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ABSTRACT: The acute abdomen in horses is a multifactorial disease associated with the development of severe hemodynamic and 

inflammatory disorders and may lead to severe endotoxemia and acute renal failure. The present study reports a case of equine acute 

kidney injury associated with tubular injury and interstitial nephritis. The animal was referred to the Veterinary Hospital with acute abdomen, 

the laparotomy occurred without complications however postoperatively showed an increase in serum urea and creatinine and cylyndruria. 

The animal was euthanized due to non-clinical remission and the autopsy revealed acute kidney injury and multifocal interstitial nephritis. 

INTRODUÇÃO 

O abdômen agudo em equinos apresenta origem 

multifatorial e está associado ao desenvolvimento 

de distúrbios hemodinâmicos e inflamatórios 

graves. A injúria no tecido intestinal favorece a 

migração de bactérias e produtos bacterianos do 

lúmen para a corrente sanguínea, ativando a 

liberação de mediadores pró-inflamatórios e 

culminando com o desenvolvimento de sepse. 

Sendo assim as lesões intestinais podem levar 

ao desenvolvimento de complicações 

relacionadas à injúria inicial, mas também a 

quadros de endotoxemia e insuficiência renal 

aguda (IRA). A IRA caracteriza-se por uma 

deterioração abrupta da função renal com 

consequente acúmulo sanguíneo de metabólitos 

nitrogenados e, entre as causas, estão lesão 

renal aguda, a qual ocorre em casos de insulto 

isquêmico ou tóxico aos túbulos renais e nefrite 

intersticial, normalmente decorrente de processos 

tóxico-infecciosos ou de lesões septicêmicas  

RELATO DE CASO 

Uma égua da raça PSI de 10 anos foi encaminhada ao Hospital Veterinário 

apresentando abdômen agudo. Após exame clínico o animal foi encaminhado à 

laparotomia exploratória na qual se observou compactação por areia de todo o cólon 

dorsal direito e cólon maior repleto de gás e conteúdo. A cirurgia transcorreu sem 

complicações e no pós-operatório administrou-se penicilina potássica, gentamicina e 

metronidazol, além de flunexina meglumina e o animal foi mantido sob fluidoterapia 

intensiva. Oito horas após a laparotomia exames laboratoriais evidenciaram aumento 

nas concentrações de ureia (115 mg/dL) e creatinina (5,4 mg/dL), densidade urinária 

diminuída (1,010), proteinúria, hematúria microscópica, bilirrubinúria, mioglobinúria e 

cilindrúria, sugerindo tratar-se de IRA causada por LRA. Como tratamento manteve-se 

fluidoterapia intensiva, a gentamicina foi substituída pelo ceftiofur  e a flunexina 

meglumina foi mantida mas a dose foi diminuída pela metade. Nos dias subsequentes 

a cilindrúria se agravou, assim como a azotemia (ureia: 460 mg/dL ; creatinina: 8,3 

mg/dL ) e após quinze dias da admissão o animal ainda estava azotêmico (ureia: 460 

mg/kg; creatinina: 4,8 mg/dL), com uremia, desidratado e endotoxêmico e optou-se 

pela eutanásia. O exame macroscópico revelou rins aumentados de volume, 

congestos e hemorrágicos.  À microscopia os rins apresentavam moderado infiltrado 

inflamatório poli e mononuclear multifocal, congestão medular moderada, degeneração 

vacuolar tubular e presença de cilindros hialinos, caracterizando nefrite intersticial 

multifocal e lesão renal aguda. 

 

 

 

DISCUSSAÕ E CONCLUSÃO 

 Os aminoglicosídeos, como a gentamicina, são antibióticos potencialmente nefrotóxicos visto que causam lesão das células epiteliais do 

túbulo proximal e, por serem excretados pelos rins, condições associadas à diminuição do fluxo sanguíneo ou diminuição da função renal 

causam acúmulo da droga com consequente aumento do potencial nefrotóxico. Já os antiinflamatórios não esteroidais, como a flunexina 

meglumina, interferem na autorregulação do fluxo sanguíneo renal . o uso concomitante de mais de uma droga nefrotóxica, assim como a 

utilização em animais hipovolêmicos ou com diminuição do débito cardíaco, aumenta o risco de desenvolvimento de LRA, a qual se 

caracteriza principalmente pela presença de cilindros na urina, conforme observado no presente relato. A nefrite intersticial multifocal é 

uma inflamação dos rins e, em equinos raramente é de origem primária sendo, na maioria das vezes secundária a quadros graves de 

sepse, como o ocorrido neste caso. tanto a LRA quanto a nefrite intersticial são causas de IRA e, no presente relato ambas as condições 

encontravam-se presentes culminando com o grave quadro apresentado pelo animal.  
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