
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VIII. v 14, n 1,  maio, 2020. 
 

 
 
 

ENCARCERAMENTO DE ÍLEO EM HÉRNIA INGUINOESCROTAL EM 
EQUINO: RELATO DE CASO 

 

SILVA, Janaine Nunes da¹ 
¹Discente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – 

FAIT 
  

MOREIRA, Rodrigo Crispim² 
²Sócio proprietário do Hospital Crispim & Stevanato e Doutor em Clínica Cirúrgica Veterinária –

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de São Paulo – USP 
 

RIBEIRO, Pedro Gonçalves Margo³ 
³Médico Veterinário Residente do Hospital Crispim & Stevanato – Instituto Federal Goiano 

 
BERNARDO, Juliana de Oliveira4 

4Docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – 
FAIT - Doutora em Cirurgia de Grandes Animais – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – UNESP 
 

 

RESUMO 

 

A hérnia inguinoescrotal ocorre quando há passagem de algum órgão da cavidade abdominal para o 
canal inguinal e escroto, podendo acometer potros e animais adultos. Os sinais clínicos mais 
comumente encontrados são desconforto abdominal, aumento do volume e diminuição da 
temperatura escrotal e sensibilidade ao toque. Quadros de encarceramento, podem levar a morte do 
animal, caso o atendimento precoce não seja realizado. Este trabalho tem como objetivo relatar o 
caso de um garanhão submetido à laparotomia exploratória por encarceramento de íleo em hérnia 
inguinoescrotal. Um equino, macho, não castrado, da raça Quarto de Milha, com 9 anos de idade, 
pesando 440 kg, foi encaminhado ao Hospital Veterinário Crispim & Stevanato Medicina Equina 
denotando sinais clínicos característicos de hérnia inguinoescrotal. Após realização da palpação retal 
foi diagnosticado com encarceramento de intestino delgado em anel inguinal esquerdo. O animal foi 
submetido à laparotomia exploratória, recebendo alta após 11 dias. O atendimento precoce nessa 
situação é imprescindível. Se a intervenção for realizada de forma rápida, as chances de sobrevida 
após a alta são satisfatórias.  
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ABSTRACT 

 

Inguino-scrotal hernia occurs when there is passage of some organ from the abdominal cavity to the 
inguinal canal and scrotum, which can affect foals and adult animals. The most commonly 
encountered clinical signs are abdominal discomfort, increased scrotum, decreased scrotal 
temperature, and touch sensitivity. Imprisonment frameworks can lead to the death of the animal if 
early care is not provided. This paper aims to report the case of a stallion submitted to exploratory 
laparotomy due to ileus incarceration in inguinoscrotal hernia. A 9-year-old male uncastrated Quarter 
Horse, weighing 440 kg, was referred to the Crispim & Stevanato Equine Medicine Veterinary Hospital 
denoting characteristic clinical signs of inguinoescrotal hernia. After rectal palpation, he was 
diagnosed with incarceration of the small intestine in the left inguinal ring. The animal underwent 
surgery and was discharged after 11 days. Early care in this situation is impres. If the intervention is 
performed quickly, the chances of survival after discharge are satisfactory. 
 
Keywords: inguinal canal, colic, stallions, small intestine 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 

A hérnia inguinoescrotal se refere quando há passagem de uma parte de um 

órgão abdominal pelo anel vaginal, canal inguinal ou para o escroto (POZOR, 2015). 

Em potros esse tipo de herniação, frequentemente, é congênita e redutível, já em 

animais adultos essas são classificadas como adquiridas, que podem surgir como 

resultado de traumas ou pelo ao aumento do diâmetro normal da abertura do canal 

inguinal (KUMMER; STICK, 2012). 

A hérnia encarcerada e, posteriormente estrangulada, é o tipo mais grave, 

uma vez que diminui o suprimento vascular, levando a hipóxia e necrose tecidual 

(KUMMER; STICK, 2012). 

O conteúdo herniado comumente é o intestino delgado, sendo jejuno e íleo as 

porções intestinais mais envolvidas. Hérnias inguinoescrotais em garanhões causam 

sinais de abdômen agudo leves a graves, testículo frio e aumentado unilateral, 

cordão espermático edematoso, de consistência firme e doloroso a palpação 

(HANSON; ALBANESE, 2015; MARSHALL; BLIKSLAGER, 2019).  

O diagnóstico definitivo da hérnia inguinoescrotal pode ser feito mediante a 

palpação externa e retal, associada ou não a ultrassonografia. No entanto, a 

ultrassonografia pode facilitar o diagnóstico precoce, a qual é especialmente útil se a 

palpação retal não for possível. Trauma testicular, trombose testicular, seroma ou 
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hematoma escrotal, neoplasias e torção do cordão espermático se adequam nos 

diagnósticos diferenciais (BEARD, 2015; FREEMAN, 2019).  

