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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

A hérnia inguino-escrotal encarcerada apresenta grande incidência em

garanhões, causando uma perda financeira ao dono do animal, muitas

vezes ela é aguda e grave, de diagnóstico relativamente simples, a qual

pode ser realizada por palpação na bolsa escrotal, transretal e

ultrassonografia. Essa situação representa emergência cirúrgica, o

atendimento precoce é imprescindível, pois às chances de necrose do

segmento herniado, estrangulamento e morte do animal são grandes.

Tendo uma grande chance de sobrevida, se a intervenção for realizada

de forma rápida e eficiente.
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RESULTADO E DISCUSSÃO

A hérnia inguino-escrotal se refere quando há passagem de uma

parte de um órgão abdominal pelo anel inguinal para o escroto

(POZOR, 2015). O conteúdo herniado comumente é o intestino

delgado, sendo jejuno e íleo as porções intestinais mais envolvidas.

Em garanhões causam sinais de abdômen agudo leves a graves,

testículo frio e aumentado unilateral, cordão espermático

edematoso, de consistência firme e doloroso a palpação

(BLIKSLAGER, 2019).

O diagnóstico definitivo da hérnia inguino-escrotal pode ser feito

mediante a palpação externa e retal, associada ou não a

ultrassonografia. A utilização de tela de prolene está ligada ao

intuito de utilizar um material não absorvível que serve como um

arcabouço para que os fibroblastos se aloquem na região, reforçando

a parede que estava danificada. Nesses casos o atendimento precoce

e o tratamento cirúrgico podem influenciar no prognóstico do

animal (TÓTH; SCHUMACHER, 2019). Este trabalho tem como

objetivo relatar o caso de um garanhão submetido à correção

cirúrgica de uma hérnia inguino-escrotal com o auxílio de uma tela

de prolene.

De acordo com Tóth e Schumacher (2019), a hérnia inguino-

escrotal adquirida ocorre quase exclusivamente em garanhões e,

aproximadamente, dois terços delas, envolvem o canal inguinal

esquerdo. Cavalos castrados raramente desenvolvem uma hérnia

inguinal, porque o anel inguinal diminui seu diâmetro logo após a

orquiectomia. Neste caso relatado podemos ver que o canal inguinal

acometido foi o direito sendo menos frequente que do lado esquerdo.

De acordo com Schumacher (2019), em animais adultos ocorrem

geralmente hérnias inguinais adquiridas, pela alteração anatômica do

anel e do aumento na pressão intra-abdominal frente a algumas

situações, como reprodução recente, exercícios extenuantes ou

traumas. No presente caso, o animal estava em repouso e não foi

colocado em nenhuma das situações citadas.

No caso relatado como o anel inguinal estava bem maior que o normal,

podendo realizar a retirada da alça encarcerada para a cavidade

abdominal, não foi feito o indicado pelo Marshall e Blikslager (2019),

que falam que ao realizar a cirurgia em um garanhão com hérnia inguino-

escrotal, uma abordagem inguinal é usada em conjunto com uma incisão

na linha média ventral. A abordagem inguinal permite o acesso ao

intestino encarcerado, enquanto a abordagem da linha média ventral

permite a completa exploração e descompressão do intestino.

Não tendo muitos estudos e casos relatando a utilização da tela de

prolene para a correção de hérnia inguino-escrotal em equinos, o

resultado nesse caso foi satisfatório, tendo assim o animal um resultado

positivo.
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