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A hiperlipemia em equinos é caracterizada pela  concentração 

sérica de triglicerídeos maior que 500 mg/dL, lipemia visível e 

infiltração gordurosa do fígado e/ou de outros órgãos. Pôneis e 

muares apresentam maior suscetibilidade ao distúrbio, sobretudo 

pôneis obesos, com histórico recente de estresse e perda de 

peso. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de 

hiperlipemia em pônei com histórico de aborto. Foi atendido no 

Hospital Veterinário (HV/UFG) um pônei fêmea, de cinco anos de 

idade, 110 Kg de peso corporal, com histórico de anorexia e 

emagrecimento progressivo após aborto no terço final da 

gestação . Diante dos achados clínicos e laboratoriais 

diagnosticou-se hiperlipemia. O tratamento constituiu-se de 

manutenção do nível glicêmico e fornecimento de dieta 

hipercalórica. Após 24 dias de internação, todos os parâmetros 

clínicos e laboratoriais apresentavam-se normais e o animal 

recebeu alta hospitalar. 

Dislipidemias são alterações do metabolismo lipídico com 

concentrações anormais de lipídeos circulantes. A hiperlipemia é 

caracterizada por concentração sérica de triglicerídeo maior que 

500 mg/dL, lipemia visível e esteatose do fígado e/ou de outros 

órgãos (Mackenzie, 2011). Pôneis e muares apresentam maior 

suscetibilidade, sobretudo pôneis obesos, com histórico recente 

de estresse e perda de peso (Barton, 2010). Os sinais clínicos 

são pouco específicos, sendo os principais: anorexia, apatia, 

depressão e incordenação (Maas e Pearson, 2009). 

RESUMO 

ABSTRACT 
Hyperlipemia is defined as a serum triglyceride concentration 

beyond 500 mg/dL with visible lipemia and fatty infiltration of the 

liver or multiple organ systems. Ponies and donkeys are most 

susceptible to this condition, especially obese ponies, with recent 

history of stress or weight loss. This study aims to report a case of 

hyperlipemia in ponei with history of abortion. A five-year-old 

female ponei (110 kg bwt) with history of anorexia, weight loss 

after abortion in late pregnancy was presented at the Veterinary 

Hospital (HV/UFG). Clinical signs and laboratory tests led to the 

diagnosis of hyperlipemia. Treatment consisted of maintenance of 

glucose levels within normal limits and a high calorie diet. The 

horse was discharged after 24 days of treatment when all clinical 

and laboratory parameters were normal. 

INTRODUÇÃO 
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lipêmico (figura 1) e a concentração de triglicerídeos elevada (2438 

mg/dL), bem como colesterol total (388 mg/L). 

Diagnosticou-se hiperlipemia. Como tratamento, realizou-se 

reposição hidroeletrolítica com solução de Ringer Lactato. 

Aferições diárias da glicemia foram realizadas, quando se 

observava hipoglicemia,realizava-se aplicação intravenosa de 

glicose a 5%. Foi fornecida, dieta hipercalórica, com ração 

concentrada para equinos triturada e diluída, administrada três 

vezes ao dia, via sonda nasogástrica, em porções de 200 g. 

Após dez dias de tratamento observou-se significativa melhora. O 

animal estava alerta, com apetite e os exames laboratoriais 

mostravam redução da concentração de triglicerídeos no sangue 

(163 mg/dL). Após 24 dias, os parâmetros clínicos e laboratoriais 

apresentavam-se dentro dos padrões e o animal recebeu alta. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo Mackenzie (2011), a mobilização de lipídeos ocorre 

sempre que o animal estiver em balanço energético negativo; no 

entanto, em condições de estresse, essa mobilização pode ocorrer 

de forma abrupta e exagerada, levando à hiperlipemia. De acordo 

com Barton (2010), o estresse aumenta a liberação de 

catecolaminas e glicocorticoides, que promovem aumento na 

liberação de ácidos graxos do tecido adiposo. No presente relato, 

acredita-se que a ocorrência da hiperlipemia esteja associada ao 

balanço energético negativo que ocorre no final da gestação 

devido à mobilização de energia para o crescimento fetal, 

associado ao estresse do aborto. O prognóstico de hiperlipemia em 

equinos é desfavorável, sendo a taxa de mortalidade estimada 

entre 60% e 100% em pôneis (Barton, 2010). Amory et al. (2005), 

afirmaram que a atividade sérica de GGT e FA pode ser utilizada 

como parâmetro de prognóstico em equinos com doenças 

hepáticas. O valor máximo de GGT e FA como indicadores de 

prognóstico desfavorável são 224 U/L e 820 U/L, respectivamente. 

No presente caso, os valores de GGT e FA, foram de 149 U/L e 

4828 U/L, respectivamente. Apesar do valor da FA ter sido quase 

seis vezes mais alto do que o referenciado por Amory et al. (2005), 

o animal apresentou melhora no quadro. 

CONCLUSÕES 

A hiperlipemia é um grave 

distúrbio metabólico que 

acomete principalmente pôneis 

e muares submetidos a 

doenças primárias ou a 

períodos de estresse. Os 

sinais clínicos, a presença de 

lipemia e a elevação dos 

lipídeos circulantes são 

fundamentais para o 

diagnóstico precoce e 

instituição do tratamento, que 

deve basear-se na ingestão de 

dieta de alta energia e 

eliminação da causa do 

estresse. 

Foi atendido no Hospital Veterinário (HV/UFG) um pônei fêmea, 

cinco anos, 110 Kg, com histórico de anorexia e emagrecimento 

progressivo após aborto no terço final da gestação ocorrido um 

mês antes do atendimento. À inspeção observou-se apatia, 

sialorreia, bruxismo, halitose, estomatites ulcerativas na cavidade 

oral e edema no peito. Ao exame clínico verificou-se frequência 

cardíaca de 68bpm, frequência respiratória de 34mrpm, mucosas 

normocoradas, tempo de preenchimento capilar menor que dois 

segundos, temperatura retal 37,9ºC, hipomotilidade intestinal nos 

quatro quadrantes e grau de desidratação estimado em 7%. 

O hemograma não apresentou alterações significativas. As 

análises bioquímicas revelaram elevação da concentração sérica 

da aspartato aminotransferase (AST) (388 U/L), gama-glutamil 

transferase (GGT) (149 U/L), fosfatase alcalina (FA) (4828 U/L), 

creatinofosfoquinase (CK) (1878 U/dL), bilirrubina total (2,2 mg/dL) 

e  discreta  hipoglicemia  (73  mg/dL).  O  soro  sanguíneo  estava 

 

Figura 1: Soro sanguíneo com visível 

hiperlipemia, colhido no primeiro dia de 

tratamento 