Nesses casos o atendimento precoce e o tratamento cirúrgico podem 

influenciar no prognóstico do animal (TÓTH; SCHUMACHER, 2019). Este trabalho 

tem como objetivo relatar o caso de um garanhão submetido à laparotomia 

exploratória por encarceramento de íleo em hérnia inguinoescrotal. 

 

 

2. RELATO DE CASO 

 

Um equino, macho, não castrado, da raça Quarto de Milha, com 9 anos de 

idade, pesando 440 kg, foi encaminhado ao Hospital Veterinário Crispim & 

Stevanato Medicina Equina com queixa de desconforto abdominal. O paciente foi 

atendido durante o 42º Campeonato Nacional da ABQM por um médico veterinário 

autônomo e encaminhado com indicação cirúrgica. 

Durante o exame clínico, o animal apresentou taquicardia, 60 batimentos por 

minuto (b.p.m.), conjuntiva ocular rósea, mucosas úmidas e brilhantes e diminuição 

da motilidade intestinal. À palpação da bolsa escrotal, foi observado grande 

sensibilidade ao toque, temperatura diminuída e escroto discretamente aumentado.  

Foi realizada a sondagem nasogástrica, na qual não apresentou refluxo 

enterogástrico. No exame ultrassonográfico da região inguinal, não foi possível a 

visualização de alças, porém pela palpação retal foi verificada a presença de 

segmento intestinal insinuado no anel inguinal esquerdo. Se tratando de uma hérnia 

inguinoescrotal indireta encarcerada, foi recomendada a laparotomia exploratória. 

Como medicação pré-anestésica, foi utilizada a xilazina na dose de 1 

miligrama por quilo (mg/kg), por via intravenosa (IV), em seguida, indução com 

cloridrato de cetamina (2,2 mg/kg, IV) associado com diazepam (0,1 mg/kg, IV). 

Após intubação orotraqueal, empregou-se isoflurano como anestésico inalatório. 

Durante o procedimento cirúrgico, foi administrada solução de ringer com lactato e 

bolus de lidocaína na dose de 1,3 mg/kg, seguida de infusão a 0,05 mg/kg/min (IV), 

a qual reduz o uso de inalantes, promove efeitos de analgesia, age como anti-

inflamatório e pró cinético. O animal foi sondado com sonda uretral número 20. 
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Após tricotomia, antissepsia e colocação dos panos de campo, foi realizado o 

acesso inguinal, que revelou o encarceramento de íleo em hérnia inguinoescrotal. O 

testículo esquerdo encontrava-se cianótico indicando comprometimento vascular. A 

orquiectomia unilateral foi realizada com utilização da técnica semifechada, com 

emasculador aplicado no plexo pampiniforme por 5 minutos. Foi realizada a torção 

da túnica vaginal parietal e do cordão espermático e, em seguida a transfixação com 

poliglactina 910 número 2.  

Posteriormente a orquiectomia, foi iniciada a laparotomia exploratória, por 

meio da incisão da linha média ventral para avaliação da viabilidade do segmento 

intestinal acometido. Foi realizada manobra de ordenha do conteúdo do intestino 

delgado para o ceco. A avaliação do cólon menor não demonstrou alterações e, por 

fim foi aspirado o gás contido no ceco e cólon maior. A porção do intestino delgado 

encarcerada recuperou a coloração normal e a motilidade, não havendo 

necessidade da realização de enterectomia. 

 

Figura 1 – A) Encarceramento de íleo em hérnia inguinoescrotal após acesso inguinal. B) 
Emasculação do plexo pampiniforme para realização da orquiectomia unilateral. C) Segmento do íleo 
encarcerado. D) Transfixação da túnica vaginal.  
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A miorrafia foi realizada com padrão de sutura simples contínua com fio de 

poliglactina 910 número 2. No subcutâneo foi utilizado sutura de cushing com 

material de sutura de poliglactina 910 número 2-0 e grampos de aço cirúrgico 

inoxidável foram empregados na dermorrafia. Não houve intercorrências durante o 

procedimento cirúrgico.  

