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RELATO DE CASO

A hérnia incisional é uma complicação pós-

cirúrgica. O tratamento cirúrgico é indicado,

sendo a laparoscopia uma opção menos

invasiva e com bons resultados. Um equino,

macho, raça Brasileiro de Hipismo, 13 anos,

415 kg, apresentou uma hérnia incisional após

cirurgia de laparotomia exploratória. A hérnia

surgiu aos 14 dias de pós-operatório

decorrente de uma infecção incisional, e após

seis meses foi encaminhado para hernioplastia.

À palpação o animal não apresentava dor ou

sinais de inflamação, e a hérnia possuía 20 cm

de diâmetro.

Figura 1 – hérnia incisional (em destaque) antes do

procedimento de hernioplastia.

O animal foi submetido a anestesia geral.

Realizou-se uma incisão próxima ao xifoide,

para introdução de single port; o abdômen foi

inflado com gás CO2 (12mmHg), e a mesa

cirúrgica foi elevada caudalmente para

deslocar os órgãos cranialmente, facilitando o

procedimento laparoscópico. A tela foi

introduzida pela incisão do single port e

ancorada à musculatura utilizando fio

polipropileno 2 seguindo pontos de marcação

previamente realizados no implante, cobrindo

o defeito na musculatura abdominal. O animal

apresentou dor nas primeiras 24-72 horas pós-

cirúrgicas, sendo responsivo a analgesia

instituída. Recebeu alta após 18 dias de

internamento, e foi recomendado o uso de

cinta de compressão até cicatrização da ferida

A redução da hérnia apresentou bom resultado

estético após cinco meses. A hernioplastia por

laparoscopia é pouco relatada na medicina

equina, porém neste caso se mostrou eficaz na

redução de hérnias incisionais.

Figura 2 – animal após a correção da hérnia incisional.

ABSTRACT

Incisional hernia can be a consequence of abdominal

surgeries. Surgical treatment is indicated, and

laparoscopy is a less invasive option with good

results. A horse, male, Brasileiro de Hipismo breed,

13 years old, 415kg, presented an incisional hernia

after exploratory laparotomy surgery. The hernia

appeared 14 days after the surgery, due to an

incisional infection, and after six months he was

referred for hernioplasty. During palpation, the animal

did not present pain or other sign of inflammation,

and the hernia measured approximately 20 cm in

diameter. The animal was submitted to general

anesthesia in dorsal decubitus. An incision was made

in close to the xiphoid to introduce a single port; the

abdomen was inflated with CO2 gas (12mmHg) and

the operating table was tilted in order to displace the

organs cranially, facilitating the laparoscopic

procedure The mesh was introduced through the

single port incision and anchored to the musculature,

using polypropylene 2 following the marking points

previously performed on the implant, covering the

defect in the abdominal musculature. The animal

showed pain responsive to the instituted analgesia in

the first 24-72 hours after surgery. The discharged

was after 18 days of hospitalization, and it was

recommended to use a compression brace until the

wound healed. The hernia reduction showed a good

aesthetic result after five months. Laparoscopic

hernioplasty is poorly described in equine medicine,

but in the present case it has been shown to be

effective in reducing incisional hernias.


