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RESUMO 

 

Atendimento veterinário na região de Cascavel – PR, tratando de uma vaca da raça holandesa, média 500kg, 

multípara, apresentando sinais atípicos após o parto, principalmente o desinteresse na alimentação por 

concentrado. O médico veterinário realizou o atendimento a campo com diagnóstico final de deslocamento 

de abomaso devido ao histórico e todos os sinais clínicos apresentados, o tratamento sugerido pelo Médico 

Veterinário e aceito pelo proprietário foi interversão cirúrgica pela técnica de Omentopexia. O 

procedimento foi realizado a campo com todos os cuidados, tendo como auxilio tratamento suporte para 

controle de dor, infecções e reposição de cálcio e volemia.  
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1. INTRODUÇÃO 

O deslocamento de abomaso (DA) é comum até a sexta semana após parto 

(RADOSTITIS, 2002), O DA torna-se recorrente em situações pós parto devido ao espaço 

formado após a saída do bezerro, o espaço tende a ser preenchido pelo rúmen, que por 

sua vez se estiver com pouco conteúdo, pode facilitar o deslocamento do abomaso da sua 

posição anatômica (CARVALHO, 2013). 

 A posição anatômica correta do abomaso é no assoalho do abdômen a direita da 

linha média, em caso de deslocamento de abomaso a esquerda (DAE), ele migra da sua 

posição correta e fica entre o rúmen e a parede abdominal esquerda (RADOSTITS, et al., 

2002). 
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O trabalho teve como objetivo relatar um caso acompanhado durante o período de 

estágio obrigatório na cidade de Cascavel – PR, tratando-se de um deslocamento de 

abomaso em uma bovina fêmea da raça holandesa, discorrendo principalmente sobre os 

sinais clínicos e técnica cirúrgica escolhida para o tratamento. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Este relato de caso foi acompanhado durante o período de estágio obrigatório II 

realizado no ano de 2021 na área de clínica médica e cirúrgica de grandes animais na 

cidade de Cascavel - Paraná. Foi solicitado atendimento veterinário pelo produtor durante 

uma visita de rotina a propriedade, o mesmo relatou que o animal apresentou queda de 

produção e diminuição no interesse pela alimentação. 

 O médico veterinário realizou o atendimento no local, por fim constatou o DAE, 

indicando o tratamento cirúrgico. A técnica escolhida para correção foi a Omentopexia, 

realizada a campo e com auxílio da estagiaria.  

 

 

3. ANÁLISES E DISCUSSÃO 

  

 O veterinário iniciou o exame físico aferindo principalmente os parâmetros 

fisiológicos e ausculta do sistema digestório. Ao fim do exame clínico a frequência 

cardíaca era 65bpm, frequência respiratória 25mpm, temperatura retal 39,5°C, 

movimentos ruminais ausente e presença de som metálico ‘’ping’’ na ausculta da região 

intercostal esquerda, suspeitando previamente de Deslocamento de Abomaso a esquerda 

(DAE).  

Conforme Rosemberger (1990) discorre sobre os sinais clínicos frequentes do DA, 

o desinteresse pelo concentrado é recorrente, grande diminuição nos movimentos 

ruminais e muitas vezes a temperatura retal e frequência cardíaca estão acima dos seus 

valores normais. Cannas et al., (2002) condiz com a afirmação, relatando que alterações 

alimentares, estresse e manejo incorreto pode favorecer o DA e manifestar sinais como 

diminuição ou ausência dos movimentos ruminais e queda na produção de leite. Smith 

(2006) disserta sobre outro sinal característico do DA, o som timpânico ‘’ping’’ entre o 



10° espaço intercostal, porém Rosenberger (1990) afirma que o som ‘’ping’’ pode ser 

auscultado a partir do 9° espaço intercostal até a fossa paralombar esquerda.  

 O veterinário fechou diagnóstico de DAE por todos os sinais clínicos e anamnese, 

visto que o diagnóstico de DA é realizado a partir dos sinais clínicos, auscultação e 

histórico do animal (BARKINE, 2006). Outro método de diagnóstico é o exame de 

ultrassom, ele proporciona a identificação de anomalias e visualização da localização do 

órgão (ANDRADE, 2017), porém o veterinário não obtinha o ultrassom para realizar o 

exame.  

