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RESUMO: 

A síndrome da úlcera gástrica equina (SUGE) se caracteriza por ser multicausal, produzir diminuição 

no rendimento desportivo e afetar o bem estar do cavalo. Foi realizado um estudo com 61 equinos. 

Aos quais se realizou gastroscopía e biopsias gástricas. Ao tecido coletado se realizou teste rápido de 

uréase (TRU) e histopatología. Realizou-se Odds ratio para variáveis de interesse e apresentação de 

SUGE ou positividade a TRU. 28% dos animais apresentaram úlceras gástricas grau  ≥2 segundo 

McAllister et al (1997), 65% foram positivos a bactérias uréase positivas. As regiões gástricas mais 

afetadas foram a mucosa glandular e o margo plicatus. O fator de risco associado á apresentação de 

SUGE grau ≥ 2 foi o confinamento  versus a  pasto [OR=9.75; IC= 2.62-36.3]. Como fatores 

predisponentes associados á presença de bactérias uréase positivas se encontrou o confinamento 

[OR=3.50; IC=0.84-14.58], e   subministro de agua de bebida manual ou automático versus bebedouro 

[OR= 4.80; IC=1.12-20.5].  Na Colômbia a caracterização da SUGE difere da descrita na literatura de 

outros países e sua presença se encontra relacionada com as condições de manejo próprias da região de 

estudo. PALAVRAS-CHAVE. equino, estômago, Helicobacter, ulcera gástrica 

ABSTRACT: 

Equine gastric ulcerative syndrome (EGUS) is a characteristic multicausal entity that produces, 

diminished performance, and effects on animal welfare. It was conducted a study with sixty-one 

horses. This was held gastroscopy and gastric biopsies. Gastric samples underwent rapid urease test 

(RUT) and histopathology. Odds ratios for variables of interest were calculated. 28% of the animals 

had gastric ulcers grade ≥2, according McAllister score, 65% of samples were positive to positive 

urease microorganisms. Gastric regions most affected in sample studied correspond to glandular 

mucosa, pyloric antrum and margo plicatus. The risk factor associated with the presence of EGUS 

grade ≥ 2, was stabling versus grazing [OR = 9.75; CI = 2.62-36.3]. As predisposing factors, 



associated with the presence of positive urease microorganisms were found: stabling [OR = 3.50; CI = 

0.84-14.58], and water supply (manual and/or automatic) versus drinking trough [OR = 4.80; CI = 

1.12-20.5]. In Colombia, EGUS characteristics differs of other countries EGUS, and its appearance is 

related to the conditions of handling in the studied region. KEYWORDS. Equine, gastric ulcer, 

stomach, helicobacter 

INTRODUÇÃO 

Mecanismos de proteção gástrica deficientes ou a predisposição setorial do estômago a sofrer lesões 

erosivas químicas, são possíveis causas de SUGE. Quando o estômago tem sido estimulado 

constantemente por fatores deletérios, o tecido gástrico muda e se adapta ás lesões crónicas, 

evidenciando metaplasia e hiperqueratoses. Outras causas relacionadas com os hábitos de manejo se 

associam com SUGE, como o confinamento, períodos prolongados de jejum, uso indiscriminado de 

AINEs e helicobacterioses. Ulceras na mucosa escamosa pelos períodos de jejum e confinamento tem 

sido evidenciado em cavalos atletas (Murray & Eichorn, 1996), da mesma maneira em Sulamérica, 

modelos de indução de ulceras gástricas tem evidenciado lesões principalmente na mucosa escamosa 

(Aranzales, 2014; Martínez Aranzales, Cândido de Andrade, & Silveira Alves, 2014). O confinamento 

tem se relacionado com um padrão circadiano de secreção de ácido clorídrico, este evento faz 

susceptível á mucosa escamosa a sofrer lesões, além a infrequência na alimentação produz aumento 

dos níveis do ácido gástrico, potenciando esta condição (Husted et al, 2008; Reese & Andrews, 2009). 

Na Colômbia não tem sido descrita a prevalência de SUGE, as características, nem os fatores de riscos 

associados á síndrome. Este é o primer trabalho que envolve o diagnóstico de micro-organismos 

uréase positivos, entre os quais se encontra o Helicobacter spp. na mucosa gástrica de equinos, no 

país. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo com 61 equinos (cavalo crioulo colombiano: 44,  apaloosa: 10, árabe: 3, 

quarto de milha: 4), com idade 9 ±4.65 anos, peso   médio 338 ±74.54 Kg. Se realizou sedação com 

xilacine 10%  (0.5 mg/ Kg pv/iv)  e  se realizou avaliação pela gastroscopía, e foi obtidas biopsias 

gástricas de mucosa escamosa, margo plicatus, mucosa glandular e antro pilórico. As amostras de 

tecido gástrico foram submetidas ao teste rápido de uréase (TRU) (ureia 10%, rojo fenol, agua 

destilada, ácido clorídrico 97%) e a analises histopatológico. Foi calculada Odds ratio para a 

determinação de associações entre variáveis de interesse (idade, raça, tipo de exploração e mecanismo 

de subministro da água de bebida) e ulceração gástrica grau  ≥2 segundo (MacAllister & Andrews, 

1997) além da positividade ao teste rápido da uréase.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



28% dos animais apresentaram úlceras gástricas grau  ≥2 segundo McAllister et al (1997), 65% foram  

positivos a micro-organismos uréase positivos. As regiões gástricas afetadas nestes cavalos estudados  

foram a mucosa glandular, antro pilórico e margo plicatus, em contraste com o que acontece  em 

Norte América e  Brasil, onde a mucosa escamosa é mais afetada. O fator de risco associado á 

apresentação de SUGE grau  ≥ 2 foi o confinamento versus a pasto [OR=9.75; IC= 2.62-36.3]. Como 

fatores predisponentes associados á presença de micro-organismos uréase positivos se encontrou o 

confinamento [OR=3.50; IC=0.84-14.58], e subministro da água de bebida manual o automático 

versus bebedouro [OR= 4.80; IC=1.12-20.5]. Como achados macroscópicos foram encontrados 

principalmente, hiperqueratoses no margo plicatus e hiperemia.  

CONCLUSÕES 

Na Colômbia a caracterização da SUGE difere á descrita na literatura de outros países e sua presença 

se encontra relacionada com as condições de manejo próprias da região de estudo. Presume-se a partir 

das condiciones estudadas que a Helicobacter spp. se encontra envolvida na apresentação da SUGE.    
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