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AFERESES SANGUINEAS NO TRATAMENTO DE HIPERLIPIDEMIA EM ASININOS
Blood afheresis in the treatment of hyperlipidemia in donkeys
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Em uma propriedade com históricos de hiperlipidemia, foram selecionados quatro
animais com sinais como apatia, isolamento, depressão, anorexia e decúbito, após as
análises bioquímicas de funções renais, hepática, muscular e perfil lipídico foram
diagnosticados com a doença (triglicérides> 4.4 mmol / L ou 385 mg/dL). Para cálculo
de volume sangue total a ser retirado, foi considerado o peso do animal multiplicado
por 8%, obtendo-se o volume total de sangue circulante. Foi calculado 20% do volume
total para aférese, que é o considerado o ideal para não apresentar intercorrências.

Figura 1. Etapas de aférese sanguínea manual em asinino com hiperlipidemia. Em A- Bolsa de sangue
após 12 horas de decantação; B e C- Após separação do sedimentado em bolsa satélite, observa-se em
B o plasma separado e em C o concentrado de hemácias; D- concentrado de hemácias após
hemodiluicao com soro Ringer Lactato pronto para reinfusao.

BURDEN et al. Hyperlipidemia in
a population ofAged Donkeys: Description, prevalence, and potential rrisks factors. 2011.
MENDONZA. Donkey Internal Medicine-
Part I: Metabolic, endocrine, and alimentary tract disturbances. 2018.
BERNARDO et al. Padronizacao da tecnica de plasmaaferese automatizada em equinos. 2013
REID SW, Mohammed
HO. Survival analysis approach to risk factors associated with hyperlipemia in donkeys.
J Am Vet Med Assoc. 1996 Oct 15;209(8):1449-52. PMID: 8870744.
HARTMANN, Gabriela, et al. "O jumento é nosso irmão, quer queira ou não"(Luiz Gonzaga): o
símbolo nacional exportado para consumo internacional."Clín. Vet. (2019): 54-60.

INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODOS

Os parâmetros dos animais apresentaram melhora significativa e gradativa a
partir da realização do tratamento, mostrando que, ao retirar uma certa
quantidade de triglicérides do sangue (presentes no plasma descartado), irá
acarretar melhora dos valores plasmáticos e consequente melhora nos
sinais clínicos. Os valores médios iniciais de triglicerídeos foi de 29,23mmol/L
reduzindo para em 21mmol/L em 48 horas após o procedimento. Além da

Assim como relatado por Reid & Mohammed (1996), como fatores etiológicos
principais que contribuíram para o desenvolvimento da doença neste plantel pode-se
citar: a alimentação desbalanceada e principalmente o estresse, pois estes animais
foram vítimas de maus-tratos e alocados em situações de insalubridade como a alta
aglomeração de asininos (>800), doenças infecciosas circulantes, falta de
acompanhamento veterinário, e constantes disputas territoriais entre machos inteiros,
tornando-os animais de alta eficiência para e estoque e mobilização de energia.
Nota-se o impacto do desbalanceamento nutricional pois além quantidade de alimento
insuficiente para o rebanho, os animais eram alimentados a cada 3 dias com milho e
forragem nativa de baixa qualidade. Estas situações estão conforme descritas
por Reid & Mohammed (1996), onde ocorre picos de insulina e saciedade por um longo
período, deixando-os propensos às condições patológicas associadas ao balanço
energético negativo, em especial a excessiva lipólise, síntese de triglicerídeos hepático
e liberação na circulação. De modo que a taxa de mortalidade dos indivíduos da
fazenda poderia estar diretamente ligada ao balanço energético negativo ao qual eram
submetidos, desrespeitando tanto quesitos de bem estar animal, como também de
sanidade.

CONCLUSÃO
Tendo em vista os aspectos mencionados, pode-se inferir que a plasmaférese pode ser
uma terapia aliada no tratamento da hiperlididemia em asininos, já que todos animais
desta pesquisa responderam positivamente ao tratamento e foram melhorando
gradativamente dos sinais clínicos. Novos estudos precisam acontecer para provar a
eficácia e determinar protocolos padrão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Os jumentos são conhecidos pela sua resistência e prosperar com alimentos de baixa
qualidade, e pelo comportamento estoico, muitas doenças apresentam sinais clínicos
brandos e são subdiagnosticadas de modo que algumas já são tratadas em estágios
avançados (HARTMANN,et al., 2019). A hiperlipemia é uma desordem metabólica
comum em asininos, de origem fisiológica (gravidez, lactação, privação alimentar) ou
patológica (estresse, doenças concomitantes), se caracterizando pelo aumento dos
valores plasmáticos de triglicerídeos, causando infiltração de gordura nos órgãos.
Dentre os equídeos, as dislipidemias são mais frequentes nos asininos que as demais
espécies e é mais evidente em condições estressantes. Ela é decorrente de um
desequilíbrio no metabolismo lipídico resultante da mobilização de gordura corporal,
em resposta ao balanço energético negativo, onde o manejo alimentar não supre as
exigências nutricionais do animal (BURDEN et al., 2011; MENDONZA, 2018).
Os fatores de risco incluem obesidade, estresse, gestação e doenças concomitantes.E
por tratar-se de animais de difícil manejo, a doença apresenta um prognostico
reservado, com taxas de mortalidade que podem chegar a 80%. A terapêutica está
relacionada a tratamento de suporte, tratando a doença primária, redução do estresse
e adequação nutricional (BURDEN et al., 2011).
Em humanos, um dos tratamentos de suporte para as dislipidemias são as aféreses
sanguíneas, que consiste na separação dos componentes do sangue (retirada e
armazenagem do plasma) e a reinfusão dos componentes celulares, acelerando a
recuperação hematológica. Já na hipiatria, esta técnica é mais utilizada na produção de
plasmas e soros hiperimunes (antiofidicos e antitetânicos), além de indicado também
em animais com hipoproteinemia e falha na transferência de imunidade passiva
(BERNARDO et al., 2012). O presente trabalho busca avaliar a eficácia do tratamento
com aféreses sanguíneas para hiperlipemia em asininos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2. Animais diagnosticados com hiperlipidemia. Observa-se os
diferentes tipos de escores corporais. Em A- o asinino caído no lado
em estado crítico; B- animal com escore corporal normal; e C- animal
com baixo escore; Todos os jumentos apresentando apatia
intensa, anorexia e isolamento.

ABSTRACT
Hyperlipemia is a common metabolic disorder in donkeys, of physiological or
pathological origin, characterized by an increase in plasma triglyceride values, causing
as main consequence the fat infiltration in the organs due to an imbalance in lipid
metabolism in response to the negative energy balance. In humans, one of the
supportive treatments for dyslipidemia is blood apheresis, which consists of the
separation of blood components (removal and storage of plasma) and the reinfusion
of cellular components, however, there is still little literature dealing with
hyperlipaemia in animals. The present work seeks to evaluate the efficacy of
treatment with blood apheresis for hyperlipemia in donkeys. Four animals diagnosed
with hyperlipidemia were subjected to treatment with manual plasmapheres, where
blood was removed in bags, waiting for 12 hours to decant and be refrigerated, the
plasma was separated and the hemacia concentrate was reinfused after
hemodilution. All animals responded positively to the treatment and gradually
improved their clinical signs, showing a new possibility for therapy.

Os jumentos foram submetidos à aférese manual, que foi realizada através de sangria
única e manutenção do sangue em bolsa de ACD de 5 litros de capacidade, com bolsa
quíntupla satélite de circuito fechado. Após decantação por 8 horas em geladeira, o
plasma foi direcionado para as bolsas satélites seguido do procedimento
de reinfusão da fração celular para o doador, através de hemodiluição em soro ringer
lactato. Após as aféreses, estes foram mantidos durante 7 dias em área menor com
convívio coletivo e monitoração constante dos parâmetros ingestão alimentar e hídrica.
da plasmaférese, o tratamento de suporte realizado por meio de melhora
da alimentação, mudança de ambiente (menos estressante) e melhora na imunidade,
foi de grande importância para o sucesso na recuperação dos animais.
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ABSTRACT

Due to the scarcity of biochemical indexes on donkeys and mules, some veterinary laboratories use as standard the existing values for

horses, a situation that can lead to diagnostic errors. Thus, the objective of the present study was to evaluate the clinical and biochemical

serum parameters of donkeys (Equus asinus) and mules (Equus asinus caballus) from the Municipality of Senador Rui Palmeira, in

Alagoas. For this, clinical examinations and blood samples were collected from 25 animals, between males and females, for analysis of

Creatinine, Urea, Aspartate aminotransferase (AST), Gamma glutamyl transferase (GGT), Creatine kinase (CK), Total proteins, Albumin,

Cholesterol, Triglycerides, Calcium, Phosphorus and Glucose. Twenty-five animals were studied, with 74% (19/25) donkeys and 26%

(6/25) mules, where 68.4% of donkeys and 33.3% of mules had normal mucous membranes; 26.3% of donkeys and 66.7% in mules, pale

mucous membranes and 5.3% of donkeys with cyanotic mucous membranes. When it comes to the serum biochemistry of donkeys, most of

the values are similar to the values found in the literature consulted, with the exception of CK. In the muares biochemistry, most of the

values are consistent with the values found in the literature, except for CK and AST. The probable reason for this increase would be the

usefulness of these animals, since they are all used for traction, and these two parameters are related to muscle activity. In conclusion, the

results obtained in this work can be used by producers, breeders and veterinarians, being important for equine research, clinic and

agribusiness.

Devido à escassez de índices bioquímicos sobre asininos

e muares, alguns laboratórios veterinários utilizam como

padrão os valores existentes para equinos, situação que

pode levar a erros de diagnóstico.

O objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros

clínicos e bioquímicos séricos de asininos (Equus asinus)

e muares (Equus asinus caballus) do Município de

Senador Rui Palmeira, em Alagoas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Em conclusão, os resultados obtidos nesse trabalho podem

ser utilizados por produtores, criadores e médicos

veterinários, sendo importantes para a pesquisa, a clínica e

o agronegócio de equídeos.

