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Follicular aspiration in horses (OPU - ovum pick up) is a 

reproductive biotechnology that has been gaining 

ground in recent years. Indicated in cases of infertile or 

subfertile animals. Precautions are necessary to avoid 

complications, such as mild to moderate bleeding that 

can occur from the abdominal cavity or the vagina. The 

objective of this work is to report a case of a female 

breeding Brazilian equestrian horse (BH), who was 

referred to the Veterinary Hospital and died after five 

days of OPU. 

Um equino, fêmea, raça Brasileiro de Hipismo, pesando 

560 kg foi encaminhada para Hospital Veterinário da 

Universidade de Franca (UNIFRAN) apresentando 

sinais de desconforto abdominal após procedimento de 

aspiração folicular. No exame físico, frequência cardíaca 

de 50 batimentos minuto, frequência respiratória de 24 

movimentos minuto, temperatura retal de 37,8 C°, tempo 

de preenchimento capilar de 4 segundos e mucosas 

normocoradas. Na palpação retal, foi observado 

aumento de volume de consistência firme no antímero 

direito próximo à região do corno uterino do lado 

correspondente. Os exames laboratoriais demonstraram 

o hematócrito dentro da normalidade, trombocitose, 

neutrofilia, discreta hipoalbuminemia e hipoglobulinemia. 

A ultrassonografia transretal pemitiu evidenciar 

hematoma na região dorsal do útero.  

O histórico de aspiração folicular seguido de intenso 

desconforto abdominal associado a exames 

complementares supostamente direcionaram o 

diagnóstico de hemorragia uterina. O tratamento clínico 

foi instituído com ácido tranexâmico durante 5 dias 

(20g/kg); vitamina K (1,3 mg/kg) por 3 dias; vitamina B12 

durante dois 2 dias (2mg/kg), citrato de ferro (0,66 

mg/kg a cada 2 dias); flunixina meglumina (1,1 mg/kg) 

por 5 dias; cloridrato de ranitidina (2 mg/kg) durante 5 

dias; sucralfato; ceftiofur (3,5 mg/kg) durante 3 dias; 

cloridrato de tramadol (2mg/kg) durante 5 dias; dipirona 

(25 mg/kg)  por 5 dias; e terapia suporte associada a 

complexos vitamínicos (500ml a cada 24 horas) durante 

5 dias e protetor hepático (50ml/animal) durante 3 dias 

consecutivos.  

CONCLUSÕES 

Complicações decorrentes de OPU em equinos são 

graves, o procedimento deve ser realizado por pessoas 

capacitadas, equipamentos calibrados e materiais 

apropriados.   

 

RELATO DE CASO 

ABSTRACT 
No segundo dia o animal manifestou queda de 

hematócrito, e no dia posterior oscilações na 

temperatura corpórea de 39,2 a 39,8 C°. No quarto 

dia os exames laboratoriais indicaram leucopenia e 
aumento da bilirrubina total e indireta.  
A partir do quinto dia, o animal apresentou 

taquicardia (60 bpm), mucosas ictéricas com 

presença de petéquias e evolução para congestão, 

dor abdominal e diminuição da motilidade 

O líquido peritoneal apresentava-se de coloração 

avermelhada, pH 7,0;  proteína 1,5 g/dL; glicose 

129,0 mg/dL; sangue oculto 3+; hemácias 860.000 

células/µL e células nucleadas 1.700 células/µL. No 

mesmo dia, o animal veio a óbito. 

Na necropsia evidenciou-se petéquias em amplo 

segmento intestinal e na mucosa vaginal, cérvix 

com presença de perfuração e ovários contendo 

hemorragia na região da cápsula, córtex e medula, 

hematoma na região dorsal do útero se estendendo 

desde a porção renal até a entrada da pelve.    

Figura 1 -  Hematoma retro peritoneal em 

região dorsal do útero. 
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