No pós-operatório, o animal foi mantido na fluidoterapia intravenosa com 

ringer lactato e cálcio por 48 horas. Foi realizada antibioticoterapia com associação 

de penicilina benzatina, na dose de 20.000 unidades internacionais por quilo (UI/kg) 

por via intramuscular (IM), a cada 24 horas (SID), durante 7 dias e gentamicina 6,6 

mg/kg, IV, diluído em 1litro (L) de glicose 5%, SID, durante 5 dias. Como anti-

inflamatório e analgésico foi utilizado o flunixin meglumine 1,1 mg/kg, IV, SID, 

durante 3 dias. Para proteção gástrica foi administrado ranitidina 2 mg/kg, IV, a cada 

8 horas (TID), durante 3 dias e omeprazol em pasta nos dois primeiros dias e, após 

20 gramas (g) de omeprazol granulado, SID. Como terapia antitoxêmica, instituiu-se 
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polimixina B 5.000 UI/kg, IV diluído em 1L de solução fisiológica (NaCl 0,9%), a cada 

12 horas (BID), durante 2 dias.  

A metoclopramida foi usada como droga procinética na dose de 0,045 mg/kg, 

IM, a cada 2 horas. Para prevenir aderências, utilizou-se heparina sódica, 7 mg/kg, 

três vezes ao dia (TID) por via subcutânea (SC) durante 5 dias.  

O animal apresentou melhora na motilidade gastrointestinal 8 horas pós 

cirúrgico, no entanto, a introdução de volumoso à base de Cynodon spp. foi 

gradativa. Após 48 horas do pós cirúrgico, foi administrado, por via oral Humectol® 

(Docusato de sódio associado à bisacodil – 10 mg/kg – Hypera, Brasil) com efeito 

laxativo e eletrolítico em pasta em virtude da oligodipsia e para reposição de 

eletrólitos. 

O curativo local da laparotomia foi realizado diariamente com gaze estéril e 

solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5%, fechado com rifamicina, gaze, 

micropore® (Cremer, Brasil) e malha abdominal. Após 3 dias do procedimento 

cirúrgico, observou-se a formação de seroma, o qual era drenado a cada troca de 

curativo. Na região escrotal, realizou-se ducha de 10 minutos e aplicação de spray 

prata composto por clorfenvinfós, cipermetrina e sulfadiazina de prata.  

Não foi possível a realização de exames complementares de hemograma e 

bioquímico antes da cirurgia, sendo os mesmos realizados 48 horas após o 

procedimento. O hemograma demonstrou anemia normocítica normocrômica e 

leucopenia por linfopenia e no exame bioquímico foram obtidos aumento de 

bilirrubina indireta e creatina quinase. 

O animal foi tratado com dipropionato de imidocarb 2,2 mg/kg, IM, dividindo a 

dose obtida ao meio com intervalo entre as aplicações de uma hora, durante 2 dias, 

juntamente com hioscina associada à dipirona sódica 25 mg/kg, IV para prevenção 

de cólica espasmódica. O paciente não apresentou sinais clínicos de desconforto até 

o dia da alta. No 11º dia pós-operatório foram retirados os grampos e o animal 

recebeu alta.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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De acordo com Tóth e Schumacher (2019) e Schumacher (2019), a hérnia 

inguinoescrotal adquirida ocorre quase exclusivamente em garanhões e, 

aproximadamente, dois terços delas, envolvem o canal inguinal esquerdo. Cavalos 

castrados raramente desenvolvem uma hérnia inguinal, porque os anéis 

vaginais diminuem seu diâmetro logo após a orquiectomia. 

Em um estudo retrospectivo, Filippo e colaboradores (2010) observaram que 

dentre as etiologias de abdômen agudo mais comuns, a hérnia inguinoescrotal 

apresentou-se como a terceira maior incidência (12%), além disso, dos animais que 

vieram a óbito, 65,21% denotaram lesões no intestino delgado. 

Para Cousty e colaboradores (2009), Mendoza, Perez-Ecija e Estepa (2010) e 

Freeman (2019), o segmento de alça mais encontrado no encarceramento em hérnia 

inguinoescrotal é o íleo, a mesma porção do intestino delgado encontrada após 

acesso inguinal, no entanto outras estruturas como encarceramento de jejuno, cólon 

maior e bexiga também já foram relatados. 

De acordo com Schumacher (2019), em animais adultos ocorrem geralmente 

hérnias inguinais adquiridas, pela alteração anatômica do anel vaginal e do aumento 

na pressão intra-abdominal frente a algumas situações, como reprodução recente, 

exercícios extenuantes ou traumas. No presente caso, o treinamento intenso pré-

prova pode ter desencadeado esse transtorno. 

Assim como observado no caso relatado, Blikslager e Marshall (2015) e Tóth 

e Schumacher (2019), a síndrome cólica e o aumento do escroto são geralmente 

observados em cavalos com hérnia inguinoescrotal, isso é atribuído à diminuição do 

suprimento sanguíneo testicular e encarceramento do intestino presente no escroto. 

