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ABDOMEN AGUDO EQUINO POR ABSCESSO INTRACAVITÁRIO E ADERÊNCIAS 
ABDOMINAIS: RELATO DE CASO

Acute abdomen related to intracavitary abscess and abdominal adherences: 
case report

Diana V. V. Salazar¹; Renata G. Doria¹; Rodrigo R. Corrêa²
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), USP

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), USP

Abcessos intra-abdominais podem ocorrer em equinos adultos por
razões variadas, afetando um ou mais órgãos e causando complicações
que ameaçam suas vidas. Seu tratamento conservativo pode ser difícil
e, algumas vezes, ineficiente. Outro desafio imposto pela afecção é o
seu diagnostico: animais afetados apresentam sinais inespecíficos de
desconforto abdominal.

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

Apresenta-se um caso de cólica, causada por abscesso intracavitário e
aderências, em égua de 11 anos, com sinais de desconforto leve e
refluxo de 6 litro/hora. À palpação observava-se massa rígida e sensível
ao toque em região de corno uterino esquerdo, aderida à parede
abdominal. Após estabilização do quadro abdômen agudo, procedeu-se
investigação de possíveis causas. O exame ultrassonográfico
demonstrava imagem circular, com aspecto de abscesso, envolvendo as
regiões de bexiga, corno uterino esquerdo, cólon esquerdo e parede
abdominal.

Recorreu-se à cistoscopia, quando se verificou presença de massa
extraluminal, na região dorso-lateral esquerda. Por videolaparoscopia,
com acesso pelo flanco esquerdo, visualizou-se presença de abscesso
intracavitário (Fig. 1) e aderências abdominais (Fig, 2 A, B e C), que
envolviam parede uterina, bexiga, flexura pélvica e parede abdominal.
Decidiu-se pelo tratamento clínico, com a administração diária,
intrauterina, de 1g de tetraciclina e, intravenosa, de ceftiofur,
4,4mg/kg, durante 35 dias. Semanalmente, verificou-se, à palpação,
redução do diâmetro da massa rígida e ausência de sensibilidade ao
toque, embora a aderência tenha permanecido e, por
ultrassonografia, organização e regressão do abscesso. Sem sinais de
desconforto abdominal, alterações clínicas ou hematológicas, animal
recebeu alta com 40 dias de internação. Como havia histórico de
miíase em umbigo enquanto neonato, hipotetiza-se que a infecção em
artéria umbilical resultou em inflamação abdominal, aderências e
abscesso intracavitário.

FIG. 2 A e B – Aderência flexura pélvica na parede abdominal porção dorsal (2
A). Aderência da flexura pélvica na parede abdominal porção ventral ( 2 B). A –
Aderência; F- Flexura Pélvica; P- Parede abdominal

FIG. 2 C – Aderências em porção de delgado A – Aderência; B – Baço,
D – Delgado

Fig. 2B

Fig. 2C

Fig. 2A

Intra-abdominal abscesses may occur in adult horses for many reasons,
leading to complications and threatening their lives. It is presented a
case of colic caused by an intracavitary abscess and intestinal
adherences in an 11 years old mare with mild discomfort and 6
litters/hour reflux. By palpation was possible to observe firm mass,
sensitive to touch in the left uterine horn region, attached to the
abdominal wall. After initial acute abdomen stabilization, an
investigation started to look for possible causes. In ultrasonographic
evaluation, a circular image similar to an abscess involving the bladder,
left uterine horn, left colon and abdominal wall was present.
Cystoscopy showed a mass pressing externally against the dorsolateral
left region of the bladder. Evaluation by videolaparoscopy through left
paralumbar fossa was performed and identified the presence of
intracavitary abscess and abdominal adherences involving uterine wall,
bladder, pelvic flexure and abdominal wall. Clinical treatment was
established with intrauterine administration of tetracycline 1g and,
intravenous use of ceftiofur 4,4mg/kg during 35 days. Weekly palpation
showed reduction of the mass and absence of touch sensitivity,
although adherence was still present. By ultrasonography, progressive
abscess organization and regression was shown. Without signs of
abdominal discomfort, clinical or hematologic alterations, the equine
was discharged after 40 days of admission. Due to history of umbilical
myiases as a foal, it was speculated that an infection in umbilical artery
was responsible for abdominal inflammation, adherence and
intracavitary abscess. In conclusion, long and aggressive clinical
treatment for intracavitary abscess and its complications is possible.

Conclui-se que o tratamento clínico com antibióticos tópicos e
sistêmicos, de forma agressiva e prolongada, apesar de controverso, é
uma opção viável podendo resultar na resolução de abscessos
intracavitários e suas complicações sendo necessário mais estudos
para melhor entender e padronizar essa abordagem.

FIG. 1 – Abcesso intracavitário envolvendo a parede uterina, bexiga e cólon
esquerdo. A – Abcesso; U – Útero; B- Bexiga; C – Cólon menor

CONCLUSÃO
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EQUINO

Physiotherapeutic Approach to Wounds Caused by Javali Bite in Equine
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Catananti1
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RESUMO

As feridas são lesões comumente encontradas na prática da medicina veterinária de equinos. A cicatrização nos

equinos é demorada devido a formação de um tecido de granulação exacerbado que impede a contração e

epitelização da ferida, por isso, vários recursos são procurados no objetivo de diminuir esse tempo de reparação

tecidual. A laserterapia, quando em baixa frequência, tem potencial de fotoestimulação, que melhora a absorção de

energia pelas mitocôndrias e disponibiliza maior quantidade de ATP, aumentando a produção de colágeno e

facilitando a regeneração tecidual. A ozonioterapia tem função antioxidante pela reação com ácidos graxos

insaturados, sua ação fungicida, bactericida e viricida se deve ao poder de destruição do envelope da célula

bacteriana, inibição de algumas fases de crescimento dos fungos e danos que causa ao capsídeo viral. Ocorre

ativação do ciclo de Krebs por ação do ozônio, aumentando a produção de ATP e favorecendo o crescimento do

tecido de granulação, além de efeito anti-inflamatório, relacionado à inibição do fator de necrose tumoral alfa

(TNF- alfa), que aumenta a neovascularização local e infiltração celular.

O objetivo do trabalho foi observar a eficácia do tratamento integrativo como forma de reduzir o tempo de

cicatrização de feridas em um equino, da raça Quarto de Milha, fêmea, de 30 anos de idade, com lacerações

importantes provocadas por mordedura de javali em região abdominal, focinho, jarrete e peito, atendido no dia 23

de agosto de 2019. O animal havia sido previamente atendido, com poucas horas de evolução do caso e

permaneceu internado durante sete dias, até sua estabilização. No dia da admissão do animal no Centro de

Reabilitação de Equinos do Centro Hípico Diamante, em Orlândia, São Paulo, estabeleceu-se um protocolo de

cuidados intensivos da ferida com ozônio e laser de baixa frequência. O gás ozônio foi aplicado na ferida de duas

formas, pela lavagem da ferida com solução fisiológica ozonizada e óleo de girassol ozonizado, feitos três vezes

na semana durante três semanas, até sua alta. A laserterapia instituída, foi realizada com aparelho Globus Vet

classe VI, classificado como fonte do laser a substância radioativa GaAIAs diodo, >500 mW (potencial de danos),

na potência de 1 Joule e dose de 1 Joule/cm², feita por toda extensão da ferida e ao redor dela.

Após primeira semana de tratamento intensivo já foi possível visualizar o ferimento mais vivo, devido ao processo

de revascularização promovida pelo laser, também foi possível observar, as bordas características da formação de

um novo epitélio. A contração da ferida foi maior em regiões de abdômen e focinho e menor na região de jarrete,

já que a contração é favorecida em locais que a pele não sofre tensão, condição contrária das regiões distais dos

membros. Como o ozônio tem ação de indução do tecido de granulação, acelerando a formação deste, foi notável

seu aparecimento de forma exuberante, principalmente em região de jarrete. Os métodos fisioterapêuticos

complementam o tratamento convencional, que inclui o uso de anti-inflamatórios, antibiótico, soro antitetânico e

estabilização eletrolítica, reduzindo significativamente o tempo de evolução da cicatrização. Foi notável a melhora

das condições da ferida, como a redução da contaminação, a revascularização e a formação de tecido de

granulação.

ABSTRACT

Wounds are injuries commonly found in the practice of equine veterinary medicine. Healing in horses is delayed

due to the formation of an exacerbated granulation tissue that prevents the wound from contracting and

epithelializing, therefore, several resources are sought in order to decrease this time of tissue repair. Laser therapy,

when at low frequencies, has the potential for photo-stimulation, which improves energy absorption by

mitochondria and provides a greater amount of ATP, increasing collagen production and facilitating tissue

regeneration. Ozone therapy has an antioxidant function by reacting with unsaturated fatty acids, its fungicidal,

bactericidal and viricidal action is due to the destructive power of the bacterial cell envelope, inhibition of some

stages of fungal growth and damage to the viral capsid. Activation of the Krebs cycle by the action of ozone,

increasing the production of ATP and favoring the growth of granulation tissue, in addition to an anti-

inflammatory effect, related to the inhibition of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), which increases the

local neovascularization and cell infiltration.

The objective of the study was to observe the effectiveness of the integrative treatment as a way to reduce the

healing time of wounds in a Quarter Horse, female, 30 years old, with important lacerations caused by a boar bite

in the abdominal region. , snout, hock and chest, treated on August 23, 2019. The animal had been previously

treated, with a few hours of evolution of the case and remained hospitalized for seven days, until its stabilization.

On the day of the animal's admission at the Equine Rehabilitation Center of the Centro Hípico Diamante, in

Orlândia, São Paulo, a protocol for intensive wound care with ozone and low-frequency laser was established.

Ozone gas was applied to the wound in two ways, by washing the wound with ozonized saline and ozonized

sunflower oil, done three times a week for three weeks, until discharge. The laser therapy instituted was performed

with a Globus Vet class VI device, classified as a laser source the radioactive substance GaAIAs diode,> 500 mW

(potential for damage), in the power of 1 Joule and dose of 1 Joule / cm², made throughout the wound and around

it.

After the first week of intensive treatment, it was already possible to visualize the most vivid wound, due to the

revascularization process promoted by the laser, it was also possible to observe the characteristic edges of the

formation of a new epithelium. The contraction of the wound was greater in the abdomen and snout regions and

less in the hock region, since the contraction is favored in places where the skin does not suffer tension, which is

the opposite condition of the distal regions of the limbs. As ozone has an action to induce granulation tissue,

accelerating its formation, its appearance in an exuberant form was remarkable, especially in the hock region.

Physiotherapeutic methods complement the conventional treatment, which includes the use of anti-

inflammatories, antibiotics, anti-tetanus serum and electrolyte stabilization, significantly reducing the time for the

evolution of healing. The improvement in wound conditions was notable, such as the reduction of contamination,

revascularization and the formation of granulation tissue.

Figura 1 - Ferida por mordedura de javali em região ventral do

abdômen de um equino, no dia (A), 1 semanas após (B), 2

semanas após (C) e 3 semanas após (D) admissão do animal no

Centro de Reabilitação de Equinos do Centro Hípico Diamante

em Orlândia/SP. Fonte: Arquivo Pessoal (2019).

Figura 2 - Ferida por mordedura de javali em região

medial de jarrete de um equino, no dia (A), 1 semanas

após (B), 2 semanas após (C) e 3 semanas após (D)

admissão do animal no Centro de Reabilitação de

Equinos do Centro Hípico Diamante em Orlândia/SP.

Fonte: Arquivo Pessoal (2019).

Figura 3 - Ferida por mordedura de javali em região dorsal do

focinho de um equino, no dia (A), 7 semanas após (B) admissão

do animal no Centro de Reabilitação de Equinos do Centro

Hípico Diamante em Orlândia/SP. Fonte: Arquivo Pessoal

(2019).
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ABSTRACT

Botropic accidents represent, among ophidian accidents, those of greatest epidemiological importance in Brazil. In horses, there are few reports of botropic accidents in the

literature, therefore, most cases are diagnosed based on hypotheses and without technical grounds. The objective is to report the case of botropic poisoning in a horse, stung in

the morning of the same day, presenting tachycardia, tachypnea, anorexia, adipsia, hypomotility in all abdominal quadrants, edema in the entire region of the face, jaw and

eyes, injury in the inner region of the lower lip close to the left labial commissure with the presence of hematoma and necrosis (location of the bite), intense sialorrhea and

pulmonary hypophonesis. There was no significant change in the patient's blood count, however, a considerable increase in the enzymes creatinophosphokinase, gamma

glutamyl transpeptidase and aspartate aminotransferase was observed in the quantification of biochemical parameters. The identification of the snake found in the bay was

carried out, observing that it had characteristics belonging to the genus Bothrops, species Bothrops leucurus, popularly called jararaca Malha-de-Frog. Treatment with

intravenous hydration, anti-acidic serum, dexamethasone, flunixin meglumine, dipyrone, enrofloxacin, thermal shock in increased volume and local massage with coumarin

ointment and troxerrutin were instituted. After eight days of treatment, with a wound on the lip in the process of healing and without presenting any further alterations to the

clinical examination, the animal was discharged and, in the days that followed, there were no complications.

INTRODUÇÃO 

Das quase 400 espécies de serpentes que existem no Brasil, 55 são

peçonhentas e podem causar danos graves e algumas vezes irreversíveis aos

animais. Uma das principais serpentes responsáveis por causar prejuízos são as

do gênero Bothrops, popularmente conhecidas como “jararacas”, e o seu veneno

possui ação proteolítica (necrosante), vasculotóxica, coagulante e nefrotóxica.

Em equinos, são escassos os relatos de caso de acidentes botrópicos na

literatura. Sendo assim, a maioria dos casos são diagnosticados com base em

hipóteses e sem fundamentação técnica.

RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO

Este relato descreve um caso de acidente botrópico, em equino Mangalarga

Marchador, macho, 15 anos, 375 kg, atendido em agosto de 2020 no Setor da

Clínica de Equídeos do CDP-EMEVZ-UFBA. O histórico revelou que o animal

havia sido picado por serpente há, aproximadamente, 2 horas e encaminhado ao

hospital imediatamente após a descoberta.

Durante o exame físico geral observou-se apatia, taquicardia (51 bpm),

taquipneia (32 mpm), anorexia, adipsia, hipomotilidade em todos os quadrantes

abdominais, edema em toda a região da face, mandíbula e olhos (Figura 1),

ferimento em região interna do lábio inferior próximo à comissura labial esquerda

com presença de lesões com características macroscópicas compatíveis com

presença de hematoma e necrose (provável local da picada), intensa sialorreia e

hipofonese pulmonar. Houve também considerável aumento da atividade das

enzimas CK (2.321 U.I./L), GGT (28 U.I./L) e AST (893 U.I./L) na quantificação de

parâmetros bioquímicos, ressaltando-se que a coleta de soro foi realizada no dia

seguinte à chegada do animal.

Além dos achados clínicos compatíveis com quadro de acidente botrópico, foi

realizada a identificação da serpente encontrada na baia. Observou-se então que

a mesma possuía características pertencentes ao gênero Bothrops, espécie

Bothrops leucurus, popularmente denominada de jararaca malha-de-sapo (Figura

2).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi instituída terapia de hidratação por via intravenosa com soro de ringer

com lactato (15ml/kg/hora), administração de 5 frascos de soro antiofídico

polivalente por via intravenosa, dexametasona (20mg/animal, IV), furosemida

(1mg/kg, IV), flunixin meglumine (1,1mg/kg, IV), dipirona (50mg/kg, IV) e

enrofloxacina (7,5mg/kg, IV). Além disso, também foram realizadas sessões de

choque térmico em aumento de volume na face cinco vezes durante o dia, e

massagem local com pomada a base de cumarina e troxerrutina.

Durante os dias de internamento, animal voltou a se alimentar e ingerir água,

sendo notada considerável melhora no quadro clínico. Sete dias após, com

ferimento no lábio em processo de cicatrização e sem apresentar mais nenhuma

alteração no exame clínico, o animal teve alta médica.

Figura 1: Edema em toda região da face Figura 2: Serpente responsável pelo ataque 

Já está bem estabelecido na literatura que o veneno botrópico, no tocante ao

local em que ocorre a picada, é capaz de causar um processo inflamatório

generalizado, podendo haver evolução para subsequente edema e necrose local

devido à sua ação proteolítica, quadro esse compatível com o relatado

anteriormente¹.

O fato de a serpente ter sido achada na baia pouco tempo após o acidente

tem expressiva importância na rápida conclusão diagnóstica e consequente

tratamento imediato adequado. A caraterísticas observadas no animal

peçonhento coincidem com as descritas, como presença de fosseta loreal e

cauda lisa (sem escamas ou chocalho na porção terminal)²’³.

O tratamento específico e essencial para animais picados por cobra é a

administração de soro antiofídico o mais rápido possível após a picada. O

objetivo da administração de soro antiofídico é neutralizar o mais rápido possível

o veneno da serpente, evitando assim suas consequentes lesões e

complicações4.

Realizou-se a hidratação por via intravenosa, com fluxo de 15ml/Kg/hora

como descrito em literatura5. A droga anti-inflamatória eleita para tratamento no

caso relato foi Flunixim Meglumine, pois, além dos efeitos anti-inflamatórios, a

mesma possui propriedades antiendotoxêmicas. Para potencializar ainda mais o

controle da dor, com o intuito de fornecer uma boa analgesia, também foi

administrado dipirona6.

A realização de drogas diuréticas, nesse caso a Furosemida, é necessária

para a rápida redução do edema (bem como os corticosteroides) que pode levar

o animal a óbito a depender do sistema afetado4.

Os acidentes ofídicos em equinos são uma realidade no Brasil e merecem

maior atenção, dado a reduzida quantidade de casos descritos na literatura. É

indispensável que o veterinário tenha conhecimento dos sinais clínicos, noções

básicas para a identificação de uma serpente peçonhenta e para o atendimento

emergencial imediato.

Dentre os acidentes ofídicos, pode-se observar que são os botrópicos os mais

comuns. Portanto, faz-se necessário maior conhecimento das ações do veneno

desse gênero de serpente, bem como suas principais consequências e conduta

correta durante o atendimento emergencial e tratamento de equinos afetados.
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APLICAÇÃO DA SEIVA DE EUPHORBIA 
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SARCOIDE EM ASININO
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O sarcoide é um tumor fibroblástico cístico de

pele, localmente invasivo, não metastático. A

planta Euphorbia tirucalli, conhecida como

Aveloz, possui em seu látex terpenos com

atividade antitumoral. Foi atendido, um

asinino, fêmea, raça Pêga, seis anos, para

tratamento de sarcoide. O animal possuía

tumores em região periocular, membro

pélvico, virilha, pescoço e peito, sendo no

peito um sarcoide do tipo verrucoso, e os

demais do tipo nodular.

RELATO DE CASO

Devido a característica pedunculada do

sarcóide periorbital, apenas a infiltração

intratumoral de aveloz foi suficiente para

resolução da enfermidade. Após 2 dias do

procedimento, o animal apresentou fistulação

e drenagem de secreção purulenta e necrótica

no tumor; a lesão evoluiu satisfatoriamente,

tendo redução gradual, até seu completo

desaparecimento.

A B

Figura 1 – (A) sarcoide em região de pescoço. (B) sarcoide

em região de virilha. Ambos tumores do tipo nodular.

A B

Figura 2 – (A) sarcoide periorbital antes da infiltração

intratumoral. (B) sarcoide periotbital 2 dias após a

infiltração com Aveloz.

Os demais sarcóides necessitaram de excisão

cirúrgica, devido a suas bases largas e grande

extensão. Após a exérese tumoral, foi

realizada aplicação tópica de uma solução

contendo DMSO, aveloz e óleo de fígado de

bacalhau, que foi utilizada até a completa

cicatrização da ferida. O tratamento tópico e a

aplicação intratumoral de aveloz foi eficaz

para o tratamento dos sarcoides, não sendo

relatado recidivas.

ABSTRACT

Sarcoid is a cystic fibroblast tumor of skin,

locally invasive, non-metastatic. Euphorbia

tirucalli plant, known as Aveloz, has in its

latex terpenes with antitumor activity. An

asinine, female, Pêga breed, six years old, was

referred for sarcoid treatment. The animal had

tumors in the periocular, pelvic limb, groin,

neck and chest, with a verrucous sarcoid in the

chest and the others of nodular type. Due the

pedunculated characteristic of the periorbital

sarcoid, only the intratumoral infiltration of

Aveloz was sufficient to resolve the disease.

After 2 days the animal presented fistulation

and drainage. of purulent and necrotic

secretion in the tumor; the lesion progressed

satisfactorily, gradually decreasing, until its

complete disappearance. The other sarcoids

required surgical excision, due to their wide

bases and great extension. After the tumor

excision, a topical application of a solution

containing DMSO, Aveloz and cod-liver oil,

which was used until the wound was

completely healed. Topical treatment and

intratumoral application of Aveloz was

effective for the treatment of sarcoids, with no

recurrences reported.
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A natureza comportamental ativa e célere do cavalo o predispõe a

traumas cutâneos, trazendo grande relevância ao manejo de feridas e

interligando o controle da lesão com o manuseio do equino, ambos

objetivando um breve período de cicatrização associado ao bem-estar

do paciente. Visando protocolos que reduzam este período e forneçam

uma epitelização de qualidade, a Técnica dos Três “L´s” foi elaborada

pela médica veterinária Maria Inês Gay da Fonseca Allgayer para

tratamento de feridas por segunda intenção. A técnica constitui da

associação de uma limpeza de baixa fricção, laserterapia e a aplicação

de uma pomada à base de Leptospermum scoparium e, quando

possível, a colocação de bandagem. A junção destes procedimentos,

somado ao manejo focado no bem-estar do paciente resultou na

resolução de uma ferida lacerante contaminada, apresentada neste

relato de caso.

Palavras-Chave: equino, feridas, Laser, limpeza, metilglioxal

The active and rapid behavioral nature of the horse predisposes it to

cutaneous incidents, offering great relevance to wound management,

and linking control of the injury to the handling of the horse, both aiming

for a short healing period associated with the patient’s well-being.

Aiming for protocols that reduce this period and provide appropriate

epithelialization, the Three “L’s” Technique was elaborated by the

veterinarian Maria Inês Gay da Fonseca Allgayer for the treatment of

wounds by secondary intention. The technique consists of low-friction

cleaning, laser therapy, application of an ointment based on

Leptospermum scoparium, and when possible the placement of

bandages.

The combination of these procedures, in addition to management

focused on the patient’s well-being, led to the resolution of a

contaminated lacerating wound, in the case presented in this report.

Keywords: cleaning, equine, laser, methylglyoxal, wound.

O tratamento de feridas em equinos, eventualmente, ocorre por

segunda intenção. Opta-se por este tipo de cicatrização em lesões

cujas margens encontram-se distantes para promover uma boa

coaptação, contaminadas por agentes infecciosos ou em situações que

a técnica por primeira intenção não foi satisfatória. Nestes casos

busca-se por tratamentos que promovam uma rápida reparação

tecidual.

O propósito da limpeza de baixa fricção é a retirada do exsudato

superficial e contaminantes sem lesar o tecido saudável, através da

utilização de solução isotônica não citotóxica e leve fricção.

A laserterapia é aplicada através de um equipamento que tem a

capacidade de emitir energia na forma de luz, o Laser (Light

Amplification by Stimulated Emissions of Radiation), no qual se busca

resultados através dos efeitos da fotobioestimulação. Os efeitos

biológicos do Laser estão relacionados com a diminuição do processo

inflamatório, aumento da proliferação dos fibroblastos, estímulo da

angiogêneses e aumento na síntese de colágeno, efeitos esses que

promovem excelentes resultados no processo de cicatrização de

feridas, quando utilizado de forma assertiva.

A Leptospermum scoparium é uma planta originária da Nova

Zelândia popularmente denominada como Manuka. O mel proveniente

deste arbusto tem demonstrado conter uma atividade antibacteriana

superior a outros tipos de mel, no qual se deve pela presença de

metilglioxal em altas concentrações.

A classificação do produto é estabelecida de acordo com seus

componentes distintos: o fator único manuka (FUM), onde o nível de

metilglioxal deve estar na proporção de 400mg/kg para que haja

eficácia.

Foi atendida uma potra da raça Quarto de Milha, 2 anos de idade,

com histórico de lesão lacerante na região dos músculos

braquiocefálico, braquial e peitoral descendente do membro anterior

direito. A lesão ocorreu por trauma direto e a manobra inicial foi a

realização de sutura e colocação de drenos, em hospital próximo a

propriedade.

O equino apresentava comportamento agressivo e automutilação.

