias com desconforto

abdominal, hiporexia, disquesia e

episódios de dor leve.

Durantes a celiotomia

exploratória notou-se uma

grande massa na região de

transição do cólon transverso

para o colon menor, que

resultou em exacerbada

manipulação para sua retirada,

e devido à dificuldade de

remoção e de exposição da

alça intestinal, houve

contaminação do abdômen. O

conteúdo da massa era de

fibras grandes, sementes e

corpo estanho (luva plásticas e

copo descartável).

Histórico

Tratamento Cirúrgico

Antes da celiorrafia, optou-se

por fixar um dreno ventral

esquerdo, para lavagem de

peritônio em consequência

da contaminação, realizando-

se a lavagem peritoneal duas

vezes ao dia, por 7 dias, com

5 litros de solução de ringer

com lactato, que após

caminhada por 20 minutos,

era drenado. Ao final,

administrava-se via dreno 6,6

mg/kg de gentamicina,

diluída em 500 mL do soro.

Tratamento Continuado

O animal apresentava apetite

seletivo, por estar adaptado a

alimentação com lavagem e

por ter poucas condições de

mastigação, sendo o único

alimento de melhor qualidade

aceito no pós-operatório, a

forragem peletizada

(Nutratta®).

Evolução do Quadro Conclusão

Depois de 30 dias, foi dada

alta médica, o que

demonstra a importância da

lavagem peritoneal em

casos de contaminação da

cavidade.

Figura 1. Equino de

tração atendido pelo

Hospital Veterinário da

UNB.

Figura 2. Massa de fibras

grandes, sementes e corpo

estanho (luva plásticas e

copo descartável) retirado

do cólon transverso.

Figura 3. Dreno ventral

esquerdo para lavagem

peritoneal no pós- operatório.

Figura 4. Forragem

peletizada (Nutratta®)

ofertadada para a paciente

pós- operatório.

COMPACTAÇÃO DE CÓLON TRANSVERSO 

POR CORPO ESTRANHO EM EQUINO DE 

TRAÇÃO - RELATO DE CASO.

Transverse colon compaction by strange body 

in traction equine – case report.

Figura 5. Animal no pós-

operatório.
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