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Left dorsal colon displacement, also known as

incarceration of the nephrosplenic ligament, is an

alteration that occurs by translocation of part of the

intestinal segment of horses. The larger colon

undergoes dorsal migration to the ligament and

remains trapped between the spleen and the left

kidney, triggering colic symptoms in these animals. The

work aimed to report the case of a mare sent to the

Veterinary Hospital with colic syndrome, in which, with

the aid of an ultrasound diagnosis, a displacement of a

larger colon to the left was evidenced. The treatment

chosen was the surgical method, using the technique of

exploratory celiotomy, the choice for this therapeutic

method was due to the clinical picture presented by the

animal, pain, and abdominal distension. The rapid

search for specialized veterinary care combined with

the early diagnosis of the condition confirmed by

ultrasound examination was important for the good

prognosis and recovery of the animal in a timely

manner.

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da UNIFRAN

um equino, fêmea, de 400 kg, da raça Puro Sangue

Inglês (PSI), com sintomas de cólica. Durante o exame

físico foi observado frequência cardíaca de 80 bpm

(batimentos por minuto), frequência respiratória de 40

mrm (movimentos respiratórios por minuto), mucosas

congestas, tempo de preenchimento capilar (TPC) de 4

segundos, temperatura retal de 37.9ºC, hipomotilidade

nos quatro quadrantes abdominais e intensa

desidratação.

Não foi possível realizar palpação trans retal, em virtude

da elevada distensão abdominal. Na ultrassonografia

abdominal foi possível evidenciar a presença do cólon

dorsal e ventral esquerdo ocupando a posição

anatômica dorsal do baço (Figura 1), dentre os exames

laboratoriais, o de lactato foi de 2,2 mmol/L (<2.00

mmol/L). Tais avaliações permitiram chegar ao

diagnóstico de deslocamento de cólon maior à esquerda

com encarceramento no ligamento nefro esplênico.

Em virtude dos resultados observados nos exames

clínicos e laboratoriais associado à sintomatologia

apresentada pelo animal, optou-se pelo tratamento

cirúrgico através da celiotomia exploratória seguindo-se

os preceitos de cirurgia e anestesiologia veterinária.

Após abertura da cavidade abdominal, foi possível

evidenciar encarceramento da flexura pélvica no

ligamento nefro esplênico, desfeito do aprisionamento

a região acometida foi exteriorizada realizou-se

enterotomia para lavagem e descompactação de

conteúdo intestinal. Após o reposicionamento dos

seguimentos procedeu-se a síntese da parede

abdominal.

No pós-operatório foram instituídos o uso de protetores

gástricos, antibioticoterapia, anti-inflamatórios, anti-

hemorrágico, antitóxico e fluidoterapia. A resposta do

animal foi positiva, porém no terceiro dia deste período

foi necessário entrar com lidocaína como pró-cinético

para estímulo de motilidade, e dipirona para ajudar no

controle de desconforto. Episódios de diarreia também

foi evidenciado, sendo administrado via oral

Metamucil®, Lactobac®, e antibioticoterapia à base de

ceftriaxona por 3 dias.

A boa resposta clínica em virtude do tratamento

instituído permitiu que no décimo primeiro dia de pós-

operatório o animal recebeu alta médica.

Figura 1 – Presença do cólon dorsal deslocado encarcerado no ligamento nefro 

esplênico (seta)

Fonte: Hospital Veterinário UNIFRAN.

CONCLUSÕES

Apesar de casos de encarceramento nefro esplênico

serem passíveis de solução através do tratamento

clínico, boa parte deles são solucionados com cirurgia

de celiotomia exploratória. O rápido direcionamento

veterinário para um correto diagnóstico aumenta a

chance de um prognostico positivo. O uso da

ultrassonografia em casos de deslocamentos de

segmento de cólon e encarceramentos destes

segmentos se faz importante no diagnóstico destas

afecções.
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