 Durante atendimento de um garanhão com suspeita de hérnia inguinoescrotal 

Bonacin e colaboradores (2019), não obtiveram refluxo na passagem da 

sonda nasogástrica e à palpação, o escroto estava frio e sensível ao toque, porém 

neste caso após a celiotomia foi diagnosticado um trauma testicular. Deste modo, o 

trauma testicular deve ser considerado como um diagnóstico diferencial para a 

herniação inguinoescrotal em garanhões com sinais clínicos de desconforto. 

Segundo Beard (2015), quando o anel vaginal é grande, algumas estruturas 

como intestino delgado podem entrar na túnica vaginal e então a hérnia 

inguinoescrotal acontecer. Durante a palpação retal o anel não deve apresentar mais 
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de dois dedos de largura, caso contrário o animal apresenta predisposição a risco de 

desenvolver hérnia. 

 No exame ultrassonográfico do caso, não foi possível a visualização de alças 

presentes no escroto, porém Silva (2017) realizou o diagnóstico de hérnia 

inguinoescrotal mediante a ultrassonografia. O exame revelou aumento de volume 

testicular e presença de alças intestinais dentro da bolsa escrotal, permitindo 

estabelecer o diagnóstico, sem a realização da palpação retal.  

Thomassian (2005) e Blikslager e Marshall (2015) afirmam que, o  

atendimento precoce de garanhões com hérnia é de suma importância pelas 

chances de necrose após 6 horas do encarceramento, nesses casos a evolução é 

aguda e grave, representando emergência cirúrgica, uma vez que a tentativa de 

redução manual não é recomendada em virtude do risco de laceração retal e 

também por não permitir a avaliação visual da integridade da alça encarcerada.  

Schumacher (2019) descreve que, embora as éguas sejam mais comumente 

submetidas ao exame retal, a incidência de lesões retais em machos castrados e 

garanhões é maior, talvez porque os machos estejam menos acostumados ao 

procedimento e resistam mais à força.  

Segundo Marshall e Blikslager (2019), ao realizar a cirurgia em um garanhão 

com hérnia inguinoescrotal, uma abordagem inguinal é usada em conjunto com uma 

incisão na linha média ventral. A abordagem inguinal permite o acesso ao intestino 

encarcerado, enquanto a abordagem da linha média ventral permite a completa 

exploração e descompressão do intestino pré-estenótico e pós-estenótico. 

Sanchez (2018) relata que cavalos que foram submetidos à orquiectomia 

unilateral podem ser usados para reprodução. Nestes cavalos, o testículo 

remanescente irá aumentar a espermatogênese, no entanto esse aumento é 

compensatório. Um aumento do número de anormalidades espermáticas será 

percebido, em consequência ao edema e aumento da temperatura do escroto pós 

cirúrgico. Após essa fase, a produção de espermatozóides retorna à normalidade.  

De acordo com Hines (2018) cavalos mantidos em restrição alimentar por 

mais de 48 horas apresentam hiperbilirrubinemia pelo jejum. O mesmo autor relata 

ser comum elevações de enzimas musculares, como creatina quinase (CK) e 

aspartato aminotransferase (AST) em casos de cólica. Em um estudo em cavalos 
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que foram submetidos a celiotomia por dor gastrointestinal aguda, elevações foram 

associadas à presença de lesões, resultando em isquemia intestinal. Esse resultado 

foi observado no exame bioquímico do paciente. Nos distúrbios do intestino delgado, 

a alimentação é retomada em pequenas quantidades após 12 horas se o equino não 

tiver desenvolvido refluxo. Deve primeiro ser oferecido água, seguido por pequenas 

quantidades de feno molhado ou grama fresca (FOGLE, 2019). 

Segundo Sanchez (2018), o prognóstico em cavalos com lesões 

estrangulantes de intestino delgado é inferior à maioria das formas de cólica, no 

entanto, alguns relatos mostram que mais de 80% dos animais com pequenos 

estrangulamentos sobreviveram à alta hospitalar como no caso relatado. 

 

 

4. CONCLUSÃO  
 

A evolução da hérnia inguinoescrotal encarcerada é aguda e grave, de 

diagnóstico relativamente simples, a qual pode ser realizada por palpação transretal 

e ultrassonografia. Essa situação representa emergência cirúrgica, uma vez que a 

tentativa de redução manual não é recomendada. O atendimento precoce é 

imprescindível, pois às chances de necrose do segmento herniado, estrangulamento 

e morte do animal são grandes. No entanto, se a intervenção for realizada de forma 

rápida as chances de sobrevida após a alta são satisfatórias.  
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