A conduta realizada pela Therapy4Horses na chegada da paciente

foi a retirada dos drenos e da sutura, pois havia deiscência de pontos e

severa contaminação da ferida. Foi instituído como tratamento a

utilização da Técnica dos Três “L’s” e atividades externas para redução

de estresse. Realizou-se a limpeza asséptica de baixa fricção com

ácido hipocloroso 0,0120% (Vetericyn®️) seguido por laserterapia. O

aparelho utilizado era do tipo Hélio-Neônio classe 3b com comprimento

de onda de 904nm, potência de 500mW e dosagem de 1 Joule/cm², por

toda a extensão do ferimento. Após laserterapia era aplicada pomada à

base de Leptospermum scoparium (Medihoney®️) em toda a área

lesada. O procedimento foi realizado diariamente (limpeza e pomada) e

a cada três dias (laserterapia), durante o primeiro mês de tratamento.

Nos dois meses subsequentes houveram novos desafios ocasionados

pela automutilação. Foram então intensificadas as atividades externas,

associando caminhadas “hand walk” com trabalho proprioceptivo, além

de limpeza diária, aplicação da pomada e laserterapia a cada 10 dias.

Houve redução da prática de automutilação e resolução significativa da

área lesada. Após 3 meses foi evidente a melhor definição dos bordos

de epitelização e cicatrização.

A cicatrização por segunda intenção através da Técnica dos Três

“L’s” proporcionou um resultado satisfatório em relação ao aspecto

organizado do tecido neoformado. Dart et al. (2015) afirma que o uso

de mel de manuka pode modular a resposta inflamatória inicial,

melhorando a produção de citocinas, que são importantes para

regeneração tecidual, e na regulação da síntese de fibroblastos e

angiogênese, sendo assim de extrema importância na modulação do

reparo por segunda intenção, principalmente se associada a limpeza

de baixa fricção e uso da laserterapia.

O protocolo combinado pela utilização da Técnica dos Três “L’s”,

assim como a mudança de manejo, a fim de interromper a

automutilação e colaborar com o bem-estar do paciente, promoveu

uma cicatrização organizada em uma ferida lacerante de grande

extensão e alto grau de contaminação.
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PLAQUETAS EM FERIDA COM RUPTURA DE TENDÃO 
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   The present study reported the case of a foal 

with laceration by smooth wire in the left pelvic 

limb (LPL), in which the treatment was 

associated with cellular therapies, in order to 

accelerate and promote better quality of the 

formed tissue. One application was made with 

mesenchymal stem cells (MSC) at the edges of 

the lesion after 12 days of clinical intervention 

and another with MSC with platelet-rich plasma 

(PRP) after 21 days, with satisfactory results. 

   Os ferimentos cutâneos ocorrem com 

frequência nos membros dos equinos, estando 

muitas vezes associados a lesões tendíneas e 

ligamentares, que dependendo do grau, resultam 

em queda do desempenho e impotência 

funcional do membro (STASHAK, 2006). Devido 

ao longo período de cicatrização, possíveis 

complicações e demora da internação, busca-se, 

cada vez mais a associação de terapias 

celulares com intuito de acelerar e promover 

melhor qualidade do tecido formado (Neuringer, 

2004; Foster et al., 2009). Objetiva-se relatar o 

uso de terapia celular em ferida com ruptura total 
do tendão extensor longo do dedo, em potra.  

   A associação das células-tronco mesenquimais 

(CTM) derivadas do tecido adiposo com o 

plasma rico em plaquetas (PRP) no tratamento 

de feridas é incentivada no estudo de Blanton 

(2009), com promoção da neovascularização e 

melhora da aparência cosmética da ferida, em 

conformidade com os resultados do presente 
relato. 

Figura 1: Evolução da ferida após o início do tratamento.       

(A) 4º dia, (B) 28º dia, (C) 36º dia, (D) 78º dia. 

   No caso clínico observado, a utilização de 

CTM associada ao PRP acelerou o processo de 

cicatrização da ferida, podendo essa ser uma 

opção terapêutica. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

CASO CLÍNICO 

ANAMNESE 

 Potra de 1 ano de idade; 

  330 kg; 

  Quarto de Milha. 

Laceração por arame liso em 

membro pélvico esquerdo 

(MPE) há um dia. 

EXAME FÍSICO 

 Claudicação grau III; 

 Projeção dorsal da 

articulação metatarso-   

falangeana (MTF); 

 Edema na região dorsal 

no terço distal do III 

metatarsiano (MtIII); 

 Ferida profunda com 

ruptura total do tendão 

extensor longo do dedo no 

terço médio do MtIII. 

TRATAMENTO 

MEDICAMENTOSO  

 Fenilbutazona (2,2 mg/kg, IV, SID, 

3 dias), 

 Dipirona  (25 mg/kg, IV, BID, 3 dias), 

 Cetamina (0,5 mg/kg, IM, QID), 

 Penicilina benzatina (40.000 

UI/kg, IM, a cada 48h por 3 aplicações), 

 Gentamicina (6,6 mg/kg, IV, SID, 5 

dias), 

 Soro antitetânico (5.000 UI, IM, 

dose única), 

  Firocoxib (0,4 mg/kg, VO, SID, 3 dias 

e 0,1mg/kg, 10 dias). 

TRATAMENTO TÓPICO 

 Limpeza com solução de 

clorexidine 1%; 

 Pomada a base de 

clorexidine com açúcar. 

MANEJO DA FERIDA 

Bandagem associada à 

tala dorsal. 

FERRAGEAMENTO 

Ferradura ortopédica com 

prolongamento de pinça. 

TERAPIAS CELULARES 

 1ª aplicação: CTM com 12 dias após intervenção clínica; 

 2ª aplicação: PRP+CTM com 21 dias após intervenção 

clínica. 

ALTA MÉDICA 

 Após 54 dias de tratamento; 

 Ferida reduzida em 50%; 

 Palpação das estruturas tendo-ligamentares indolor; 

 Claudicação grau II no MPE, sem arrastar a pinça. 

BLANTON, M.W.; HADAD, I.; JOHNSTONE, B.H. Adipose stromal cells and platelet-rich plasma therapies 

synergistically increase revascularization during wound healing. Plastic and Reconstructive Surgery. v.123, 

2S, p.56S-64S, 2009. 

FOSTER, T.E; PUSKAS, B.L.; MANDELBAUM, B.R. et al. Platelet-rich plasma: from basic science to 

clinical applications. Am. J. Sports Med., v.37, n.11, p. 2259-2272, 2009. 

NEURINGER, I. P.; RANDELL, S. H. Stem cells and repair of lung injuries. Respiratory Research, v.5, n.6, 

p.1-9, 2004. 

STASHAK, T. S. Claudicação em equinos segundo Adams, 5.ed. São Paulo: Roca, 2006. 1112p. 
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CONCLUSÃO

OBJETIVOS
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ABSTRACT

The horse is considered the main athlete among mammals and a cardiac anatomophysiology of the equine, the athlete is of

fundamental importance for him to maintain his performance in activities. To determine exercise tolerance, heart rate variability is

used, being an indicator of change in the regulation of the cardiovascular system, in addition to measuring heart rate (HR)

recovery. The objective was to evaluate the heart rate variability (HRV) in 22 Quarter Horses of different ages and sex, at rest and

immediately after equestrian activities. Clinical and electrocardiographic examination was performed before and immediately after

the stroke. The results impaired that the animals will remain with the physiological parameters in their expected patterns before and

after exercise. The variables HR (bpm), RR interval (ms), SDNN (standard deviation of all normal RR intervals) (ms), pNN-50 (%),

RMSSD (square root of the mean of the squared differences between the intervals Adjacent normal RR) (ms), HF (high frequency)

and LF / HF (low frequency / high frequency) (p = 0.0001) loss difference after exercise, and the variables VLF and LF (low

frequency) between moments (p = 0.07) not independently significant. The Quarter Horse in the vaquejada showed high

parasympathetic activity and increased HRV, the cardiovascular system being directly influenced by exercise. The cardiovascular

system is influenced by exercise, and it is concluded that a HRV can be used to identify the cardiac state, its possible changes and

factors that influence the cardiovascular system in animals participating in equestrian activities of vaquejada.

O cavalo é considerado o principal atleta entre os

mamíferos e a anatomofisiologia cardíaca do equino

atleta é de fundamental importância para que ele

mantenha seu desempenho nas atividades. Para a

determinação de tolerância ao exercício, utiliza-se a

variabilidade da frequência cardíaca, sendo um indicador

de alterações na regulação do sistema cardiovascular,

além de mensurar a recuperação da frequência cardíaca

(FC).

Objetivou-se avaliar a variabilidade da frequência

cardíaca (VFC) em 22 equinos da raça Quarto de Milha

de diferentes idades e sexo, em repouso e imediatamente

após as atividades equestres.

RESULTADOS

Foi realizado exame clínico e eletrocardiográfico antes e

imediatamente após a vaquejada. Os resultados

mostraram que os animais permaneceram com os

parâmetros fisiológicos em seus padrões esperados

antes e após o exercício. As variáveis FC (bpm), intervalo

RR (ms), SDNN (desvio padrão de todos os intervalos

RR normais) (ms), pNN-50 (%), RMSSD (raiz quadrada

da média das diferenças ao quadrado entre os intervalos

RR normais adjacentes) (ms), HF (alta frequência) e

LF/HF (baixa frequência/alta frequência) (p=0,0001)

apresentaram diferença significativa após o exercício, e

as variáveis VLF e LF (baixa frequência) entre os

momentos (p=0,07) não apresentaram significância. O

cavalo Quarto de Milha na vaquejada apresentou alta

atividade parassimpática e aumento da VFC, sendo o

sistema cardiovascular influenciado diretamente pelo

exercício.

Em conclusão, a variabilidade da frequência cardíaca

pode ser utilizada para identificar o estado cardíaco,

suas possíveis alterações e os fatores que influenciam o

sistema cardiovascular em animais participantes das

atividades equestres de vaquejada.

AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 

CARDÍACA EM EQUINOS DE VAQUEJADA

MATERIAL E MÉTODOS

Figura 1: Exame eletrocardiográfico na derivação Plano Frontal, em equino da raça

Quarto de Milha.

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 1 – Índices da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo (RR, FC,

SDNN, pNNxx, RMSSD) e da frequência (VLF, LF, HF, LF/HF) dos 22 equinos avaliados

antes (M0) da atividade equestre de vaquejada

Variável Unidade N Média DP Mín Máx p

RR ms 22 1700.1 280,3 1115 2292 0,0001

FC bpm 22 36.2 6,61 26 54 0,0001

SDNN ms 22 157.6 98,1 45,3 405,8 0,0001

pNNxx % 22 29.8 15,9 3,77 63,77 0,0001

RMSSD ms 22 173.2 101,1 46,1 345,6 0,0001

VLF Hz 22 0.0324 0,0089 0,003 0,04 0,07

LF Hz 22 0.0757 0,0385 0,04 0,143 0,07

HF Hz 22 0.173 0,0419 0,13 0,253 0,0001

LF/HF Hz 22 3.640 2,5059 0,685 9,836 0,0001

Tabela 2 – Índices da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo

(RR, FC, SDNN, pNNxx, RMSSD) e da frequência (VLF, LF, HF, LF/HF) dos 22

equinos avaliados imediatamente após (M1) da atividade equestre de vaquejada

Variável Unidade N Média DP Mín Máx p

RR ms 22 834.6 144,9 607 1146 0,0001

FC bpm 22 73.9 12,5 52 99 0,0001

SDNN ms 22 27.5 24,4 6,6 88,5 0,0001

pNNxx % 22 4.58 8,92 0 40,66 0,0001

RMSSD ms 22 34.4 33,1 10,1 117,1 0,0001

VLF Hz 22 0.0327 0,0096 0,003 0,04 0,07

LF Hz 22 0.0720 0,0328 0,04 0,147 0,07

HF Hz 22 0.2279 0,0781 0,137 0,397 0,0001

LF/HF Hz 22 1.590 338,6 0,11 6,685 0,0001
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O carcinoma de células escamosas (CCE), é uma

neoplasia cutânea, considerada a segunda que mais

ocorre entre as neoplasias cutâneas nos equídeos,

as áreas mais afetadas são pálpebras, prepúcio,

vulva, e também de cicatrizes, queimaduras e de

feridas não cicatrizadas com infecção crônica.

Uma neoplasia extremamente invasiva, destrutiva,

e de crescimento rápido (CABRINI et al., 2005).

Squamous cell carcinoma is a relatively common skin cancer in horses. The objective is to report the case 

of an animal with squamous cell carcinoma, as well as the clinical and diagnostic signs.

Um equino, macho, dez anos, sem raça definida,

de pelagem tordilho. No exame físico geral do

animal que apresentou estado nutricional ruim,

comportamento dócil, em estação, mucosas

pálidas, tempo de preenchimento capilar 2

segundos, frequência cardíaca 42bpm, frequência

respiratória 28mrpm, movimentos intestinais todos

dentro dos padrões de normalidade, temperatura

corpórea de 37,8ºC.

Animais imunossuprimidos apresentam um risco

maior de desenvolverem a neoplasia.

(ROSOLEM, MOROZ, RODIGHERI, 2012). No

presente relato o animal se apresentava com uma

anemia, escore corporal baixo, potencializando a

patologia. Na evolução da patologia, há o

aparecimento de eritema, edema, descamação até

ulceração. À medida que o tumor invade a derme,

a áreas tumoral fica mais firme e infecções

secundárias resultam em um exsudato purulento

na superfície da massa tumoral (RAMOS et al.,

2007), como mostrado no caso relatado a

progressão do tumor acarretou todas essas

complicações trazidas pela literatura.

O diagnóstico é feito pela avaliação histopatológica

do tecido afetado (RIETJENS, MULLER,

ROSSATO, 2011). Segundo Cabrini (2005) e Souza

(2006),o tratamento é dependente não somente do

estadiamento do tumor, mas do grau de aceitação do

proprietário com relação aos efeitos colaterais, o

estado geral do animal e às mudanças estéticas e da

disponibilidade de equipamentos e fármacos e em

muitos casos relatados, diante as dificuldades

citadas, optam-se pela eutanásia, como o mesmo

relatado.

Mesmo com o avanço no diagnóstico e várias formas

de tratamento citados na literatura, ainda hoje é

essencial o rápido diagnóstico e o correto tratamento

para se obter um bom prognóstico.

Abstract

Introdução 

Relato de caso  

Discussão  

Conclusão  

Figura 1 – Aparecimento

do tumor em região

prepucial.

Figura 2 – Progressão da massa

tumoral

Fonte: Hospital Veterinário de Uberaba – HVU 
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RESUMO

A caudectomia é uma técnica cirúrgica raramente utilizada em equinos, aplicada em casos de traumas ou necroses. Foi
encaminhado para UVACZ um equino, SRD, 325 Kg, com laceração na região proximal da cauda, comissura vulvar e perfuração
na região direita do glúteo, causas desconhecidas. Como tratamento optou-se pela realização da caudectomia e reparo dos
lábios e comissura vulvares. Após sedação com Xilazina a 10% (1,1 mg/Kg) e anestesia epidural lidocaína 2%, sem
vasoconstritor, foi realizada antissepsia cirúrgica. Incisão de pele horizontal entre a segunda e a terceira vertebra coccígea,
seguida por divulsão proximal do tecido subcutâneo até a articulação inter-coccígea proximal. O sangramento de vasos
coccígeos foi controlado por meio de hemostasia com Catgut nº 0. Para o reparo das estruturas vulvares, foi realizado bloqueio
local, com lidocaína e reparação das bordas da ferida, com fio nylon nº 2-0 em padrão de sutura festonada. Mesmo fio e
padrão de sutura foram empregados na pele do coto da cauda. Os curativos eram diários com solução fisiológica a 0,9%,
clorexidine degermante 2%, iodo degermante 2%. Na perfuração do glúteo foi utilizado açúcar cristal, pomada antibiótica
(bacitracina e neomicina) e óleo de aroeira, também usado na ferida cirúrgica da caudectomia. Foi aplicado soro antitetânico;
antibioticoterapia a base de penicilina benzatina 40000UI/Kg, IM, a cada 48 horas, totalizando três aplicações; anti-
inflamatório não esteroidal (Fenilbutazona) na dose de 4.4 mg/Kg a cada 24 horas, durante quatro dias. Animal apresentou
excelente resposta cicatricial das áreas afetadas e após dez dias foram retirados os pontos de pele (Figura 1).

Palavras-chave: caudectomia, equino, laceração, trauma, vulvoplastia

ABSTRACT

Caudectomy is a surgical technique rarely used in horses, applied in cases of trauma or necrosis. Equine female, SRD, 325 kg,
forwarded to UVACZ, with laceration in the proximal region of the tail, vulvar lips and commissure; and perforation of the
gluteus, unknown causes. As a treatment, a caudectomy and repair of the vulvar lips and commissure were realized. After
sedation with 10% xylazine (1.1 mg / kg) and 2% lidocaine epidural anesthesia, without vasoconstrictor, surgical antisepsis was
performed. Horizontal skin incision between the second and third coccygeal vertebrae, followed by proximal divulsion of the
subcutaneous tissue up to the proximal inter-coccygeal joint. Bleeding from coccygeal vessels was controlled by means of
hemostasis with Catgut No. 0. For the repair of vulvar structures, local block was performed with lidocaine and repair of the
injured edges with nylon thread 2-0 in a festooned suture pattern. The same thread and suture pattern were used on the skin
of the tail stump. The dressings were daily with 0.9% saline solution, chlorhexidine degermante 2%, iodine degermante 2% In
the gluteal perforation, crystal sugar, antibiotic ointment (bacitracin and neomycin) and mastic oil, also used in the surgical
wound of caudectomy, were used. . Anti-tetanus serum was applied; antibiotic therapy based on benzathine penicillin 40000UI
/ Kg, IM, every 48 hours, totaling three applications; non-steroidal anti-inflammatory drug (Phenylbutazone) at a dose of 4.4
mg / kg every 24 hours for four days. Animal showed excellent healing response in the affected areas and after ten days the
skin stitches were removed (Figure 1).

Keywords: caudectomy, equine, laceration, trauma, vulvoplasty

CAUDECTOMIA POR TRAUMA EM REGIÃO PROXIMAL DE CAUDA EM EQUINO 
Trauma caudectomy in proximal region tail in equine

Karoline A. de Albuquerque¹, Thamirys D. de Luna Paiva¹, Kayo Eduardo de A. Lima¹, Douglas S. L. de Oliveira Duarte¹, Catharina V. de 
Albuquerque², Beatriz B. d’Utra Vaz¹

1 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). E-mail: beatriz.vaz@ufrpe.br 
2 Unidade de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (UVACZ – Recife /PE). 

A B C D

Figura 1: Evolução cicatricial das regiões acometidas e tratadas. A: Imagem do dia em que o animal chegou para atendimento na Unidade de Vigilância
Ambiental e Controle de Zoonoses; B: Processo cicatricial, com 15 dias de tratamento; C: Animal após 30 dias de tratamento e D: animal com 45 dias de
tratamento, sem apresentar maiores intercorrências clínicas e estéticas.
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ABSTRACT

The aim of this work is to report a case of multiple enteroliths in a horse that culminated in death due to severe acute

enterocolitis. The animal had intermittent abdominal pain and in the exploratory laparotomy, eight enteroliths were found in

a large colon and one in a small colon. The immediate postoperative period occurred without complications, however, the

animal died 12 days later as a result of enterocolitis.

INTRODUÇÃO

Em hospitais veterinários por todo o mundo as obstruções intestinais têm sido apontadas como a principal causa de

internação e óbitos de equinos. Vários fatores podem estar correlacionados à enterolitíase em equinos, incluindo presença do

núcleo, manejo alimentar, dieta com alto teor de proteína, de cálcio e de magnésio, pH intestinal elevado, tipo de solo, além

de raça, sendo que árabes e pôneis parecem ser mais predispostos.

RELATO DE CASO

Foi atendido no hospital veterinário do Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto – SP, um equino macho,

Mangalarga Machador, de 16 anos de idade. Conforme informações do proprietário, o animal vinha apresentando episódios

de cólica intermitente há um mês, tendo sido tratado com analgésicos intravenosos. Três dias antes de ter sido encaminhado

o animal apresentou sinais de dor abdominal e, como não houve melhora nesse período optou-se pela hospitalização. Ao

exame o animal apresentava sinais de desconforto abdominal, taquicardia, taquipneia , temperatura de 38.7 ºC, TPC

aumentado, mucosas hipocoradas, desidratação moderada, distensão abdominal e atonia intestinal. À palpação retal

constatou-se deslocamento medial do baço, timpanismo de alças intestinais e a paracentese revelou líquido peritoneal turvo

e sanguinolento. O animal foi encaminhado à laparotomia exploratória, sendo encontrados nove enterólitos, oito no cólon

maior e um no cólon menor, o qual causava obstrução completa do lúmen intestinal. Realizou-se enterotomias da flexura

pélvica e cólon menor para retirada dos enterólitos. O procedimento cirúrgico ocorreu sem contratempos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A média de idade para ocorrência de

enterolitíase é de 8 a 12 anos (BRAY, 1995), podendo

ocorrer em cavalos mais velhos, como mostra o relato.

De acordo com o presente relato e demais dados

colhidos pode-se reflexionar que a predisposição esteja

muito mais ligada com o tempo e intensidade de

exposição aos fatores de risco, como alimentação

incorreta e estabulação, do que à idade propriamente

dita. É provável que a maior ocorrência em machos seja

devido ao manejo intensivo, especialmente de

garanhões. Apesar disso o animal deste caso era castrado

e residia em piquete. Ainda nesse caso, o que chamou

atenção foi o grande número de enterólitos e tamanho

dos mesmos e, visto que o animal era alimentado com

grande quantidade de feno de alfafa, acredita-se que a

alimentação de fato esteja intimamente relacionada à

enterolitíase.

FIGURA 1: Equino atendido com síndrome cólica apresentando 9 enterólitos, sendo 8 em colón
maior e 1 em colón menor; (A): Entrólitos retirados durante a cirurgia do equino; (B): Retirada de
entrólito do colón menor do animal; (C): Retirada do enterólito do colón maior do equino; (D): lesão
em colón menor antes da retirada do enterólito; (E): aspecto do núcleo do enterólito.

A B C

D E
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Was treated at Hvet-UnB, a 6-year-old female SRD

traction horse with signs of colic. The animal was fed with

mixture of vegetables and fruits and, consequently, had

significant dental changes, which compromised adequate

chewing. During exploratory celiotomy, a large mass was

noted in the transition region from the transverse colon to

the smaller colon, and due difficulty of removal and

exposure of the intestinal loop, there was contamination of

the abdomen. Before celiorrhaphy, it was decided to fix a

left ventral drain, for washing the peritoneum as a post-

operative protocol, as a result of contamination,

performing the peritoneal lavage twice a day, for 7 days.

The animal had a selective appetite, as it was adapted to

feeding with washing and because it had few chewing

conditions, being the only best quality food accepted in the

postoperative period, pelleted forage (Nutratta®). After 30

days, the patient was discharged, which demonstrates the

importance of peritoneal lavage in cases of contamination

of the cavity.

Foi atendido no Hvet-UnB, um

equino de tração, fêmea, 6 anos,

SRD, com sinais de cólica. O

animal se alimentava de lavagem

(mistura de verduras e frutas) e,

consequentemente apresentava

alterações dentárias significativas,

que comprometiam a mastigação

adequada. Relatou-se que estava

há 5 dias com desconforto

abdominal, hiporexia, disquesia e

episódios de dor leve.

Durantes a celiotomia

exploratória notou-se uma

grande massa na região de

transição do cólon transverso

para o colon menor, que

resultou em exacerbada

manipulação para sua retirada,

e devido à dificuldade de

remoção e de exposição da

alça intestinal, houve

contaminação do abdômen. O

conteúdo da massa era de

fibras grandes, sementes e

corpo estanho (luva plásticas e

copo descartável).

Histórico

Tratamento Cirúrgico

Antes da celiorrafia, optou-se

por fixar um dreno ventral

esquerdo, para lavagem de

peritônio em consequência

da contaminação, realizando-

se a lavagem peritoneal duas

vezes ao dia, por 7 dias, com

5 litros de solução de ringer

com lactato, que após

caminhada por 20 minutos,

era drenado. Ao final,

administrava-se via dreno 6,6

mg/kg de gentamicina,

diluída em 500 mL do soro.

Tratamento Continuado

O animal apresentava apetite

seletivo, por estar adaptado a

alimentação com lavagem e

por ter poucas condições de

mastigação, sendo o único

alimento de melhor qualidade

aceito no pós-operatório, a

forragem peletizada

(Nutratta®).

Evolução do Quadro Conclusão

Depois de 30 dias, foi dada

alta médica, o que

demonstra a importância da

lavagem peritoneal em

casos de contaminação da

cavidade.

Figura 1. Equino de

tração atendido pelo

Hospital Veterinário da

UNB.