ANÁLISE CLÍNICA E BIOQUÍMICA DE ASININOS (EQUUS 

ASINUS) E MUARES (EQUUS ASINUS CABALLUS) NO 

MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA, ALAGOAS.: 

ESTUDO CIENTIFICO - CLINICA E CIRURGIA

GÊNERO FAIXA ETÁRIA UTILIDADE

FÊMEA POTRO ADULTO IDOSO TRAÇÃO

ALBUMINA (g/dL) 3,89±0,8 3,44 3,62±0,86 5,4 3,89±0,8

AST () 401,2±114 265,4 401,2±114 450,5 401,2±114

CÁLCIO (mg/dL) 7,8±2,98 9,5 7,5±3,19 6,9 7,7±2,98

COLESTEROL (mg/dL) 130±59,1 129 134±66,1 117 130±59,1

CREATININA (mg/dL) 1,2±0,25 1,1 1,3±0,27 0,9 1,2±0,25

CREATINA QUINASE (U.I/L) 668,3±52,91 202,2 892,1±60,44 239,4 668,3±52,91

GAMA GT (U.I/L) 22,5±12,46 40,5 20,8±9,86 11,5 22,5±12,46

GLICOSE (mg/dL) 87,4±14,96 109,9 87,9±11,33 63,0 87,4±14,96

FÓSFORO (U.I/L) 3,9±0,5 4,6 3,7±0,4 4,0 3,9±0,5

PROTEÍNAS TOTAIS (g/dL) 8,9±0,88 7,7 8,9±0,7 10,1 8,9±0,88

TRIGLICÉRIDES (mg/dL) 66±49,8 52 68,4±55,2 148 66±49,82

URÉIA (mg/dL) 34±12,8 22 40±12,8 21 34±12,8

PARÂMETROS 
CLÍNICOS IDADE PESO (KG) T (ºC) FC (BPM) FR (MPM) TPC (SEG)

TURGOR 
(SEG)

ASININOS 8,72 152,9 37,8 49,4 48,4 2,1 2,0

MUARES 9,6 292,9 38,0 52,1 47,3 2,3 2,0

Tabela 1: Médias das variáveis clínicas estudadas em 19 asininos e 6 muares de Senador Rui Palmeira,

Alagoas.

Tabela 3. Média dos valores bioquímicos encontrados para muares de Senador Rui Palmeira, Alagoas.

GÊNERO FAIXA ETÁRIA UTILIDADE

MACHO FÊMEA POTRO ADULTO IDOSO TRAÇÃO

ALBUMINA (g/dL) 4,02±0,48 3,86±0,48 4,19±0,48 3,98±0,47 3,54±0,39 3,98±0,47

AST ()
300,2±78,

1
354,4±79,

2
261,9±35,

19
310,5±73,1

5
445,2±44,48 314,5±80,06

CÁLCIO (mg/dL) 7,5±3,07 7,0±0,6 8,9±2,52 7,0±2,80 6,9±0,42 7,3±2,64

COLESTEROL (mg/dL) 116±43,56 118±21,57 122±66,7 110±26,47 146±48,08 116±38,4

CREATININA (mg/dL) 1,2±0,3 1,0±0,3 1,2±0,4 1,0±0,25 1,3±0,35 1,1±0,29

CREATINA QUINASE (U.I/L)
196,8±78,

76
179,9±49,

23
223,8±86,

14
314,9±68,4

2
179,5±78,77 281,4±70,77

GAMA GT (U.I/L)
37,9±16,2

1
41,8±16,9

7
25,4±13,4

1
44,0±15,26 32,9±12,23 38,9±16,03

GLICOSE (mg/dL)
98,0±34,3

2
86,9±34,4

7
115,6±47,

25
90,0±31,17 86,9±4,31 95,1±33,77

FÓSFORO (U.I/L) 5,1±3,67 4,2±1,47 8,7±5,65 4,2±1,70 5,4±1,27 5,3±3,27

PROTEÍNAS TOTAIS (g/dL) 8,8±1,24 9,8±1,1 7,8±1,06 9,6±1,02 8,0±0,64 9,1±1,26

TRIGLICÉRIDES (mg/dL) 61±46,6 60±40 69±50,22 62±46,22 39±13,43 61±43,87

URÉIA (mg/dL) 33±10,4 33±6,53 30±11,2 33±9,71
37±0,71314,

5
33±9,32

Tabela 2. Média dos valores bioquímicos encontrados para asininos de Senador Rui Palmeira, Alagoas.

RESULTADOS 

Os resultados dos parâmetros clínicos estão

descriminados sob a forma de média e desvio padrão na

tabela 1 e foi possível observar que os valores da

temperatura, frequência cardíaca e TPC foram inferiores

em asininos que em muares Foram estudados 25

animais, sendo 74% (19/25) asininos e 26% (6/25) eram

muares, onde 68,4% dos asininos e 33,3% dos muares

apresentaram mucosas normocoradas; 26,3% dos

asininos e 66,7% nos muares, mucosas hipocoradas e

5,3% dos asininos com mucosas cianóticas. Quando se

trata da bioquímica sérica de asininos, a maior parte dos

valores encontram-se semelhantes aos valores

encontrados pela literatura consultada, com exceção da

CK (Tabela 2). Já na bioquímica dos muares, a maior

parte dos valores encontram-se condizentes com os

valores encontrados pela literatura, exceto a CK e o AST

(Tabela 3) .

O provável motivo desse aumento seria a utilidade desses

animais, uma vez que todos são utilizados para tração, e

esses dois parâmetros estão relacionados a atividade

muscular

25 Animais

Macho

Fêmea

Macho

Asininos 

Muares

TriglicéridesCálcio Fósforo GlicoseUréia
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ETIL-2-CIANOACRILATO NA SÍNTESE DE 

PELE EM EQUINOS
Evaluation of the use of ethyl 2-cyanoacrylate in skin synthesis in horses

Gabriela Luiza de Oliveira1; Dewison Ricardo Ambrizi2; Gustavo Morandini Reginato2; Julia de Assis Arantes2; Luis Arthur Fonseca Moric Araujo3; Marilia Alves Ferreira2; Milena Domingues

Lacerenza2; Pedro Henrique Salles Brito2; Renata Gebara Sampaio Dória4;

The possibility of synthesizing cutaneous wounds with biocompatible glue presents itself as an

enriching tool for equine medicine. This study’s objective was to evaluate efficacy and

biocompatibility of ethyl-2-cyanoacrylate as skin adhesive in equine wounds, comparing it to

sutures in the healing process. 7 cm skin incisions were made on both sides of the neck (stage 1;

n = 8), sutured with nylon thread (suture group - SG; left side) or glued with ethyl-2-

cyanoacrylate (tissue adhesive group -AG; right side). The same procedure was performed on

both sides of the croup (stage 2; n = 8), the left side being the SG and the right side, AG.

Sensitivity to touch, tissue consistency, increased volume, temperature and signs of rejection of

the biomaterial were evaluated on days 1 (D1), 3 (D3), 7 (D7), 10 (D10) and 12 (D12) after

operation, and biopsy was performed for histological evaluation on day 10 (D10). There was

greater inflammatory infiltrate in SG, with longer duration of macroscopic inflammation signs

compared to AG, being a more aggressive method of synthesis and indicating reaction to the

thread´s presence. The adhesive was more practical than the suture, however, the SG didn´t

present dehiscence, compared to 50% dehiscence in GA (neck and croup; n = 16). In

conclusion, the use of ethyl-2-cyanoacrylate isolated in the synthesis of horses´ skin isn´t

indicated, being necessary to perform deep sutures to reduce tension and consequently the

results of wound dehiscence. The adhesive showed good biocompatibility, stimulating

complementary studies for indications of use.

1 Residente de clínica e cirurgia de equinos da UDCH USP/FZEA; 2 Pós-graduando no Programa de Biociência Animal USP/FZEA; 3 Graduando em Medicina Veterinária USP/FZEA; 4 Professora de Medicina

Veterinária USP/FZEA

A possibilidade de síntese de feridas cutâneas com cola biocompatível apresenta-se como

uma ferramenta enriquecedora para a medicina equina. Objetivou-se avaliar a eficácia e

biocompatibilidade do etil-2-cianoacrilato como adesivo de pele em feridas cirúrgicas de

equinos, comparando-o ao fio de sutura no processo cicatricial. Foram realizadas incisões de

pele de 7 cm em ambos os lados da tábua do pescoço (etapa 1; n=8), suturadas com fio de

náilon (grupo sutura - GS; lado esquerdo) ou coladas com etil-2-cianoacrilato (grupo adesivo

tecidual - GA; lado direito). O mesmo procedimento foi realizado em ambos os lados da

garupa (etapa 2; n=8), sendo o lado esquerdo o GS e o direito, GA. Avaliaram-se

sensibilidade ao toque, consistência tecidual, aumento de volume, temperatura e sinais de

rejeição do biomaterial, nos dias 1 (D1), 3 (D3), 7 (D7), 10 (D10) e 12 (D12) pós-operatório,

sendo realizada biópsia para avaliação histológica no dia 10 (D10). Verificou-se maior

infiltrado inflamatório no GS, com maior duração dos sinais macroscópicos de inflamação

comparado ao GA, sendo um método mais agressivo de síntese e indicando reação à presença

do fio. O adesivo demonstrou-se mais prático que a sutura, porém o GS não apresentou

deiscência, comparado à 50% de deiscência no GA (pescoço e garupa; n=16). Concluiu-se

que o uso do etil-2-cianoacrilato isolado na síntese de pele em equinos não é indicado, sendo

necessária realização de suturas profundas para redução da tensão local e consequentemente

dos resultados de deiscência da ferida. O adesivo apresentou boa biocompatibilidade,

estimulando estudos complementares para indicações de uso.

São frequentes em equinos o tratamento de feridas traumáticas ou intervenções cirúrgicas, necessitando posterior síntese de pele (PROVOST e BAILEY, 2012). Estudos buscam uma alternativa para

suturas convencionais, resultando no aparecimento de adesivos teciduais, como o etil-2-cianoacrilato (SOUZA & BRIGLIA, 2011).

O estudo objetivou avaliar a utilização e biocompatibilidade do adesivo tecidual, etil-2-cianoacrilato, no processo de síntese de feridas de pele em equinos, comparando-o à utilização de suturas no

processo cicatricial, por meio da avaliação de aspectos macroscópicos e microscópicos.

O procedimento experimental foi dividido em duas etapas, divididas em dois grupos. Foram utilizados oito equinos, machos e fêmeas, com 7 ± 3 anos, peso médio de 350 kg (σ=55,5). Foi realizada

incisão vertical de 7 cm de pele em cada um dos lados da tábua do pescoço (etapa 1 – E1) e da garupa (etapa 2 – E2), esquerdo e direito de cada cavalo, sendo o lado esquerdo o grupo sutura (GS) e o

lado direito o grupo adesivo (GA). No GS, a pele foi suturada com fio de poliamida (náilon), nº1, em pontos simples separados. No GA, a pele foi colada com etil-2-cianoacrilato (figura 1), seguindo

as instruções do fabricante.

