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O relato de caso trás um animal atendido no HV-
UFMG diagnosticado com Doença Inflamatória
Intestinal. Depois de um diagnóstico precoce e uma
terapia com doses decrescentes de dexametasona,
animal se recuperou totalmente.

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) em equinos é
caracterizada como uma síndrome de má- absorção
e má-digestão, decorrente da infiltração celular na
mucosa e submucosa, principalmente do intestino
delgado. O tipo de infiltrado celular varia e a
enfermidade pode estar relacionado à
hipersensibilidade contra patógenos ou antígenos
alimentares, além de neoplasias gastrointestinais.
As alterações no processo de digestão e absorção
de nutrientes levam ao emagrecimento crônico
progressivo e hipoalbuminemia. Cólicas
recorrentes, apatia e diarreia também podem estar
presentes.

Foi atendida no setor de Clínica de Equinos (HV-
UFMG) uma égua Mangalarga Marchador, 5 anos
de idade, com histórico de emagrecimento crônico
progressivo. O plano nutricional estava adequado,
além dos cuidados odontológicos e vermifugação
prévias. Exame clínico confirmou baixo escore
corporal (2, escala de 0 a 5), parâmetros vitais
normais, ausência de afecções odontológicas e de
alterações na palpação retal.

Avaliação bioquímica revelou hipoproteinemia por
hipoalbuminemia e aumento de fosfatase alcalina,
sem outras alterações em enzimas hepáticas e
renais. Ultrassonografia abdominal demonstrou
intenso edema e espessamento de parede de
intestino delgado e cólon, além da presença de
fluido abdominal. Avaliação do fluido peritoneal e
OPG não revelaram nenhuma anormalidade. Teste
de absorção de glicose demonstrou má absorção
parcial. Biopsia retal não foi autorizada pelo
proprietário. Os achados foram consistentes com
DII.

Resumo

Introdução

Relato de Caso

Iniciou-se terapia com doses decrescentes de
corticoide (dexametasona), omeprazol e
vermifugação. Avaliações subsequentes
demonstraram excelente resposta à terapia,
caracterizada por proteína total, albumina e
fosfatase alcalina dentro dos valores de referência;
resolução do edema e espessamento intestinal,
ausência de fluido na ultrassonografia abdominal;
ganho de aproximadamente 60 Kg de peso vivo e
escore corporal 3.

Conclusão

Apesar de considerada infrequente, a SII é pouco
diagnosticada e deve fazer parte da lista de
diagnósticos diferenciais em equinos com perda de
peso crônica, na ausência de alterações em outros
sistemas. O prognóstico tende a ser ruim, porém se
reconhecidas e tratadas precocemente, como no
relato em questão, a resposta à terapia pode ser
satisfatória.
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