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RESUMO

A artrite séptica é o processo infeccioso de uma

articulação sinovial por microrganismos patogênicos,

normalmente de origem hematogênica. Foi atendida

no Setor de Clínica de Equinos do HV/UFMG uma

potra da raça Mangalarga Marchador recém-nascida

com falha de transferência de imunidade passiva.

Com 12 dias de internação, o animal apresentou

claudicação de grau 4 no membro pélvico direito,

aumento de volume compatível com efusão sinovial

na articulação fêmoro-tibio-patelar, sem aumento de

temperatura, e na radiografia foi observado área de

lise óssea na borda dorsal da tróclea femoral.

Realizou-se a coleta de líquido sinovial para cultura,

análise citológica e bioquímica. No exame citológico

foi observado aumento do número da contagem total

de células nucleadas (42.300cel/uL) com predomínio

de neutrófilos degenerados, associado ao aumento

de proteínas (3,8g/dL). Antes do resultado da cultura

foram feitos quatro lavados articulares seguidos de

infiltrações de Amicacina (1g), porém sem melhora

clínica. O resultado da cultura e antibiograma do

líquido sinovial foi positivo para uma cepa de

Escherichia coli multirresistente, sensível apenas ao

Imipenem. Institui-se o tratamento intra-articular a

base do Imipenem (1g) e tratamento sistêmico com

Meropenem (12mg/kg/IV/TID). O animal foi

acompanhado por meio de análises do líquido

sinovial e radiografias, que demonstraram diminuição

da região de lise óssea, contagem celular e proteína

total. Houve melhora gradativa com alta hospitalar ao

final do tratamento. Conclui-se que, neste caso,

baseado na presença de uma cepa de E. coli

multirresistente articular, optou-se pela infiltração do

Imipenem intra-articular, como único antibiótico

sensível para o tratamento.
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ABSTRACT

Septic arthritis is an infectious process of a synovial

joint by pathogenic microorganisms, usually of

hematogenous origin. It was seen in Equine Clinics

Department of HV / UFMG one foal Mangalarga

Marchador newborn with passive immunity transfer

failure.

With 12 days of hospitalization, the animals showed 

lameness 4 on the right hindlimb, swelling 

compatible with synovial effusion femoral-tibio-

patellar joint, but without increased temperature, and 

radiography was observed bone lysis area in the 

dorsal edge of the femoral trochlea. Synovial fluid 

collection was performed for culture, cytological and 

biochemical analysis. In cytological examination it 

has been observed increase in the total count 

number of nucleated cells (42,300cells/ul) with a 

predominance of neutrophils degenerate associated 

with increased protein (3.8g/dL). Before culture 

results were made four joint lavages followed by 

infiltration of amikacin (1g), but without clinical 

improvement. The result of synovial fluid culture and 

antibiogram was positive for Escherichia coli strain 

multiresistant, only sensitive to imipenem. 

Established intra-articular treatment the basis of 

imipenem (1g) and systemic treatment with 

Meropenem (12mg/kg/IV/TID). The animal was 

accompanied by synovial fluid analysis and X-rays, 

which showed decreased bone lysis region, cell 

count and total protein. There was a gradual 

improvement with hospital discharge at the end of 

treatment. It follows that in this case, based on the 

presence of a multiresistant strain of E. coli articular, 

opted for Imipenem intraarticular, as the only 

antibiotic sensitive for the treatment.
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Figura 1: Imagem radiográfica da articulação fêmoro-tíbio-patelar (b), indicando 

pela seta laranja área de lise óssea na (a) borda dorsal da tróclea femoral. 
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