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ABSTRACT

The objective was to report a case of a horse of the

quarter mile breed with signs of colic syndrome. On

clinical examination, physiological parameters were

found to be out of the normal range. Clinical treatment

was started, however, the patient was referred for surgery.

In celiotomy, the displacement of the colon on the right

was diagnosed and the presence of Meckel's diverticulum

in a jejunum. Post-operative medications were instituted.

Ten days after the operation, the animal worsened the

clinical picture. At twelve days, paracentesis was

performed and a milky yellow liquid was obtained,

suggestive of septic peritonitis. After a confirmed

diagnosis, the animal was euthanized.

INTRODUÇÃO

O divertículo de Meckel é raro em equinos. O divertículo

de Meckel pode ser responsável por síndrome cólica em

animais de mais idade ou serem apenas um achado de

necropsia independente da causa morte. Southwood

(2013) diz que o divertículo de Meckel pode causar cólica

por diversos mecanismos diferentes, por exemplo, se

tornando local de proliferação bacteriana causando tiflite

e colite. Tendo em vista a importância e a raridade desta

enfermidade objetivou-se relatar um caso de um equinos

acometido por divertículo de meckel.
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CONCLUSÃO

No pós imediato o animal apresentava dor, congestão de mucosas, ausência de fezes e 15 L de refluxo enterogástrico, com

melhora no terceiro dia. A alimentação com capim verde foi reestabelecida aos poucos. Após dez dias o animal apresentou

febre, apatia, tensão abdominal bilateral. Aos doze dias não houve remissão dos sinais, com diagnóstico de peritonite

séptica optou-se por eutanásia. Segundo Auer e Stick (2012) as manifestações clinicas de uma compactação de intestino

delgado e deslocamento de cólon eram compatíveis ao caso relatado. Mesmo com a terapia pós operatória instituída o

animal veio a óbito por peritonite séptica pois assim como relatado por Southwood (2013) o divertículo de Meckel pode

causar cólica tornando local de proliferação bacteriana causando tiflite e colite e sepse.

RELATO DE CASO

Um equino da raça quarto de milha, sete anos, macho não castrado, pesando 400 Kg, deu entrada no hospital veterinário

apresentando dor aguda, forte, porém controlável com o uso de analgésico, segundo o proprietário. No exame clínico

observou-se frequência cardíaca (FC) 63 bpm, frequência respiratória (FR) 25 mpm, tempo de preenchimento capilar

(TPC) 3 segundos, temperatura retal 35,3 ºC, motilidade intestinal reduzida nos quatro quadrantes e fasciculação muscular.

Na sondagem nasogástrica foi retirado refluxo de tonalidade amarronzada. Frequência de defecação diminuída. Na

palpação retal foi possível sentir alças de intestino delgado distendidas. Na paracentese foi obtido liquido peritoneal de

aspecto normal. Lactato do líquido peritoneal no valor de 3,5 mmol/L. Encaminhado para cirurgia após tratamento clínico.

Na celiotomia foi diagnosticado deslocamento de cólon à direita e divertículo de Meckel, o qual estava compactado,

causando obstrução em jejuno e dilatação das alças de intestino delgado; optou-se como tratamento o reposicionamento

anatômico do cólon e enterectomia e enteroanastomose do segmento do intestino delgado acometido pelo divertículo. O

tratamendo pós operatório foi baseado em diferentes bases antibióticas, anti-inflamátorio, protetor gástrico, estimulantes

de motilidade e terapia suporte.

Conclui-se que embora o divertículo de meckel possa ser apenas um local de obstrução em alguns casos pode-se evoluir

com sepse diminuindo as chances de recuperação do animal mesmo com sua completa ressecção por enterectomia e

enteroanastomose.
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