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Abstract
Hypocalcemia is observed in critically ill horses, but magnesium
alterations have not been elucidated yet, in human patient
hypomagnesemia has been found in ICUs and related to the
severity of the condition. Hypoalbuminemia may influence serum
calcium concentrations, because part of the total serum calcium is
bound to protein. Therefore, we evaluated the relationship
between serum magnesium, calcium and albumin concentrations
and the evolution to clinical or surgical treatment of horses with
colic syndrome. Fourteen horses admitted to the Veterinary
Hospital with colic syndrome underwent physical, specific and
complementary examinations of the gastrointestinal tract. Blood
samples were collected on admission for magnesium, ionized
calcium and albumin determinations, and the ailments were
classified as clinical or surgical treatment. Data were subjected to
the Shapiro- Wilk normality test and the T-test when considered
to have normal distribution and to the Mann Whitney test when
there was no normal distribution. There was no difference
between magnesium, calcium and albumin concentrations and
the type of treatment. Magnesium concentration (mEq/L) with
clinical treatment was 1.95(1.49-3.52) and surgical treatment was
2.04(0.99-2.61); Those of calcium (mg/dL) with clinical treatment
were 5.58±1.34 and surgical 5.88±0.53; and those of albumin
(mg/dL) with clinical treatment were 2.64±0.97 and surgical
3.14±0.70. We conclude that blood concentrations of calcium,
magnesium and albumin at admission do not differ according to
clinical or surgical treatment of horses with colic syndrome.

Introdução
Atualmente, estudos em pacientes críticos indicam que a
hipomagnesemia é associada com maiores taxas de mortalidade
nas unidades de terapia intensiva. O cálcio e o magnésio são os
elementos mais comuns no organismo, sendo que a hipocalcemia
foi observada em pacientes humanos em sepse. Como cerca da
metade do cálcio sérico total está ligado a proteínas, mudanças
nas quantidades de albumina podem influenciar as concentrações
do cálcio. Assim objetivamos avaliar a relação entre as
concentrações séricas de magnésio, cálcio e albumina e a
evolução para o tratamento clínico ou cirúrgico de equinos com
síndrome cólica.

Material e Métodos
Quatorze equinos admitidos no Hospital Veterinário com

Síndrome Cólica passaram por exames físico, específicos e
complementares do trato gastrointestinal. Amostras de sangue
foram coletadas na admissão para as determinações de
magnésio, cálcio ionizados e albumina, e as enfermidades foram
classificadas como tratamento clínico ou cirúrgico. Os dados
foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro- Wilk e ao
teste T quando considerados com distribuição normal e ao teste
de Mann Whitney quando não houve distribuição normal.

Resultado e Discussão
Tabela 1. Concentrações séricas de magnésio, cálcio e albumina de
equinos com Síndrome Cólica classificados como tratamento clínico no
momento da admissão no Hospital Veterinário.

Conclusão
Conclui-se que as concentrações sanguíneas de cálcio, magnésio
e albumina na admissão não diferem quanto aos tratamentos
clínico ou cirúrgico de equinos com Síndrome Cólica.

Tratamento Clínico

Equinos
Magnésio

(mEq/L)
Cálcio

(mg/dL)
Albumina

(mg/dL)

1 3,52 4,09 3,60

2 1,49 4,00 0,90

3 1,63 7,06 3,20

4 1,58 6,99 2,30

5 1,53 5,74 3,20

Média 1,95 5,58 2,64

Desvio Padrão 0,79 1,34 0,97

Tratamento Cirúrgico

Equinos
Magnésio

(mEq/L)
Cálcio

(mg/dL)
Albumina

(mg/dL)

1 2,33 5,30 2,20

2 1,80 5,66 4,20

3 0,99 5,44 2,10

4 1,52 6,16 3,90

5 2,56 6,62 3,60

6 2,33 6,04 3,20

7 2,61 6,80 3,40

8 1,23 6,02 3,20

9 2,27 5,46 3,40

10 1,27 5,30 2,20

Média 1,89 5,88 3,14

Desvio Padrão 0,62 0,53 0,70
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A hipomagnesemia e a hipocalcemia são comuns em
equinos durante o perioperatório, principalmente associados a
lesões estrangulantes (GARCIA-LOPEZ et al., 2001), que
demandam tratamento cirúrgico. Entretanto, no presente
estudo, não houve diferença entre as concentrações de
magnésio, cálcio e albumina, e o tipo de tratamento. A
concentração de magnésio (mEq/L) com tratamento clínico foi
de 1,95 (1,49–3,52) e cirúrgico de 2,04 (0,99–2,61); as
concentrações médias de cálcio (mg/dL) com tratamento clínico
foram de 5,58 ± 1,34 e cirúrgico de 5,88 ± 0,53; e as de albumina
(mg/dL) com tratamento clínico de 2,64 ± 0,97 e cirúrgico de
3,14 ± 0,70.

Tabela 2. Concentrações séricas de magnésio, cálcio e albumina de
equinos com Síndrome Cólica classificados como tratamento cirúrgico
no momento da admissão no Hospital Veterinário.