Figura 2. Massa de fibras

grandes, sementes e corpo

estanho (luva plásticas e

copo descartável) retirado

do cólon transverso.

Figura 3. Dreno ventral

esquerdo para lavagem

peritoneal no pós- operatório.

Figura 4. Forragem

peletizada (Nutratta®)

ofertadada para a paciente

pós- operatório.

COMPACTAÇÃO DE CÓLON TRANSVERSO 

POR CORPO ESTRANHO EM EQUINO DE 

TRAÇÃO - RELATO DE CASO.

Transverse colon compaction by strange body 

in traction equine – case report.

Figura 5. Animal no pós-

operatório.

Abstract
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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

A hérnia inguino-escrotal encarcerada apresenta grande incidência em

garanhões, causando uma perda financeira ao dono do animal, muitas

vezes ela é aguda e grave, de diagnóstico relativamente simples, a qual

pode ser realizada por palpação na bolsa escrotal, transretal e

ultrassonografia. Essa situação representa emergência cirúrgica, o

atendimento precoce é imprescindível, pois às chances de necrose do

segmento herniado, estrangulamento e morte do animal são grandes.

Tendo uma grande chance de sobrevida, se a intervenção for realizada

de forma rápida e eficiente.

.
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Elsevier, 2019. Cap. 33, p. 521- 528.

POZOR, M. Emergencies in stallions: inguinal hernia. In: 

SPRAYBERRY, K. A.; ROBINSON, N. E. (Ed.). Robinson's Current

Therapy in Equine Medicine. 7. ed. Missouri: Elsevier, 2015. Cap. 151. 

p. 635-640.

SCHUMACHER, J. Testis: inguinal herniation and rupture. In: AUER, 

J. A et al (Ed.). Equine Surgery. 5. ed. Missouri: Elsevier, 2019. Cap. 60. 

p. 994-1034.

TÓTH, F.; SCHUMACHER, J. Abdominal hernias: caudal abdominal 

(inguinal) hernias. In: AUER, J. A. (Ed.). Equine Surgery. 5. ed. 

Missouri: Elsevier, 2019. Cap. 40. p. 645-659.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A hérnia inguino-escrotal se refere quando há passagem de uma

parte de um órgão abdominal pelo anel inguinal para o escroto

(POZOR, 2015). O conteúdo herniado comumente é o intestino

delgado, sendo jejuno e íleo as porções intestinais mais envolvidas.

Em garanhões causam sinais de abdômen agudo leves a graves,

testículo frio e aumentado unilateral, cordão espermático

edematoso, de consistência firme e doloroso a palpação

(BLIKSLAGER, 2019).

O diagnóstico definitivo da hérnia inguino-escrotal pode ser feito

mediante a palpação externa e retal, associada ou não a

ultrassonografia. A utilização de tela de prolene está ligada ao

intuito de utilizar um material não absorvível que serve como um

arcabouço para que os fibroblastos se aloquem na região, reforçando

a parede que estava danificada. Nesses casos o atendimento precoce

e o tratamento cirúrgico podem influenciar no prognóstico do

animal (TÓTH; SCHUMACHER, 2019). Este trabalho tem como

objetivo relatar o caso de um garanhão submetido à correção

cirúrgica de uma hérnia inguino-escrotal com o auxílio de uma tela

de prolene.

De acordo com Tóth e Schumacher (2019), a hérnia inguino-

escrotal adquirida ocorre quase exclusivamente em garanhões e,

aproximadamente, dois terços delas, envolvem o canal inguinal

esquerdo. Cavalos castrados raramente desenvolvem uma hérnia

inguinal, porque o anel inguinal diminui seu diâmetro logo após a

orquiectomia. Neste caso relatado podemos ver que o canal inguinal

acometido foi o direito sendo menos frequente que do lado esquerdo.

De acordo com Schumacher (2019), em animais adultos ocorrem

geralmente hérnias inguinais adquiridas, pela alteração anatômica do

anel e do aumento na pressão intra-abdominal frente a algumas

situações, como reprodução recente, exercícios extenuantes ou

traumas. No presente caso, o animal estava em repouso e não foi

colocado em nenhuma das situações citadas.

No caso relatado como o anel inguinal estava bem maior que o normal,

podendo realizar a retirada da alça encarcerada para a cavidade

abdominal, não foi feito o indicado pelo Marshall e Blikslager (2019),

que falam que ao realizar a cirurgia em um garanhão com hérnia inguino-

escrotal, uma abordagem inguinal é usada em conjunto com uma incisão

na linha média ventral. A abordagem inguinal permite o acesso ao

intestino encarcerado, enquanto a abordagem da linha média ventral

permite a completa exploração e descompressão do intestino.

Não tendo muitos estudos e casos relatando a utilização da tela de

prolene para a correção de hérnia inguino-escrotal em equinos, o

resultado nesse caso foi satisfatório, tendo assim o animal um resultado

positivo.
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ABSTRACT

Dermatophylosis is a zoonosis characterized by skin rashes.

Transmission occurs through direct contact with the contaminated

host, fomites, ectoparasites or sucking insects. Due to its zoonotic

character and difficult diagnosis, the objective was to report the

case of a 2-year-old SRD foal, weighing 270 kg, which presented

the generalized form of the disease. The animal, starting to tame,

was bathed every day after work and taken to an individual stall,

and for three weeks it had shed hair. Among the findings of the

clinical examination, there were crusty, non-pruritic lesions of brown

color and alopecic in the regions of the chest, forelimbs, neck, face

and rump. In these regions, the skin had a pink appearance and in

places of greater friction there was serosanguinous exudate. Total

leukometry was at the upper limit with slight left shift, neutrophilia,

lymphocytosis and atypical lymphocytes. There was

hyperfibrinogenemia. The examination of the skin scrape was

negative for fungi and ectoparasites. In the smear stained by the

GRAM method, there were a large number of filamentary structures

with a “train track” pattern, branched, of basophilic color

characteristic of Dermatophilus congolensis. The treatment was

carried out with Penicillin associated with Streptomycin, IM, SID;

Flumixin meglumine, IV, SID, both 3 doses. Topical was used

povidone-iodine antiseptic solution every day. After 7 days the

animal was discharged and the lesions were in remission. Early

diagnosis of the disease prevents the progression to generalized

form and SIRS conditions, in addition to contagion to other animals

in the herd and to man.

KEYWORDS: Dermatophilus congolensis, skin rashes, SIRS, 

zoonosis

INTRODUÇÃO 

RELATO DE CASO  

 RESULTADOS:

 Hemograma: -Leucometria total no limite superior;

- Desvio à esquerda leve, neutrofilia, linfocitose e

hiperfibrinogenemia.

 Raspado cutâneo: negativo para fungos e ectoparasitas.

 Raspado Cutâneo: - Negativo para fungos e ectoparasitas

 TRATAMENTO 

 Penicilina 20.000 UI/Kg + Estreptomicina 10 mg/Kg IM, SID, 3 

doses;

 Flumixin Meglumine 1.1 mg/kg, IV, SID, 3 doses;

 Solução de iodopovidona tópico.

Figura 3: Remissão das lesões após 7 dias de tratamento recuperação da região: A) face,

pescoço, peito e membros torácicos B) garupa, C) pescoço e peito e D)

Fonte: Arquivo pessoal.

CONCLUSÃO  

REFERÊNCIAS   

DERMATOFILOSE Zoonose

Transmissão

Erupções Cutâneas

Fêmea, SRD, 2 anos, 270 Kg.

A B

C D

Alta médica 7 dias

O diagnóstico precoce da doença impede a evolução para forma

generalizada e quadros de SIRS, além do contágio para outros

animais do plantel e para o homem.

DERMATOFILOSE GENERALIZADA EM EQUINO - RELATO DE CASO

Fig1: Animal apresentando

erupções cutâneas na região

do dorso e garupa.

Fonte: Arquivo pessoal.

Início de doma, banhada todos os dias e colocada na baia, 3 

semanas com queda de pelos

Contato direto 

Fômites

Ectoparasitas

Fig.2: Achados do exame clínico: lesões crostrosas, não pruriginosas, alopecia e pele com

aspecto rosado nas regiões A) face, B) peito, C) garupa e D) membros torácicos, peito e

pescoço.

Fonte: Arquivo Pessoal

A B

C D

Fig 3: Em A) realização do raspado cutâneo da lesão, em B)

esfregaço corado pelo método de GRAM apresentando

estruturas filamentosas, ramificadas de coloração basofílica

com padrão “trilho de trem” característico de Dermatophilus

Congolensis

Fonte: Arquivo Pessoal

Dermatophilus Congolensis

A

C

B

D

A B

A B

DC
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RESUMO

A artrite séptica é o processo infeccioso de uma

articulação sinovial por microrganismos patogênicos,

normalmente de origem hematogênica. Foi atendida

no Setor de Clínica de Equinos do HV/UFMG uma

potra da raça Mangalarga Marchador recém-nascida

com falha de transferência de imunidade passiva.

Com 12 dias de internação, o animal apresentou

claudicação de grau 4 no membro pélvico direito,

aumento de volume compatível com efusão sinovial

na articulação fêmoro-tibio-patelar, sem aumento de

temperatura, e na radiografia foi observado área de

lise óssea na borda dorsal da tróclea femoral.

Realizou-se a coleta de líquido sinovial para cultura,

análise citológica e bioquímica. No exame citológico

foi observado aumento do número da contagem total

de células nucleadas (42.300cel/uL) com predomínio

de neutrófilos degenerados, associado ao aumento

de proteínas (3,8g/dL). Antes do resultado da cultura

foram feitos quatro lavados articulares seguidos de

infiltrações de Amicacina (1g), porém sem melhora

clínica. O resultado da cultura e antibiograma do

líquido sinovial foi positivo para uma cepa de

Escherichia coli multirresistente, sensível apenas ao

Imipenem. Institui-se o tratamento intra-articular a

base do Imipenem (1g) e tratamento sistêmico com

Meropenem (12mg/kg/IV/TID). O animal foi

acompanhado por meio de análises do líquido

sinovial e radiografias, que demonstraram diminuição

da região de lise óssea, contagem celular e proteína

total. Houve melhora gradativa com alta hospitalar ao

final do tratamento. Conclui-se que, neste caso,

baseado na presença de uma cepa de E. coli

multirresistente articular, optou-se pela infiltração do

Imipenem intra-articular, como único antibiótico

sensível para o tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: articulação, artrite séptica,

claudicação, E. coli, radiografias

ABSTRACT

Septic arthritis is an infectious process of a synovial

joint by pathogenic microorganisms, usually of

hematogenous origin. It was seen in Equine Clinics

Department of HV / UFMG one foal Mangalarga

Marchador newborn with passive immunity transfer

failure.

With 12 days of hospitalization, the animals showed 

lameness 4 on the right hindlimb, swelling 

compatible with synovial effusion femoral-tibio-

patellar joint, but without increased temperature, and 

radiography was observed bone lysis area in the 

dorsal edge of the femoral trochlea. Synovial fluid 

collection was performed for culture, cytological and 

biochemical analysis. In cytological examination it 

has been observed increase in the total count 

number of nucleated cells (42,300cells/ul) with a 

predominance of neutrophils degenerate associated 

with increased protein (3.8g/dL). Before culture 

results were made four joint lavages followed by 

infiltration of amikacin (1g), but without clinical 

improvement. The result of synovial fluid culture and 

antibiogram was positive for Escherichia coli strain 

multiresistant, only sensitive to imipenem. 

Established intra-articular treatment the basis of 

imipenem (1g) and systemic treatment with 

Meropenem (12mg/kg/IV/TID). The animal was 

accompanied by synovial fluid analysis and X-rays, 

which showed decreased bone lysis region, cell 

count and total protein. There was a gradual 

improvement with hospital discharge at the end of 

treatment. It follows that in this case, based on the 

presence of a multiresistant strain of E. coli articular, 

opted for Imipenem intraarticular, as the only 

antibiotic sensitive for the treatment.

KEYWORDS: joint, septic arthritis, lameness, E.

coli, radiographs

Figura 1: Imagem radiográfica da articulação fêmoro-tíbio-patelar (b), indicando 

pela seta laranja área de lise óssea na (a) borda dorsal da tróclea femoral. 

(a)                                      (b)
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE FIBROMA EM UMA ÉGUA: RELATO DE CASO 
Diagnosis and treatment of fibroma in a mare: case report
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ABSTRACT
Fibroma is an uncommon benign neoplasm in horses, locally expansile and originating from dermal or subcutaneous fibroblasts. The objective is

to report the case of a mare attended at 30 months of age, presenting an increase in volume with a nodular, circumscribed, ulcerated, peduncular

aspect, firm to the touch, measuring 4.5 x 3.0 cm, with an evolution of three months and located at the base of the caudal border of the left ear.

Due to the clinical suspicion of sarcoid, total excision of the nodule was performed with a margin including skin, subcutaneous and auricular

cartilage, where it was adhered. The subcutaneous tissue was sutured in a zigzag pattern with 2-0 polyglycolic acid suture and dermorraphy in a

simple isolated pattern with nylon 0 suture. It was administered intramuscularly procaine penicillin (30,000 IU/kg, 24/24h) and flunixin meglumine

(0.5 mg/kg, 24/24h) for seven and three days, respectively. The dressing of the surgical wound consisted of sterile saline solution, sap from Croton

lechleri (Sangue de Dragão) and acyclovir ointment (50 mg/g) for seven days, when the points of the dermorrhaphy were removed. There were no

postoperative complications or recurrences in seven months. Histopathological examination diagnosed fibroma, with proliferation of reactive

fibroblasts, irregularly arranged, sometimes radial, with fusiform and hyperchromatic nuclei and rare figures of mitosis. Fibroma should not recur

when excised with wide margins and must be distinguished from sarcoid, the most frequent and locally aggressive neoplasm in horses.

Histopathological examination it was essential for the correct diagnosis, effective treatment and establishment of the patient's good prognosis.

INTRODUÇÃO 

Fibroma é uma neoplasia benigna incomum em

equinos, localmente expansiva e originada dos

fibroblastos dérmicos ou subcutâneos.¹

RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO  

CONCLUSÃO

Objetiva-se relatar o caso de uma égua atendida

aos 30 meses de idade, apresentando aumento de

volume com aspecto nodular, circunscrito,

ulcerado, peduncular, firme à palpação, medindo

4,5 x 3,0 cm, com evolução de três meses e

localizado na base da borda caudal do pavilhão

auricular esquerdo (fig. 1A). Devido à suspeita

clínica de sarcóide, foi realizada exérese total do

nódulo com margem (fig. 1B) incluindo pele,

subcutâneo e cartilagem auricular, onde este

estava aderido.

O tecido subcutâneo foi suturado em padrão zigue-

zague com fio de ácido poliglicólico 2-0 e

dermorrafia em padrão simples isolado com fio de

nylon 0. Foi administrado por via intramuscular

penicilina procaína (30.000 UI/Kg, 24/24h) e

flunixin meglumine (0,5 mg/kg, 24/24h) durante

sete e três dias, respectivamente.

O curativo da ferida cirúrgica constou de solução

fisiológica estéril, seiva de Croton lechleri (Sangue de

Dragão) e aciclovir pomada (50 mg/g) durante sete

dias, quando foram removidos os pontos da

dermorrafia. Não houve complicação pós-operatória

ou recidiva em sete meses. Ao exame histopatológico

foi diagnosticado fibroma (Fig. 2).

Fibromas tendem a não recidivar quando excisados

com ampla margem e devem ser diferenciados do

sarcóide, a neoplasia mais frequente e localmente

agressiva em equinos.¹

O exame histopatológico foi essencial para o correto

diagnóstico, efetivo tratamento e estabelecimento do

bom prognóstico da paciente.

REFERÊNCIAS
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Fig. 1: Aspecto macroscópico do fibroma. (A) Observado na

base do pavilhão auricular esquerdo da paciente. (B)

Compacto, multilobular, coloração branco amarelada e

consistência firme elástica em corte transversal após exérese.

Fig. 2: Aspecto histológico do fibroma. Pele. Proliferação de

fibroblastos reativos, dispostos de forma irregular, por vezes radiais.

H&E. 100X. Em destaque fibroblasto comnúcleos fusiformes e

hipercromáticos, H&E. 400X.

A B
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DIARRÉIA EM POTRO NEONATO

Yânca Bizerra Souza¹, Andrezza Kellen de Jesus Moura¹, João Gabriel Rodrigues Melo¹, Ana

Carolina Monteiro Viana Chaves¹; Lucas Gonçalves da Silva¹; Roselma Carvalho Moura¹, Matheus

Alfenas Duarte¹.

¹ Universidade Federal do Piauí, UFPI, Teresina, PI, Brasil
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Foi atendido na Clínica de Grandes Animais da

Universidade Federal do Piauí um potro,

mangalarga marchador, com 6 dias de idade, 30Kg,

apresentando quadro de diarreia aquosa intensa

(figura 1).

Foi atendido por médico veterinário na propriedade

sendo medicado com Sulfadoxina e trimetropim

(24mg/Kg/IV/BID), meloxicam

(0,6mg/Kg/IV/SID), dipirona com hioscina

(20mg/Kg/TID), carvão ativado (1g/Kg/BID) e

hidratação parenteral (Ringer com lactato). Em

virtude da não melhora e desconforto abdominal o

mesmo foi encaminhado para a clínica.

O paciente possuía mucosas oculares hipocoradas,

desidratação 7% e apatia. Exame parasitológico das

fezes não revelou alterações e o hemograma

mostrou leucocitose e hiperfibrinogenemia, não

houve alterações em função renal e hepática. Foi

estabelecido o tratamento com amicacina

(25mg/Kg/IV/SID), ceftiofur (6mg/Kg/IV/BID),

hidratação parenteral diária utilizando ringer com

lactato e solução glicose 5% (figura 3), carvão

ativado (40g) associado à caolim (10g), pectina

(10g) e zeolita (40g) SID/VO. Ao 5º dia foi

visualizada lesão de aspecto esbranquiçado na borda

lateral da língua sugestivo de candidíase, para tal foi

utilizada como tratamento clorexidina 0,1% com

resolução no dia seguinte.

No 6º dia de tratamento a amicacina foi

suspensa. A partir do terceiro dia as fezes

adquiriram maior consistência e ao 13º dia se

encontravam normais (figura 2). Apesar da

significativa melhora física (figura 4), a

avaliação hematológica mostrou agravamento

na leucocitose e a antibioticoterapia com

ceftiofur foi prolongada até o 15º dia.

Realizou-se ultrassonografia abdominal e

pulmonar não encontrando alterações. Após

25 dias, com a normalização do hemograma,

o animal obteve alta médica.

Figura 1 – Fezes diarreicas.

Figura 2 – Evolução da consistência das fezes.

Figuras 3 e 4: 3- Paciente recebendo fluidoterapia parenteral. 

4- Animal ativo, se alimentando. 
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DISTENSÃO MUSCULAR EM UM MUAR: RELATO DE CASO 
Muscle strain injuries in a muar: case report
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ABSTRACT

INTRODUÇÃO 

RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO  

CONCLUSÃO

Muscle strain injuries are reported in athlete dogs, however, descriptions of this disorder in horses are still scarce and there are no reports in

mules. The objective is to report the case of a mule treated at CDP/UFBA at 3 years of age, with a history of lameness 30 days after the start of

gait training. During the physical examination of the locomotor system, grade III lameness was identified in the right pelvic limb, with a reduction in

the cranial step phase, frequent tripedal station, intense painful sensitivity in the semimembranous, semitendinosus and gastrocnemius muscles,

and atrophy of the entire musculature of the limb. In the radiographic examination, no bone or joint disorders were identified, however, the

ultrasound examination of the gastrocnemius muscle allowed the identification of deep, diffusely hypoechoic strata with loss of the normal

arrangement of muscle fibers and accumulation of anechoic fluid in the distal portion of the muscle. Serum biochemistry revealed an increase in

CK activity (226 IU/L). The therapeutic protocol included parenteral administration of meloxican (0.6 mg/kg, 24/24h) and midazolan (0.03 mg/kg,

12/12h) for eight and six days, respectively. Physiotherapy was based on pressure hydrotherapy (shower), massage with anti-inflammatory

ointment in place 2x/day and therapeutic walks. At the end of treatment, the patient presented with grade I lameness and was discharged with a

recommendation to administer thiocolchicoside tablets (0.05 mg/kg, 24/24h) for 5 days, and a gradual return to activity 30 days after the end of

treatment. The data obtained in the clinical examination allowed to identify injury due to muscle strain, with partial rupture of muscle fibers and

accumulation of fluid due to edema or hemorrhage.

A distensão muscular ocorre a partir de uma tensão

exagerada na musculatura que resulta em lesões parciais

ou completas da fibra muscular. Existem relatos deste

distúrbio em cães, mas as descrições em equinos são

escassas e não há relatos em muares.

Objetiva-se relatar o caso de uma mula atendida no

CDP/UFBA aos 3 anos de idade, com histórico de

claudicação 30 dias após o início do treinamento de

marcha. Durante o exame físico do sistema locomotor

identificou-se claudicação grau III (I-IV) em membro

pélvico direito, com redução da fase cranial do passo,

estação tripedal frequente, sensibilidade dolorosa intensa

nos músculos semimembranoso, semitendinoso e

gastrocnêmio, e atrofia de toda musculatura do membro.

O exame ultrassonográfico (KAIXIN, KX5600) do músculo

gastrocnêmio permitiu identificar estratos profundos

difusamente hipoecóicos com perda do arranjo normal de

fibras musculares (Fig. 2A) e acumulo de liquido

anecogênico em porção distal do musculo (Fig. 2B). A

bioquímica sérica revelou elevação da atividade da CK (226

U.I/L).

O protocolo terapêutico incluiu a administração parenteral de

meloxican (0,6 mg/kg, 24/24h) e midazolan (0,03 mg/kg,

12/12h) durante oito e seis dias, respectivamente. A

fisioterapia se baseou em hidroterapia por pressão (ducha),

massagem com pomada anti-inflamatória no local 2x/dia e

caminhadas terapêuticas.

Ao final do tratamento a paciente apresentava claudicação

grau I (I-IV) e recebeu alta médica com recomendação de

administração de tiocolchicosídeo comprimidos (0,05mg/kg,

24/24h) por 5 dias, e retorno gradativo à atividade 30 dias

após o final do tratamento.

Os dados obtidos no exame clínico permitiram identificar

lesão por distensão muscular, com ruptura parcial das fibras

musculares e acúmulo de liquido por edema ou hemorragia.

Fig. 1: Atrofia muscular do membro pélvico direito de muar com distensão

muscular no dia do internamento (dia 0), 15 e 30 dias após o início do tratamento.

Fig. 2: Imagens ultrassonográficas do eixo longo do musculo gastrocnêmio direito de

muar portador de distensão muscular, obtida com transdutor linear de 7-12 MHz.

Dia 15 Dia 30Dia 0

No exame radiográfico não foram identificados distúrbios

ósseos ou articulares, entretanto alterações musculares

foram observadas a partir da ultrassonografia e avaliação

da bioquímica sérica.

A B

As distensões musculares possuem tratamento distinto

daquele utilizado nos distúrbios ósseos e articulares, por

isso, a identificação correta da lesão muscular deve ser

realizada com o auxílio da ultrassonografia, possibilitando o

tratamento adequado.
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DIVERTÍCULO DE MECKEL EM EQUINO: RELATO DE CASO
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ABSTRACT

The objective was to report a case of a horse of the

quarter mile breed with signs of colic syndrome. On

clinical examination, physiological parameters were

found to be out of the normal range. Clinical treatment

was started, however, the patient was referred for surgery.

In celiotomy, the displacement of the colon on the right

was diagnosed and the presence of Meckel's diverticulum

in a jejunum. Post-operative medications were instituted.

Ten days after the operation, the animal worsened the

clinical picture. At twelve days, paracentesis was

performed and a milky yellow liquid was obtained,

suggestive of septic peritonitis. After a confirmed

diagnosis, the animal was euthanized.

INTRODUÇÃO

O divertículo de Meckel é raro em equinos. O divertículo

de Meckel pode ser responsável por síndrome cólica em

animais de mais idade ou serem apenas um achado de

necropsia independente da causa morte. Southwood

(2013) diz que o divertículo de Meckel pode causar cólica

por diversos mecanismos diferentes, por exemplo, se

tornando local de proliferação bacteriana causando tiflite

e colite. Tendo em vista a importância e a raridade desta

enfermidade objetivou-se relatar um caso de um equinos

acometido por divertículo de meckel.

