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ABSTRACT

Sablose is characterized by the enteral deposition of geosediment, which can generate colic syndrome in horses. This paper reports the case of a three-year-old mare referred

with abdominal discomfort after ingesting jackfruit. On general physical examination, tachypnea and moderate abdominal discomfort were observed. The digestive examination

revealed intestinal motility present, gas output through nasogastric tube and unproductive gastric lavage. On transrectal palpation, cymbals were detected in a smaller colon,

liquefied content in a larger colon and cecum, in addition to sandy stools. There were no changes in the complementary exams. Thus, we opted for therapy for acute abdomen

due to overload and sablose. To control abdominal discomfort and intestinal inflammation Flunixin Meglumine (1.1mg / Kg) and Sulfadoxine with Trimethoprim (15mg / Kg) were

administered. To correct the hydroelectrolytic imbalance and eliminate sandy gastrointestinal content, enteral hydration in continuous flow (HETfc) (15mL / kg / h) was used,

with a hypotonic solution totaling 80L in the first 24 hours, with large evacuation of sandy feces. In order to improve the expulsion of sand through the feces in the following two

days, 140L of HETfc associated with 70L of 10% carboxymethylcellulose solution (CMC) was administered in intercalated equivalent administrations. The use of CMC in cases

of sablose is indicated to facilitate the evacuation of sand and to protect the intestinal mucosa. The therapeutic association described was effective in resolving the condition of

sablose, with the patient being discharged. The use of HETfc associated with CMC has not been previously described in the literature.

INTRODUÇÃO 

O Homem, pela domesticação, alterou a alimentação dos Equinos, os locais e o

seu modo de vida pensando em melhorar o desempenho desses animais¹. Porém,

tais situações expõem-nos à condições de vulnerabilidade a processos patológicos

gastrointestinais que podem culminar com o desenvolvimento de quadros de

Síndrome Cólica. Naturalmente a eliminação de areia nas fezes pode ocorrer em

equinos com trato gastrointestinal saudável, porém, a ingestão de grandes

quantidades por longos períodos desse material, associada ou não por outras

alterações entéricas, pode comprometer a saúde e o bem estar desses animais². A

sablose, portanto, é caracterizada pela deposição entérica de geossedimento, o que

pode gerar quadros de síndrome de abdômen agudo em equinos.

RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO

O presente trabalho relata o caso de uma égua de três anos de idade

encaminhada ao Setor de Clínica de Equídeos do CDP-EMEVZ-UFBA com

queixa principal de cólica após ingestão de jaca. Ao exame físico geral, observou-

se taquipneia, desidratação moderada e significativa mímica de desconforto

abdominal. O exame digestório revelou motilidade intestinal presente em todos

os quadrantes, saída de gás pela sondagem nasogástrica e lavagem gástrica

improdutiva. Na palpação transretal detectou-se cíbalas em cólon menor,

conteúdo liquefeito em colón maior e ceco, além de fezes arenosas. Não houve

alterações nos exames complementares de rotina. Assim, optou-se por

abordagem terapêutica para quadro de síndrome cólica por sobrecarga e

sablose. Para o controle do desconforto abdominal e da inflamação intestinal

administrou-se Flunixin Meglumine (1,1mg/Kg) e Sulfadoxina com Trimetoprim

(15mg/Kg) para terapia antimicrobiana. Para correção do desequilíbrio

hidroeletrolítico e eliminação de conteúdo gastrintestinal arenoso, utilizou-se

hidratação enteral em fluxo contínuo (HETfc) (15mL/kg/h), com solução

hipotônica totalizando 80L nas primeiras 24 horas havendo grande evacuação de

fezes arenosas. Com o objetivo de melhorar a expulsão da areia pelas fezes nos

dois dias seguintes administrou-se 140L da HETfc associada à 70L de solução de

carboximetilcelulose a 10% (CMC), em administrações equivalentes intercaladas.

Com a associação terapêutica utilizada houve melhora, tendo a paciente

recebido alta medica com reincidência resolvida após dois dias .

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Figura 1: Paciente recebendo a terapia HETfc. Figura 2: Presença de areia incorporada às fezes.

A doença gastrointestinal relacionada à ingestão de areia nos Equinos, também

conhecida como Sablose, caracteriza-se pelo acúmulo de geosedimento no

lúmen intestinal. Trata-se de um enfermidade gastrointestinal comum nos equinos

mantidos a campo em regiões com solo arenoso frouxo.³ A ingestão de areia

pode ocorrer também por meio da consumo de água de córregos ou açudes, bem

como pela ingestão de feno com grandes quantidades de areia4. Entretanto,

como o presente relato confirma, a sablose é uma enfermidade gastroentérica

dos equinos que normalmente evolui sem complicações e que possui indicação

de manejo terapêutico conservativo baseado nos princípios gerais do tratamento

da Síndrome Cólica Equina, tais como o controle medicamentoso do desconforto

e da dor abdominal, representado pela a administração do Flunixim Meglumine,

além da terapia hidroeletrolítica onde optou-se pela Hidratação Enteral em Fluxo

Contínuo (HETfc). Tal terapia demonstrou eficácia tanto na resolução dos

desequilíbrios hidroeletrolíticos apresentados pelo paciente na sua admissão,

quanto na expulsão e resolução da sobrecarga e do conteúdo arenoso entérico,

devido sua capacidade de tratar a desidratação aliada às suas propriedades

laxativas e de promoção da umidade das fezes. Além disso, a HETfc se mostra

como uma alternativa muito mais econômica para esses fins, quando comparada

à terapia hidroeletrolítica por via intravenosa6. Porém, para melhorar a eficácia

do tratamento, optou-se pela associação da HETfc com a solução de

carboximetilcelulose (CMC), cuja indicação para o tratamento da sablose em

equinos já fora reportada na literatura². A utilização da solução de CMC como

descrita justifica-se, pois ela pode ser indicada nos casos de sobrecarga gástrica,

compactações simples de ceco e/ou de cólon maior e, principalmente, nas

compactações por areia, ou seja, nas sabloses, nesses mesmos segmentos

intestinais, por proporcionar proteção à mucosa e carrear consigo a ingesta

durante a motilidade e trânsito intestinal1. A dose é de 1,0g/kg de peso, dissolvido

em 6 a 7 litros de água morna e homogeneizada até a forma de mucilagem.

Pode-se administrar a CMC por sonda nasogástrica a cada 12 a 24 horas por até

3 dias2. Ainda que não haja citações e descrições na literatura técnica sobre o

uso associado da HETfc com a CMC em equinos, tais opções foram baseadas

cientificamente nos relatos e publicações prévias sobre o uso dessas terapias,

ainda que separadamente, nessa espécie1,6. Dessa forma, tanto a abordagem

clínica, quanto as opções terapêuticas, representadas aqui principalmente pela

associação da HETfc com a CMC, justificaram-se e demonstraram-se

satisfatórias no presente relato, pois foram eficientes, seguras e muito

econômicas.

A associação terapêutica descrita mostrou-se eficaz na resolução do quadro de

sablose em equino, com a paciente recebendo alta médica. Há na literatura

científica citações da utilização HETfc e da CMC na espécie equina, sendo, no

entanto, cada uma de forma isolada. Porém, a utilização em associação da

HETfc com a CMC em equinos, como descrito no presente relato, não possui até

o presente momento descrição na literatura científica, o que demonstra a

necessidade da realização de experimentos controlados com o objetivo de

estudar essa associação terapêutica nessa espécie.
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Figura 3 : Mímica de desconforto abdominal.


