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One of the causes of colic occurs through the

obstruction or compaction of food, where it can occur

throughout the digestive system of the horse. There are

a number of anatomical features in the horse's

digestive system. In which there is a greater occurrence

due to the luminal decrease. Soon the obstructive

syndrome can be caused by foreign bodies,

compaction, tangled with vegetable fibers. The present

study aimed to report the case of a mare, 10 years old,

attended at the Veterinary Hospital of Uberaba and

diagnosed with obstruction of the small colon, followed

by compacting and larger colon.

Foi atendido no Hospital Veterinário de Uberaba um

equino fêmea, raça Quarto de Milha, 10 anos de idade,

pesando 450 kg, apresentando sinais condizentes de

desconforto abdominal e severa distensão abdominal

bilateral. Apresentava dor intermitente e severa, com

tentativa de deitar e rolar. Dieta baseada em 4kg de

ração, fracionados duas vezes ao dia, assim como os 6

kg de alfafa e feno, seguindo o mesmo regime, além de

50 g de sal mineral e água vontade. Ao exame físico a

mucosa oral estava pálida, mucosa vulvar e ocular

congestas, tempo de preenchimento capilar de 3-4

segundos, frequência cardíaca de 68 bpm, frequência

respiratória de 30 rpm, temperatura 37,7°C, a

auscultação do sistema digestório demonstrou

hipomotilidade nos quatro quadrantes. Estimou-se

desidratação de 10 %, portanto foi instituído

fluidoterapia com Ringer Lactato 20ml/kg/hr e 150ml de

sorbitol intravenosos, além de 0,1mg/kg de

dexametasona intravenoso. A sondagem nasogástrica

foi improdutiva. Foi realizado tiflocentese e coloncentese

para descompressão desses segmentos intestinais. O

líquido peritoneal se apresentava avermelhado e turvo

com 2,0 mmo/L de lactato peritoneal e lactato sanguíneo

2,8 mmol/L. Na palpação retal notou-se sensibilidade

dolorosa, compactação em flexura pélvica e

deslocamento de ceco. Foi realizado flunixim meglumine

1,1mg/kg e detomidina 0,01mg/kg, ambos intravenoso.

O animal foi encaminhado para cirurgia de celiotomia

exploratória após os achados de exame físico e não

sendo responsivo ao tratamento clínico. O animal

apresentou apnéia após a indução e foi estabilizado na

sala de indução antes de ser colocado na mesa

cirúrgica. Durante o procedimento cirúrgico, foi drenado

todo gás presente nas alças intestinais, principalmente

no intestino delgado e ceco. Também houve a

necessidade de realizar enterotomia e lavagem em

colón maior pois havia conteúdo compactado,

posteriormente foi efetuado o manejo do colón menor

para desfazer a compactação e havia a presença de

um corpo estranho, semelhante um pedaço de

concreto. O tratamento pós-operatório foi efetuado com

antiinflamatórios, protetor gástrico, antibióticos de

amplo espectro, pró cinético, composto com vitaminas

e minerais e glicose, hidratação com ringer com lactato

10ml/kg/hr e probiótico. O animal foi mantido no tronco

de contensão, com os membros imersos até a altura do

jarrete e carpo, em gelo por 72 horas. O curativo da

ferida cirúrgica era realizado uma vez ao dia. Logo a

terapia instituída foi efetiva para melhora do animal.

Figura 1- Compactação em colón maior  

Fonte: Hospital Veterinário de Uberaba- HVU.

CONCLUSÕES

Visto a complexidade do caso, conclui-se que a

obstrução do cólon menor por corpo estranho promove

o acúmulo da ingesta nos compartimentos anteriores a

obstrução, e que isso está diretamente relacionado ao

acúmulo de gás que possibilita a distensão das alças

intestinais, assim o animal manifesta sinais de dor e

redução da motilidade. Um rápido e eficiente

atendimento, com suspeita diagnóstico e instituição de

tratamento, seja ele, clínico ou cirúrgico, faz toda

diferença no prognóstico do animal que apresenta

abdômen agudo, visto que é uma doença de caráter

emergencial.
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Figura2- Compactação em colón menor 

devido a obstrução (seta)