As feridas foram avaliadas macroscopicamente nos dias 1 (D1), 3 (D3), 7 (D7), 10 (D10) e 12 (D12) de pós-operatório quanto à sensibilidade ao toque, consistência tecidual local, aumento de volume

e temperatura, presença de granulação e secreção, formação de crostas e coaptação dos bordos. Foram considerados deiscência os animais que tiveram algum grau de desprendimento da cola ou

rompimento da sutura, com abertura da ferida. Animais com deiscência de 70% a 100% da ferida foram consideradas deiscência total e excluídos das avaliações. Foi coletada amostra de pele para

avaliação microscópica no D12, realizada por meio da análise histológica de indicadores específicos de cicatrização.

O etil-2-cianoacrilato demonstrou conformidade quanto à facilidade e velocidade de

aplicação descritas na literatura, apresentando-se como uma forma mais rápida de síntese

que a sutura (SILVA et al., 2007), além de não causar desconforto na síntese no

transoperatório. Encontrou-se significativa diferença entre os grupos avaliados quanto à

presença de deiscência (figuras 2 e 3), uma vez que o GS não apresentou deiscência,

comparado à 50% de deiscência no GA como um todo (n=16), explicado pela elevada força

tênsil no local, movimentação excessiva, associado ao tamanho da ferida, grande para o uso

do adesivo tecidual isolado, sem suturas relaxadoras profundas.

O uso do adesivo à base de etil-2-cianoacrilato apresentou boa biocompatibilidade à pele de equinos, embora, em uso isolado não tenha apresentado bons resultados, devido à presença de tensão

excessiva, resultando em grande quantidade de deiscência, sendo o grupo de sutura convencional, mais eficiente na função de coaptar bordos. O adesivo demonstrou-se significativamente mais fácil e

rápido de aplicar que a sutura, além de atuar como barreira física a microrganismos, não apresentar necessidade de remoção no pós-operatório e representar um método menos agressivo de síntese

resultando em menor reação inflamatória no pós-cirúrgico.
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Figura 1 – Gráfico demonstrando a relação entre o tipo de tratamento (grupo sutura – GS ou grupo adesivo – GA) 

e a presença de deiscência tecidual em cada etapa (etapa 1 – pescoço e etapa 2 – garupa) nos diferentes dias de 

avaliação (D1, D3, D7, D10 e D12). 

Figura 2 – Deiscência da ferida no GA da E1.

Fonte: Própria autoria.

Fonte: Própria autoria.

Fonte: Própria autoria.

Figura 4 – Fotomicrografia

da pele de equino do grupo

sutura da etapa 1 mostrando

tecido conjuntivo na derme

superficial, focal, moderado,

desarranjado, contendo raros

macrófagos (seta preta). Na

seta vermelha é possível ver

infiltrado mononuclear

periglandular. Hematoxilina

e Eosina, 100X.

Figura 3 – Gráfico demonstrando a relação entre o tipo de tratamento (grupo sutura – GS ou grupo adesivo – GA) e a

presença de deiscência tecidual em cada etapa (etapa 1 – pescoço e etapa 2 – garupa) nos diferentes dias de avaliação (D1,

D3, D7, D10 e D12).

Figura 1 – Aplicação do EPIGLU®.

No histopatológico (figura 4) observou-se maior quantidade de células inflamatórias

no GS. A presença do fio de nylon como corpo estranho e a maior agressão causada

pela sutura podem contribuir prolongando as fases inflamatórias do processo de

reparo tecidual (RAMOS et al., 2020).

Fonte: Própria autoria.

Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Fonte: Própria autoria.
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AVALIAÇÃO DO BÁLSAMO (SEDUM DENDROIDEUM) NO PROCESSO DE 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM MEMBROS DE EQUINOS 
Balsam (Sedum Dendroideum) evaluation in the wound healing process in horses’ limbs

Luis Arthur Fonseca Moric Araujo1; Eneiva Carla Carvalho Celeghini4; Gabriela Luiza de Oliveira2; Julia de Assis Arantes3; Mariana Andrade Torres3; Marilia Alves Ferreira3; 

Milena Domingues Lacerenza3; Pedro Henrique Salles Brito3; Renata Gebara Sampaio Dória4; Sâmara Cristine Costa Pinto3;

In horses, cutaneous wound healing is laborious, frequently resulting in chronicity and formation

of exuberant granulation tissue, especially when located in joints. Therefore, the use of medicinal

plants presents itself as an alternative therapy to conventional treatment. The balsam (Sedum

Dendroideum) is a plant popularly known for its supposed analgesic, anti-inflammatory and

healing properties. This study aims to evaluate the healing process of skin wounds in horses by

using balsam. It is hypothesized that this plant accelerates the healing process and reduces

formation of granulation tissue, stimulating its use in the treatment of skin wounds in horses, as

an efficient and low-cost alternative therapy. Four horses were used, in which two wounds were

induced at the lateral region of the metacarpophalangeal joint, left and right, treated daily with

balsam ointment (left forelimb) or solid vaseline (right forelimb). The balsam ointment is

composed by 3 macerated leaves, 3 mL of extract and 10 g of solid vaseline. Wounds were

weekly evaluated for hemorrhage, edema, pain, leveling of the edges, color, measurement of the

diagonals of the wound, height of the exuberant granulation and thermography. Greater

retraction of the wounds, less development of exuberant granulation tissue, less heat and greater

production of secretion in the left thoracic limb were observed, indicating better healing of the

wounds in limbs treated with balsam ointment.

1 Graduando em Medicina Veterinária USP/FZEA; 2 Residente de clínica e cirurgia de equinos da UDCH USP/FZEA; 3 Pós Graduando no Programa de Biociência Animal USP/FZEA; 4 Professora de 

Medicina Veterinária USP/FZEA

Em equinos, cicatrização de feridas cutâneas é laboriosa, frequentemente resulta na

cronicidade e formação de tecido de granulação exuberante, principalmente quando estas se

localizam em articulações. Neste sentido, a utilização de plantas medicinais se apresenta

como terapia alternativa ao tratamento convencional. O bálsamo (Sedum Dendroideum) é

uma planta popularmente conhecida por supostas propriedades analgésica, anti-inflamatória

e cicatrizante. Este estudo busca avaliar a cicatrização de feridas cutâneas em membros de

equinos utilizando bálsamo. Hipotetiza-se que esta planta acelere o processo de cicatrização

e reduza a formação do tecido de granulação, estimulando sua utilização no tratamento de

feridas de pele em equinos, como uma terapia alternativa, eficiente e de baixo custo. Foram

utilizados 4 equinos, nos quais foram induzidas duas feridas, na região lateral da articulação

metacarpofalangeana, esquerda e direita, tratadas diariamente com pomada de bálsamo

(membro torácico esquerdo) ou com vaselina sólida (membro torácico direito). A pomada de

bálsamo é composta por 3 folhas maceradas, 3 mL de extrato e 10 g de vaselina sólida. As

feridas foram avaliadas semanalmente quanto a hemorragia, edema, dor, nivelamento dos

bordos, coloração, diâmetro, altura da granulação exuberante e termografia. Foram

observadas maior retração das feridas, menor desenvolvimento de tecido de granulação

exuberante, menor calor e maior produção de secreção no membro torácico esquerdo,

indicando melhor cicatrização das feridas em membros tratadas com pomada de bálsamo.

Devido ao seu temperamento ativo, com rápidas reações e às modalidades de trabalho

exercidas, a espécie equina é uma das mais predispostas à ocorrência de injúrias acidentais

(KNOTTENBELT, 2003). Injúrias que, em sua maioria, não levam ao óbito, no entanto,

comprometem a estética e geram grandes custos, com procedimentos e tratamentos

prolongados, além da possibilidade de perda da função do animal (ASSIS-BRASIL et al.,

2015). Neste sentido, a utilização de plantas medicinais é alvo de diversos estudos que

buscam alternativas econômicas e mais eficientes para o tratamento, cura e prevenção de

variadas doenças. O Sedum dendroideum, popularmente conhecido por bálsamo, é uma

planta ornamental, que tem sido utilizada com algumas finalidades terapêuticas, no entanto,

poucos estudos foram realizados comprovando seus efeitos medicinais.

Foram utilizados 4 equinos, nos quais foram induzidas duas feridas, na região lateral da

articulação metacarpofalangeana, esquerda e direita. No membro tratado foi utilizado

diariamente a pomada de bálsamo, composta por folhas maceradas, extrato e vaselina

sólida, no membro controle utilizou-se vaselina sólida. As avaliações ocorreram em D3,

D7, D14, D21, D28, D35, D42, D49 e D56. Os parâmetros avaliados foram hemorragia,

edema, dor, nivelamento dos bordos e coloração, além de medidas quantitativas como

diâmetro, altura da granulação exuberante e temperatura no centro da lesão por termografia.

A utilização de bálsamo em feridas cutâneas de equinos se mostrou eficiente em acelerar a

cicatrização e diminuir o tecido de granulação exuberante.

KNOTTENBELT, D. C. Handbook of equine wound management. Saunders. Cap. 1: Principles and Practice of Equine Wound

Management. First Edition, p. 3, 2003.

ASSIS-BRASIL, N. D. et al. Equine dermatopathies in southern Brazil: a study of 710 cases. Ciência Rural, v. 45, p. 519-524, 2015.
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Com relação à avaliação macroscópica foi observada maior retração das feridas, menor

desenvolvimento de tecido de granulação exuberante, menor calor e maior produção de secreção

no grupo tratado, o que, possivelmente, indica uma melhor cicatrização da ferida que recebeu a

pomada de bálsamo.

Fonte: Própria autoria.

Figura 1: A: Mudas de bálsamo; B: Pomada de bálsamo; 

Fonte: Própria autoria.

Figura 2: A: Indução da ferida cirúrgica com auxílio de molde metálico; B: Mensuração do diâmetro da ferida com 

auxílio do paquímetro em D1; C: Mensuração do diâmetro da ferida com auxílio do paquímetro em D2;

Figura 4: Tecido de granulação exuberante com 21 dias de evolução, vista da face palmaro dorsal. À esquerda grupo 

tratado (A), à direita grupo controle (B);

Fonte: Própria autoria.

Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

§ diferença estatística entre grupos controle e tratado no mesmo momento. * diferença estatística em relação a D0 (p<0,05).

Figura 6: Gráfico comparativo entre diagonais das feridas do grupo controle e tratado;

Figura 5: Gráfico comparativo entre medidas do tecido de granulação exuberante no grupo controle e grupo tratado;

Figura 3: Registro termográfico do grupo controle; 

Fonte: Própria autoria.

§

§§

*

Fonte: Própria autoria. 

