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Introdução

Os traumas reto-vestibulares acarretam graves 
prejuízos ao desempenho reprodutivo, além de oferecer 
risco a vida da égua nos casos que se estabeleçam 
peritonites, apesar de pouco freqüente em eqüinos. 
Estas injúrias são observadas freqüentemente durante o 
parto, por isso relaciona-se a incidência em decorrência 
dos esforços violentos de expulsão do feto.

Entre as lesões relacionadas ao parto da égua 
observam-se as lacerações perineais, fístulas reto-
vestibulares, rupturas vaginais, lacerações do cérvix, 
ruptura, hemorragia e prolapso uterino. Das injúrias do 
trato reprodutivo caudal, a laceração perineal é 
imediatamente perceptível após o parto, enquanto 
outras, como a laceração cervical, nem sempre são tão 
evidentes, até tornarem-se um problema clínico futuro 
ou causa de incapacidade reprodutiva na fêmea [1]. 

As lacerações perineais podem causar desde um 
estabelecimento de pneumovagina até, nos casos mais 
graves, à morte do animal [1,2].

O intuito dessa aula é estreitar a relação dos alunos 
com a realidade rural e demonstrar a campo técnicas 
cirúrgicas que os mesmos possam vir a vivenciar 
durante a vida profissional.

Devido a importância desse assunto este relato visa 
avaliar a eficiência da técnica utilizada de 
reconstituição reto-vestibular e explicitar eventuais 
problemas acontecidos frente aos alunos participantes.

Material e Métodos
A aula prática da Disciplina Ginecologia Veterinária 

foi realizada no município de Santa Cruz do 
Capibaribe, no primeiro semestre do ano de 2009, com 
alunos do 7º período do curso de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

O paciente em questão foi uma égua, quarto de 
milha, com 8 anos de idade, prímipara, pesando 400 kg
e apresentando ruptura reto-vaginal há 

aproximadamente 60 dias, em decorrência de parto
forçado. Ao exame clínico o animal encontrava-se em 
estação e com todos os parâmetros vitais dentro da 
normalidade e sem outras alterações dignas de nota.

Os alunos foram divididos em duplas e destinados para a 
contenção, anti-sepsia, anestesia, cirurgia e aplicação de 
medicação pós-operatória. 

Durante o pré-operatório foi administrado por via 
endovenosa 200mg de xilazina como medicação pré-
anestésica. Após a tranquilização e contenção, a égua foi 
mantida em estação e foi administrado anestesia epidural 
caudal baixa utilizando Lidocaína a 2% na dose de 10mL, 
seguido da anti-sepsia da região, com lavagem do reto e 
vestíbulo com água e sabão amarelo, e clorexidene, dando-
se início ao procedimento cirúrgico. A técnica cirúrgica 
utilizada foi a de reparo em um estágio, citada por 
TURNER & McILWRAITH, 1989, BELKNAP & 
NICKELS,1992, ADAMS et al., 1996 [3,4,5].

Após a cirurgia foi administrado por via intramuscular 
5000U.I. de soro anti-tetânico 6000000U.I. de penicilina
mais 250mg de Diclofenaco de sódio - Penfort Reforçado® 
(laboratório OUROFINO). Durante o pós-operatório foi 
indicado limpeza diária da ferida com água e sabão, até a 
completa cicatrização e dieta a base de capim verde. O 
antibiótico foi aplicado a cada 24 horas, durante seis dias, o 
soro antitetânico foi repetido uma vez 48 horas após a 
cirurgia.

  
Resultados e Discussão

Embora a técnica utilizada tenha se mostrado um pouco
complexa, o resultado da cirurgia foi satisfatório, porém a 
recuperação do animal depende principalmente da 
dedicação do proprietário em seguir os devidos cuidados 
sugeridos pelo Médico Veterinário. Esses cuidados além de 
servirem para a melhora do quadro cirúrgico contribuem 
para o retorno desse animal a sua vida reprodutiva.



A técnica utilizada apesar de apresentar maior risco 
de ruptura, quando comparada à técnica em dois 
estágios, descrita por Stainki & Gueller (2000/01) [6], 
mostra-se menos onerosa e uma recuperação mais 
rápida e menos agressiva, pois o animal é submetido 
apenas uma anestesia e um procedimento cirúrgico.

Pode-se concluir que é de extrema importância, a 
vivência dos alunos nas aulas a campo uma vez que, os
mesmos tiveram a oportunidade de vivenciar as 
dificuldades do meio rural em relação a procedimentos 
cirúrgicos e de conhecer na prática o que antes foi 
ministrado na teoria, além da interação aluno, animal e 
proprietário. 
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