INTRODUÇÃO

RESULTADO E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

No pós imediato o animal apresentava dor, congestão de mucosas, ausência de fezes e 15 L de refluxo enterogástrico, com

melhora no terceiro dia. A alimentação com capim verde foi reestabelecida aos poucos. Após dez dias o animal apresentou

febre, apatia, tensão abdominal bilateral. Aos doze dias não houve remissão dos sinais, com diagnóstico de peritonite

séptica optou-se por eutanásia. Segundo Auer e Stick (2012) as manifestações clinicas de uma compactação de intestino

delgado e deslocamento de cólon eram compatíveis ao caso relatado. Mesmo com a terapia pós operatória instituída o

animal veio a óbito por peritonite séptica pois assim como relatado por Southwood (2013) o divertículo de Meckel pode

causar cólica tornando local de proliferação bacteriana causando tiflite e colite e sepse.

RELATO DE CASO

Um equino da raça quarto de milha, sete anos, macho não castrado, pesando 400 Kg, deu entrada no hospital veterinário

apresentando dor aguda, forte, porém controlável com o uso de analgésico, segundo o proprietário. No exame clínico

observou-se frequência cardíaca (FC) 63 bpm, frequência respiratória (FR) 25 mpm, tempo de preenchimento capilar

(TPC) 3 segundos, temperatura retal 35,3 ºC, motilidade intestinal reduzida nos quatro quadrantes e fasciculação muscular.

Na sondagem nasogástrica foi retirado refluxo de tonalidade amarronzada. Frequência de defecação diminuída. Na

palpação retal foi possível sentir alças de intestino delgado distendidas. Na paracentese foi obtido liquido peritoneal de

aspecto normal. Lactato do líquido peritoneal no valor de 3,5 mmol/L. Encaminhado para cirurgia após tratamento clínico.

Na celiotomia foi diagnosticado deslocamento de cólon à direita e divertículo de Meckel, o qual estava compactado,

causando obstrução em jejuno e dilatação das alças de intestino delgado; optou-se como tratamento o reposicionamento

anatômico do cólon e enterectomia e enteroanastomose do segmento do intestino delgado acometido pelo divertículo. O

tratamendo pós operatório foi baseado em diferentes bases antibióticas, anti-inflamátorio, protetor gástrico, estimulantes

de motilidade e terapia suporte.

Conclui-se que embora o divertículo de meckel possa ser apenas um local de obstrução em alguns casos pode-se evoluir

com sepse diminuindo as chances de recuperação do animal mesmo com sua completa ressecção por enterectomia e

enteroanastomose.
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Equine inflammatory Bowel Disease: Case Report
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O relato de caso trás um animal atendido no HV-
UFMG diagnosticado com Doença Inflamatória
Intestinal. Depois de um diagnóstico precoce e uma
terapia com doses decrescentes de dexametasona,
animal se recuperou totalmente.

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

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

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

Resumo

Introdução

Relato de Caso

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

Conclusão

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

Imagem: Animal antes de chegar no HV-
UFMG

Imagem: Animal após a terapia no HV-UFMG

19

mailto:julianadumas5@gmail.com


ENCARCERAMENTO INGUINAL CONTRALATERAL EM EQUINO EM PÓS OPERATÓRIO DE HÉRNIA INGUINO 

ESCROTAL
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ABSTRACT

Acute abdomen, popularly known as colic, affects horses regardless of race, sex or age. In stallions, colic due to scrotal inguinal

incarceration tends to occur with a certain frequency and, in most cases, the choice treatment laparotomy and bilateral

orchiectomy. The present article reports the case of a stallion with scrotal inguinal entrapment in the right antimere, who

underwent a surgical procedure of laparotomy and bilateral orchiectomy, but who 9 days after the surgery had a new inguinal

ring entrapment in the left antimere.

INTRODUÇÃO

A hérnia inguinal na espécie equina possui uma grande importância, pois tende a ocorrer com muita frequência e possui uma

elevada taxa de óbito. Caracteriza-se por uma porção de intestino que se desloca para o canal inguinal, estendendo-se até a

bolsa escrotal. O presente artigo relata o caso de um garanhão com encarceramento inguino escrotal no antímero direito, que

passou por procedimento cirúrgico de laparotomia e orquiectomia bilateral, mas que 9 dias após a cirurgia apresentou novo

encarceramento no anel inguinal esquerdo.

RELATO DE CASO

Um garanhão,5 anos, deu entrada no Hospital Veterinário com sintomas de síndrome cólica, durante o exame físico fechou-se o

diagnostico de cólica inguino escrotal no testículo direito. Na cirurgia a porção de jejuno que encontrava-se no testículo não estava

comprometida, por esse motivo não realizou-se enteronastomose, a orquiectomia bilateral foi realizada e os anéis não foram

fechados, já que tendem a reduzir o seu tamanho naturalmente após esse procedimento. No quinto dia do pós cirúrgico o animal

voltou a ter sinais de dor, diarreia, febre, refluxo e presença de halo endotoxêmico. Pelo fato de não responder a nenhum dos

tratamento o animal foi eutanasiado e submetido à necropsia na qual constatou-se encarceramento no anel inguinal esquerdo com

alça intestinal já necrosada.

No presente caso o segundo encarceramento

ocorreu 9 dias após a orquiectomia, quando ainda

não havia ocorrido a redução natural do anel

inguinal, o que não é comumente observado. Ivens

et al. (2009) relataram um caso no qual houve

encarceramento do cólon maior no anel inguinal de

um equino quatro semanas após a orquiectomia

porém, diferentemente do presente caso, a

orquiectomia não havia sido realizada devido a

encarceramento inguino escrotal prévio. Diante do

exposto acredita-se que o fechamento do anel

inguinal de ambos os lados deve ser considerado

como alternativa para prevenir uma segunda

herniação.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
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durantenecropsia.

AUER, J.A.; STICK, J.A. Equine Surgery .3ª edição. Editora Elsevier: St. Louis, 2006. p. 1390. //// VENS, P.A.S.; PIERCY, R.J.; ELIASHAR, E.; Inguinal hernation of the large colon in a cob gelding four weeks

after castration. Veterinary Record, v. 165, p. 380-381, 2009 //// .QUEIROZ, D.J.; DIAS, D.P.M.; ZANGIROLAMI FILHO, D. et al. Complicações multisistêmicas decorrentes de hérnia inguinoescrotal em

equino, Ars Veterinaria, v. 34, p. 98-104, 2018. //// SANCHEZ, L.C. Disorders of the gastrointestinal system. In: REED, S. M.; BAYLY, W. M.; SELLON, D. C. (Ed.). Equine Internal Medicine. 4. ed. Elsevier: St.

Louis, 2018. Cap. 12. p. 709-842. /// /SILVA, J.N.; MOREIRA, R.C.; RIBEIRO, P.G.M. et al. Encarceramento de íleo em hérnia inguinoescrotal em equino: relato de caso. Revista eletrônica de ciências

aplicadas da FAIT, v. 14, 2020. //// VAN DER VELDEN, M.A. Surgical treatment of acquired inguinal hernia in the horse: a review of 51 cases. Equine Veterinary Journal. v. 20, n. 3, p. 173-177, 1988.

B

20

mailto:su.moriane@hotmail.com


ENCARCERAMENTO NEFRO ESPLÊNICO DE CÓLON 

MAIOR EM EQUINO - RELATO DE CASO

Gabriela O. Deritti¹; Laura M. Lovo¹; Lucas F. Pereira²; Mariana M. F. 

Arantes¹; Mazurquiedisk N. R. Junior¹; Simone B. Martinez³; Thainara D. 

Justino³; Vitor F. Casas²

¹Aprimorando(a) em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais - UNIFRAN ²Docente Medicina Veterinária 

– UNIFRAN ³Médico Veterinário Autônomo 

gd.deritti@gmail.com

Left dorsal colon displacement, also known as

incarceration of the nephrosplenic ligament, is an

alteration that occurs by translocation of part of the

intestinal segment of horses. The larger colon

undergoes dorsal migration to the ligament and

remains trapped between the spleen and the left

kidney, triggering colic symptoms in these animals. The

work aimed to report the case of a mare sent to the

Veterinary Hospital with colic syndrome, in which, with

the aid of an ultrasound diagnosis, a displacement of a

larger colon to the left was evidenced. The treatment

chosen was the surgical method, using the technique of

exploratory celiotomy, the choice for this therapeutic

method was due to the clinical picture presented by the

animal, pain, and abdominal distension. The rapid

search for specialized veterinary care combined with

the early diagnosis of the condition confirmed by

ultrasound examination was important for the good

prognosis and recovery of the animal in a timely

manner.

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da UNIFRAN

um equino, fêmea, de 400 kg, da raça Puro Sangue

Inglês (PSI), com sintomas de cólica. Durante o exame

físico foi observado frequência cardíaca de 80 bpm

(batimentos por minuto), frequência respiratória de 40

mrm (movimentos respiratórios por minuto), mucosas

congestas, tempo de preenchimento capilar (TPC) de 4

segundos, temperatura retal de 37.9ºC, hipomotilidade

nos quatro quadrantes abdominais e intensa

desidratação.

Não foi possível realizar palpação trans retal, em virtude

da elevada distensão abdominal. Na ultrassonografia

abdominal foi possível evidenciar a presença do cólon

dorsal e ventral esquerdo ocupando a posição

anatômica dorsal do baço (Figura 1), dentre os exames

laboratoriais, o de lactato foi de 2,2 mmol/L (<2.00

mmol/L). Tais avaliações permitiram chegar ao

diagnóstico de deslocamento de cólon maior à esquerda

com encarceramento no ligamento nefro esplênico.

Em virtude dos resultados observados nos exames

clínicos e laboratoriais associado à sintomatologia

apresentada pelo animal, optou-se pelo tratamento

cirúrgico através da celiotomia exploratória seguindo-se

os preceitos de cirurgia e anestesiologia veterinária.

Após abertura da cavidade abdominal, foi possível

evidenciar encarceramento da flexura pélvica no

ligamento nefro esplênico, desfeito do aprisionamento

a região acometida foi exteriorizada realizou-se

enterotomia para lavagem e descompactação de

conteúdo intestinal. Após o reposicionamento dos

seguimentos procedeu-se a síntese da parede

abdominal.

No pós-operatório foram instituídos o uso de protetores

gástricos, antibioticoterapia, anti-inflamatórios, anti-

hemorrágico, antitóxico e fluidoterapia. A resposta do

animal foi positiva, porém no terceiro dia deste período

foi necessário entrar com lidocaína como pró-cinético

para estímulo de motilidade, e dipirona para ajudar no

controle de desconforto. Episódios de diarreia também

foi evidenciado, sendo administrado via oral

Metamucil®, Lactobac®, e antibioticoterapia à base de

ceftriaxona por 3 dias.

A boa resposta clínica em virtude do tratamento

instituído permitiu que no décimo primeiro dia de pós-

operatório o animal recebeu alta médica.

Figura 1 – Presença do cólon dorsal deslocado encarcerado no ligamento nefro 

esplênico (seta)

Fonte: Hospital Veterinário UNIFRAN.

CONCLUSÕES

Apesar de casos de encarceramento nefro esplênico

serem passíveis de solução através do tratamento

clínico, boa parte deles são solucionados com cirurgia

de celiotomia exploratória. O rápido direcionamento

veterinário para um correto diagnóstico aumenta a

chance de um prognostico positivo. O uso da

ultrassonografia em casos de deslocamentos de

segmento de cólon e encarceramentos destes

segmentos se faz importante no diagnóstico destas

afecções.

RELATO DE CASO

ABSTRACT

21
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RESUMO

O objetivo deste resumo é relatar um caso de

evisceração em um equino, macho, 3 anos de idade,

Mangalarga de 370 Kg. O animal foi submetido à

orquiectomia aberta, sob anestesia geral intravenosa

por médico veterinário autônomo. Foi relatada

evisceração pelo anel inguinal 2 horas após a

cirurgia. O paciente foi encaminhado ao serviço de

Cirurgia de Grandes Animais da FMVZ, Unesp-

Botucatu após 3 horas e 30 minutos da

orquiectomia. Foi realizada a limpeza das alças

intestinais com água para retirada de materiais

orgânicos, seguida de lavagem com solução

fisiológica acrescida de iodopovidona (50 mL/L).

As alças foram protegidas e o animal submetido à

anestesia geral inalatória, onde prosseguiu-se com a

antissepsia, seguida de celiotomia exploratória. Foi

identificada a presença de torção do segmento

intestinal eviscerado, e como não havia laceração

intestinal, mas sim estrangulamento, as alças foram

reintroduzidas para a cavidade abdominal. Após

redução, avaliou-se a viabilidade intestinal e

identificou-se escore 4 de comprometimento, sendo

indicada a enterectomia (8,5 metros) seguida de

enteroanastomose. No pós-operatório administrou-

se por via intravenosa: ceftiofur (5 mg/Kg, SID);

gentamicina (6.6 mg/Kg, SID); flunixin meglumine

(1.1 mg/Kg, SID); enoxaparina (0,35mg/kg/BID) e

metronidazol (15 mg/Kg, BID). O paciente

apresentou evolução clínica favorável nos primeiros

três dias, entretanto, apresentou Salmonelose, no

quarto dia pós-operatório, evoluindo para óbito.

Relato do Caso

Vale ressaltar que a utilização da técnica fechada ou

semi aberta na orquiectomia de equinos evita a

ocorrência de eviscerações no pós operatório.

Palavras-chave: castração, anel inguinal,

complicações.

ABSTRACT

This report aims to describe a case of evisceration in

a male horse, 3 years old, Mangalarga of 370 kg. The

animal was submitted to open orchiectomy, under

total intravenous anesthesia. Evisceration through the

inguinal ring was reported 2 h after surgery. The

patient was referred to the Veterinary Hospital, at

FMVZ-UNESP after 3 h and 30 min after the surgery.

The intestinal loops were cleaned with tap water to

remove gross materials, followed by saline with

povidone-iodine (50 mL/L). The animal was

submitted to general anesthesia, where desifection

was continued, followed by celiotomy. The presence

of torsion of the eviscerated intestinal segment was

identified, and since there was no intestinal

laceration, but strangulation, the loops were

reintroduced to the abdominal cavity. After reduction,

intestinal viability was assessed and a lesion score of

4 was identified, with enterectomy (8.5 meters)

followed by jejunojejunal enteroanastomosis, in a

schmieden-cushing suture pattern with n. 2-0

polyglactin, the synthesis of the ring. Inguinal and

celiotomy were performed using 910 polyglactin n. 2,

at Sultan pattern. Postoperatively, ceftiofur (5 mg/kg,

SID) was administered intravenously; gentamicin

(6.6 mg/kg, SID); flunixin meglumine (1.1 mg/kg,

SID); enoxaparin (0,35 mg/kg, BID) and

metronidazole (15 mg/kg, BID). The patient

presented with a favorable clinical evolution in the

first three days, however, he presented Salmonellosis,

on the fourth postoperative day, progressing to death.

It is worth mentioning that the use of the closed or

semi-open technique in equine orchiectomy prevents

the occurrence of evisceration in the postoperative

period.

Key-words: castration, inguinal ring, complications
Figura 1.(A) Evisceração do jejuno de equino após

orquiectomia. (B) Segmento de jejuno com

comprometimento da viabilidade.
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INTRODUÇÃO

Lesões vertebrais enquadram-se entre as causas de diminuição no

desempenho atlético dos equinos. Nestes animais a região toracolombar

é composta por 18 vértebras torácicas, sendo os processos espinhosos

alongados e posicionados dorsocaudalmente. Fraturas neste seguimento

decorrem habitualmente de traumas, não incomum que os processos

espinhosos sejam afetados, são lesões de alta complexidade e difícil

cicatrização (HENSON, 2019). Os sinais clínicos de fratura na região

torácica variam de acordo com as vértebras afetadas e o grau de lesão

óssea, comumente os animais apresentam dor, rigidez, tumefação,

relutância nos movimentos cervicais, e em alguns casos, fístulas. O

exame físico minucioso direcionará o diagnóstico, e a radiografia é

indispensável na identificação e extensão da fratura, o tratamento pode

ser cirúrgico ou conservativo. Em casos cirúrgicos, a técnica usual é a

ostectomia subtotal (BRINK, 2013). O presente trabalho tem como

objetivo relatar o caso de um equino com fratura crônica de processo

espinhoso torácico, com presença de fístula e tentativa de ostectomia.

RELATO DE CASO

Um equino, fêmea, Quarto de Milha, 8 anos, 430 kg, com atendimento

inicial na propriedade apresentou diminuição de mobilidade na região

cervical, aumento de volume dorsal na cernelha e presença de abcesso,

posteriormente drenado. Foi feito lavagens diárias com solução aquosa

de iodopovidona tópico, antibioticoterapia com penicilina benzatina 20.000

UI/Kg SID. Após trinta dias, surgiu outro abcesso com fístula na região

lateral do pescoço, foi tratado com penicilina potássica 12.000 UI/Kg

associado à gentamicina 6,6 mg/Kg BID, topicamente limpeza 2x/dia

intercaladas entre solução aquosa de iodopovidona tópico e água

oxigenada. Sem resposta clínica, o animal foi encaminhado para exames

radiográficos, e não foi evidenciado fratura. De volta à propriedade, após

dois meses, houve piora do quadro, um segundo ensaio radiográfico com

contraste fora solicitado, novamente sem sucesso na evidência de fratura,

contudo observou-se direcionamento da fístula, compreendida desde a

região da cernelha e a base dos processos espinhosos T3 e T4. Um mês

depois, um terceiro exame radiográfico foi solicitado, neste, foi

identificado fratura de processos espinhosos torácicos compreendendo de

T2 a T5, além de reações ósseas já evidentes. Novamente, a limpeza do

local de drenagem foi realizada diariamente intercalando solução

fisiológica ozonizada com solução de permanganato de potássio,

antibioticoterapia com doxiciclina 10 mg/kg SID, fenilbutazona 2,2 mg/Kg

SID, dipirona 20mg/Kg SID e ranitidina 1mg/Kg BID. Sem melhora do

quadro, optou-se pelo procedimento cirúrgico de ostectomia na tentativa

de retirar a porção fraturada que conectava a fístula. Com anestesia

geral, e respeitando os preceitos cirúrgicos, foi feita à incisão com

posterior divulsão dos tecidos regionais até a localização do processo

espinhoso acometido. Entretanto, a intensa reação óssea com posteriores

aderências aos processos adjacentes impossibilitou a retirada do

fragmento.

DISCUSSÃO

Mendes (2013) ressalta a eficácia do diagnóstico em casos de

fraturas vertebrais, que aliado a precocidade do tratamento

tornam-se fatores determinantes no retorno a vida atlética do

animal. No caso ora descrito, a árdua identificação da fratura e

o tempo decorrido até a cirurgia, fez com que o prognóstico do

animal viesse a ser reservado.

CONCLUSÃO

O diagnóstico de fraturas de vértebras torácicas pode ser

dificultado pela massa muscular desenvolvida nestes animais,

porém o diagnóstico precoce e eficaz é importante na decisão

do tratamento e determina o retorno à vida esportiva do animal.
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ABSTRACT:

There are countless causes of falling sports performance in horses, among trem, thoracic vertebral fractures are highlighted, usually

originating from trauma, where spinous processes are commonly involved. The objective of this study was to describe the case of a female,

Quarter Horse, 8 years old, 430 kg, treated at the Hospital de Equinos de Araxá. The animal was referred showing reduced cervical mobility

and increased dorsal volume at the withers with abscesses, the diagnosis of the fracture was made with radiographic examination and,

therefore, the surgical intervention was used to correct the condition. Thoracic vertebral fractures confer high complexity and are difficult to

heal, the effective identification of this pathology combined with early treatment, becomes essential for the animal's return to sports activities.

The prolonged period between diagnosis and surgical intervention, as in the case mentioned, significantly minimizes the animal's prognosis.

KEYWORDS: bone, equine, fragment, spine, vertebrae
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FIGURA 1: A – Imagem da paciente apresentando fístulas

drenando na região de vértebras torácicas e cernelha; B –

Imagem da região fistulada após tricotomia; C – Imagem

radiográfica latero/lateral da região vertebral fraturada.

FONTE: A – Rafael Silva Amaral (2019); B – Emílio Borges

Faria (2019); C - Marcos Figueiredo Pereira (2019)
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ABSTRACT:

Cervical vertebral fractures can come from different etiologies, among them, external stimuli resulting due to the horses' active behavior. The

objective of this study was report the case of a 9-year-old male, gelding, mixed breed, treated at the Veterinary Hospital of the University of Franca.

The animal was referred with a complaint of chronic swelling in the dorsal area between the first cervical vertebrae, presence of a fistula and

painful tenderness on the affected region and resistance to flex and extend the head. In the radiographic examination, a fracture of the dorsal arch

of the atlas was detected with bone fragmentation and also calcification of the surrounding soft tissue, which determined the treatment option by

surgical intervention. Cervical vertebral fractures are not commonly diagnosed in adult horses. Subtotal ostectomy is necessary as an effective

intervention, especially when associated with fistulas.

KEYWORDS: atlas, bone, fracture, spine, spinous process

INTRODUÇÃO

Os equídeos são animais predispostos a apresentarem injúrias no

esqueleto axial devido seu comportamento ativo. A coluna cervical

vertebral é constituída por sete vertebras e os traumas são as

causas mais comuns de fraturas do processo espinhoso

(WENNERSTRAND et al., 2010). Os sinais clínicos observados

nesses casos são inchaço da região fraturada, alteração no

contorno do pescoço, rigidez por toda a extensão da coluna,

alterações de mobilidade e fístulas. Um bom exame clínico irá

determinar se há dor, sua localização e possível causa, porém, o

principal método diagnóstico é o exame radiográfico. O tratamento

para tais fraturas pode ser conservativo ou cirúrgico. A abordagem

clínica consiste na administração de analgésicos, anti-inflamatórios

não esteroidais, corticoides e repouso em baia. Caso o

procedimento cirúrgico seja necessário, opta-se pela ostectomia

subtotal dos processos espinhosos. A recuperação ocorre entre 8 e

12 semanas (DIXON, 2018). O objetivo do presente trabalho é

relatar o caso de um equino com fratura do arco dorsal da primeira

vértebra cervical seguido de abscesso.

RELATO DE CASO

Equino macho, castrado, sem raça definida, com 9 anos de idade,

deu entrada ao Hospital Veterinário da Universidade de Franca

(UNIFRAN), apresentando aumento de volume crônico na região

dorsal das primeiras vértebras cervicais, com presença de fístula,

dor local e resistência a movimentos de flexão e extensão da

cabeça. Através de exame radiográfico simples, diagnosticou fratura

do arco dorsal do atlas com fragmentação óssea e calcificação de

tecido mole regional. Sendo assim, optou-se pelo procedimento

cirúrgico. Após rigorosa antissepsia da região cervical, com o

animal em decúbito lateral sob anestesia inalatória, iniciou o

procedimento cirúrgico por meio de duas incisões de três

centímetros de comprimento, nas regiões de maior flutuação,

distantes 15 cm entre elas e separadas pelo ligamento nucal.

Através destes acessos, realizou-se divulsão romba manual e com

tesouras, criando um túnel pelo subcutâneo, comunicando as duas

incisões. Ato contínuo, iniciou-se a curetagem e retirada de

fragmentos ósseos e de tecidos calcificados, seguido de limpeza

abundante da região com solução fisiológica 0,9%. Por fim, realizou

dermorrafia com náilon 1 e fixou-se uma sonda Foley em cada

ferida cirúrgica, afim de promover um sistema de drenagem e

limpeza local. O animal foi medicado com flunixina meglumina

(1,1mg/kg/SID, por 5 dias), cloridrato de ranitidina (1mg/kg/TID, por

13 dias), dexatametasona (0,05mg/kg/SID, por 3 dias),

dimetilsulfóxido (0,25mg/kg/BID, por 3 dias), tramadol (2mg/kg/BID,

por 3 dias), dipirona (25mg/kg/BID, por 6 dias), sulfadoxina com

trimetoprima (10mg/kg/SID, por 13 dias) e enrofloxacina

(2,5mg/kg/BID, por 6 dias). Após 15 dias o animal apresentou

satisfatória evolução, sem sinais de infecção e de dor local.

DISCUSSÃO

Segundo Robertson e Samii (2012) as fraturas vertebrais cervicais são

raras nos equinos adultos, entretanto, são as mais comuns quando

comparadas ás de outros seguimentos da coluna. Nixon (2020) cita que um

dos sinais clínicos mais comuns é a formação de edema cranial bilateral ao

atlas e assimetria entre o espaço paracondilar da base do crânio e do arco

dorsal desta vértebra, o que condiz com o caso relatado. A ostectomia

subtotal é um tratamento eficaz para fraturas de processo espinhoso,

principalmente em casos onde o animal apresenta fístulas associadas

(BRINK, 2014), Nixon (2020) ainda cita que a cicatrização pode ser

dificultosa além de necessária estabilização da região.

