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HÉRNIA INGUINAL EM BÚFALO (Bubalus bubaLis) 

RELATO DE UM CASO 

-1 Hugo ridonet Lau 

Segundo Smythe (1977), hrnia 	a protuso do contefldo de 

uma cavidade do organismo atravgs de um ponto dgbil da parede corpo 

ral. As brnias podem ser dc origem ccng1nita ou adquirida. Nos ani 

mais, quando adquiridas, geralmente Õcorrem pôr rupturas acidentais 

dos msculos abdominais, enquanto as de origem genética se manifes 

tam nas diferentes partes do organismo. 

Lazzeri & Costa (1971) descrevem uni caso raro de hgrnia 

do hipocbndrio por ruptura da parede abdominal de uma vaca, durante 

o esforço do parto. 

Segundo eles, uma abertura de 30 cm na parede do abdomem 

permitia a passagem de alças de intestino delgado e grosso juntamen 

te com o peritEnio para o interior do saco hernirio. 

Em ovinos, Dennis & Leipold (1968) observaram 22 casos de 

hérnias conganitas durante urna pesquisa sobre as principais causas 

de mortalidade de cordeiros na Austrlia. Os autores relatam dez 

brnias diafragmticas, trs abdominais, cinco umbilicais, duas es 

crotais e duas perineais. 

Segundo Prank (1968) T  as hrnias inguinais so sempre de 
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origem gentica e ocorrem freqüentemente em suínos, potros e ocasio 

nalmente em bovinos. Raros são os casos em bezerros do sexo femini 

no. 

Em fameas, este tipo de hgrnia ocorre quase que exclusiva 

mente em cadelas. Seu desenvolvimento é lento e tende sempre a cro 

nicidade. Os 6rgãos ectopiados geralmente são os intestinos, iltero, 

epiloon e bexiga (Alfonso 1976). 

Objetiva-se, com o presente trabalho, relatar a 	ocorrn 

cia de hrnia inguinal em uma bezerra da espcie bubalina, tendo em 

vista que na literatura nacional nada consta sobre o assunto. 

Trata-se de uma bezerra da espcie bubalina (Bubalus buba 

lis); sem taça definida, com idade em torno de quinze dias. O ani 

mal foi encontrado, ao acaso em uma fazenda locãlizada no interior 

da ilha de Maraj6, Estado do Par5. Segundo o proprietrïo o animal 

ji apresentava, ao nascer, pequeno aumento de volume na região in 

guinal. Com  o passar do tempo, o processo aumentou gradativamentede 

tamanho. No exame clínico notou-se um saco herni.rio de consistan 

cia fl5cida, indolor e formato ov5ide que se estendia ventralmente 

desde a região inguinal até a cicatriz umbilical (Figs. 1 e 2). Por 

tratar-se de um caso isolado sem possibilidade de autocura e da rea 

lização de uma intervenção cir'5rgica, o proprietário optou pelo sa 

crifício do animal sendo o caso melhor estudado atravs de necr2 

sia. 

Dessa maneira, concluiu-se pela existncia de hrnia 	iri 

guinal, caso raro,segundo Frank (1968),em bezerros do sexo feminino. 

o contet5do hernirio era constituído de alças de intestino delgado 
e epiploon, Srgos comumente encontrados neste tipo de hgrnia em 

suínos e potros (Frank 1968) e em cadelas (Alfonso 1976). As alças 

intestinais e epiploon passavam da cavidade abdominal para o inte 

nor do saco hernigrio atravs do anel inguinal que permanecia com 

3 cm de abertura. Tudo fazia crer, tratar-se de um caso de origem 

conganito-gentica, cpnforme Dennis & Leipold (1968), Frank (1968), 

Alfpnso (1976) e Smythe (1977). 
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FIG. 1: Animal em oosiço normal 
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rIG. 2. Animal deitado 
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