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ABSTRACT: dyslipidemias are syndromes related to triglycerides serum increase. Colic syndrome, since it causes
decreased food intake, can be considered a predisposing factor for dyslipidemia development. The aim of this study is
to determine the occurrence of dyslipidemia in hospitalized equines for surgical colic treatment through the
measurement of glucose and triglycerides in 10 horses. The animals studied developed hyperlipidemia 48 hours after
anesthetic recovery after laparotomy and hyperglycemia on admission was a common finding.
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INTRODUÇÃO: dislipidemias são síndromes relacionadas ao aumento de triglicérides e são classificadas em
hiperlipidemia (triglicérides entre 100 e 500 mg/dl sem manifestação clínica nem lipemia visível) e em hiperlipemia
(triglicérides acima de 500 mg/dl associado à lipemia visível, manifestações clínicas e infiltração gordurosa do fígado).
Estresse, alimentação de baixa qualidade e diminuição de ingestão de alimento quando há maior exigência
energética, como na síndrome cólica, estão entre as causas (McKENZIE, 2011).
MATERIAL E MÉTODOS: foram utilizados 10 equinos, adultos, machos e fêmeas, internados no Hospital Veterinário
do Centro Universitário Barão de Mauá com síndrome cólica de tratamento cirúrgico. Foram realizadas colheitas de
sangue da veia jugular externa com agulha 30X10 em seringas de 10 ml, no momento da admissão (T0), antes da
indução (T2), e logo após (T3) e 24 (T24), 48 (T48) e 72 (T72) horas após a recuperação anestésica (Figura 1) para
dosagem de glicose e triglicérides em Analisador Bioquímico Automático (Figura 2) com kits Labtest®. Os dados de
glicose e triglicérides não apresentaram normalidade (Shapiro-Wilk, p<0,05) e por isso os momentos de avaliação
foram comparados pela análise de Friedman para amostras repetidas, seguidas pelo teste de Dunn (p≤0,05) no
programa Sigma Plot 12.0. Para análise estatística dos dados foram utilizados os resultados de apenas 7 animais
uma vez que 3 evoluíram para óbito não sendo possível realizar todas as colheitas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: observou-se aumento da concentração de triglicérides apenas no T24, em relação T0
(Tabela 1), quando todos os animais diminuíram a ingestão de alimentos, por vontade própria ou por terem sido
mantidos em jejum, corroborando Magdesian (2003) que afirma que as enfermidades do sistema digestório são
condições de maior susceptibilidade ao desbalanço energético podendo levar a dislipidemias devido à baixa ingestão
de alimentos. Glicose não se alterou durante todo o período experimental. Cinco animais apresentaram triglicérides
acima do normal em algum momento, sendo que 4 apresentaram hiperlipidemia e 1 apresentou hiperlipemia. Quatro
animais apresentaram hiperglicemia na admissão e um desenvolveu durante a internação. Dos 4 animais com
hiperglicemia na admissão, 2 morreram, estando de acordo com Paim et al. (2019) que consideram glicemia como
indicador de gravidade da síndrome cólica. Tabela 1. Mediana (mínimo - máximo) das concentrações sanguíneas de glicose e triglicérides nos momentos T0

(admissão), T2 (imediatamente antes da indução anestésica), T3 (imediatamente após a recuperação anestésica)
e 24, 48 e 72 horas (T24, T 48 e T72) após a recuperação anestésica de sete equinos adultos internados com
síndrome cólica de tratamento cirúrgico. * Medianas diferem do T0 pelo teste de Dunn (p ≤ 0,05).

T0 T2 T3 T24 T48 T72

Glicose
(mg/dL)

102,0
(94,5 - 359,0)

99,0
(88,5 - 360,5)

90,0
(86,5 - 449,0)

98,5
(75,0 - 262,0)

83,5
(57,0 - 319,5)

79,0
(59,5 - 190,0)

Triglicérides
(mg/dL)

14,5
(1,5 - 469,0)

19,5
(5,5 - 358,5)

66,5
(8,0 - 341,0)

100,0*
(60,5 - 822,0)

125,5
(41,5 - 397,5)

116,5
(36,0 - 508,0)

Figura 1. Procedimentos experimemtais realizados com equino
hospitalizado devido à síndrome cólica de tratamento cirúrgico. A.
Imagem fotográfica da colheita de sangue da veia jugular. B.
Imagem fotográfica da dosagem de glicose em Analisador
Bioquímico Automático.

CONCLUSÕES: conclui-se que o período de internação hospitalar devido à síndrome cólica de tratamento cirúrgico
foi responsável por aumento dos triglicérides. Diante disso os autores acreditam na necessidade de se acompanhar
níveis de triglicérides e glicose de equinos hospitalizados com síndrome cólica submetidos à laparotomia e sugerem
que novos estudos sejam realizados a fim de estabelecer a real importância das dislipidemias.
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