CONCLUSÃO

Conclui-se que após o diagnóstico radiográfico de fratura do arco dorsal da

primeira vértebra cervical seguido de infecção local, a curetagem cirúrgica

pode apresentar bons resultados quando associada a um sistema de

drenagem e a terapia anti-inflamatória e antimicrobiana sistêmica

prolongada.
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FIGURA 1: A – Imagem radiográfica latero/lateral da vértebra cervical fraturada; B –

Imagem radiográfica latero/lateral demonstrando áreas de calcificação na região fraturada;

C – Imagem do paciente com sonda de Foley após intervenção cirúrgica; D – Imagem do

paciente com o curativo; E – Imagem da ferida cirúrgica em evolução; F – Imagem da

ferida cirúrgica em fase final de cicatrização.

FONTE: Vitor Foroni Casas (2019)
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At the Veterinary Hospital of Large Animals of the Universidade de Brasilia, a

male horse, Mangalarga Marchador, 8 years old, 350 kg was treated. The

history indicated an accident 34 days ago that caused, in the right thoracic limb,

partial laceration of the superficial and total digital flexor tendon, in addition to a

wound in the coronary band. The animal was already using therapeutic

horseshoe with extended heels. In addition to systemic medication, a regional

perfusion was performed above the fetlock, accessing the digital palmar vein

with a solution of 4 ampoules of amikacin, 5ml of lidocaine and 7ml of NaCl

0.9% in the 1st syringe, and 5ml of dimesol and 15ml of NaCl 0 , 9% in the 2nd

syringe, remaining with the tourniquet for 20 minutes. With the evolution of the

condition, the animal showed improvement in “saw-horse” stance posture and

remained standing most of the day. A marked stress line was observed, with

areas of keratinization and detachment from the devitalized distal portion of the

horny case. In the radiographic examination, in the 60º dorsal-palmar

projection, a type V fracture of the medial palmar process of the third phalanx

was found, secondary to osteomyelitis due to dermal devitalization caused by

coronary laceration. Surgical debridement was performed, noting the presence

of fetid secretion and necrosis of the third phalanx sequestered fragment, which

was removed. After one week, granulation was observed in the region of the

third phalanx and hoof growth. Therefore, the importance of monitoring the

integrity of the third phalanx during the recovery of animals affected by wounds

in the coronary band is highlighted.

Foi atendido no Hospital

Veterinário de Grandes Animais

da Universidade de Brasília um

equino, macho, raça

Mangalarga Marchador, 8 anos,

350 kg. O histórico apontava

um acidente há 34 dias que

causou, no membro torácico

direito, laceração parcial do

tendão flexor digital superficial

e total do profundo, além de

ferida na coroa do casco. O

animal já fazia uso de ferradura

terapêutica com prolongamento

de talão.

Além de medicação sistêmica,

realizou-se perfusão regional

acima do boleto, acessando a

veia digital palmar com solução

de 4 ampolas de amicacina, 5ml

de lidocaína e 7ml NaCl 0,9% na

1º seringa, e 5ml de dimesol e

15ml de NaCl 0,9% na 2º

seringa, permanecendo com o

garrote por 20 minutos.

Histórico

Tratamento Clínico

Com a evolução do quadro, o

animal apresentou melhora na

postura antiálgica e permanecia em

estação durante a maior parte do

dia. Observou-se linha de estresse

acentuada, com áreas de

queratinização e descolamento de

porção distal desvitalizada do estojo

córneo. No exame radiográfico, na

projeção dorso-palmar 60º,

constatou-se fratura tipo V do

processo palmar medial da terceira

falange, secundária à osteomielite

devido a desvitalização dérmica

causada pela laceração coronária.

Evolução do Quadro

Efetuou-se o debridamento

cirúrgico, notando a presença

de secreção fétida e necrose do

fragmento da terceira falange

sequestrado, no qual foi

removido.

Evolução do Quadro Conclusão

Após uma semana observou-

se granulação na região da

terceira falange e crescimento

do casco. Destaca-se,

portanto, a relevância do

monitoramento da integridade

da terceira falange durante a

recuperação de animais

acometidos por feridas na

coroa do casco.

Figura 1. Membros torácicos

lesionados após acidente

com placa de trânsito.

Figura 2. Ferida da coroa do

casco na região medial do

membro torácico direito.

Figura 3. Projeção

radiográfica dorso-palmar

60º da terceira falange do

membro torácico direito.

Figura 4. Fragmentos retirados durante o

debridamento cirúrgico da terceira falange .

FRATURA TIPO V DE TERCEIRA FALANGE EM 

EQUINO - RELATO DE CASO.

Type V fracture of third phalanx in equine -

case report.

Figura 5. Membro torácico direito

após procedimento cirúrgico.

Abstract

Figura 6. Casco do membro

torácico direito após a alta

médica.
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 GESTAÇÃO GEMELAR EM EQUINOS - RELATO DE CASO 

Mariana M. F. Arantes¹, Gabriela O. Deritti¹, Laura M. Lovo¹, 

Mazurquiedisk N. R. Junior¹, Simone B. Martinez¹, Lucas F. Pereira², Vitor 
F. Casas², Victor H. S. Paula³. 

 ¹Aprimorando(a) em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela Universidade de Franca (UNIFRAN) 

² Docente do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Franca (UNIFRAN) 

³Graduando em medicina veterinária pela Universidade de Franca (UNIFRAN) 

Email: marianamarantes.vet@gmail.com 

Twin pregnancy in horses is often due to multiple 

ovulations, and can be diagnosed by ultrasound 

examination. Multiple pregnancy in mares should be 

avoided, as it is associated with a high incidence of 

abortions and the birth of premature or unborn foals 

with reduced survival. Prior diagnosis makes it possible 

to prevent possible complications when necessary. The 

report describes some of the problems that may be 

observed in cases of twin pregnancies in this species, 

where, after natural breeding and without professional 

monitoring, he obtained two offspring, one of whom 

died and the other with angular deviation. 

Um equino, fêmea, de dezesseis anos de idade, raça 

Quarto-de-Milha, pesando 480 Kg , foi fertilizada por 

monta natural com equino macho de 8 anos, da raça 

Quarto-de-Milha e peso de 400 Kg. A fertilização e a 

gestação ocorreu sem acompanhamento médico 

veterinário e sem utilização de indutores de ovulação, 

somente após o parto foi observado que tratava-se de 

gestação gemelar. A égua pariu duas potras, sendo a 

primeira encontrada a cem metros de distância da 

segunda e horas após o parto. Após o nascimento, as 

conceptas apresentavam-se bem desenvolvidas, porém 

uma delas possuía desvio angular flexural por 

hiperextensão nos quatro membros, com maior 

gravidade nos membros posteriores (figura 1). Doze 

horas após o parto, administrou-se 5 ml de ocitocina 

intravenosa na égua, com intuito de aumentar a 

produção de leite, fato este que, provavelmente  foi 

responsável por desencadear um quadro de síndrome 

cólica na égua. Com o desconforto abdominal, realizou-

se tratamento clínico com analgésico e fluidoterapia na 

quantidade de 20 litros de solução Ringer com Lactato, 

instituído por médico veterinário. As potras 

apresentavam-se hígidas, com presença de reflexo de 

sucção, porém 36 horas após o nascimento, uma das 

potras apresentou-se debilitada, em decúbito lateral, 

sem conseguir ficar em posição quadrupedal. 

Novamente solicitado atendimento veterinário, e após 

avaliação clinica, optou-se pela eutanásia desta 

progênie. A potra sobrevivente recuperou-se dos 

problemas de desvios angulares, atualmente encontra-

se com quatro anos de idade, porém apresenta baixa 

estatura, o que demostra desenvolvimento corpóreo 

inferior ao esperado (figura 2). 

.  

Fonte: Arquivo Pessoal. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que se faz necessário o acompanhamento 

do ciclo estral e gestação das éguas em todas as 

etapas a fim de diagnosticar múltiplas ovulações e/ou 

reduzir uma das vesículas entre o 12º e 15º dia de 

gestação, evitando assim gestações gemelares, que se 

tornam prejuízo aos criadores, devido ao alto 

percentual de abortamento ou nascimento de potros 

prematuros, com dificuldade de desenvolvimento. 

 

RELATO DE CASO 

ABSTRACT 
Figura 1 – Potra de pelagem alazã apresentando 

desvio flexural nos quatro membros, com maior 

severidade nos membros posteriores. 

Figura 2 – Potra sobrevivente, com 3 anos de idade 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Follicular aspiration in horses (OPU - ovum pick up) is a 

reproductive biotechnology that has been gaining 

ground in recent years. Indicated in cases of infertile or 

subfertile animals. Precautions are necessary to avoid 

complications, such as mild to moderate bleeding that 

can occur from the abdominal cavity or the vagina. The 

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

breeding Brazilian equestrian horse (BH), who was 

referred to the Veterinary Hospital and died after five 

days of OPU. 

Um equino, fêmea, raça Brasileiro de Hipismo, pesando 

560 kg foi encaminhada para Hospital Veterinário da 

Universidade de Franca (UNIFRAN) apresentando 

sinais de desconforto abdominal após procedimento de 

aspiração folicular. No exame físico, frequência cardíaca 

de 50 batimentos minuto, frequência respiratória de 24 

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

de preenchimento capilar de 4 segundos e mucosas 

normocoradas. Na palpação retal, foi observado 

aumento de volume de consistência firme no antímero 

direito próximo à região do corno uterino do lado 

correspondente. Os exames laboratoriais demonstraram 

o hematócrito dentro da normalidade, trombocitose, 

neutrofilia, discreta hipoalbuminemia e hipoglobulinemia. 

A ultrassonografia transretal pemitiu evidenciar 

hematoma na região dorsal do útero.  

O histórico de aspiração folicular seguido de intenso 

desconforto abdominal associado a exames 

complementares supostamente direcionaram o 

diagnóstico de hemorragia uterina. O tratamento clínico 

foi instituído com ácido tranexâmico durante 5 dias 

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

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

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

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

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

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

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

complexos vitamínicos (500ml a cada 24 horas) durante 

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

consecutivos.  

CONCLUSÕES 

Complicações decorrentes de OPU em equinos são 

graves, o procedimento deve ser realizado por pessoas 

capacitadas, equipamentos calibrados e materiais 

apropriados.   

 

RELATO DE CASO 

ABSTRACT 
No segundo dia o animal manifestou queda de 

hematócrito, e no dia posterior oscilações na 

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

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

taquicardia (60 bpm), mucosas ictéricas com 

presença de petéquias e evolução para congestão, 

dor abdominal e diminuição da motilidade 

O líquido peritoneal apresentava-se de coloração 

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

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

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

mesmo dia, o animal veio a óbito. 

Na necropsia evidenciou-se petéquias em amplo 

segmento intestinal e na mucosa vaginal, cérvix 

com presença de perfuração e ovários contendo 

hemorragia na região da cápsula, córtex e medula, 

hematoma na região dorsal do útero se estendendo 

desde a porção renal até a entrada da pelve.    

Figura 1 -  Hematoma retro peritoneal em 

região dorsal do útero. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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RELATO DE CASO

A hérnia incisional é uma complicação pós-

cirúrgica. O tratamento cirúrgico é indicado,

sendo a laparoscopia uma opção menos

invasiva e com bons resultados. Um equino,

macho, raça Brasileiro de Hipismo, 13 anos,

415 kg, apresentou uma hérnia incisional após

cirurgia de laparotomia exploratória. A hérnia

surgiu aos 14 dias de pós-operatório

decorrente de uma infecção incisional, e após

seis meses foi encaminhado para hernioplastia.

À palpação o animal não apresentava dor ou

sinais de inflamação, e a hérnia possuía 20 cm

de diâmetro.

Figura 1 – hérnia incisional (em destaque) antes do

procedimento de hernioplastia.

O animal foi submetido a anestesia geral.

Realizou-se uma incisão próxima ao xifoide,

para introdução de single port; o abdômen foi

inflado com gás CO2 (12mmHg), e a mesa

cirúrgica foi elevada caudalmente para

deslocar os órgãos cranialmente, facilitando o

procedimento laparoscópico. A tela foi

introduzida pela incisão do single port e

ancorada à musculatura utilizando fio

polipropileno 2 seguindo pontos de marcação

previamente realizados no implante, cobrindo

o defeito na musculatura abdominal. O animal

apresentou dor nas primeiras 24-72 horas pós-

cirúrgicas, sendo responsivo a analgesia

instituída. Recebeu alta após 18 dias de

internamento, e foi recomendado o uso de

cinta de compressão até cicatrização da ferida

A redução da hérnia apresentou bom resultado

estético após cinco meses. A hernioplastia por

laparoscopia é pouco relatada na medicina

equina, porém neste caso se mostrou eficaz na

redução de hérnias incisionais.

Figura 2 – animal após a correção da hérnia incisional.

ABSTRACT

Incisional hernia can be a consequence of abdominal

surgeries. Surgical treatment is indicated, and

laparoscopy is a less invasive option with good

results. A horse, male, Brasileiro de Hipismo breed,

13 years old, 415kg, presented an incisional hernia

after exploratory laparotomy surgery. The hernia

appeared 14 days after the surgery, due to an

incisional infection, and after six months he was

referred for hernioplasty. During palpation, the animal

did not present pain or other sign of inflammation,

and the hernia measured approximately 20 cm in

diameter. The animal was submitted to general

anesthesia in dorsal decubitus. An incision was made

in close to the xiphoid to introduce a single port; the

abdomen was inflated with CO2 gas (12mmHg) and

the operating table was tilted in order to displace the

organs cranially, facilitating the laparoscopic

procedure The mesh was introduced through the

single port incision and anchored to the musculature,

using polypropylene 2 following the marking points

previously performed on the implant, covering the

defect in the abdominal musculature. The animal

showed pain responsive to the instituted analgesia in

the first 24-72 hours after surgery. The discharged

was after 18 days of hospitalization, and it was

recommended to use a compression brace until the

wound healed. The hernia reduction showed a good

aesthetic result after five months. Laparoscopic

hernioplasty is poorly described in equine medicine,

but in the present case it has been shown to be

effective in reducing incisional hernias.
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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.
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ABSTRACT

Strongyloidiasis causes gastrointestinal disorders mainly affecting

the small intestine, and can culminate in the death of foals.

Transmission occurs through the placental route, ingestion of

colostrum and milk. Due to the importance of this disease, a case

of Strongyloides westeri infection was described in this study, in a

horse with 25 days of life. The animal had liquid diarrhea, yellow

in color with a foul odor and hyperthermia for two days. Among

the findings of laboratory tests, normochromic microcytic anemia

was found in the erythrogram, even though the animal was

dehydrated. In the leukogram, the global leukometry was within

the reference value, but there was neutrophilia, lymphopenia,

monocytosis, and hyperfibrinogenemia. In the parasitological

examination of feces a large number of Strongyloides eggs were

detected, both in the mother and in the foal. Stool culture identified

the presence of Escherichia coli, secondary to villous injury. The

antimicrobial sensitivity test revealed sensitivity to sulfa and

trimethoprim, which in this case were the antimicrobials of choice

for treatment. The animal was wormed with a combination of

praziquantel and ivermectin, received transfusion of hyperimmune

plasma, intravenous hydration of lactated ringer, antipyretic,

probiotic, activated carbon, hematopoietic supplementation and

antispasmodic. The patient responded well to the established

therapeutic protocol and after four days he was reestablished.

Infection with Strongyloides westeri, a common nematode in foals,

is of great importance due to high mortality associated with clinical

manifestations, that is why prophylaxis is necessary, performing

the animals' deworming periodically.
KEYWORDS: equine, strongyloidiasis, parasite, gastrointestinal

INTRODUÇÃO 

RELATO DE CASO  

 RESULTADOS:

 Hemograma: -Anemia microcítica normocrômica;

-Neutrofilia; linfopenia e monocitose,

trombocitose e hiperfibrinogenemia.

 Parasitológico de fezes: positivo para ovos de Strongyloides.

 Na cultura bacteriana: positivo para Escherichia coli.

 Antibiograma: sensível à sulfa e trimetropim.

 TRATAMENTO 

 Vermifugação – Praziquantel e Ivermectina;

 Antibiótico: sulfa e trimetropim;

 Transfusão de plasma hiperimune;

 Antitérmico, Probiótico, carvão ativado, suplementação 

hematopoiética e antiespasmódico. 

Figura 1: Potro, Quarto de milha, com 25 dias em tratamento de Estrongiloidíase. A)

Realização do tratamento e acompanhamento intensivo, B) Animal em decúbito esterno-

lateral em recuperação no piquete, C) Potro mais ativo, com apetite, rmamando sem auxílio,

na mãe e D) Potro recuperado no dia da alta médica.

Fonte: Arquivo do autor.

CONCLUSÃO  
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ESTRONGILOIDÍASE Distúrbios gastrointestinais 

Transmissão

Placentária 

Colostro 

Leite 

Diarreia aguda

Desidratação 

Anorexia 

Apatia 

Perda de peso 

Alterações 
metabólicas  

Achados clínicos:

-Apatia;

-Desidratação;

-Escore corporal II;

-Febre (39,3ºC );

-Hipermotilidade intestinal; 

-Diarreia líquida de coloração 

amarelada com odor fétido.

Exames Complementares:

-Hemograma com 

fibrinogênio;

-Parasitológico de fezes;

-Cultura bacteriana;

-Antibiograma.

Potro, Quarto de Milha, 25 dias de idade.

A B

C D

Animal recuperado no quarto dia de tratamento

A infecção por Strongyloides westeri, nematoide frequente em

potros, tem grande importância devido à alta mortalidade

associada às manifestações clínicas, por isso torna-se necessário a

profilaxia, realizando a vermifugação dos animais periodicamente.

A B

C D

INFECÇÃO POR Strongyloides westeri EM POTRO - RELATO DE CASO

30



INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM EQUINO 

ASSOCIADA À LEPTOSPIROSE 
Acute renal failure in horses associated with leptospirosis 

 
  

Julia Z. Berlingeri¹, Maurício T. Iozzi¹, Beatriz E. Oliveira¹, Lucas A. 

Catananti¹, Daniela J. de Queiroz², José C. Lacerda Neto¹ 
1 FCAV- Unesp/ Jaboticabal 

²Centro Universitário Barão de Mauá 

juliazitti@hotmail.com 
 

ABSTRACT: Acute renal failure (ARF) is characterized by an 

abrupt decrease in the glomerular filtration rate, with 

increased urea and creatinine serum levels, hydroelectrolytic 

and basic acids imbalances. This report aims to describe the 

case of a horse with acute renal failure associated with 

leptospirosis. The animal was admitted to the “Governador 

Laudo Natel” Veterinary Hospital with polyuria accompanied 

by progressive weight loss and hyporexia.   

Keywords: azotemia, creatinine, urinalysis 
 
INTRODUÇÃO  

A leptospirose é uma enfermidade de grande importância na 

saúde pública com distribuição mundial, causada pela 

bactéria Leptospira sp. e, em equinos, pode induzir 

alterações clínicas e hematológicas, podendo ser nefrotóxica 

(ELLIS, 1994).  
 

RELATO DE CASO  

Um equino, foi encaminhado com queixa de poliúria 

acompanhada de emagrecimento progressivo e hiporexia, 

evoluindo a 10 dias. Ao exame o animal encontrava-se 

levemente desidratado, com mucosas congestas e 

hiporexia, porém bastante alerta. Exames laboratoriais de 

sangue evidenciaram aumentos importantes de ureia (114 

mg/dL) e creatinina (7,15 mg/dL), além de alterações na 

urinálise (Tabela 1). Solicitou-se sorologia para leptospirose 

que apresentou resultado positivo para Leptospira sp. 

sorovares Grippotyphosa e Icterohaemorrhagiae (titulação 

1:400 e 1:200 respectivamente). 

 

 

Institui-se tratamento com fluidoterapia intravenosa com 

solução de ringer simples nos primeiros 4 dias, diminuindo 

progressivamente nos demais dias, por 12 dias e 

furosemida (1 mg/kg, a cada 12 horas durante os primeiros 

7 dias seguida de 0,5 mg/kg, a cada 12 horas, por mais 5 

dias), além de tratamento para leptospirose (duas 

administrações de estreptomicina, 25 mg/kg, IM, com 

intervalo de 24 horas). Após 1 dia de tratamento observou-

se diminuição significativa na concentração de creatinina 

(4,67 mg/dL) permanecendo, porém, acima do normal. Ureia 

normalizou 4 dias após o início do tratamento (44 mg/dL) e 

creatinina após 6 dias (1,53 mg/dL). A alta médica ocorreu 

após 18 dias da admissão com remissão completa dos 

sinais clínicos e normalização de exames laboratoriais. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

No presente caso atribuiu-se a leptospirose como causa da 

IRA. De acordo com Divers et al. (2019), na América do 

Norte, Leptospira Pomona é causa, apesar de infrequente, de 

IRA em equinos e, aborto, doença neonatal, uveíte e IRA são 

as síndromes clínicas mais comuns causadas por esse 

sorovar e por outros, como Grippotyphosa, o qual foi 

encontrado no presente relato. 

Visto que, quando estabelecida, a IRA frequentemente 

depende de tratamento suporte com fluidoterapia intensa, por 

se tratar de uma afecção de prognóstico reservado, sua 

prevenção é de extrema importância. No presente relato o 

animal teve uma boa resposta ao tratamento e obteve alta 

após 18 dias. 
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Característica    27/02/2020    28/02/2020 09/03/2020 

COR  palha Amarelo claro Amarelo 

ODOR  suigeneres suigeneres suigeneres 

ASP límpido límpido turvo 

DENSIDADE  1,010 1,010 1,015 

VOLUME (ml) 10,0 10,0 10 

REAÇÃO (ph) 6,0 6,0 8,0 

PROTEINA neg neg traços 

GLICOSE pos++ pos++ neg 

CORPOS CETONICOS neg neg neg 

BILIRRUBINA neg neg neg 

NITRITO neg neg neg 

SANGUE OCULTO neg neg neg 

ÁCIDO ASCÓRBICO Pos+ neg neg 

LEUCÓCITOS raros raros raros 

HEMÁCIAS raros ausente raros 

BACTÉRIAS ausente ausente raros 

ESPERMATOZÓIDE ausente ausente ausente 

MUCO  ausente presente ausente 

CÉLULAS  Transicionais(raras) 

Escamosas (raras) 

Transicionais(++) 

Escamosas (+) 

Transicionais(raro) 

Escamosas (raro) 

CILINDROS - Granulosos Grosseiros 

(raros) 

ausente 

CRISTAIS - Carbonato de cálcio (+) Fosfatos Amorfos 

(++++) 

Tabela 1. Urinálises de equino com leptospirose, apresentando insuficiência renal, no dia da admissão (27/02/2020) e dias 

subsequentes, evidenciando hipostenúria, proteinúria discreta, glicosúria e cilindrúria discreta.  
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Resumo

Casos de intoxicação por amitraz acabam sendo relativamente comuns em equinos, pelo custo relativamente barato e uso

frequente na espécie bovina. O amitraz é um acaricida, do grupo das formamidinas, sendo indicado para o controle de carrapatos,

mas contraindicado para equinos. Os efeitos observados nos quadros de intoxicação se da pela ação nos receptores α2-

adrenérgicos do sistema nervoso autônomo. Equinos parecem ter menor capacidade de biotransformação da droga, levando a

uma maior sensibilidade, com efeitos intensos e prolongados. Um equino, macho castrado, com sete anos, apresentou sinais de

desconforto abdominal e sedação cerca de 24 horas após ser banhado com Triatox®. O animal foi encaminhado ao Centro

Medico de Cavalos, em Varginha- MG, após 48 horas da aspersão. Ao dar entrada no hospital o animal apresentava-se com sinais

de sedação, desidratação e alças intestinas com gás e conteúdo de consistência firme em cólon maior à palpação retal, FR 60

bpm, FR 32 mrp e hipomotilidade em todos os quadrantes. Foi realizada sondagem nasogástrica e banho com água e sabão.

Iniciou-se então a terapia suporte com fluidoterapia endovenosa e enteral, cálcio, sedacol, vitamina c, escopolamina e dipirona,

omeprazol, ruminol®, leite de magnésio e vaselina liquida. O animal apresentou melhora em menos 12 horas após o início do

tratamento, voltando a defecar, não apresentando mais desconforto e a ter uma atitude normal em cerca de 24 horas desde a

admissão ao hospital e recebendo alta em dois dias de internação.

Palavras – Chaves: Abdomen agudo; Amitraz; Intoxicação.

