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ABSTRACT

Acute abdomen, popularly known as colic, affects horses regardless of race, sex or age. In stallions, colic due to scrotal inguinal

incarceration tends to occur with a certain frequency and, in most cases, the choice treatment laparotomy and bilateral

orchiectomy. The present article reports the case of a stallion with scrotal inguinal entrapment in the right antimere, who

underwent a surgical procedure of laparotomy and bilateral orchiectomy, but who 9 days after the surgery had a new inguinal

ring entrapment in the left antimere.

INTRODUÇÃO

A hérnia inguinal na espécie equina possui uma grande importância, pois tende a ocorrer com muita frequência e possui uma

elevada taxa de óbito. Caracteriza-se por uma porção de intestino que se desloca para o canal inguinal, estendendo-se até a

bolsa escrotal. O presente artigo relata o caso de um garanhão com encarceramento inguino escrotal no antímero direito, que

passou por procedimento cirúrgico de laparotomia e orquiectomia bilateral, mas que 9 dias após a cirurgia apresentou novo

encarceramento no anel inguinal esquerdo.

RELATO DE CASO

Um garanhão,5 anos, deu entrada no Hospital Veterinário com sintomas de síndrome cólica, durante o exame físico fechou-se o

diagnostico de cólica inguino escrotal no testículo direito. Na cirurgia a porção de jejuno que encontrava-se no testículo não estava

comprometida, por esse motivo não realizou-se enteronastomose, a orquiectomia bilateral foi realizada e os anéis não foram

fechados, já que tendem a reduzir o seu tamanho naturalmente após esse procedimento. No quinto dia do pós cirúrgico o animal

voltou a ter sinais de dor, diarreia, febre, refluxo e presença de halo endotoxêmico. Pelo fato de não responder a nenhum dos

tratamento o animal foi eutanasiado e submetido à necropsia na qual constatou-se encarceramento no anel inguinal esquerdo com

alça intestinal já necrosada.

No presente caso o segundo encarceramento

ocorreu 9 dias após a orquiectomia, quando ainda

não havia ocorrido a redução natural do anel

inguinal, o que não é comumente observado. Ivens

et al. (2009) relataram um caso no qual houve

encarceramento do cólon maior no anel inguinal de

um equino quatro semanas após a orquiectomia

porém, diferentemente do presente caso, a

orquiectomia não havia sido realizada devido a

encarceramento inguino escrotal prévio. Diante do

exposto acredita-se que o fechamento do anel

inguinal de ambos os lados deve ser considerado

como alternativa para prevenir uma segunda

herniação.
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Figura 1: equino com encarceramento inguino escrotal. A. porção de jejuno encarcerada no anel inguinal direito (flecha) de
equino durante laparotomia. B: alça intestinal encarcerada no anel inguinal esquerdo (flecha), e em processo de necrose,
durantenecropsia.
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