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Introdução 

Equine, female, 8 years old, owned by FZEA, was referred to the UDCH. During the interview was reported that the animal was 
inseminated (donkey semen) and that insemination was hampered because the animal had a stenosis originating from a cervical fibrosis. 
It was realized the ultrasound monitoring of the estrous cycle until the time of ovulation. It was noted an intra uterine fluid after 
insemination, indicative of an inflammatory reaction to semen. It was started a treatment with intra venous oxytocin for 2 days, with low 
action in removing the liquid. Pregnancy diagnosis was made 10 days after ovulation, it was possible to visualize the embryonic vesicle 
into intra uterine fluid. It was realizes a weekly gestational monitoring until 110 days, when it was diagnosed fetal death. It was decided 
to stimulate the pharmacologically  fetus expulsion using estradiol benzoate, prostaglandin F2α and oxytocin. The treatment was not 
effective due to cervical stenosis, preventing the use of hormonal protocols. The procedure established was to evaluate the animal by 
clinical, hematological and ultrasound, whose parameters showed no changes. Nowadays the animal is with the mummified fetus 
retained, presents regular estrous cycles, has been ruled out of the reproduction and it is back working. Considering the severity of 
endometritis in horses and the cervical change of the animal was avoided to conduct a more invasive fetal removal, which could lead to 
an iatrogenic infection and change the uterine environment. So the more conservative approach preserved the health of the patient. 

Relato de Caso 

Conclusão 
 Atualmente o animal encontra-se com o feto mumificado retido, apresenta ciclos estrais regulares, foi descartada da 

reprodução e liberada para trabalho. Considerando a gravidade da endometrite em equinos e a alteração cervical do animal, 
evitou-se uma conduta mais invasiva para a remoção fetal, que poderia ocasionar uma infecção iatrogênica e alterar o 
ambiente uterino, que até então apresentava-se estável. Por isso a conduta mais conservadora preservou a saúde do 
paciente. 

Abstract 

    Equino, Fêmea, SRD, 8 anos de idade, propriedade da FZEA, foi encaminhado para a UDCH. Durante a anamnese relatou-se que o 
animal havia sido inseminado (Sêmen de jumento) e que a inseminação foi dificultada, pois o animal apresentava uma estenose cervical 
oriunda de uma fibrose. Notou-se presença de líquido intra uterino após a inseminação, indicativo de reação inflamatória ao sêmen. 
Iniciou-se um tratamento com ocitocina intra venoso por 2 dias, havendo pouca ação na eliminação do liquido. O diagnóstico de 
gestação foi feito 10 dias após ovulação, em que foi possível visualizar a vesícula embrionária em meio a um acúmulo de líquido. 
Realizou-se o acompanhamento gestacional semanalmente até os 110 dias, em que se diagnosticou a morte fetal. Optou-se por 
estimular a expulsão do feto farmacológicamente utilizando Benzoato de Estradiol, prostaglandina F2α e ocitocina. O tratamento não foi 
eficiente devido à estenose cervical, inviabilizando a utilização protocolos hormonais. A conduta estabelecida foi acompanhar o animal 
através de avaliações clínicas, hematimétricas e ultrassonográficas, cujos parâmetros não apresentaram alterações. 

    As perdas gestacionais podem estar relacionadas a problemas maternos do concepto e outros fatores como condições ambientais, 
manejo geral, reprodutivo ou sanitário inadequados, ingestão de plantas toxicas, entre outros. Podem ser divididas em morte 
embrionária, abortamento ou nascimento de um potro imaturo inviável. Tais perdas representam um prejuízo econômico considerável e 
é motivo de frustração para veterinários e criadores. Na espécie equina as perdas embrionárias ocorrem, principalmente, entre 27 e 33° 
dias de gestação. Durante o período fetal a mumificação e a maceração fetal em gestações simples tais alterações ocorrem raramente, 
podendo estar relacionadas a torções uterinas ou má formação fetais (ASBURY; LYLE 1993).  
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Imagem 2: Animal com feto mumificado retido 
após 12 meses da inseminação. 

Imagem 1: Exame ultrassonográfico do útero 
contendo o feto mumificado. 