§ diferença estatística entre grupos controle e tratado no mesmo momento. * diferença estatística em relação a D0 (p<0,05).

Fonte: Própria autoria.
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ABSTRACT

Equine laminitis involves the inner hoof and superficial layers of the

distal phalange, specifically the dermo epidermal Junction (DEJ).

Digital radiographic provides limited information in developmental and

acute phase; magnetic resonance imaging is superior in them.

However, economic factors, patient health status, and equipment

availability limit it uses. The objective of this study was to evaluate the

dermo epidermal junction with ultrasonography (Ultrasound device

G30 Color Doppler, Emperor Medical®) through the dorsal hoof wall.

Anatomic pieces were evaluated, right after the immersion in water or

slurry ice water during 4, 6 and 18 hours, with the intent of get better

imaging quality. In sagittal views with linear transducer

musculoskeletal probe was possible to evaluate these structures:

stratum medium, stratum internum (DEJ), vascular sublamelar dermis

(parietal dermis), distal phalange periosteum, and solear papillae and

dermis. Those were possible to be compared and related to sagittal

cuts of anatomic specimens. Moreover, the ultrasound technique

displays DEJ anatomic variations in a mare with presumptive

diagnostic of acute laminitis, following to 6 hours of immersion in

slurry ice water. Preliminary results of these pilot studies indicate

advantages of the ultrasonographic exam of the dorsal hoof wall as a

diagnostic method for acute laminitis, which motivates the

development of studies to standardize the method and describe the

ultrasonographic normal anatomy.

Key words: Acute laminitis, equine, foot, ultrasound.
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INTRODUÇÃO

A laminite equina compromete as superfícies internas do casco e

externas da falange distal, especificamente na união dermo-epidermal

(UDE)3. A radiografia digital oferece informação limitada na fase

prodrômica ou aguda, sendo a ressonância magnética superior1.

Porém, os fatores econômicos, a condição do paciente e a

disponibilidade do equipamento limitam sua aplicação2.

Figura 2. Corte sagital da obturação
pela Artéria Mediana. Atingindo
melhor detalhamento das estruturas
vasculares do dedo. A camada
vascular sublamelar (colchete roxo) e
o UDE (colchete amarelo) são
observados.

Figura 3. Ultrassonografia pela face
dorsal do capacete, após 6 horas de
imersão. Paciente com início de
laminite na fase aguda. Membro
torácico direito (imagem superior) e
membro torácico esquerdo (imagem
inferior). Achados anormais
indicados por setas vermelhas
abertas, são devido a linhas de
separação precoces ou edema? E os
achados são indicados por setas
azuis sólidas devido a hematomas ou
edema?

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As seções longitudinais permitiram avaliar (figura 1), e comparar

(figura 2), de várias estruturas. Além disso, avaliou-se a técnica em

uma égua com diagnóstico presuntivo de laminite aguda precoce, sem

alterações radiográficas e em tratamento por crioterapia durante 6

horas, na qual a ultrassonografia revelou variações estruturais na UDE

(figura 3).

Figura 1. Ultrassonografia (US) pela face dorsal do capacete. Camada vascular
sublamelar (colchete roxo), UDE (colchete amarelo), combinados formam o
estrato interno. Estrato médio (linha verde) e externo (linha azul). Vértice P3
(seta azul aberta). Além disso, a sombra acústica (zig zag verde) produzida pelo
periósteo (linha vermelha fina) da falange distal (P3). Papilas solares (retângulo
amarelo quebrado); artéria circunflexa e vênulas (círculo laranja interrompido).

MATERIAL E MÉTODOS

Partes anatômicas. Cascos de cavalo raça crioulo colombiano, sem

sinais de laminite, foram avaliados imediatamente depois da imersão

na água com e sem gelo durante 4, 6 e 18 horas, com o fim melhorar

a qualidade da imagem. Os cortes longitudinais com transdutor linear

para tendões, foram comparados e relacionados com cortes sagitais

feitas com serras de corte fino das mesmas peças anatômicas.

CONCLUSÕES
Os resultados preliminares evidenciam que a avaliação ultrassonográfica

da parede dorsal do casco pode ser vantajosa em estágios precoces da

laminite, fato que incentiva mais estudos para a padronização da técnica

e a descrição da anatomia ultrassonográfica normal.
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CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO IONIZADOS E ALBUMINA
EM EQUINOS COM SÍNDROME CÓLICA

Serum concentrations of ionized calcium, magnesium and albumin in horses with colic
Isabella G. N. A. Reis1, Marcos J. Watanabe1, Kamila P. Paim1, Mariella Lucarelli1, Ana L. G. Alves1, José R. B. 

Silva1, Carlos A. Hussni1
1 Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de 

Botucatu, Botucatu-SP (isabella.reis@unesp.br)

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

Agradecimentos
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq pela bolsa de Iniciação Científica concedida.

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.
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INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO
Não podemos negligenciar a importância do EHV-1

neuropatogênico como um dos agentes causadores de

abortos em equinos, no Brasil. Por ser refratário à

vacinação, o aborto por EHV-1 neuropatogênico pode

ocorrer em éguas vacinadas contra EHV-1/EHV-4.

Com isso, medidas de prevenção e controle como

quarentena, diagnóstico precoce, implementação de

procedimentos de limpeza/desinfecção para prevenir

propagação da infecção e gerenciamento de casos

clínicos são extremamente necessários.

O herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) é altamente

prevalente, afetando até 80% da população equina do

mundo, causando doenças respiratórias, abortos,

mortalidade neonatal e doenças neurológicas. Durante a

última década, devido aos programas intensivos de

vacinação, os casos de aborto induzidos por EHV-1 tem

diminuído consideravelmente e a doença neurológica tem

aumentado significativamente em número e grau de

severidade. Como um aumento da ocorrência de casos de

abortos em éguas vacinadas tem sido reportado por

médicos veterinários em várias regiões do Brasil, o

presente estudo tem como objetivo relacionar os casos de

problemas reprodutivos em equídeos, com a infecção por

EHV-1 neuropatogênico em éguas não vacinadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para detecção dos focos de problemas reprodutivos e

obtenção das amostras para análise no trabalho foi

elaborado um formulário para análise laboratorial,

contendo um questionário com informações relevantes

sobre as propriedades e animais coletados.

Foi feita a coleta de material de sangue total e suabe nasal

das éguas, bem como fragmentos de fígado, baço, rins,

coração, cérebro, pulmões dos fetos abortados; placenta e

cordão umbilical, quando disponíveis. Todas essas

amostras foram processadas no Laboratório de Pesquisas

em Virologia Animal (LPVA) da Escola de Veterinária da

UFMG - extração de DNA e realização de PCR para

detecção do EHV-1 e para detecção do EHV-4. Para a

confirmação do genótipo neuropatogênico do EHV-1, os

amplicons foram sequenciados pelo método de Sanger.

RESULTADOS
No período de agosto de 2017 a outubro de 2018, foram

enviadas para o LPVA amostras de 15 propriedades com

problemas reprodutivos. Ao total, foram 35 casos de

problemas reprodutivos (30 abortos, 3 mortalidades

neonatal e 2 natimortos). O DNA do EHV-1 foi amplificado

em 7/30 casos de abortos (23,3%), pertencentes a 5/15

(33,3%) propriedades. Em todos os casos positivos, o

genótipo neuropatogênico foi confirmado pelo

sequenciamento dos amplicons. As propriedades

pertenciam aos Estados de Minas Gerais (MG) (10/15),

Rio de Janeiro (RJ) (3/15), São Paulo (SP) (1/15) e Mato

Grosso do Sul (MS) (1/15).

Dos 7 casos de abortos positivos para EHV-1, o DNA viral

foi detectado em 1/7 (14,3%) caso apenas em fragmentos

de tecidos fetais e restos placentários, enquanto em 3/7

(42,9%) casos somente no material da égua. Em 3/7

casos, o DNA viral foi detectado em ambos materiais.

Em amostras coletadas das éguas, o DNA viral foi

encontrado em 6/7 (85,7%) amostras de sangue total e 1/2

(50%) amostras de suabe nasal. Os tecidos fetais de maior

detecção viral foram fígado (2/2 - 100%), pulmão (3/4 -

75%) e baço (2/3 - 66%). Das amostras analisadas, o

EHV-4 foi detectado somente em 1 caso de aborto,

pertencente a uma propriedade do Estado do RJ

DISCUSSÃO
Apesar do EHV-1 neuropatogênico estar presente no

Brasil, desde 2007, causando problemas neurológicos,

esse é o primeiro relato de detecção do EHV-1

neuropatogênico em casos de aborto, no país. No

presente estudo, a taxa de infecção por EHV-1,

relacionada a problemas reprodutivos foi cerca de 12 e 6

vezes maior (23,3%) do que os outros estudos relatados

no Brasil, que variaram de 1,9 a 3,8% (Silva et al., 2018;

Estima-Silva et al., 2019). A correlação entre o aumento do

número de casos de aborto e o EHV-1 neuropatogênico

ainda precisa ser elucidado. Esse aumento no número de

detecção do EHV-1 também pode estar relacionado com a

coleta de espécimes clínicos das éguas, uma vez que

houve detecção viral em material coletado da égua,

mesmo na ausência do feto e restos placentários.
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RESUMO
O aumento da ocorrência de casos de abortos causados

pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) neuropatogênico

em éguas vacinadas contra EHV-1 tem sido relatado,

mundialmente. O presente estudo detectou, pela primeira

vez, o EHV-1 neuropatogênico em casos de aborto no

Brasil.
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ESCLEROTERAPIA COM FORMALINA A 4% EM VEIAS VARICOSAS NO VESTÍBULO E 

MUCOSA VAGINAL EM UMA ÉGUA.

Sclerotherapy with formaline 4% in varicus via in the vestible and vaginal mucosa in a mare.

Sérgio S. R. Junior²; Tatiana H. Saito1 André L. O. Rodrigues¹, Núbia Travagin1

¹Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Rodovia MG 179 

KM 0, Campus Alfenas - MG  37130-000

²Professor do Curso de Medicina Veterinária da Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Rodovia 

MG 179 KM 0, Campus Alfenas – MG  37130-000 *Autor para correspondência: 

sergioveterinario@hotmail.com

RELATO DE CASO

Veias varicosas são estruturas vasculares

tortuosas, que se desenvolvem principalmente

durante o estro e gestação. No entanto, existem

relatos de éguas que desenvolveram esta

alteração vascular em outras fases do ciclo

estral. Foi atendido no Hospital Veterinário de

grandes animais, UNIFENAS, uma égua de

aproximadamente 7 anos de idade, com

histórico de sangramento vaginal crônico.

