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Foi atendido na Clínica de Grandes Animais da

Universidade Federal do Piauí um potro,

mangalarga marchador, com 6 dias de idade, 30Kg,

apresentando quadro de diarreia aquosa intensa

(figura 1).

Foi atendido por médico veterinário na propriedade

sendo medicado com Sulfadoxina e trimetropim

(24mg/Kg/IV/BID), meloxicam

(0,6mg/Kg/IV/SID), dipirona com hioscina

(20mg/Kg/TID), carvão ativado (1g/Kg/BID) e

hidratação parenteral (Ringer com lactato). Em

virtude da não melhora e desconforto abdominal o

mesmo foi encaminhado para a clínica.

O paciente possuía mucosas oculares hipocoradas,

desidratação 7% e apatia. Exame parasitológico das

fezes não revelou alterações e o hemograma

mostrou leucocitose e hiperfibrinogenemia, não

houve alterações em função renal e hepática. Foi

estabelecido o tratamento com amicacina

(25mg/Kg/IV/SID), ceftiofur (6mg/Kg/IV/BID),

hidratação parenteral diária utilizando ringer com

lactato e solução glicose 5% (figura 3), carvão

ativado (40g) associado à caolim (10g), pectina

(10g) e zeolita (40g) SID/VO. Ao 5º dia foi

visualizada lesão de aspecto esbranquiçado na borda

lateral da língua sugestivo de candidíase, para tal foi

utilizada como tratamento clorexidina 0,1% com

resolução no dia seguinte.

No 6º dia de tratamento a amicacina foi

suspensa. A partir do terceiro dia as fezes

adquiriram maior consistência e ao 13º dia se

encontravam normais (figura 2). Apesar da

significativa melhora física (figura 4), a

avaliação hematológica mostrou agravamento

na leucocitose e a antibioticoterapia com

ceftiofur foi prolongada até o 15º dia.

Realizou-se ultrassonografia abdominal e

pulmonar não encontrando alterações. Após

25 dias, com a normalização do hemograma,

o animal obteve alta médica.

Figura 1 – Fezes diarreicas.

Figura 2 – Evolução da consistência das fezes.

Figuras 3 e 4: 3- Paciente recebendo fluidoterapia parenteral. 

4- Animal ativo, se alimentando. 