 O tratamento escolhido e recomendado foi a correção cirúrgica. O tratamento pode 

ser realizado de forma clínica e cirúrgica, a forma clínica é realizada mudança na 

alimentação, a dieta é baseada em alimentos volumosos e também uso de medicamentos 

(STEINER, 2003). Carcereri (2008) comenta sobre outro método de tratamento clínico, 

que corresponde no rolamento da vaca, que resultará no retorno do órgão ao seu local 

anatômico correto, mas o problema pode acabar retornando. Souza (2013) afirma sobre o 

risco de ocorrer morte subida se o órgão continuar deslocado e romper, dando ênfase no 

tratamento cirúrgico. 

 Embora Silva (2002) discorre sobre o tratamento cirúrgico, a finalidade do mesmo 

é a reposição do órgão e também diminuir as chances de um novo deslocamento. Staric 

(2010) condiz com a afirmação, complementando sobre o animal ter a sua motilidade 

ruminal funcionando novamente e equilíbrio eletrolítico. O método cirúrgico se torna 

financeiramente menos acessível e também um método que demanda de mais tempo, 

porém as taxas de recidivas são significantemente menores (RIET – CORREA, 2007).  

 O veterinário preparou o animal que estava em estação, realizou tricotomia ampla 

da área que seria realizada a incisão, antissepsia com clorexidine degermante 2% visando 

o menor risco de contaminações e anestesia local em L invertido para promover a 

analgesia durante o procedimento, organizou os materiais e logo após realizou a lavagem 

de mãos para realizar o procedimentoo com o auxílio da estagiária. 

 Na citação de Rodrigues (2006) comenta sobre a anestesia em L invertido, 

afirmando ser uma técnica mais simples e prática, sendo somente a aplicação do 

anestésico de forma infiltrativa ou linear no formato de um L invertido, formando um 

campo cirúrgico anestesiado. Turner (2002) pondera sobre o possível uso da anestesia 



local com bloqueio paravertebral, mas também considera a técnica em L invertido mais 

fácil para execução. 

O veterinário realizou uma incisão em média de 15cm no flanco direito e com a 

palpação verificou o abomaso deslocado e também ausência de aderências. Trent (2004) 

explica a técnica, iniciando pela incisão no flanco direito e depois a exploração da 

cavidade abdominal em busca do órgão deslocado e presença de aderência. Turner (2002) 

baseia-se na mesma técnica, explicando que ao encontrar o abomaso deslocado, será 

possível palpar o órgão distendido pelo acumulo de gás, após isso, deve-se esvaziar o 

mesmo.  

Foi utilizado para o esvaziamento do órgão dreno e agulha estéril, a condução da 

agulha foi realizada com cuidado para não perfurar outra região. Wilson (2008) afirmou 

que a descompressão pode ser realizada com agulha e cateter estéril, porém Turner (2002) 

relata o possível uso de agulha e dreno estéril. Carnesella (2011) concorda com a 

utilização de dreno estéril, ressaltando a importância da condução e proteção da agulha 

dentro da cavidade. 

Durante o procedimento foi realizada a fixação do omento na parede abdominal 

direita, sendo que o veterinário optou por fazer duas fixações entre o omento e a parede 

abdominal, afim de não ocorrer recidivas e após essa fixação, o abomaso retornou a sua 

posição anatômica. Câmara (2011) discorre sobre a técnica, explicando que consiste na 

fixação do omento maior na parede abdominal direita, essa fixação por sua vez, 

reposiciona o abomaso. O piloro se torna somente um ponto de referência para a posição 

correta, sendo que o procedimento consiste no omento ser fixado na parede abdominal 

direita (SAINT JEAN, 1987).  

 O peritônio e a musculatura foram suturados pelo método de sutura simples 

contínua e a pele por pontos simples, condizendo com o método de Turner (2002) e 

Niehaus (2008) que dissertam sobre a aproximação da musculatura interna e externa ser 

utilizado a sutura contínua simples e para a pele é realizado o fechado de rotina.  

  Concluindo a cirurgia, foi utilizado repelente e cicatrizante sobre a incisão 

suturada, antibioticoterapia (Cefalexina 10mg/kg, BID, durante 3 dias), anti-inflamatório 

(Dexametasona 20mg/kg, BID, durante 3 dias), dieta baseada em volumosos e adaptação 



do concentrado. Turner (2002) afirma que a conduta pós operatória difere entre a 

condição do animal e escolha do profissional que realizou a cirurgia 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se a importância da atuação do Médico Veterinário á campo e os 

conhecimentos passados durante o período de estágio. O deslocamento de abomaso é uma 

enfermidade que pode ser evitada com dieta correta e cuidados pós parto, visando sempre 

o bem estar do animal. 
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