Durante o exame físico não foram encontradas

alterações, além das mucosas pálidas. Desta

forma solicitado um hemograma, onde os

achados demonstraram um quadro de anemia

microcítica hipocrômica. Com o auxílio de um

vaginoscópio, foi possível observar a presença

de veias tortuosas e dilatadas, medindo

aproximadamente 1 centímetro de diâmetro no

teto vaginal e vestíbulo, além disso nestes

mesmos locais haviam vasos que apresentavam

rompimento da sua parede, o que ocasionou

focos de hemorragias (FIG. A e B).

Sendo assim, foi indicado uma terapia

esclerosante. Onde foi adaptado um scalp

número 25-G, em uma das extremidades de

uma pipeta plástica para inseminação artificial

de equinos e na outra extremidade foi acoplada

uma seringa de 10 ml, contendo formalina na

concentração de 4%.

Uma vez criado este prolongador, foi realizada

a exposição do canal vaginal com auxílio de

um espéculo de 3 lâminas e assim foi realizada

as aplicações intravasculares nos vasos mais

calibrosos da vagina e vestíbulo (FIG. C).

No dia seguinte foi realizada uma nova

avaliação, com auxílio do espéculo vaginal,

onde foi constatada a regressão das varicoses e

também ausência de pontos de hemorragia.

(FIG. D). Uma semana após a égua recebeu

alta e encontra-se recuperada.

A B

C D
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Estudo exploratório do teste de ecocardiografia contrastada por microbolhas para 

identificação de lesão pulmonar decorrente de inflamação sistêmica em cavalos: 

adequação, execução e viabilidade diagnóstica

Exploratory study design of microbubble contrast-enhanced echocardiography in

diagnosing inflammatory-induced pulmonary lesion in horses: adequacy, execution and

diagnostic viability

Palavras-chaves: cavalos, cólica equina, ecocardiografia, síndrome hepatopulmonar, teste de microbolhas 

A síndrome cólica é uma importante afecção, cuja evolução pode desencadear síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS), falência

múltipla de órgãos (SDMO) e choque. O choque séptico acomete, principalmente, órgãos como os pulmões. Na sepse, ocorre diminuição do

retorno venoso e, secundariamente, observa-se hipertensão portal, que pode causar a síndrome hepatopulmonar (SHP). No homem, o

diagnóstico da SHP pode ser obtido pela avaliação ecocardiográfica transtorácica contrastada com microbolhas. Aparentemente, não há

menção do uso deste teste no diagnóstico de lesões nos cavalos, principalmente em casos de injúrias pulmonares. Assim, buscou-se adaptar

e avaliar a exequibilidade do teste de microbolhas, utilizado no homem, para cavalos. Para tal, foram avaliados 12 animais, que passaram

por dois tratamentos: (1) infusão de 25 mL da solução de microbolhas e (2) infusão de 60 mL da solução. A solução contrastada foi

preparada por meio da agitação de solução de NaCl 0,9%, resfriada a 4º Célcius e, posteriormente injetada na veia jugular externa esquerda

dos animais. Conjuntamente por avaliação ecocardiográfica, realizou-se registro do intervalo de ciclos cardíacos os quais o contraste

permaneceu evidente nas câmaras cardíacas direitas. No tratamento 1 (25 mL), registrou-se intervalo de 5-10 batimentos cardíacos e, no

tratamento 2 (60 mL), 7-13 batimentos. Considerou-se o volume de 60 mL como mais adequado para realização do teste nos cavalos devido

ao seu tempo de permanência no lado direito do coração, possibilitando maior tempo de avaliação da passagem do contraste em caso de

lesão potencial e proporcionando maior segurança de avaliação.

Resumo

Abstract

Colic syndrome is an important equine condition that can trigger systemic inflammatory response syndrome (SIRS), multiple organ

dysfunction (MODS) and shock. Septic shock mainly affects organs such as lungs. In sepsis there is a decrease in venous return which can

secondarily trigger portal hypertension, thus leading to a condition called hepatopulmonary syndrome (SHP). In humans, the diagnosis of

HPS is made through microbubble contrast-enhanced echocardiography. Apparently, there is no mention of the use of this test in the diagnosis

of lung injuries in horses, mainly. Thus, we sought to adapt and evaluate the feasibility of the microbubble test, routinely used in humans, for

horses. To that purpose, twelve horses underwent two distinct treatments: (1) infusion of 25 mL of microbubble contrast-enhanced solution;

(2) infusion of 60 mL of the contrast solution. The contrast solution was prepared by stirring 0.9% NaCl solution previously cooled at 4o C

and immediately injected into the animals' left external jugular vein following preparation. The cardiac cycle interval (beats) to which the

microbubble contrast-enhanced solution remained evident in the right cardiac chambers was echocardiographically recorded for each specific

treatment. For treatment-1 (25 mL), an interval of 5-10 heartbeats was recorded, and for treatment-2 (60 mL), 7-13 beats. The 60 mL volume

was considered the most suitable for testing the horses due to its length of stay on the right side of the heart, allowing for a longer time to

assess the passage of contrast in the event of potential injury and providing greater security of assessment.

Keywords: echocardiography, equine colic, hepatopulmonary syndrome, horses, microbubble test

Maria Luiza Favero1, Paulo Aléscio Canola2

1Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP Jaboticabal, maria.favero@unesp.br

2Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP Jaboticabal
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EXÉRESE CIRÚRGICA ASSOCIADA A APLICAÇÃO INTRATUMORAL 

DE CISPLATINA NO TRATAMENTO DE SARCÓIDE PERIOCULAR EM 

EQUINO: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

ROGER MENDES FRANCO1; FABIANO SANT'ANA2; DEBORA DA SILVA FREITAS RIBEIRO2;

RODRIGO MARTINS RIBEIRO2*; VANTUIL MOREIRA DE FREITAS2

1. Universidade Federal de Jataí - Jataí. 2. Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) – Mineiros. 

A associação com outras técnicas tais como criocirurgia, hipertermia e
quimioterapia diminuem a frequência da recidiva . O uso concomitante
de quimioterapia intratumoral é recomendado para diminuir as
chances de recidiva dos tumores cutâneos após sua excisão cirúrgica;
A evolução do tratamento do sarcóide deste trabalho demonstrou que
o tratamento foi eficiente durante as 4 administrações intratumorais
com cisplatina, com remissão completa sem recidiva como observado
nas figuras 2 e 3.

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

RESULTADOS E DISCUÇÃO

I
AGRADECIMENTOS

I
CONCLUSÃO

O tratamento com cisplatina intratumoral após excisão cirúrgica
mostrou-se eficaz, promovendo a regressão total do tumor,
demonstrando ser um produto de fácil manipulação, tendo como
desvantagem o tratamento de longa duração e sua ação carcinogênica,
sendo necessário utilização de proteção de quem o manipular.

Legenda: 1° dia: Aspecto macroscópico de sarcóide na primeira excisão cirurgica do tumor, 17° dia:

após primeira excisão cirúrgica do tumor, 63° dia: dia da segunda excisão cirúrgica.

Figura 2: Aspecto macroscópico da ferida na região supra orbital esquerda e

evolução do tratamento quimioterápico após a segunda excisão cirúrgica do tumor,

em função do tempo (dias).

Legenda: 64° dia: 1 dia após a segunda excisão cirúrgica do tumor; 80° dia: Dia da primeira quimioterapia com cisplatina; 88° dia:

8 dias após a primeira quimioterapia com cisplatina; 95° dia: dia da segunda quimioterapia com cisplatina; 110° dia: dia da terceira

quimioterapia com cisplatina; 125° dia: dia da quarta quimioterapia com cisplatina.

Figura 1: Imagens fotográficas digitalizadas ilustrando o aspecto macroscópico da
lesão Sarcóide na região supra orbital esquerda, em função do tempo (dias).

Um equino, fêmea, com 5 anos de idade, sem raça definida, pesando
280 kg, com pelagem tordilha negra foi atendida pelo Médico
Veterinário de Grandes Animais do Centro Universitário de Mineiros
(UNIFIMES), com queixa principal de aumento de volume progressivo
com evolução de 60 dias, não ulcerado, na região supra orbital do olho
esquerdo.
Durante o exame físico foi constatado a presença de uma massa
nodular na região supra orbital do olho esquerdo, acometendo tecido
subcutâneo da região, sem ulceração e hiperpigmentação, o tamanho
do nódulo era de aproximadamente 2 cm, 5 cm e 4 cm; após 17° dias
foi realizado a remoção cirúrgica do animal em estação, do nódulo para
posterior análise histopatológica. No laudo histopatológico foi
diagnosticado como sarcóide.
Após 63° dia foi observado recidiva do tumor com aumento de volume
e ulceração, com a área da ferida apresentado aproximadamente 4 cm
de comprimento, 7 cm de comprimento, 4 cm de largura e 5 cm de
altura (Figura 1), sendo definido como escolha tratamento de excisão
cirúrgica associada à quimioterapia intratumoral, com cisplatina (C-
Platin 50mg®), com 4 administrações, com intervalo de 14 dias entre
elas.
O animal foi acompanhado durante 7 meses após a última
administração do quimioterápico, não apresentando recidiva.

Figura 4: Aspecto macroscópico ilustrando 317° dias após início do tratamento para sarcóide na 
região supra orbital esquerda demonstrando o 195 ° dias após a última aplicação intratumoral
com cisplatina

ABSTRACT

Equine sarcoid is a cutaneous neoplasm, with fibroblast, non-metastatic origin,
locally invasive, responsible for even 66% of skin tumors in equines. Among
treatments alternation, the use of intratumoral cisplatin after previous surgical
excision is an option, with low recurrence rate. This study aims to report the
case of a sarcoid located in the left supraorbital region of a mare and its
treatment with intratumoral cisplatin. A mare was seen, tordilha, SRD, 5 years
old and the weight of 280 Kg, presenting non-ulcerative volume increase in the
left supraorbital region, with progressive evolution of 60 days. Neoplasm was
suspected and lesion complete excision was made and forwarded to
histopathological examination and sarcoid was diagnosed. Due to tumor
recurrence, the second procedure was excision of tumor mass followed by
chemotherapy treatment wtih 1mg/cm3 cisplatin dose of tumor mass. The
drug was injected through intratumoral, during 4 applications, with two weeks
breaks between every application. It was observed involution of the lesion right
after the first dose until tumor’s complete remission at the end of the
treatment. The animal was seen during 7 months after the end of therapy and
it was noted complete healing without sequels and relapses. It can be
concluded that prognosis was favorable, and treatment proposed on this case
report trough chemotherapy with intralesional cisplatin associated to surgical
excision was effective.
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GLICOSE E INSULINA SÉRICA DOS EQUINOS DA REGIÃO 
SUDOESTE DE GOIÁS – BRASIL

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

RODRIGO MARTINS RIBEIRO¹*, DEBORA DA SILVA FREITAS RIBEIRO¹, MURILO RESENDE SILVA¹, GLAUCENI DE SOUZA 

E SILVA2. ANTONIO CATUNDA PINHO NETO3, HELOISA DE PAULA PEDROZA3.
1. Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) – Mineiros. 2. Instituto Federal Goiano – Rio Verde.

3. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Neste experimento foram mensurados 75 animais, sendo 39 fêmeas e
46 machos, com idade média (±DP) de 6,99 (±5,24) da região sudoeste
de Goiás, Brasil. A coleta foi realizada por punção da veia jugular
externa em tubos de coleta a vácuo sem anticoagulante (para a análise
do soro) e com fluoreto (para a análise o plasma). Para mensurar a
insulina foi utilizado a técnica de ELISA utilizando o kit Insulin –
AccuBind ELISA Microwells (Monobind) e a glicose plasmática pelo
método colorimétrico - enzimático. Utilizando o programa
computacional SAS University, os dados com distribuição normal foram
analisados por análise de variância em blocos ao acaso, seguidos pelo
teste de Tukey para comparação entre as médias. Para todos os testes,
considerou-se nível de significância de P≤0,05.

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

I
RESULTADOS

I
AGRADECIMENTOS

I
CONCLUSÃO

Na avaliação individual entre os animais não foi observado
alterações na glicemia e insulinemia, e o valores estão próximos
dos valores observados por outros autores.

Tabela 2: Comparação dos valores da média e desvios-padrão (DP) da
glicose e insulina basais entre as 39 éguas e 46 equinos machos
localizados na região sudoeste goiano.

Tabela 3: Média e desvios-padrão (DP) dos valores dos valores da
glicose e insulina, em relação à grupos etários dos 75 equinos
localizados no sudoeste Goiano.

Potros (Idade 1 – 3 anos), Jovens (Idade 3 – 6 anos), Adultos (Idade

7 – 18 anos), Idoso (Acima dos 18 anos)

Tabela 1. Valores da glicose e insulina basais de 75 equinos machos e
fêmeas localizados na região sudoeste do estado de Goiás.

Insulina

Síndrome 
Metabólica 

Equina

Hiper-uricemia, 
tumores

Falha 
reprodutiva

LaminiteLipomas

Doença renal 
crônica e 

cardiopatia

Resistência 
à Insulina

O objetivo deste experimento foi avaliar os valores de glicemia e
insulinemia dos equinos da região sudoeste do estado de Goiás.

Animais Magros (ECC<4), Condição corporal ótima (ECC 4,5 – 6),  sobre peso (ECC 6,5 –
7), obesos (ECC 7,5 – 9).

N Média DP Limite 

inferior 

(IC=95%)

Limite 

superior 

(IC=95%)
Insulina (µU/mL) 75 25,96 84,25 25,96 84,25
Glicose (mg/dL) 75 15,09 24,48 15,09 24,48

N

Glicose (mg/dL) Insulina (µU/mL)

Média DP Média DP

Fêmeas 39 85,78 17,12 24,56 12,54
Limite inferior 

(IC=95%)
80,75 10,02

Limite superior 

(IC=95%)
90,81 57,45

Machos 46 85,76 23,47 27,11 17,001
Limite inferior 

(IC=95%)
19 10,57

Limite superior 

(IC=95%)
131 93,56

Valor de P 0,53 0,47

Idade Potros Jovens Adultos Idosos
Média DP Média DP Média DP Média DP

N 17 32 19 7
Glicose 

(mg/dL)

79.26 18.87 85.11 23.35 84.42 29.62 91.87 28.47

Insulina 

(µU/mL)

24.53 12.78 24.53 15.94 29.42 16.72 27.36 12.76

ABSTRACT

Insulin is responsible for acting in muscular and hepatic tissue, in cell
phosphorylation and anterior pituitary gland hormone suppression. Insulin
values’ alternation is associated to insulin resistance, diabetes, metabolic
syndrome, non-alcoholic fatty liver disease, reproductive alternations,
hyperuricemia, chronic kidney disease, heart failure and cancer. In equines,
insulin alternation is corelated to obesity and fructans’ consume, which can
initiate insulin resistance, stimulate inflammatory mediators and
endocrinopathic laminitis. An accurate measurement of serum’s insulin is the
central point to the clinical use of insulin deregulation, and is a challenge on
equines, being necessary a greater reference source to the specie, to exams
interpretation. This experiment aims to evaluate equines’ glycemia and
insulinemia from Goiás’ south-west region. Glycemia and insulinemia serum
exams were made on 75 equines (39 female and 46 male) from south-west
Goiás’ region. Statistic was made through average evaluation and its respective
standard deviation. Observed values in equines were glycemia 84.25 mg/dL
(±25.48) and insulinemia 25.96 mµUI/mL (±15.09), among comparation
between gender was, glycemia 92.37 mg/dL (±25.87) and 85.76 mg/dL (±23.47)
(P 0.53) and insulinemia 24.56 mµUI/mL (±12.54) e 27.11 mµUI/mL (±17) (P
0.47) in females and males respectively. In individual evaluation among animals
was not observed glycemia and insulinemia alternations, and values are close
to the ones observed by other authors.
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GLICOSE E TRIGLICÉRIDES SÉRICOS EM EQUINOS HOSPITALIZADOS COM 
SÍNDROME CÓLICA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO

Evaluation of serum glucose and triglycerides in horses hospitalizes for surgical colic treatment 

Nayara P. D. Santos¹, Kamille B. Massaro¹, Tainá C. B. V. Silva¹, Fábio J. M. dos Santos¹, Suelen M. Pereira¹, Samuel S. Sousa¹, 
Gabriela B. D. Leite¹, Antônio Fernando Bariani Junior¹, Mariana C. da Silva¹, Mayara G. Fonseca2, Daniela J. de Queiroz¹

¹Centro Universitário Barão de Mauá.
2Universidade Federal de Minas Gerais

daniela.junqueira@baraodemaua.br

ABSTRACT: dyslipidemias are syndromes related to triglycerides serum increase. Colic syndrome, since it causes
decreased food intake, can be considered a predisposing factor for dyslipidemia development. The aim of this study is
to determine the occurrence of dyslipidemia in hospitalized equines for surgical colic treatment through the
measurement of glucose and triglycerides in 10 horses. The animals studied developed hyperlipidemia 48 hours after
anesthetic recovery after laparotomy and hyperglycemia on admission was a common finding.
KEYWORDS: acute abdomen, dyslipidemias, laparotomy, negative energy balance

INTRODUÇÃO: dislipidemias são síndromes relacionadas ao aumento de triglicérides e são classificadas em
hiperlipidemia (triglicérides entre 100 e 500 mg/dl sem manifestação clínica nem lipemia visível) e em hiperlipemia
(triglicérides acima de 500 mg/dl associado à lipemia visível, manifestações clínicas e infiltração gordurosa do fígado).
Estresse, alimentação de baixa qualidade e diminuição de ingestão de alimento quando há maior exigência
energética, como na síndrome cólica, estão entre as causas (McKENZIE, 2011).
MATERIAL E MÉTODOS: foram utilizados 10 equinos, adultos, machos e fêmeas, internados no Hospital Veterinário
do Centro Universitário Barão de Mauá com síndrome cólica de tratamento cirúrgico. Foram realizadas colheitas de
sangue da veia jugular externa com agulha 30X10 em seringas de 10 ml, no momento da admissão (T0), antes da
indução (T2), e logo após (T3) e 24 (T24), 48 (T48) e 72 (T72) horas após a recuperação anestésica (Figura 1) para
dosagem de glicose e triglicérides em Analisador Bioquímico Automático (Figura 2) com kits Labtest®. Os dados de
glicose e triglicérides não apresentaram normalidade (Shapiro-Wilk, p<0,05) e por isso os momentos de avaliação
foram comparados pela análise de Friedman para amostras repetidas, seguidas pelo teste de Dunn (p≤0,05) no
programa Sigma Plot 12.0. Para análise estatística dos dados foram utilizados os resultados de apenas 7 animais
uma vez que 3 evoluíram para óbito não sendo possível realizar todas as colheitas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: observou-se aumento da concentração de triglicérides apenas no T24, em relação T0
(Tabela 1), quando todos os animais diminuíram a ingestão de alimentos, por vontade própria ou por terem sido
mantidos em jejum, corroborando Magdesian (2003) que afirma que as enfermidades do sistema digestório são
condições de maior susceptibilidade ao desbalanço energético podendo levar a dislipidemias devido à baixa ingestão
de alimentos. Glicose não se alterou durante todo o período experimental. Cinco animais apresentaram triglicérides
acima do normal em algum momento, sendo que 4 apresentaram hiperlipidemia e 1 apresentou hiperlipemia. Quatro
animais apresentaram hiperglicemia na admissão e um desenvolveu durante a internação. Dos 4 animais com
hiperglicemia na admissão, 2 morreram, estando de acordo com Paim et al. (2019) que consideram glicemia como
indicador de gravidade da síndrome cólica. Tabela 1. Mediana (mínimo - máximo) das concentrações sanguíneas de glicose e triglicérides nos momentos T0

(admissão), T2 (imediatamente antes da indução anestésica), T3 (imediatamente após a recuperação anestésica)
e 24, 48 e 72 horas (T24, T 48 e T72) após a recuperação anestésica de sete equinos adultos internados com
síndrome cólica de tratamento cirúrgico. * Medianas diferem do T0 pelo teste de Dunn (p ≤ 0,05).

T0 T2 T3 T24 T48 T72

Glicose
(mg/dL)

102,0
(94,5 - 359,0)

99,0
(88,5 - 360,5)

90,0
(86,5 - 449,0)

98,5
(75,0 - 262,0)

83,5
(57,0 - 319,5)

79,0
(59,5 - 190,0)

Triglicérides
(mg/dL)

14,5
(1,5 - 469,0)

19,5
(5,5 - 358,5)

66,5
(8,0 - 341,0)

100,0*
(60,5 - 822,0)

125,5
(41,5 - 397,5)

116,5
(36,0 - 508,0)

Figura 1. Procedimentos experimemtais realizados com equino
hospitalizado devido à síndrome cólica de tratamento cirúrgico. A.
Imagem fotográfica da colheita de sangue da veia jugular. B.
Imagem fotográfica da dosagem de glicose em Analisador
Bioquímico Automático.