Abstract

Cases of amitraz intoxication turn out to be relatively common in horses, due to the relatively inexpensive custom AND frequent

use in bovines. Amitraz is an acaricide, of the group of formamidines, being indicated for the control of ticks, but is

contraindicated for horses. The effects observed in the cases of intoxication are due to the action on the α2-adrenergic receptors

of the autonomic nervous system. Horses appear have a lower biotransformation capacity of this drug, leading to greater

sensitivity, witch intense and prolonged effects. A seven-year-old male, castrated, showed signs of abdominal discomfort and

sedation about 24 hours after being bathed with Triatox®. The animal was sent to the Centro Médico de Cavalos, in Varginha-

MG, after 48 hours of sprinkling.Upon admission to the hospital, the animal presented signs of sedation, dehydration and

intestinal loops with gas and a firm consistency content in the larger colon at rectal palpation, fc 60 bpm, FR 32 mrp,

hypomotility in all quadrants. Nasogastric intubation and bath with soap and water were performed. Then, support therapy was

started with intravenous and enteral fluid therapy, calcium, sedacol®, vitamin C, scopolamine and dipyrone, omeprazole,

ruminol®, magnesium sulfate and mineral oil.The animal shows improvement in less 12 hours after the beginning of the

treatment, returning to defecate and no have more discomfort, and came back with a normal attitude in about 24 hours since

admission to the hospital and being discharged in two days of hospitalization.

Keywords: Acute abdomen; Amitraz; Intoxication.

Imagens

Legenda: 01) Esquema do mecanismos de ação do amitraz;.

Fonte: https://pt.slideshare.net/MauroCunhaXavierPint/aula-sna-

farmacologia-adrenrgica-simpatomimticos-e-simpatolticos.

01 02

Legenda: 02) Animal relatado apresentando 

distensão abdominal.

Fonte: Arquivo pessoal.
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RESUMO

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário Equicenter, paciente equino, da raça Puro-Sangue Inglês, macho, 130kg, 30 dias de

idade, apresentando desconforto abdominal com suspeita de intussuscepção. O animal apresentava quadro de dor grave e diarreia

sanguinolenta, além de quadro de disfagia com retorno de conteúdo estomacal em esôfago e nas narinas. Foi realizada a sondagem

nasogástrica observando-se grande quantidade de conteúdo com característica de leite azedo e presença de endoparasitas

sugestivos de Parascaris equorum. Ao exame de ultrassonografia abdominal, foi possível identificar alça intestinal com “loop”

onde o conteúdo era sugestivo da presença de segmento de outra alça, formando imagem ultrassonográfica de “bull’s eye” (Figura

1), característica de intussuscepção. O animal foi encaminhado para realização de procedimento cirúrgico de celiotomia

exploratória, onde observou-se a presença de intussuscepção jejunojejunal em dois segmentos de alça intestinal, sendo uma

proximal correspondendo a cerca de 40cm de alça envolvida com severo comprometimento vascular (Figura 2) e outra em porção

medial correspondendo a maior extensão de alça acometida, cuja serosa apresentava áreas hemorrágicas (Figura 3). O proprietário

optou pela descontinuação do procedimento e foi realizada a eutanásia do paciente. Apesar do prognóstico de intussuscepções

jejunojejunais com intervenção cirúrgica ser considerado bom a reservado, a realização da ressecção do segmento de alça

intestinal seguida pela anastomose não se fez possível neste caso, devido à sua ampla extensão e duplo acometimento do jejuno

inferindo em um prognóstico ruim para o paciente. O controle de endoparasitas se faz necessário para a redução de distúrbios

gastrointestinais em cavalos, inclusive da intussuscepção.

PALAVRAS-CHAVE: equinos, intussuscepção, parasitismo, síndrome cólica

ABSTRACT

It was referred to the Equicenter Veterinary Hospital, an equine patient, Thoroughbred, male, 130kg, 30 days old, presenting

abdominal discomfort with suspicion of intussusception. The animal had severe pain and bloody diarrhea, as well as dysphagia

with return of stomach contents in the esophagus and in the nostrils. Nasogastric intubation was performed, observing a large

amount of content with a characteristic of sour milk and the presence of endoparasites suggestive of Parascaris equorum. With

abdominal ultrasound examination, it was possible to identify an intestinal loop with a "loop" where the content was suggestive of

the presence of a segment of another loop, forming an ultrasound image of "bull's eye“ (Figure 1), a characteristic of

intussusception. The animal was referred for an exploratory celiotomy surgical procedure, where the presence of jejunojejunal

intussusception was observed in two segments of the intestinal loop, one proximal corresponding to about 40 cm of intestine

involved with severe vascular involvement (Figure 2) and the other in medial portion corresponding the largest extension of the

affected intestine, whose serosa had hemorrhagic areas (Figure 3). The owner opted to discontinue the procedure and the patient

was euthanized. Although the prognosis of jejunojejunal intussusceptions with surgical intervention is considered good to

reserved, resection of the intestinal loop segment followed by anastomosis was not possible in this case, due to its wide extension

and double involvement of the jejunum, resulting in a poor prognosis for the patient. The control of endoparasites is necessary to

reduce gastrointestinal disorders in horses, including intussusception.

KEYWORDS: colic syndrome, equine, intussusception, parasitism

FIGURA 1 – Imagem obtida durante exame ultras-

sonográfico do paciente. FIGURE 1 – Image obtained

during ultrasound examination of the patient.

FIGURA 2 – Identificação da intussuscepção

jejunojejunal durante o procedimento cirúrgico.

FIGURE 2 – Identification of jejunojejunal

intussusception during the surgical procedure.

FIGURA 2 – Comprometimento vascular e áreas hemorrágicas

em segmentos do jejuno. FIGURE 2 – Vascular involvement and

hemorrhagic areas in segments of the jejunum.
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ABSTRACT

The use of non-steroidal anti-inflammatory

drugs (NSAIDS) in doses above the

recommended or their prolonged use, result in

adverse effects such as gastrointestinal

disorders in horses, which can lead to

endotoxemic processes. Laminitis is an

affection of the locomotor apparatus of horses

that consists of the structural failure of the

hoof blades, caused by sequelae of other

diseases. A Mangalarga Marchador horse,

female, 3 years old, who showed signs of

abdominal discomfort and tachypnea after

presentation in the race was attended at

Clínica do Rancho, in Camacarí, BA.

According to the clinical history, the animal

was being medicated with an overdose of

flunixin associated with phenylbutazone to

treat a lameness.

RESUMO

A utilização de anti-inflamatórios não

esteroidais (AINES) em doses acima do

recomendado ou seu uso prolongado,

resultam em efeitos adversos, como distúrbios

gastrointestinais nos equinos, podendo levar à

processos endotoxêmicos. A laminite é uma

afecção do aparelho locomotor de equinos

que consiste na falha estrutural das lâminas

do casco, ocasionada por sequelas de outras

doenças.

Foi atendido na Clínica do Rancho, em

Camacarí, BA, um equino, Mangalarga

Marchador, fêmea, 3 anos, que apresentou

taquipneia e intensa sudorese logo após

apresentação em prova.

O histórico clínico era de associação de

Flunixina Meglumina e Fenilbutazona em

superdosagem, 10 ml cada, por 10 dias, para

tratamento de uma claudicação. Na

avaliação apresentou alterações clínicas

características da síndrome da resposta

inflamatória sistêmica (SIRS) e também

alterações em motilidade intestinal.

A terapia de escolha foi conservativa, com a

utilização de antimicrobianos, protetores de

mucosa gástrica e fluidoterapia parenteral de

suporte.

Houve evolução positiva no quadro clínico

geral. Após 12 horas do internamento

apresentou alteração moderada de pulso

digital dos membros anteriores, e adotou

postura antialgica. Foi iniciado protocolo

para laminite, com crioterapia, nos cascos,

por 48 horas. E uso de anti-inflamatório

seletivo de COX-2 e vasodilatador. Com

base no exame radiográfico, foi adotada a

utilização de órtese ortopédica com tamanco

de madeira e palmilha de silicone, com

ajuste no ponto de “breakover”. Além disso,

foi acrescido a administração de suplemento

à base de biotina. Após o manejo no casco,

associada à terapia adotada, ocorreu

significativa melhora no conforto do

andamento da paciente e obteve alta após 40

dias.
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Neste relato um equino, fêmea, Paint Horse, atleta de vaquejada apresentou queda de desempenho, febre 

intermitente, secreção nasal purulenta, ruídos respiratórios e dificuldade de locomoção. Na avaliação 

ultrassonográfica apresentou derrame pleural, bilateral, na região do 5º espaço intercostal, concluindo o 

diagnostico de pleuropneumonia. Para o tratamento foi realizada a toracocentese, no lado esquerdo, com colocação 

de sonda de Foley, nº18, para a drenagem da secreção e posterior lavagem. No primeiro dia foram drenados 20 litros 

de liquido amarelo-alaranjado, com presença de fibrina, e a lavagem com 32 litros de solução ringer com lactato 

(RL). No segundo dia, foram drenados 10 litros de secreção amarelada, com quantidade reduzida de fibrina e a 

lavagem com 16 litros de RL. Após a segunda lavagem a sonda foi retirada, e a pele foi suturada com fio Nylon 0.  

Foi instituído protocolo terapêutico com Ceftiofur 2,2mg/kg/IM/BID/ 10 dias, Gentamicina 8 mg/kg/IV/SID, seguida de 

6,6 mg/kg/IV/SID/4 dias, Penicilina Potássica 22000 UI/kg/IV/QID/ 7 dias, Firocoxib 0,3mg/kg/IV/BID/ 3 dias, seguido de 

0,1mg/kg/VO/30 dias, Clembuterol gel 0,8 mcg/kg/VO/BID/1 litro, N Acetilcisteína gel 10mg/kg/VO/BID/1 litro. Foi 

iniciada também a crioterapia, nos cascos, durante 72 horas. Recebeu Dimetilsulfóxido, 1 litro/solução a 

10%/IV/BID/5 dias, Pentoxifilina 10mg/kg/VO/BID/30 dias. Os exames sanguíneos mostraram ainda leucocitose, por 

neutrofilia. Foi iniciada Enrofloxacina 5mg/kg/IV/SID/7 dias. A paciente seguiu monitorada, com avaliações 

ultrassonográficas diárias e houve redução da secreção acumulada, bilateral, e melhora geral do quadro 

respiratório. Mesmo com todo protocolo preventivo, a paciente desenvolveu laminite. Com boa evolução recebeu 

alta após 25 dias de internamento. 

LAVAGEM PLEURAL EM CAVALO COM 

PLEUROPNEUMONIA: RELATO DE 

CASO 

Lavage of the pleural cavity in horse affected with pleuropneumonia: Case Report  

In this report, an equine, female, Paint Horse, “vaquejada” athlete showed decreased performance, intermittent fever, purulent nasal 

discharge, breathing noises and difficulty in locomotion. In the ultrasound evaluation, she presented bilateral pleural effusion in the 

region of the 5th intercostal space and pleuropneumonia was diagnosed. Thoracocentesis was performed on the left side with the 

placement of a 18 Fr latex Foley catheter for drainage of secretion and subsequent lavage. On the first day, 20 liters of yellow-orange 

liquid with fibrin were drained and washed with 32 liters of lactated ringer's solution (LR). On the second day, 10 liters of yellowish 

secretion were drained with a reduced amount of fibrin and washed with 16 liters of LR. After the second wash, the probe was removed 

and the skin was sutured with Nylon 0. A therapeutic protocol was instituted with Ceftiofur 2.2 mg/kg/IM/BID/10 days, Gentamicin 8 

mg/kg/IV/SID, followed by 6.6 mg/kg/IV/SID/4 days, Potassium Penicillin 22000 IU/kg/IV/QID/7 days, Firocoxib 0.3mg/kg/IV/BID/3 days, 

followed by 0.1mg/kg/VO/30 days, Clembuterol gel 0.8 mcg/kg/VO/BID/1 liter, N Acetylcysteine gel 10mg/kg/VO/BID/1 liter. Cryotherapy 

was started on the hooves for 72 hours. Also, Dimethylsulfoxide, 1 liter/10% solution/IV/BID/5 days and Pentoxifylline 10mg/kg/VO/BID/30 

days were administered. Blood tests still showed leukocytosis due to neutrophilia, so Enrofloxacin 5mg/kg/IV/SID/7 days was started. 

The patient was monitored, with daily ultrasound assessments and there was a reduction in the accumulated secretion bilaterally, and 

general improvement of the respiratory condition. Even with the preventive protocol, the patient developed laminitis. Due to her good 

evolution, she was discharged after 25 days of hospitalization. 

 Ultrassonografia : Derrame pleural esquerdo e direito.                                    Toracocentese 
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ABSTRACT
Melanoma is a neoplasm that results in changes in melanocytes, commonly seen in horses, representing 5-14% of skin lesions. Therefore,
this study aims to report a case of malignant melanoma in a mixed-breed horse with a history of apathy and progressive weight loss. He
was attended in the sector of the Medical and Surgical Clinic of Large Animals of the Clinical School of Veterinary Medicine of Cesmac, a
male, mixed breed, with creamy coat, with 8 years of age, presenting an ulcerated tumor mass, with about 7 centimeters in diameter, in
the rostral portion of the left antimere of the head. Fine needle aspiration puncture, blood collection for complete blood count and renal
function tests and biopsy of the fragments were performed. In the cytology of the material obtained by PAAF, a large amount of round or
slightly elongated cells of different sizes and with a variable amount of dark green granules in the cytoplasm (melanin) was observed. In
the histopathological description, an intense proliferation of neoplastic cells with marked pleomorphism was observed, obtaining the
morphological diagnosis of malignant melanoma, or more precisely, melanocytic nevus, because it occurred in a young horse in the form.
Malignant melanoma is a neoplasm of great importance, as it is an aggressive neoplasm and its treatment protocol is not fully effective, in
cases of high degree of malignancy, associated with the fact of its invasive character. After confirming the diagnosis, the owner chose to
keep the animal on the property, even though he knew of its low survival percentage.

Melanoma é uma neoplasia que resultam em

alterações nos melanócitos, comumente

observado em equinos, representando 5-14% das

lesões cutâneas

O presente trabalho tem como objetivo relatar um

caso de melanoma maligno em equino mestiço

com histórico de apatia e perda de peso

progressivo.

O melanoma maligno é uma neoplasia que possui

grande importância, pois é uma neoplasia agressiva e

seu protocolo de tratamento não é totalmente eficaz, em

casos de alto grau de malignidade, associando-se ao

fato do seu caráter invasivo. Após a confirmação do

diagnóstico, o proprietário optou por manter o animal na

propriedade, mesmo sabendo da baixa porcentagem de

sobrevivência do mesmo.

MELANOMA MALIGNO EM EQUINO MESTIÇO PERTENCENTE 

AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ALAGOAS: 
RELATO DE CASO 

Imagem 1: Paciente no momento da chega a clinica

RELATO DE CASO 

Foi atendido no setor da Clínica Médica e Cirúrgica

de Grandes Animais da Clínica Escola de Medicina

veterinária do Cesmac, um equino, macho, sem

raça definida, de pelagem cremela, com 8 anos de

idade, apresentando uma massa tumoral ulcerada,

com cerca de 7 centímetros de diâmetro, na

porção rostral do antímero esquerdo da cabeça ().

Foi realizada punção aspirativa por agulha fina,

coleta de sangue para hemograma e provas de

função renal e biópsia dos fragmentos. Na citologia

do material obtido por PAAF, foi observada grande

quantidade de células redondas ou levemente

alongadas, de diferentes tamanhos e com variável

quantidade de grânulos verde-escuros no

citoplasma (melanina). Na descrição do

histopatológico observou-se intensa proliferação

de células neoplásicas com acentuado

pleomorfismo, obtendo o diagnóstico morfológico

de melanoma maligno, ou mais precisamente,

nevo melanocítico, por ter ocorrido em um equino

jovem sob a forma.

A B C

Imagem 2 : (A) Neoformação na região do músculo masseter, do antímero esquerdo do animal. (B)

Tricotomia, antissepsia e ressecção da neoformação para realização de biópsia. (C) Região acometida após

a ressecção

Imagem 3: Fragmento retirado
Imagem 4: Curativo após a

retirada do fragmento

Fonte: Arquivo do relato.

Fonte: Arquivo do relato.

Fonte: Arquivo do relato. Fonte: Arquivo do relato.
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ABSTRACT: Necrotizing myositis is a soft tissues infection caused 

by bacteria of the genus Clostridium, it can occur due to different 

causes and, in the present report, it occurred due to flunixin 

meglumine intramuscular administration. In addition to necrotizing 

myositis, the reported animal also presented dry gangrene, with 

devitalization of the dermal tissue and its surroundings. Treatment 

with placement of drains for washing the wound and antibiotic 

therapy proved to be effective and complete recovery occurred 

after six months. 

KEYWORDS: Clostridium, equine, flunixin meglumine 

INTRODUÇÃO  

A gangrena é caracterizada pela necrose de uma área do corpo 

por falta de circulação, lesão ou infecção, sendo que o tecido se 
esgota de oxigênio e morre (Mahesh, et al., 2015).   

 
RELATO DE CASO  

Foi atendido uma égua, Mangalarga, de 1,5 anos de idade, 

apresentando ferida em membro pélvico esquerdo, na região 

glútea, com porção de tecido desvitalizado e solto da musculatura. 

Na anamnese foi relatada administração de uma dose de flunixina 

meglumina, IM, utilizando agulha hipodérmica. A ferida apresentava 

aspecto compatível com gangrena seca e havia necrose da 

musculatura. Havia também pequena descontinuidade de pele com 

presença de miíase e exsudato purulento. Cranialmente à ferida, a 

palpação revelava crepitação e pontos de flutuação, estendendo-se 

por toda região lombar e pré escapular. Estendia-se também 

distalmente em direção à face lateral da coxa. Realizou-se ampla 

tricotomia ao redor da ferida, lavagem com iodo degermante 1% e 

retirada manual das larvas. Na sequência realizou-se exame 

ultrassonográfico da região lombar esquerda, onde se identificou 

várias áreas anecoicas sugestivas de acúmulo de gás no tecido 

subcutâneo. Na região lombar direita o exame ultrassonográfico 

não evidenciou alterações. O tratamento constituiu de incisões de 

pele sobre as regiões enfisematosas e retirada de conteúdo 

purulento com uso de cureta cirúrgica. Na sequência sondas de 

Foley foram fixadas nas incisões para servirem de drenos e 

possibilitarem lavagens diárias da ferida. As sondas foram mantidas 

por 10 dias quando foram substituídas por novas, as quais foram 

mantidas por mais 7 dias. Para limpeza diária utilizou-se 3 litros de 

solução iodada a 1%, administrada por meio das sondas, seguida 

por massagem das regiões dorsal e glútea possibilitando 

eliminação da solução juntamente com debris celulares. 

Diariamente realizava-se também limpeza da superfície da ferida 

com iodo degermante e aplicação de pomada repelente feita com 

Tanidil® e Hipoglós®, ao redor da mesma. Por fim aplicava-se 

sobre a ferida pomada antimicrobiana e epitelizante (Vetaglos®). A 

cada curativo realizava-se a remoção da pele necrosada com 

bisturi e da musculatura necrótica que ia se soltando, ilustrado na 

(Figura 1). Para analgesia instituiu-se fenilbutazona (2,2 mg/kg, VO, 

a cada 12 horas, por 15 dias) e para controle da infecção utilizou-se 

metronidazol (15 mg/kg, IV, a cada 12 horas, por 15 dias). 

Administrou-se também omeprazol (4 mg/kg, VO, a cada 24 horas), 

por 30 dias. Após a retirada dos drenos a ferida encontrava-se em 

fase de granulação, sugerindo bom prognóstico, e optou-se por 

finalizar o tratamento na propriedade. Após 4 meses do retorno à 

propriedade houve cicatrização total da ferida e alta médica. 

 

  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

O diagnóstico de gangrena seca foi possível pela análise do aspecto da 

ferida e pelo exame ultrassonográfico e por meio da anamnese 

estabelecer a administração de um anti-inflamatório IM como causa da 

lesão, corroborando Raymundo et al. (2010) que cita injeções como 

causa dessas lesões. De acordo com Teixera e Valberg (2016), para o 

tratamento ser eficaz, a área afetada deve ser aberta por meio de 

incisões, para aeração do local, e drenos devem ser colocados 

permitindo lavagem com soluções antissépticas, como feito no presente 

relato. Conclui-se que nesses casos a prevenção é de suma importância, 

especialmente por tratar-se de quadro grave e com longo período de 

convalescência. Assim deve-se sempre utilizar agulhas e seringas limpas 

e se possível descartáveis para evitar contaminação do sítio de 

administração de fármacos intramusculares. O tratamento instituído, 

apesar de demorado, promoveu completa recuperação do paciente, sem 

quaisquer sequelas do tecido muscular e dérmico.  
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Figura 1. Equino atendido no HV “Governador Laudo Natel” 

apresentando miosite necrotizante e gangrena seca após administração  

intramuscular de flunixina meglumina. Figura  1-A. Imagem fotográfica 

da lesão no momento da admissão. Figura 1-B. Ferida com 5 dias de 

evolução, após ampla tricotomia e lavagem com iodo degermante. 

Figura 1-C. Ferida com 18 dias de evolução com a  presença de 

sondas de Foley e pomada repelente feita com Tanidil® e Hipoglós®.  

Figura 1-D. Ferida com 40 dias de evolução, sendo feita a limpeza 

diariamente e aplicação da pomada antimicrobiana e epitelizante 

Vetaglos®. Figura 1-E.  Imagem fotográfica da lesão após 120 dias do 

tratamento inicial com cicatrização total da ferida.  
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Esophageal obstruction often causes serious disorders

and can compromise the life of horses. Most of the cases

are due to coarse foods or foreign bodies, the rapid

diagnosis and treatment of this condition can

significantly alter its prognosis. The objective of the

work is to report the case of a mare, attended at the

Veterinary Hospital of UNIFRAN with the presence of

food content in the nostrils; difficulty swallowing;

swelling near the throat, diagnosed with esophageal

obstruction. Drug therapy was instituted without success,

the removal of the obstructive material came

through videoesdoscopy, however the appearance of

ulcers in the affected portion, these being the specific

complications cases.

Um equino, fêmea, Mangalarga 345 kg, nove anos de

idade, foi atendido no Hospital Veterinário da

Universidade de Franca, onde o tutor relatou que ao se

alimentar o animal passava a expelir o conteúdo pela

narina, sem capacidade de deglutição. Na avaliação clínica

constatou-se aumento de volume de consistência firme na

região do esôfago próximo a garganta. A sondagem

nasogástrica foi realizada, porém sem sucesso devido à

obstrução, e na endoscopia foi possível identificar

presença de tecido inflamatório exuberante no final do

terço proximal da região cervical, que impediu a

progressão do endoscópio. No exame radiográfico

digitalizado observou presença de conteúdo circular na

região descrita (Figura 1). Como tratamento terapêutico

utilizou-se ocitocina (10UI/animal, QID, IM, por 5

dias), tiocolchicosídeo (1mg/100kg, QID, IM, por 5 dias)

dexametasona (0,2mg/kg, SID, EV, por 5

dias), sulfadoxina e trimetoprim (10mg/kg, SID, EV, por

12 dias), dipirona e hioscina (25mg/kg/EV, QID, por 14

dias), além disso, cloridrato de ranitidina (1,5mg/Kg, EV,

BID) e terapia suporte foi realizada durante todo o período

de terapia. Após quatro dias iniciais ao tratamento clínico

realizou-se exame radiográfico e novamente o

procedimento de endoscopia, sendo possível identificar

uma estrutura circular definida, bem como retirá-la com

auxílio da pinça endoscópica, identificado o fruto

da Acromonia aculeata popularmente conhecido como

coco de macaúba. A terapia clínica foi continuada,

acrescida de sulfadoxina e trimetoprim (333,4mg/Kg, SID,

VO por 20 dias)

e sucralfato (40mg/kg, BID, VO, por 20 dias), todavia o

animal ainda apresentava episódios de engasgos

frequentes. No término de vinte dias, o animal recebeu

alta médica. Dois meses após, o tutor relatava que a égua

apresentava episódios esporádicos de engasgos, então o

animal retornou ao Hospital para nova endoscopia,

havendo resistência esofágica a passagem do endoscópio,

estando o esôfago novamente obstruído. Contudo o

problema foi solucionado com sondagem nasogástrica,

que fez com o que o conteúdo alimentar parado

progredisse para o estomago. No mesmo momento, nova

endoscopia foi realizada e detectou-se úlcera na mucosa

esofágica com presença de edema perilesional. Diante

disso, um novo protocolo terapêutico foi implantado com

dexametasona (0,2mg/kg, SID, EV por 4 dias) após isso

aplicação semanal de triancinolona (0,2mg/kg, IM -

3 semenas), ceftiofur (2,2mg/kg, SID, IM, por 10

dias), gastrozol (1g/57kg, SID, VO, por 30

dias), sulfametoxazol e trimetoprim (333,34mg/kg, BID,

VO, por 30 dias) e suplementos vitamínicos.