CONCLUSÕES: conclui-se que o período de internação hospitalar devido à síndrome cólica de tratamento cirúrgico
foi responsável por aumento dos triglicérides. Diante disso os autores acreditam na necessidade de se acompanhar
níveis de triglicérides e glicose de equinos hospitalizados com síndrome cólica submetidos à laparotomia e sugerem
que novos estudos sejam realizados a fim de estabelecer a real importância das dislipidemias.
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HISTOLOGIA LAMELAR DO CASCO DE EQUINOS DAS 

RAÇAS MARAJOARA E PURUCA CRIADOS EM ESTADO 

SEMISSELVAGEM

LAMELLAR HOOF HISTOLOGY OF MARAJOARA AND PURUCA BREEDS RAISED IN SEMI-FERAL 

CONDITIONS
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ABSTRACT: The hoof of wild horses has been proposed as an ideal model of conformation. However, histological evidence of laminitis had been identified in these

animals. With the hypothesis that the lamellar tissue of horses in semi-wild conditions (Marajoara, MJ and Puruca, MP) are healthier than those confined in intensive

management, and fed a high calorie diet (Mangalarga Marchador, MM), the objective was to compare their lamellar morphology. Under local (MM, n=8) or general

(MJ and MP, n=6 each) anesthesia, biopsy was performed in the lamellar tissue of the front hoof. The tips of the primary epidermal lamellae (PEL), were classified as

standard, tapered, sharp and bifurcated, as well as the primary dermal lamellae (PDL), with the addition of the keratinized shape. Secondary epidermal lamellae

(SEL) were classified in the abaxial, intermediate and axial regions as to be standard, tapered, club shaped, hyperplasic, bifurcated, fused, separated and keratinized.

Considering P <0.05, the variables were subjected to the Shapiro-Wilk, Tukey or Dunn tests. The standard shape was predominant in all breeds. In the PDL, only the

MM had a keratinized shape (11.66%), whereas the bifurcated shape was greater in the MJ (13.33%). In the intermediate region of the PEL, the MM presented more

tapered LES (23.42%), being the only ones to present it in the axial portion (7.71%). Axially, the club shape was more expressive in the MJ (12.33%) and the

bifurcated one in the MP (9%). Confirming the hypothesis, the semi-wild animals were classified as healthy. In contrast, MM horses showed early signs of

endocrinopathic laminitis, due to the keratinization of PDL and greater incidence of tapered shape in LES.

MATERIAIS E MÉTODOS

O casco de equinos selvagens já foi proposto como modelo ideal de

conformação (Ovniceck et al. 1995). Entretanto, indícios histológicos de

laminite já foram identificados nesses animais (Hampson et al. 2012, 2013b).

Em hipótese de que o tecido lamelar de equinos em condições semisselvagens

é mais saudável do que aqueles confinados e em manejo intensivo e

alimentados com dieta hipercalórica, objetivou-se comparar sua morfologia do

tecido lamelar.

Foram selecionados 12 animais criados na ilha de Marajó, entre eles, 6 animais

da raça Marajoara, machos inteiros e castrados, peso (média±SD) de

300,83±17,15 kg e idade de 3,83±0,98 anos. Assim como, 6 Puruca, pesando de

252,5±21,79 kg e com idade de 7,75±3,77 anos. Sob anestesia geral foi realizada

a biópsia do tecido lamelar (Ribeiro et al. 2017). Para comparação, foi realizada a

biópsia lamelar sob anestesia local de 8 animais Mangalarga Marchador (MM), 4

fêmeas e 4 machos castrados, com idade média±SD de 4±0,41 anos e peso médio

de 402,77±58,31 kg, criados em condições intensivas e alimentados com dietas

hipercalóricas.

Após processamento histológico padrão, as extremidades das lâminas epidermais

primárias (LEPs) foram classificadas em: formato padrão, alongado, afiado e

bifurcado, da mesma forma que as lâminas dermais primárias (LDPs),

acrescentando-se o formato queratinizado (karikoski et al. 2015). As lâminas

epidermais secundárias (LESs), foram classificadas nos terços abaxial,

intermediário e axial das LEPs quanto às formas padrão, cônica, clava,

hiperplásica, bifurcada, fundida, separada e queratinizada (kawasako et al. 2009).

Considerando P<0,05, as variáveis foram submetidas aos testes de Shapiro-Wilk,

seguido de Tukey ou Dunn.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Agradecimentos:

Confirmando a hipótese, os animais semisselvagens, foram classificados como

saudáveis. Em contraste, os equinos MM, apresentaram sinais precoces de

laminite endocrinopática.

 

Figura 2. Fotomicrografia em aumento de 20x, coloração PAS do tecido lamelar de equinos da raça

MM. (A) Região axial da LEP apresentando LES de formato cônico (setas), com predomínio de células

epiteliais basais com núcleos condensados e sem orientação perpendicular com a membrana basal. (B)

queratinização da LDP. (C e D) áreas de descontinuidade nas LEPs (setas).

O formato lamelar padrão foi predominante em todas as raças. Nas LDP,

somente os MM apresentaram formato queratinizado (11,66%), já o formato

bifurcado foi maior nos MJ (13,33%). Na região intermediária das LEPs, os

MM apresentaram mais LES de formato cônico (23,42%), sendo os únicos a

apresentarem na porção axial (7,71%). Axialmente, o formato de clava nas

LES foi mais expressivo nos MJ (12,33%) e o bifurcado nos MP (9%).

Os animais MM foram os únicos à apresentar sinais de fragilidade no tecido

lamelar, como pode ser identificado na figura 2, onde há queratinização das

LDPs, maior formato cônico em LESs com pontas finas ao invés de redondas,

a perda do eixo perpendicular entre o núcleo das células epidermais basais e a

membrana basal da LES e áreas de descontinuidade nas LEPs.

Figura 1. Fotomicrografia em aumento de 10x, coloração PAS da região axial das LEPs das raças Marajoara 

(MJ), Mangalarga M. (MM) e Puruca (MP).
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PREVALÊNCIA DE HERPESVIROSES EM ASININOS DESTINADOS AO ABATE NO ESTADO DA BAHIA- BRASIL
Prevalence of herpesvirosis in donkeys intended for slaughter in the state of Bahia- Brazil

Rayane C. M. do Nascimento¹, Amanda C. G. Graboschii¹, Lucas S. Fonseca¹, Aline R. Silva², Abelardo Silva Jr³, Chiara A.A. Oliveira², Pierre B. Escodro¹
Universidade Federal de Alagoas; 2- Universidade Federal da Bahia; 3- Universidade Federal de Viçosa. Email: rayanecmedeiros@hotmail.com

Por possuírem patogenia variável, os herpesvirus (HV) ainda
são frequentemente negligenciados no Brasil, com seus reais
impactos desconhecidos. São três as apresentações clínicas:
a respiratória e mais comum; a reprodutiva associada aos
abortos no terço final da gestação e natimortalidade; e a
neurológica, menos frequente, com sinais de encefalite.
No Brasil os HV mais comuns em asininos são: AHV-3, EHV-1
e EHV-4, sendo o contágio através de contato com animais
infectados, aerossois, fetos abortados e fômites.
O objetivo deste trabalho é avaliar a prevalência
de herpesviroses em jumentos nordestinos que iriam para
abate e foram resgatados por denúncias de maus tratos na
cidade de Euclides da Cunha-BA, havendo relevante índices
de mortalidade, problemas respiratórios e abortos.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados aleatoriamente 244 asininos, com ou sem
sinais clínicos. As amostras foram colhidas através da punção
da veia jugular em tubos de coleta com ativador de coágulo,
separando-se o soro por centrifugação, congelando-os a uma
temperatura de -8ºC e encaminhando-os ao laboratório e
testando-os para herpesvirus equinos através da técnica
de soroneutralização.

Trinta e três jumentos apresentaram-se positivos para a
doença, representando 13,5%. A titulação de anticorpos média
foi de 5UI\ml e valores variando de 2 a 64UI\ml, mostrando
que haviam animais com infecções ativas e em latência, não
apresentando diferença significativa entre sexo e idade.
Os resultados mostram relevante taxas de positividade entre
os asininos do local, mostrando a necessidade de mais estudos
sobre prevalência da doença nessas populações, morbidade e
impactos na cadeia de produção

Figura 2. Asinino herpesvirus positivo, assintomático para a doença.

Figura 3. Animais da propriedade selecionados para teste sorológico de
Herpesvirus. Nota-se os diferentes escores corporais dos jumentos.

Figura 1. Fetos abortados em propriedade de jumentos destinados 
ao abate no estado da Bahia.

ABSTRACT

Considering its variable pathogenesis, the herpesviruses are

still frequently neglected in Brazil, not knowing their real

impacts. They have three clinical presentations: the

respiratory and most common, where there is

rhinopneumonitis; the reproductive associated with abortions

in the final third of pregnancy and stillbirth; and less

frequent, neurological, with signs of encephalitis. For

donkeys, the most important herpesviruses in Brazil are

AHV-3, EHV-1 and EHV-4. Its main sources of infection are

contact with infected animals, aerosols, aborted fetuses and

fomites. The objective of this abstract is to evaluate the

prevalence of herpesvirus infections in donkeys destined for

slaughter in the state of Bahia. 244 rescued donkeys, with or

without clinical signs, were randomly selected. The samples

were collected by puncture of the jugular vein in collection

tubes with clot activator, separating the serum by

centrifugation, freezing them at a temperature of -8ºC,

sending them to the laboratory and testing them for equine

herpesvirus through the seroneutralization technique (Nilson

and Correia, 1996). It can be seen that 13.5% of the 244

animals tested, were positive, with an average antibody title

of 5 and values ranging from 2 to 64 with no difference of

sex and age showing that there were animals with active and

latent infections, since not all showed signs. There were

frequent cases of abortions and animals dying due to

respiratory problems, showing that herpesviruses deserve

greater attention in donkeys, since they are as susceptible as

horses, therefore, more research is needed showing the

prevalence of different viral species in Brazilian donkeys.
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USO DE AINES PARA TRATAMENTO DAS AFECÇÕES LOCOMOTORAS EM EQUINOS: PESQUISA COM MÉDICOS 
VETERINÁRIOS DO NORDESTE BRASILEIRO

Dinamérico de A. Santos Júnior¹, Caio Victor D. Carvalho¹, Matheus T. B. Pereira², Eldinê Gomes de Miranda Neto3, Pierre Barnabé Escodro4.