Semanalmente o animal foi avaliado por endoscopia,

sendo que na primeira semana observou-se melhora

clínica da região ulcerada, o tratamento estipulado por

trinta dias foi suficiente para que no término deste

período a área ulcerada estivesse reepitelizada e não

houvesse episódios de engasgos.

Figura 1 – Presença de conteúdo circular no exame radiográfico

Fonte: Hospital Veterinário UNIFRAN.

CONCLUSÕES

Diante do exposto, conclui-se que os casos de obstrução

esofágica são considerados emergências e que estes

devem ser diagnosticados e solucionados de forma ágil,

uma vez que comprometem a vida, a saúde e nutrição do

animal afetado. A rápida resolução e o

monitoramento pós-intervenção de obstrução

esofágica confere melhora no prognóstico dos animais e

redução de complicações posteriores.

RELATO DE CASO

ABSTRACT
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PANOSTEÍTE (ENOSTOSE) EM MUAR E ASININO
Panosteitis (enostosis-like lesion) in a mule and a donkey
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O objetivo deste trabalho é descrever dois casos de
claudicações associadas à panosteíte (enostosis-like
lesions) em ossos longos de equídeos (um asinino e um
muar). Um jumento, Pêga, 10 anos e 165 kg, foi
atendido com claudicação em membro pélvico direito
há cinco dias, mantendo o membro suspenso em
determinados períodos (caso 1) e uma mula de três
anos e 310 kg, foi atendida com claudicação em
membro torácico direito e nos membros pélvicos, há
um ano e meio (caso 2). Nenhum histórico de trauma
foi relatado e testes de flexão e analgesia perineural
foram negativos em ambos os casos. Radiografias
ortogonais foram realizadas em tíbias, rádios,
metacarpos e metatarsos. Áreas de esclerose focais em
canal medular foram identificadas em metatarso
esquerdo e tíbias no caso 1 (Fig. 1, A e B) e em ambos
metatarsos principais e rádio direito no caso 2 (Fig. 1,
C-G). Frente aos achados radiográficos e do exame
físico, o diagnóstico de panosteíte foi estabelecido.
Para ambos os casos foram indicados repouso, terapia
anti-inflamatória (caso 1: cetoprofeno, 2,2 mg/kg, IM,
BID; caso 2 fenilbutazona 4,4 mg/kg, VO, SID, ambos
por cinco dias) e retorno gradual as atividades. O
proprietário do animal 1 foi contatado quatro anos
após e referiu ausência de claudicação, desde o mês
seguinte a alta hospitalar e o caso 2 ainda está em
acompanhamento. A panosteíte em muar e asinino
apresentou achados clínicos e por imagem similares
aos descritos em cavalos e outras espécies. O exame
radiográfico foi eficiente no estabelecimento do
diagnóstico. Este é o primeiro relato de panosteíte
acometendo muar ou asinino.

This report of two cases aims to describe lameness
associated with panosteitis (enostosis-like lesions)
affecting Equidae long bones (one asinine and one
mule). A 10-years old donkey, Pêga, 165kg/bw was
admitted at the hospital with history of 5-days
lameness in the right hindlimb, keeping it in suspension
at some moments (case 1). The second case, a 3-years
old mule, 310kg/bw, was admitted with history of
lameness in the right fore and both hind limbs that was
first noted by the owner one and a half years ago (case
2). There was no history of trauma and flexion tests
and nerve blocks were negative in both cases.
Orthogonal radiographs were performed in order to
investigate tibia, radius, third metacarpus and
metatarsus. Focal areas of sclerosis in the medullar
canal were identified in the left third metatarsus and
both tibias in case 1 (Fig. 1, A and B) and in the right
radius and both third metatarsus in case 2 (Fig. 1, C-G).
Considering the radiographic and clinical findings the
diagnosis of panosteitis was established. Stall rest and
NSAIDs (case 1: ketoprophen 2,2 mg/kg, IM, BID; case
2: phenylbutazone 4,4 mg/kg, PO, SID) followed by
progressive return to exercises were indicated for both
cases. The owner of case 1 was approached by phone
four years later and reported that patient has been
lame free since the first month after hospital discharge.
Case 2 is still being monitored. The panosteitis in the
mule and asinine presented clinical and imaging
findings similar to the ones described in horses and
other species. The radiographic examination was
efficient in establishing the diagnosis. This is the first
report of panosteitis affecting a mule or an asinine.

Figura 1. Radiografias exibindo áreas de
esclerose focais em canal medular (setas)
de metatarso (A) e tíbia (B) do caso 1 e
em metatarsos esquerdo (C e D), direito
(E e F)e rádio direito (G) do caso 2.

Figure 1. Radiographs showing focal
areas of sclerosis in the medullar canal
(arrows) in metatarsus (A) and the tibia
(B) of case 1, and in the metatarsus left
(C and D), right (E and F), and right
radius (G) of the case 2.
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ABSTRACT

Electrocardiography provides information about heart rate, heart rate and intracardiac electrical conduction, which can detect cardiac

anomalies and effects caused by physical effort in equestrian activities. The Quarter Horse breed is susceptible to cardiac arrhythmias,

attributed to the high variation of vagal tone in resting conditions and can be considered physiological. The report describes the

electrocardiographic parameters in the frontal flat and apex derivations of 23 Quarter Horses, before (M0) and immediately after (M1) the

equestrian activities of vaquejada. Regarding the frontal plane derivation, significant differences (p <0.05) were observed between the

moments of analysis for the variables P (mV), PR (ms), QRS (ms), R (mV), T- (mV ), T + (mV) and FC (bpm). In the apex base derivation,

the variables P (ms), P (mV), PR (ms), QRS (ms), R (mV), T- (mV), T + (mV) and FC showed statistical significance (p < 0.05) among the

different moments. It was noted the presence of 82.6% (19/23) of sinus rhythm and 17.4% (4/23) of sinus tachycardia before vaquejada,

and 95.6% (22/23) of sinus tachycardia and 4 , 4% (1/23) of sinus rhythm after equestrian activities. The cardiac score was 116.1 ± 15.79ms

at M0 and 99.69 ± 28.3ms at M1, a score below 100ms indicates poor physical conditions, and these animals may suffer some injury due to

fatigue caused by effort. It is concluded that the electrocardiographic parameters of vaquejada horses differ in some aspects in relation to

the duration, amplitude and morphology, when compared to other breeds of horses and other sports activities, and these findings justify

obtaining specific values for the same breed and developed activity.

A eletrocardiografia fornece informações sobre a frequência

cardíaca, o ritmo cardíaco e a condução elétrica intracardíaca,

que podem detectar anomalias cardíacas e efeitos causados por

esforço físico nas atividades equestres. A raça Quarto de Milha é

susceptível a arritmias cardíacas, atribuídas a alta variação de

tônus vagal em condições de repouso podendo ser considerada

fisiológica.

O objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros

eletrocardiográficos dos equinos de vaquejada com intuito de

perceber se o escore físico dos animais tem uma variabilidade

considerável, podendo ou não trazer prejuízo a estes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Conclui-se que os parâmetros eletrocardiográficos de equinos de

vaquejada divergem em alguns aspectos em relação a duração,

amplitude e morfologia, quando comparados à outras raças de

equinos e outras atividades esportivas, e estes achados, justificam

a obtenção de valores específicos para uma mesma raça e

atividade desenvolvida.

PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS EM EQUINOS DA 

RAÇA QUARTO DE MILHA ANTES E APÓS AS ATIVIDADES 

EQUESTRES DE VAQUEJADA

Figura 1: Exame eletrocardiográfico na derivação Plano Frontal, em equino da raça Quarto de

Milha.

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 2: Exame eletrocardiográfico na derivação Base Ápice, em equino da raça Quarto de

Milha.

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 1: Representação dos índices eletrocardiográficos na derivação plano frontal (média ±

desvio-padrão) de equinos antes (M0) e imediatamente após as atividades equestres de

vaquejada (M1).

Figura 3: Traçado eletrocardiográfico na

derivação Plano Frontal.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4: Traçado eletrocardiográfico na

derivação Base Ápice.

Fonte: Dados da pesquisa.

FC = frequência cardíaca, bpm = batimentos por minuto; MS = milissegundo; mV = milivolt.

A presença de letras diferentes na mesma linha expressa a diferença estatística entre os momentos.

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2: Variáveis eletrocardiográficas na derivação base ápice (média ± desvio-padrão) de equinos

antes (M0) e imediatamente após as atividades equestres de vaquejada (M1).

FC = frequência cardíaca, bpm = batimentos por minuto; MS = milissegundo; mV = milivolt.

A presença de letras diferentes na mesma linha expressa a diferença estatística entre os momentos.

Fonte: Dados da pesquisa.

RESULTADOS
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.

ABSTRACT

As equidae underwent the domestication process, they developed favorable conditions for the proliferation of parasites and in this

sense, the control of endo and ectoparasites is essential. The objective of the study was to carry out a survey of hemoparasites

and ectoparasites in donkeys and mules in the municipality of Senador Rui Palmeira, Alagoas. 22 donkeys and 8 mules, both

sexes, of different ages and weights, were evaluated by means of clinical examination, hemoparasites, ectoparasites and auricular

swab. It was possible to observe that the values of temperature, heart rate and TPC were lower in donkeys than in mules. The

nutritional status of the mules was 50% score 3 and 50% score 4; that of donkeys was 81.8% score 4, 9.1% score 3 and 9.1%

score 2. The episcleral vessels were normal in 87.5% of the mules evaluated and engorged in 12.5%. And among donkeys, 95.5%

were within the physiological range and 4.5% were engorged. The mucous membranes were normal colored in 50% of the mules

and colored in 50%. And in donkeys, 64% of normal colored mucosa, 27% low-colored, 4.5% cyanotic and 4.5% porcelain were

observed. No ectoparasites were found among the animals studied and auricular swabs were also negative in 100% of cases.

Regarding the research of hemoparasites, 13.63% of donkeys and 25% of mules, were positive for the parasites Neorickettisia sp.

and Anaplasma sp., Although ectoparasites were not found, hepárasites were observed. And these findings, indicate the presence

and circulation of these agents, with potential dissemination by the State.

À medida que os equídeos sofreram o processo de

domesticação, desenvolveram condições

favoráveis à proliferação de parasitas e neste

sentido, o controle de endo e ectoparasitas é

fundamental.

O objetivo do presente estudo foi realizar um

levantamento de hemoparasitos e ectoparasitos

em asininos e muares no município de Senador

Rui Palmeira, Alagoas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados por meio de exame clínico,

pesquisa de hemoparasitas, ectoparasitas e swab

auricular 22 asininos e 8 muares, ambos os sexos,

de diferentes idades e peso.

Os animais avaliados no presente estudo

apresentaram uma alta infecção helmíntica, sendo as

infestações por estrongilídeos e infestações mistas

(estrongilídeos e Strogyloides sp.) as mais

observadas. Os muares obtiveram maior positividade

quando comparados aos asininos, o que sugere uma

maior resistências às infecções parasitárias. Apesar

de não terem sido encontrados ectoparasitas dentre

os animais estudados, observou-se a presença de

Neorickettisia sp. e Anaplasma sp. E esses achados

no município, indicam a presença e circulação desses

agentes, com potencial disseminação pelo Estado.

PESQUISA DE HEMO E ECTOPARASITOS EM ASININOS 

(EQUUS ASINUS) E MUARES (EQUUS ASINUS CABALLUS) 

NO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA, ALAGOAS

Figura 1: Anaplasma phagocytophilus

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 2: Neorickettsia risticii

Fonte: Dados da pesquisa.

Os valores do exame clínico de asininos e muares

encontram-se descritos na tabela 1.

Foi possível observar que os valores da

temperatura, frequência cardíaca e TPC foram

inferiores em asininos que em muares (tabela 1).

O estado nutricional dos muares foi de 50% escore

3 e 50% escore 4; o dos asininos foi de 81,8%

escore 4, 9,1% escore 3 e 9,1% de escore 2. Os

vasos episclerais apresentaram-se normais em

87,5% dos muares avaliados e ingurgitados em

12,5%. E dentre os asininos, 95,5% encontraram-

se dentro do fisiológico e 4,5% ingurgitados. As

mucosas foram normocoradas em 50% dos

muares e hipocoradas em 50%. E nos asininos

observou-se 64% de mucosas normocoradas, 27%

hipocoradas, 4,5% cianóticas e 4,5% porcelanas.

Não foram encontrados ectoparasitas dentre os

animais estudados e os swabs auriculares também

se apresentaram negativos em 100% dos casos.

Em relação à pesquisa de hemoparasitas, 13,63%

dos asininos e 25% dos muares, apresentaram-se

positivos para os parasitas Neorickettisia sp.
(figura 2) e Anaplasma sp. (figura 1).

RESULTADOS
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INTRODUÇÃO 

CASO CLÍNICO 

Anamnese: 

•   Égua; 

•   Cinco anos de idade; 

•   350 Kg; 
• Fratura em membro 

torácico direito (MTD) 

devido a trauma, 10 

dias antecedentes ao 

atendimento. 

Exame clínico: 
• Claudicação grau IV do MTD; 

• Movimentos laterais anormais no MTD; 

• Crepitação à palpação; 

• Edema e exsudato serossanguinolento 

em ferida na região proximal/lateral do 

metacarpo. 

Avaliação 

radiográfica: 
Fratura completa e 

cominutiva exposta 

do Tipo I no terço 

proximal do McIII 

direito (Figura 1). 

Terapia pré-

operatória: 
• Fenilbutazona  

(2,2 mg/kg, IV, SID, 3 dias); 

• Ceftiofur   
(4,4 mg/kg, IV, SID, 7 dias); 

• Soro antitetânico 
(5.000 UI, IM, dose única). 

Tratamento cirúrgico: 
• Três pinos introduzidos 

latero-medialmente no rádio e 

um na epífise do McIII; 

• Imobilização com gesso 

sintético até recobrir os pinos, 

do casco até região proximal 

do rádio (Figura 2). 

Pós-operatório: 
• Dimetilsufóxido 
(1g/kg, IV, SID, 3 dias);  

• Dipirona 
(25mg/kg, IV, BID, 5 dias); 

• Morfina 
(0,1mg/kg, IM, BID, 3 dias); 

• Gentamicina (6,6mg/kg, 

IV, SID, 5 dias); 

• Omeprazol (0,4mg/kg, VO, 

SID, 20 dias). 

Após 20 dias da 

intervenção cirúrgica: 
• Boa evolução clínica; 

• Em estação ininterrupta, 

animal tentou repousar 

em decúbito lateral, 

levando à fratura no 

ponto de ancoragem do 

pino proximal do osso 

rádio  (Figura 3). 

Devido aos custos e possíveis 

complicações de uma nova 

conduta para osteossíntese, 

optou-se pela realização da 

eutanásia. 

   The present study reported the osteosynthesis of comminuted 

fracture of the third metacarpal (McIII) in equine, with use of 

transcortical pins and synthetic plaster. However, after 20 days 

of surgical intervention, the animal tried to rest in lateral 

decubitus, resulting in a fracture at the anchorage point of the 

proximal pin of the radius bone. Due to the costs and possible 

complications, euthanasia was chosen. 

   A utilização de transfixação com pinos, associada ao gesso é 

uma forma modificada de fixação externa utilizada para o 

tratamento de fraturas do terceiro metacarpo, terceiro metatarso 

e das falanges, apresentando melhores resultados para fraturas 

com multifragmentos do que em fraturas simples (Auer et al., 

2019). A técnica consiste na inserção de pinos transcorticais 

proximais ao local da fratura e sua incorporação dentro de um 

molde de gesso que envolva o pé (Auer et al., 2019). Objetiva-se 

relatar a osteossíntese de fratura cominutiva de terceiro 

metacarpiano (McIII) em equino, com utilização de pinos 

transcorticais e gesso sintético. 

ABSTRACT 

RESULTADO E DISCUSSÃO CONCLUSÃO 

   Nas fraturas de ossos longos em equinos, um dos problemas 

é a necessidade de apoio de todos os membros no pós-

operatório (Levine e Richardson, 2007; Bischofberger et. al., 

2009). Lescun et al. (2007) destacam a fratura secundária à 

fixação por pinos transcorticais e gesso sintético como uma 

complicação importante neste tipo de fixação. 

   Conclui-se que mesmo a cirurgia sendo realizada sem 

complicações, conferindo boa estabilização óssea, o sucesso 

cirúrgico também depende de um minucioso acompanhamento 

no pós-operatório.  
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Figura 1: Imagem radiográfica revelando 

fratura completa, cominutiva e exposta no 

osso metacarpo III direito. (A) Vista 

Dorsopalmar e (B) Vista Latero-Medial .  

Figura 3: Imagem radiográfica da vista 

dorsocaudal demonstrando os três pinos 

transcorticais no osso rádio e a fratura (seta 

vermelha) devido a tentativa de decúbito do 

animal. 

A 

Figura 2: Animal após o procedimento 

cirúrgico, podendo observar a imobilização 

com o gesso sintético. 

B 
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INTRODUÇÃO:

As fraturas mandibulares em equinos são de suma
importância, por interferirem diretamente em sua
alimentação e com a biomecânica mastigatória, a qual é
subdividida em fases de abertura, fechamento, impacto,
atrito e retorno. Ainda para a mastigação, o equino utiliza
também os músculos masseter e pterigóideo medial e
menor para a excursão lateral.

RESUMO:

Apesar de ser o osso mais comumente fraturado em
traumas faciais, pouco se relata acerca do uso associado de
técnicas no tratamento cirúrgico de redução de fraturas
mandibulares em equinos. Neste caso relatado, pode-se
observar preservação de todas as estruturas dentais em
hemi-arcadas um e dois.

ABSTRACT:

Despite being the most commonly fractured bone in facial
traumas, little is reported about the associated use of
techniques in the surgical treatment of reduction of
mandibular fractures in horses. In this case reported,
preservation of all dental structures in hemi-arches one and
two can be observed.

RELATO DE CASO:

Foi encaminhada ao Hospital Rural, na cidade de Goiânia-
GO, uma potra meio sangue quarto de milha, com dois anos
e meio, pesando 290 quilos, apresentando como principal
queixa fratura exposta de ramo e corpo da mandíbula em
face esquerda. Na anamnese foi relatado que o animal havia
sofrido um trauma mecânico (cerca de madeira) há quatorze
dias e no exame físico notou-se uma ferida profunda, do tipo
lacerativa e perfurante em face lateral evidenciando a
fratura óssea e com grau de contaminação infectada suja
com exsudato seropurulento (figura 1).

Foram solicitados exames complementares laboratoriais e
também exame de imagem radiográfica, onde constatou-se
dois focos de fratura anatômica em mandíbula esquerda,
ramo e corpo. Após exames, a indicação cirúrgica foi
ressaltada. Como medicação pré-cirúrgica foi administrado a
antibioticoterapia à base de estreptomicina (10 mg/kg),
além de antiinflamatório não esteróidal fenilbutazona (2,2
mg/kg), juntamente com o soro antitetânico. Após três dias
de administração, foi realizado o procedimento cirúrgico,
onde o animal, após anestesiado, foi mantido em decúbito
lateral esquerdo. O transoperatório iniciou-se com incisão
longitudinal nos focos de fratura, rebatimento dos tecidos
musculares e realização de cerclagem no ramo mandibular,
utilizando três pontos de tensão com fio em aço, com a
proposta de se obter neutralização das forças de
cisalhamento e, também, de rotação.

Figura 1: imagem registrada
imediatamente após entrada do
animal ao hospital, onde se é
possível observar a extensão e
gravidade do caso.

Figura 2: paciente em decúbito
lateral esquerdo, durante a
realização da técnica de
osteossíntese.

A mandíbula dos equinos está sujeita a forças repetitivas ao
mastigar 1. Devido a este fato, os métodos de fixação quanto
às propriedades biomecânicas devem ser considerados no
momento da redução da fratura. No foco encontrado no
corpo da mandíbula, optou-se pelo uso da técnica de
osteossíntese com placa reta auto compressiva de cinco
furos fixada por três parafusos corticais. Como pós-
operatório imediato foi realizado um penso com antibiótico
tópico à base de metronidazol injetável (5 mg/ml), atadura
em crepe e atadura elástica, além da terapia antibiótica
sistêmica à base de estreptomicina e antiinflamatória à base
de fenilbutazona.

CONCLUSÃO:

Conclui-se, então, que fraturas mandibulares em equinos
mostram-se como um desafio terapêutico ao profissional da
área, requerendo protocolos complexos de abordagem
clínica, diagnóstica, anestésica, cirúrgica e de manutenção
pós-operatória, visto que, em sua maioria, apresentam-se
com infecções e lacerações de tecido, podendo levar a perda
de função motora da mastigação, bem como problemas
sistêmicos ao animal portador desse tipo de lesão. Neste
relato de caso, o uso de técnicas operatórias diferentes
resultou em um procedimento com bom prognóstico,
mesmo a ferida apresentando tempo de evolução
consideravelmente grande. Os cuidados pós-operatórios,
como também medicações corretas e novas intervenções
cirúrgicas foram fundamentais para o sucesso das técnicas e
do caso clínico.
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Figura 3: evolução da ferida
após procedimentos.
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Resumo

O queratoma é uma neoplasia benigna abundante em queratina que acomete o digito e possui progressão lenta, desenvolve - se

dentro do estojo córneo a partir da banda coronária e se ramifica entre a parede interna do casco e a falange distal. Embora não

seja clara sua etiologia, já foi associado a traumas e irritações crônicas diretas ao estojo córneo, sendo o tratamento recomendado

a ressecção cirúrgica parcial ou completa da parede do casco. O animal apresenta rotação e afundamento da falange distal nos

dois membros, além de abscessos recorrentes no membro afetado (MTE), mais especificamente na região da banda coronária,

juntamente com deformações do estojo córneo e protuberâncias, todos estes decorrentes da laminite. Tendo em vista o histórico e

os sinais clínicos foi realizado o tratamento cirúrgico através da ressecção parcial do estojo córneo e remoção total do queratoma.

O material obtido equivalia a uma massa de consistência firme e coloração esbranquiçada, sendo que as bordas não foram

definidas devido ao caráter ramificado (infiltrativo) em torno das laminas dérmicas e epidérmicas do estojo córneo. Após a

ressecção foi realizada a estabilização do casco através da cerclagem com uma placa de metal/braçadeira fixada com parafusos

nas bordas dorsal da muralha do casco para evitar o aumento da ferida cirúrgica realizada. Ademais, associou-se uma órtese com

gesso sintético provendo o suporte palmar do casco. O prognóstico é favorável, sendo a estabilização do casco fundamental para

evitar a proliferação exuberante do tecido de granulação e dor.

Palavras – Chaves: Estabilização; Estojo; Neoplasia; Queratinização.

Abstract

Keratoma is a benign neoplasm abundant in keratin that affects the digit and has a slow progression, develops inside the horny

case from the coronary band and branches between the inner wall of the hoof and the distal phalanx. Although its etiology is not

clear, it has already been associated with trauma and chronic irritations directly to the horny case, with partial or complete

surgical resection of the hoof wall being the recommended treatment. The animal presents rotation and sinking of the distal

phalanx in both limbs, in addition to recurrent abscesses in the affected limb (MTE), more specifically in the region of the

coronary band, together with deformations of the corneal case and protuberances, all of these resulting from laminitis. In view of

the history and clinical signs, surgical treatment was performed through partial resection of the corneal case and total removal of

the keratoma. The material obtained was equivalent to a mass of firm consistency and whitish coloring, and the edges were not

defined due to the branched (infiltrative) character around the dermal and epidermal laminae of the horny case. After resection,

the hoof stabilization was performed through cerclage with a metal plate / clamp fixed with screws on the dorsal edges of the

hoof wall to prevent the increase of the surgical wound. In addition, an orthosis was combined with synthetic plaster, providing

palmar support for the hull. The prognosis is favorable, with stabilization of the hoof essential to avoid the exuberant proliferation

of granulation tissue and pain.

Keywords: Stabilization; Case; Neoplasm; Keratinization;

Imagens

Legenda: 01) Antes do procedimento, imagem do casco afetado pela neoplasia; 02) Durante o procedimento, ressecção 

cirúrgica do Queratoma; 03) Após ressecção do queratoma e de parte da parede dorsal do casco, colocação de braçadeira para 

dar sustentação ao casco; 04) Após término do procedimento, finalização com gesso.

Fonte: Arquivo pessoal
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➢ Equino macho, da raça Quarto de Milha,

8 anos de idade, atleta ativo na

modalidade de laço em dupla;

➢ resultados negativos para AIE e mormo;

➢ Nenhuma alteração no hemograma,

radiografia e endoscopia do trato

respiratório superior.

➢ Feridas intranasais bilaterais,

localizadas na extremidade nasal (cerca

de 10 cm de profundidade), com

evolução de três meses.

➢ Múltiplas úlceras, cobertas por secreção

muco-purulenta e crostas enegrecidas;

➢ Diversos nódulos granulomatosos,

medindo 0,5 cm de diâmetro cada, com

coloração pardacenta, macio a firme.

BIÓSIA – AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA

Havia epitélio não queratinizado com acantose moderada,

associado a área focalmente extensa de ulceração e

necrose, infiltrado inflamatório mononuclear acentuado

difuso e bactérias cocos em quantidade moderada, e raras

hifas septadas sobre o epitélio. Lâmina própria revela

infiltrado inflamatório histiocitário acentuado difuso, com

macrófagos reativos a epitelióides, por vezes agrupado,

associado a infiltrado linfoplasmocitário moderado difuso e

mastocitose discreta difusa.

▪ Gradativamente houve diminuição das crostas e

secreção, sendo observada satisfatória evolução da

epitelização da mucosa após 28 dias de internação.

▪ O animal recebeu alta após dois meses, retornando

à sua atividade atlética.

TRATAMENTO:

➢ Ceftiofur (4 mg/Kg/IM/q24h/10 dias);

➢ Acetato de Triancinolona (3 ml/IM,

1x/semana, 3 aplicações);

➢ Limpezas intranasais, duas vezes ao

dia, com gaze embebida com solução

fisiológica e PVPI tópico.
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One of the causes of colic occurs through the

obstruction or compaction of food, where it can occur

throughout the digestive system of the horse. There are

a number of anatomical features in the horse's

digestive system. In which there is a greater occurrence

due to the luminal decrease. Soon the obstructive

syndrome can be caused by foreign bodies,

compaction, tangled with vegetable fibers. The present

study aimed to report the case of a mare, 10 years old,

attended at the Veterinary Hospital of Uberaba and

diagnosed with obstruction of the small colon, followed

by compacting and larger colon.

Foi atendido no Hospital Veterinário de Uberaba um

equino fêmea, raça Quarto de Milha, 10 anos de idade,

pesando 450 kg, apresentando sinais condizentes de

desconforto abdominal e severa distensão abdominal

bilateral. Apresentava dor intermitente e severa, com

tentativa de deitar e rolar. Dieta baseada em 4kg de

ração, fracionados duas vezes ao dia, assim como os 6

kg de alfafa e feno, seguindo o mesmo regime, além de

50 g de sal mineral e água vontade. Ao exame físico a

mucosa oral estava pálida, mucosa vulvar e ocular

congestas, tempo de preenchimento capilar de 3-4

segundos, frequência cardíaca de 68 bpm, frequência

respiratória de 30 rpm, temperatura 37,7°C, a

auscultação do sistema digestório demonstrou

hipomotilidade nos quatro quadrantes. Estimou-se

desidratação de 10 %, portanto foi instituído

fluidoterapia com Ringer Lactato 20ml/kg/hr e 150ml de

sorbitol intravenosos, além de 0,1mg/kg de

dexametasona intravenoso. A sondagem nasogástrica

foi improdutiva. Foi realizado tiflocentese e coloncentese

para descompressão desses segmentos intestinais. O

líquido peritoneal se apresentava avermelhado e turvo

com 2,0 mmo/L de lactato peritoneal e lactato sanguíneo

2,8 mmol/L. Na palpação retal notou-se sensibilidade

dolorosa, compactação em flexura pélvica e

deslocamento de ceco. Foi realizado flunixim meglumine

1,1mg/kg e detomidina 0,01mg/kg, ambos intravenoso.

O animal foi encaminhado para cirurgia de celiotomia

exploratória após os achados de exame físico e não

sendo responsivo ao tratamento clínico. O animal

apresentou apnéia após a indução e foi estabilizado na

sala de indução antes de ser colocado na mesa

cirúrgica. Durante o procedimento cirúrgico, foi drenado

todo gás presente nas alças intestinais, principalmente

no intestino delgado e ceco. Também houve a

necessidade de realizar enterotomia e lavagem em

colón maior pois havia conteúdo compactado,

posteriormente foi efetuado o manejo do colón menor

para desfazer a compactação e havia a presença de

um corpo estranho, semelhante um pedaço de

concreto. O tratamento pós-operatório foi efetuado com

antiinflamatórios, protetor gástrico, antibióticos de

amplo espectro, pró cinético, composto com vitaminas

e minerais e glicose, hidratação com ringer com lactato

10ml/kg/hr e probiótico. O animal foi mantido no tronco

de contensão, com os membros imersos até a altura do

jarrete e carpo, em gelo por 72 horas. O curativo da

ferida cirúrgica era realizado uma vez ao dia. Logo a

terapia instituída foi efetiva para melhora do animal.

Figura 1- Compactação em colón maior  

Fonte: Hospital Veterinário de Uberaba- HVU.

CONCLUSÕES

Visto a complexidade do caso, conclui-se que a

obstrução do cólon menor por corpo estranho promove

o acúmulo da ingesta nos compartimentos anteriores a

obstrução, e que isso está diretamente relacionado ao

acúmulo de gás que possibilita a distensão das alças

intestinais, assim o animal manifesta sinais de dor e

redução da motilidade. Um rápido e eficiente

atendimento, com suspeita diagnóstico e instituição de

tratamento, seja ele, clínico ou cirúrgico, faz toda

diferença no prognóstico do animal que apresenta

abdômen agudo, visto que é uma doença de caráter

emergencial.

RELATO DE CASO

ABSTRACT

Figura2- Compactação em colón menor 

devido a obstrução (seta)
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ABSTRACT

Foi atendido no Hvet-UnB, um equino, macho, 8 anos,
Mangalarga Marchador, 350 kg, com tenossinovite crônica
resultante de laceração do tendão flexor superficial
(TFDS) e profundo (TDFP) do membro torácico direito
(MTD). O paciente apresentava claudicação grau 3 de
apoio, sinais clínicos de dor e permanecia a maior parte
do tempo em decúbito lateral, muitas vezes relutando em
levantar-se para comer e beber água. Após completa
cicatrização da região lacerada (por 2ª intenção), deu-se
início ao processo de reabilitação com o auxílio de
laserterapia (LA), campo eletromagnético pulsátil (CEMP)

e terapias de ondas por choque ou shockwave (SW), com
duração de 21 dias.

Figura 2. Paciente em decúbito lateral.

TERAPIAS ADJUVANTES AO TRATAMENTO CLÍNICO DE TENOSSINOVITE 
CRÔNICA EM EQUINO-RELATO DE CASO

Adjuvant therapies to the clinical treatment of chronic tenosynovitis-
Case Report

Quadro clínico inicial

Protocolo de reabilitação (21 dias)

Figura 1. Dia do acidente. A seta
indica projeção palmar do boleto.

SW

CEMP

LA

Dia 0
• sessão única
• mil pulsos em cada 

MT a 0,14 ɰJ/mm²

Segundas
Quartas e
Sextas-feiras

Terças e 
Quintas-feiras

• Classe IIIB
• Respond Systems VS
• 10 joules por ponto

• Respond Systems
• 1 hora por dia
• 30 Hertz

Figura 3. Paciente sendo
submetido à laserterapia.

Figura 4. Paciente submetido à
magnetoterapia.

Figura 5. MT´s completamente 
cicatrizados.

• paciente fica mais tempo 
em estação

• melhora no padrão de fibras 
tendíneas (US)

• melhora no bem-estar do 
paciente

21° dia Entende-se como reabilitação o processo de
recuperação da saúde do paciente ou de seu
desempenho atlético e de trabalho. Após injúria no
sistema locomotor, além da reparação tecidual, é de
extrema importância reabilitar esse paciente, e para isso
há uma sequência lógica: remoção da dor, recuperação
da amplitude do movimento e por fim de sua força.
Conclui-se que as terapias adjuvantes adotadas neste
protocolo ajudaram significativamente na qualidade e
velocidade da reparação tecidual e no quadro geral do
paciente, recebendo alta médica.

Conclusão

An equine, male, 8 years old, Mangalarga Marchador, 350 kg, with chronic tenosynovitis resulting from a laceration of the superficial and deep flexor tendon of the
right thoracic limb was referred to the Veterinary Hospital of Large Animals of the University of Brasília. The patient presented grade 3 lameness, clinical sings of pain
and remained most of the time in lateral decubitus, often struggling to get up to eat and drink water. After complete healing of the lacerated region (by 2nd intention),
a 21-day therapeutic protocol was instituted, using eletro-hydraulic shockwave (SW), laser therapy (LT) and pulsatile electromagnetic field (PEF), with application to
the thoracic limbs (TL) mainly in the palmar region of the metacarpal. On day 0, the first session of SW was performed(one thousand pulses in each TL at 0.14
milijoules per square milimeter) and in the following days the LT sessions were initiated ( class IIIB,Respond Systems VS, 10 joules per point) every Monday, Wednesday
and Friday, while PEF (Respond Systems, 1 hour a day,30 Hertz) sessions were held on Tuesday and Thursdays. In the third week of treatment , the second and the last
SW session was peformed, totaling 21 days of the protocol. Ultrasound findings after the implementation of this protocol indicated na improvement in the pattern of
tendon fibers, with evident reorganization and greater homogenization of the tissue. It was concluded that this protocol significantly helped in the quality and speed
of the tissue repair and in the general stateof the patient.

SWÚltima sessão de
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Torsion is the rotation of the intestinal loop along its

own axis. Volvulus, or twisting completely, can also

occur when one segment strangles another portion of

the intestine, and is most common in small intestine.

Small bowel volvulus consists of twisting of the intestine

around its mesentery. The underlying cause of the

development of volvulus is not known, although it is

thought that motility changes may be at its origin. The

present paper aimed to report the case of a 13-year-old

equine, seen at the Veterinary Hospital of Uberaba and

diagnosed with torsion of the mesenteric root due to the

presence of pedunculated lipoma.

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário de Uberaba,

um equino macho, da raça manga-larga, 13 anos de

idade, pesando 365kg com queixa claudicação. Após

exames o animal foi diagnosticado com pododermatite.

Animal recebia tratamento e curativos diários. Após

alguns dias de internação o animal apresentou sinais

condizentes de desconforto abdominal. Apresentava dor

severa e intermitente, sudorese e movimentos de deitar

e rolar. Ao exame físico as mucosas estavam pálidas

com halo endotoxêmico, tempo de preenchimento

capilar de 2-3 segundos, frequência cardíaca de 56

bpm, frequência respiratória de 30 rpm, a auscultação

do sistema digestório demonstrou hipomotilidade e

atonia em quadrante superior direito, temperatura

37,9°C e turgor cutâneo 4 segundos. A sondagem

nasogástrica havia conteúdo alimentar dentro da

normalidade e a palpação retal foi possível palpar

intestino delgado. Iniciou-se rapidamente a fluidoterapia

com Ringer Lactato 30ml/kg/hr, e uma dose de flunixim

meglumine 1.1mg/kg intravenoso. O líquido peritoneal

apresentava-se com aspecto turvo e sanguinolento com

3,0 mmol/L de lactato, enquanto o lactato sanguíneo

estava com valor 4,9 mmol/L. O hemograma não

apresentava alterações dignas de nota. O animal foi

encaminhado para o centro cirúrgico após não

responder ao tratamento clínico instituído e apresentar

dor severa constante. Na celiotomia exploratória, foi

identificada presença de gás em ceco, colón maior com

presença de conteúdo de consistência pastosa, torção

em raiz mesentérica do intestino delgado, o mesmo

apresentava parte de coloração congesta e uma porção

necrosada, devido a presença de grande nódulo em raiz

mesentérica. Também havia presença de pequenos

lipomas ao longo do mesentério do intestino delgado e

colón menor. Em virtude do prognóstico desfavorável

por grande comprometimento do intestino delgado, foi

realizada eutanásia no animal. Na necropsia

identificou-se que grande porção (em média 2,5

metros) do intestino delgada havia torcido ao redor da

base do nódulo pedunculado se o mesmo estava todo

necrosado. Esta massa era de aspecto tumoral, regular

de aproximadamente 10 cm de diâmetro, coloração

esbranquiçada levemente avermelhada, borda

regulares de consistência macia com áreas de inserção

firme. Ao corte apresentava cápsula de coloração

esbranquiçada e aspecto fibroso, o mesmo foi

encaminhado para o histopatológico, onde foi revelado

que se tratava de lipoma pedunculado.

Figura 1- Lipoma pedunculado e presença de parte do intestino delgado distendido e em 

sofrimento; Figura 2- Seta branca indicando a torção da raiz mesentérica causado pelo lipoma, 

seta azul parte do intestino delgado necrosado; Figura 3- Lipoma seccionado ao meio

Fonte: Hospital Veterinário de Uberaba – HVU.

CONCLUSÕES

As cólicas intestinais em equinos é uma emergência

clínica de grande ocorrência na rotina veterinária e

pode ser oriunda de diversas causas, dentre elas pode-

se destacar a presença de massas. Nos casos de

equinos com lipoma nos órgãos da cavidade abdominal

estes, geralmente são encontrados em cirurgia

exploratória da cavidade abdominal, e são removidos

juntamente com parte do intestino envolvida, ou ainda,

dependendo do caso estes são achados durante a

necropsia.

RELATO DE CASO

ABSTRACT
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Uso de azatioprina para tratamento de pênfigo 
foliáceo em equino - Relato de caso
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²Médico Veterinário autônomo

Abstract
This paper presents the case of a mare, Quarter Horse, 7 years old, who presented signs of generalized skin nodes, papular and pruritic formations for
approximately 60 days, with posterior limbs edema and exudative wounds for 7 days, both injuries being unresponsive to antibiotic therapy. An intense
hypersensitivity reaction to insect bites was observed during hospitalization. Previous exposure to insect bites such as Simuliidae (black fly) that develops
an antibody response that cross-reacts with epidermal antigens and keratinocytes was already related with the disease development. Pemphigus
foliaceus was diagnosed through skin biopsy (fragments 0.2 - 0.4 cm) collected from the left scapulohumeral region and right rib cage. Upon
histopathological examination, the fragments presented microscopic criteria compatible with autoimmune disease. Acantholysis was observed, which
characterizes the disease, in addition to spongiosis, collagenolysis and inflammatory cell infiltrating. The chosen treatment was the administration of
azathioprine, a cytotoxic drug used in most autoimmune diseases in human medicine, (2 mg / kg), SID, orally, for 30 days with subsequent reassessment,
in order to avoid the side effects arising prolonged use of glucocorticoids, application of dexamethasone (0.0125 mg / kg) in a single dose, antibiotic
ointment on the wounds, dimethyl sulfoxide massage on the limbs and showers plus compressive garments at night. After 10 days of treatment, there
was an improvement on skin nodules and limb wounds, leading to medical discharge.

Relato de caso

Figura 1
A: Região ventral do
tórax e abdômen
com presença de
nódulos e pápulas;
B: Presença de
nódulos e pápulas
nos membros
torácicos;
C: Presença de
nódulos e pápulas
no dorso e tórax.

Figura 3
A: Região lateral e
ventral direita,
sem pápulas; B:
Região lateral do
membro anterior
direito, sem
pápulas.

Figura 2
A: acantólise na
área de destaque;
B: infiltrado misto
perianexial
cutâneo na área
de destaque.
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Discussão
O tratamento clássico de pênfigo consiste do uso de drogas imunossupresssoras e agentes imunomoduladores³. Geralmente, se utiliza altas dosagens de
glicocorticóides por tempo prolongado. Porém, essa terapia em equinos pode induzir efeitos colaterais como laminite e infecções bacterianas e fúngicas
oportunistas4.
A azatioprina (AZA) é uma droga citotóxica usada na maioria das doenças autoimunes na medicina humana. É um derivado imidazol da mercaptopurina,
que antagoniza o metabolismo das purinas e inibe a síntese de DNA, RNA e proteínas. Também pode interferir no metabolismo celular e impedir a
mitose. A AZA afeta vários aspectos do sistema imunológico. Reduz reversivelmente o número de monócitos e células de Langerhans e inibe a síntese de
gamaglobulina, função de linfócitos T, respostas de células B dependentes de auxiliares T e função supressora de células B 5.
Segundo White et al (2005), a experiência clínica de um dos autores também apoia a AZA como eficaz no tratamento de cavalos com doenças
autoimunes que são intolerantes a altas doses de corticosteróides ou no tratamento de cavalos com doenças autoimunes que são refratárias ao
tratamento com corticosteroides isoladamente. A azatioprina parece ser relativamente segura em cavalos, porque poucos efeitos colaterais foram
observados após 2 meses de tratamento 6.
Após 10 dias do início do tratamento da égua do presente relato, houve melhora dos nódulos cutâneos e das feridas nos membros(Figuras 3) o que levou
a alta médica. Ela foi acompanhada por alguns meses, por um médico veterinário, e não apresentou recidiva.

Conclusão
A azatioprina se mostrou eficaz na substituição do corticoide no tratamento do pênfigo e seu uso deve ser considerado, principalmente por não
predispor os cavalos à laminite.

A B
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D’el Rey Dantas2, Hugo F. Almeida¹, Júlia L. Peixoto3, Márcia C. Rocha¹ 
1Médico(a) Veterinário(a) - Clínica do Rancho – Camaçari/BA; ² Medica veterinária - Crescer Soluções;  3 Graduanda da 

Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte/MG 

Uma égua, quarto de milha, 7 anos, com histórico de claudicação do membro pélvico esquerdo (MPE) 

diagnosticada há 3 meses na propriedade como tendinopatia do Flexor Digital Profundo (TFDP) e 

Flexor Digital Superficial (TFDS) foi encaminhada à clínica para tratamento e melhora da condição 

física. O animal apresentava claudicação grau 4, aumento de volume e sensibilidade dolorosa à 

palpação na região da canela e quartela. No exame ecográfico foi evidenciada ruptura de fibras 

tendíneas de forma difusa no TFDP e áreas de fibrose por toda a extensão do TFDS. O protocolo 

terapêutico implementado foi: Shockwave (5 bar/10Hz/1000 pulsos) no foco da lesão crônica. Após 

dois dias, foi realizada aplicação intralesional de 1mL de Plasma Rico em Plaquetas (PRP), totalizando 

duas aplicações, uma em cada tendão. Este mesmo protocolo se repetiu após 18 dias. Instituiu-se 

também exercícios controlados com caminhadas em pista de vaquejada por 10 min, seguida de 

passagem na pista de propriocepção duas vezes ao dia, crioterapia por turbilhonamento (40 min), 

alongamentos específicos e laserterapia de baixa potência (500mW, 2 Joules/12 dias) em dias 

alternados com campo eletromagnético pulsátil (1h/60Hz). Ao final do período de internamento 

proposto (45 dias), não houveram alterações significativas na imagem ecográfica, o que era esperado 

devido à cronicidade da lesão. No entanto, a paciente apresentou melhora clínica, com claudicação 

grau 2, redução do edema e dor local, levantando a hipótese de melhora de toda a estrutura tendínea, 

não apenas no foco da lesão, como também nas suas microlesões não evidenciadas no exame 

ecográfico. 
Use of Platelet-Rich Plasma (PRP) associated with physiotherapy in equine with tendinopathy: case report 

A 7-years-old Quarter Horse mare with left hinf limb (LHL) lameness history diagnosed 3 months before at the farm with Deep Digital Flexor (DDF) 

and Superficial Digital Flexor (SDF) tendinopathy was referred to the clinic for treatment and improvement of physical condition. The animal had 

grade 4 lameness, swelling and painful tenderness on the cannon and pastern area. In ultrasound examination, diffuse rupture of tendon fibers in 

the DDF and areas of fibrosis throughout the length of the SDF were evidenced. The therapeutic protocol implemented was: Shockwave (5 

bar/10Hz/1000 pulses) in the focus of the chronic injury. After two days, intralesional application of 1mL of Platelet-Rich Plasma (PRP) was 

performed, yielding two applications, one in each tendon. This same protocol was repeated after 18 days. Controlled exercises as walking on a 

vaquejada track for 10 min were also instituted, followed by passage on the proprioception track twice a day, whirlpool cryotherapy (40 min), 

specific stretching and low-level laser therapy (500mW, 2 Joules/12 days) on alternate days with pulsatile electromagnetic field (1h/60Hz). At the 

end of the proposed hospitalization period (45 days), there were no significant changes in the ultrasound image, as expected due to lesions’ 

chronicity. However, the patient showed clinical improvement, with grade 2 lameness, reduction of edema and local pain, raising the hypothesis of 

improvement of the entire tendon structure, not only in the focus of the lesion, but also in its microlesions not evidenced in the ultrasound 

examination. 
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Uso do teste de esforço progressivo a campo para avaliação do condicionamento físico 

de equinos Mangalarga em preparação para cavalgada de 3.600 km – relato de caso

Use of the progressive effort test under field conditions for physical fitness evaluation of 

Mangalarga horses in 3.600 km riding preparation – a case report 

Maíra M. Santos1; Roberta A. Brandi2; Victoria Pereira de Melo2; Sebastião Malheiro-Neto3; José C. 

Lacerda-Neto1

1Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP - Jaboticabal
2Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, USP – Pirassununga

3Fazenda Parque do Lago, Dourado, SP
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ABSTRACT

The large distance horse riding requires training to prevent orthopedic and metabolic disorders. The physical

fitness of six adult Mangalarga mares with body condition score 5 (1-9) submitted 3.600 km riding training was

evaluated (Dourado, SP à Foz do rio São Francisco). The Progressive Effort Test (PET) under field conditions

was performed: after gait evaluation and no lameness observed, the heart rate (HR) was measured at rest with

stethoscope and the PET on grass track initiated. It consisted of six steps: 800 m at 21 km/h; 800 m at 24 km/h;

800 m at 27 km/h; 800 m at 30 km/h; 800 m at 33 km/h and 800 m at 36 km/h. After 5 and 10 minutes at the end

of each step the HR was measured and cardiac recovery time (CRT) evaluated at trotting in straight line at 40 m

of distance. For CRT the HR was assessment one minute after trot and if the animal presented HR ≤ 64 bpm it

was considered able to continue the test. Three animals can not to complete the PET. These horses were

considered unfit and the training protocol was intensified. For that, one weekly four hours step was added

alternating walk, trot and canter. The physical fitness of the horses improved and allowed them to complete fully

the route.

INTRODUÇÃO

A realização de cavalgadas de longa distância requer

treinamento prévio para evitar ocorrência de distúrbios

ortopédicos e metabólicos.
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Avaliou-se o condicionamento físico de seis éguas

Mangalarga, adultas, com escore corporal 5 (1-9), em

treinamento para cavalgada de 3.600 km (Dourado, SP à

Foz do rio São Francisco). Efetuou-se a campo um Teste

de Esforço Progressivo (TEP): após avaliação do

andamento e constatada ausência de claudicação, aferiu-

se a frequência cardíaca (FC) em repouso com

estetoscópio e iniciou-se o TEP em pista de grama. Este

consistiu em seis etapas: 800 m a 21 km/h; 800 m a 24

km/h; 800 m a 27 km/h; 800 m a 30 km/h; 800 m a 33

km/h e 800 m a 36 km/h. A FC foi avaliada 5 e 10

minutos após o término de cada etapa, e em seguida foi

mensurado o Índice de Recuperação Cardíaca (IRC)

mediante trote em linha reta na distância de 40 m. Para o

IRC, a FC foi aferida 1 minuto após o trote e o animal

foi considerado apto a continuar o TEP quando a FC ≤

64 bpm. Três equinos não conseguiram completar o TEP

(Tabela 1). Considerou-se que os animais que não

completaram o TEP apresentavam condicionamento

insatisfatório, a demonstrar a necessidade de

RELATO DE CASO

CONCLUSÃO

A alteração no protocolo de treinamento melhorou o

condicionamento físico dos animais e lhes permitiu

completar integralmente o extenso percurso.

Repouso 21 

km/h

24 

km/h

27 

km/h

30 

km/h

33 

km/h

36 

km/h

Animal FC (bpm) FC -

IRC 

(bpm)

FC -

IRC 

(bpm)

FC -

IRC 

(bpm)

FC -

IRC 

(bpm)

FC -

IRC 

(bpm)

FC -

IRC 

(bpm)

1 32 52 72 60 64 64 84

2 32 36 48 64 56 64 84

3 40 48 56 56 56 52 68

4 32 40 52 68 - - -

5 36 48 60 80 - - -

6 40 64 76 - - - -

intensificação do protocolo de treinamento, que foi feita

por meio do acréscimo de uma etapa semanal de quatro

horas a alternar passo, trote e galope reunido.

Tabela 1. Frequência cardíaca de éguas Mangalarga em repouso

e após cada etapa do teste de esforço progressivo aplicado

durante treinamento para cavalgada.

FC, frequência cardíaca; IRC, índice de recuperação cardíaca.
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