1 Docentes do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Campus Barra. e-mail: dinamerico.junior@ufob.edu.br
2 Discente do curso de Medicina Veterinária, UFOB, Campus Barra;
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ABSTRACT: The present study sought to identify which are the main non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), as well as their doses,
recommended by veterinarians who work in northeastern Brazil to treat disorders of the equine locomotor system. To this end, 50
veterinarians were interviewed, selected by means of non-probabilistic sampling. As a 1st option: phenylbutazone (58%) and meloxicam
(16%) were the most recommended; 2nd option: flunixin meglumine (32%) and meloxicam (28%); 3rd option: meloxicam (26%) and
firocoxib (22%). Failure to know the technical dosages of drugs can endanger animal health. The correct use of these drugs is essential to
veterinary practice.
Keywords: nsaids, horses, pain, inflammation, lameness, veterinarians

INTRODUÇÃO
Sabendo-se da importância dos AINEs, bem como seus possíveis efeitos indesejáveis mediante uso indevido, o presente estudo buscou
identificar quais os AINEs mais prescritos por médicos veterinários atuantes na região nordeste do Brasil e doses recomendadas para
tratamento para afecções do sistema locomotor de equinos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada amostragem não probabilística para a composição da pesquisa. Foram entrevistados 50 médicos veterinários atuantes na área
clínica médica de equinos que atuam no nordeste do Brasil, não necessariamente tendo sua formação acadêmica no mesmo estado de
atuação. As questões tiveram como propósito a caracterização dos principais AINE’s utilizados pelos profissionais para o tratamento das
afecções do sistema locomotor de cavalos e as doses recomendadas. Para as dosagens, as respostas foram comparadas as doses descritas
por Knottenbelt & Malalana (2015). O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos (CEP) / UFOB Nº CAAE
23872919.3.0000.8060.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O inibidor não seletivo fenilbutazona foi destaque e os inibidores seletivos para COX-2 (meloxicam e firocoxib) foram presentes na pesquisa
(Tab.1). A FDA (Food and Drug Administration), aprova o uso de seis AINE’s em equinos: flunixin meglumine, fenilbutazona, ketoprofeno,
diclofenaco, ácido meclofenâmico (inibidores não seletivos) e o firocoxib (inibidor seletivo). Outros fármacos, a exemplo do meloxicam, são
usados e investigados nos equinos, no entanto, constituem uso “extra-label”, conforme descrito na Lei de Uso e Esclarecimento de
Medicamentos Animais (AMDUCA) (Santos Júnior et. al., 2020). A fenilbutazona é considerada uma boa opção para o controle da dor e
inflamação de lesões locomotoras em equinos, pois promove boa analgesia das estruturas musculoesqueléticas, enquanto que o flunixin
meglumine é mais efetivo para proporcionar analgesia visceral (Head e Feldmann, 2014). Em relação as dosagens recomendadas, foram
observadas subdoses e superdosagens (Tab.2). Foram agrupadas em “outros” as respostas que não condiziam com doseficação
recomendada em literatura (responderam em ml, ml/kg e por recomendação de fabricante).

CONCLUSÃO
Os AINE’s mais recomendados para tratamento das afecções locomotoras por médicos veterinários de equinos da região nordeste do Brasil
são Fenilbutazona, flunixin meglumine e meloxicam. O correto uso desses fármacos, respeitando as características do indivíduo como peso,
idade e condição clínica geral é essencial a prática veterinária e perfazem características essenciais ao bem-estar-animal.
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Fármacos 1a Opção 2a Opção 3a Opção

Fenilbutazona 58% 6% 10%

Flunixin meglumine 8% 32% 10%

Diclofenaco 0% 0% 2%

Meloxicam 16% 28% 26%

Firocoxib 12% 6% 22%

Dipirona 4% 4% 0%

Ác. Acetilsalicílico 0% 0% 0%

DMSO 2% 14% 14%

Cetoprofeno 0% 6% 10%

Outros 0% 0% 0%

Me recuso a responder 0% 4% 6%

Não sabe responder 0% 0% 0%

Opções e fármacos

< Valor de 

referência

Dentro do 

valor de 

referência

> valor de 

referência Outros  

Não 

sabe 

Se 

recusa

1ª Opção Fenilbutazona (58%) 0,0% 65,5% 0,0% 17,2% 7,0% 10,3%

2ª Opção Flunixin meglumine 

(32%) 0,0% 25,0% 0,0% 37,5% 12,5% 25,0%

3ª Opção Meloxicam (26%) 23,1% 30,8% 15,4% 0,0% 15,4% 15,4%

Tab. 1. Principais AINE’s recomendados por médicos veterinários da
região nordeste do Brasil para tratamento das afecções do sistema
locomotor de equinos.

Tab.2. Principais opções de fármacos e intervalo médio de dosagens para tratamento das afecções do
sistema digestório de equinos recomendados por médicos veterinários da região nordeste do Brasil.
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USO DE PELE DE RÃ NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 
EM EQUINOS
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A pele de rã (Rana catesbeiana) possui peptídeos com ação antimicrobiana, resistência 
mínima a perda de água e otimiza o processo cicatricial de feridas. 

Objetivou-se avaliar a cicatrização de feridas experimentais tratadas com pele de rã (GPR), 
desidratada e esterilizada com raios gama no INPE-SP (Figura 1), comparando os achados 
clínicos e histopatológicos com feridas tratadas com ringer com lactato (GC). 

Utilizando-se cinco equinos saudáveis, foram realizadas feridas (3 x 3 cm), duas de cada lado 
da região lombar, distantes 7 cm, incluindo pele e subcutâneo, sendo que um lado foi realizado 
avaliação clínica e outro histopatológica, aleatoriamente (Figura 2). Durante o período 
experimental, realizaram-se avaliações e coletas para exame histopatológico nos dias 0, 3, 7, 14 
e 21, e curativos diários no GC e troca de pele, a cada 3 dias no GPR. 

Observou-se o preenchimento total do leito da ferida por tecido de granulação no 14º dia, nos 
dois grupos e epitelização evidente em ambos grupos no 21º dia (Figura 3). As menores médias 
das áreas das feridas e as maiores taxas de contração foram observadas no GPR até o 7º dia. 
No entanto, nas aferições seguintes, o GC apresentou menores médias de área e maiores taxas 
de contração (Figura 4). 

Na avaliação histopatológica o GPR apresentou maior fibroplasia e neovascularização precoce 
até o 7º dia, mas posteriormente, notou-se essas características mais acentuadas no GC. Não 
foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos estudados. 

De acordo com os resultados obtidos, a pele de rã possui precoce neovascularização e 
fibroplasia, podendo ser um potencial curativo biológico temporário em equinos.

RESUMO

Figura 1: (A) pele de rã acondicionada em embalagem grau 
cirúrgico. (B) Embalagens acondicionadas em 
caixa para envio ao INPE-USP.

Figura 2: Tratamentos das feridas onde se observa o grupo pele de 
rã (GPR) e o grupo controle (GC), respectivamente, em 
região lombar de equino.

Figura 3: Imagens fotográficas da região lombar das feridas do grupo 
controle (GC) e grupo pele de rã (GPR), nos dias 0 (D0), 03 
(D3), 07 (D7), 14 (D14) e 21 (D21). 

Figura 4: Médias das taxas de contração das feridas da região 
lombar de equinos do grupo controle (GC) e grupo 
pele de rã  (GPR), nos dias 0 (D0), 03 (D3), 07 (D7), 14 
(D14) e 21 (D21). 

16



UTILIZAÇÃO DE HIDROGEL DE CELULOSE BACTERIANA COM 
ALGINATO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM EQUINOS
Andressa B. Oliveira¹ , Jéssyca L. A. Fagundes¹, Beatriz N. Alves Fortes¹, Henrique C. Veado¹, Alexandra A. 

Bittencourt¹, Hernane S. Barud², Márcio B. Castro¹, Bruno S. L. Dallago¹, Rita C. Campebell¹
¹ Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – Universidade de Brasília (FAV-UnB), ² Laboratório de Biopolímeros e 

Biomateriais (BIOPOALMAT) - Departamento de Química - Universidade de Araraquara (UNIARA) – Araraquara/SP. 
andressab.o56@gmail.com  

RESUMO
A celulose bacteriana, devido a biocompatibilidade e capacidade de manter o ambiente úmido 

em feridas, tem sido estudada como alternativa para curativos, e quando associada aos hidrogéis 
de alginato, auxilia ainda no desbridamento destas. Avaliou-se a cicatrização de feridas cutâneas 
tratadas com pomada de hidrogel de celulose bacteriana com alginato (GCBA), comparando os 
achados clínicos e histopatológicos com feridas tratadas com ringer com lactato (GC). 
Utilizando-se cinco equinos saudáveis, foram realizadas feridas (3 x 3 cm), duas de cada lado da 
região lombar, distantes 7 cm, incluindo pele e subcutâneo (Figura 1), sendo que um lado foi 
realizada avaliação clínica e outro histopatológica, aleatoriamente. 

As avaliações macro e microscópicas ocorreram nos dias 0, 3, 7, 14 e 21, e os curativos 
diariamente. Na avaliação clínica notou-se que ambos os grupos apresentaram preenchimento 
da ferida por tecido de granulação no 14º dia e epitelização no 21º dia (Figura 2). No GC 
observou-se menores médias de área e maiores taxas de contração até o 7º dia e no GCBA 
foram observados nos dias 14 e 21 (Figura 3). No GCBA observou-se a formação de uma 
película protegendo o exsudato, mantendo o leito da ferida úmido, o que permite a absorção de 
exsudatos no período inflamatório. Na avaliação histopatológica o GC apresentou 
neovascularização e fibroplasia superior ao observado no GCBA até o 14º dia, mas no 21° dia, o 
GCBA apresentou intensa neovascularização comparado ao GC. Não foram observadas 
diferenças estatísticas nos grupos estudados. Diante dos resultados, conclui-se que a pomada 
promove intensa neovascularização e bom aspecto cicatricial.

Figura 1: Tratamentos das feridas onde se observa o grupo controle (GC) e o grupo hidrogel de celulose 
bacteriana com alginato (GCBA), respectivamente, em região lombar de equino.

Figura 2: Imagens fotográficas da região lombar de equino, 
evidenciando o grupo controle e o grupo hidrogel de 
celulose bacteriana com alginato, nos dias 0 (D0), 03 (D3), 
07 (D7), 14 (D14) e 21 (D21). 

Figura 3: Média das áreas das feridas da região lombar de 
equinos do grupo controle (GC) e tratados com 
hidrogel de celulose bacteriana com alginato 
(GCBA), nos dias 0 (D0), 03 (D3), 07 (D7), 14 (D14) 
e 21 (D21). 
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