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APRESENTAÇÃO 
 

 Esta obra é dirigida para aqueles que buscam informações 

essenciais e atuais sobre a saúde de equinos, abrangendo diversas áreas da medicina equina. 

Procuramos fornecer os estudos clínicos mais importantes, assim como estratégias de 

manejo animal para uma maior efetividade e produtividade proveniente do bem-estar animal. 

Nós oferecemos nesta obra uma apresentação baseada em estudos de casos e revisões na 

patologia animal, clínica médica e clínica cirúrgica de equinos. Esperamos que este volume 

seja útil a todos os que estejam à procura de uma literatura concisa e atual sobre a saúde 

equina e, consequentemente, seu bem-estar. 

Paula Bittencourt Vago 

 
Aline Maia Silva 
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RESUMO: Para que os equinos exerçam suas funções eles devem ter alimento a disposição 
respeitando suas características e propriedades fisiológicas. São animais herbívoros não 
ruminantes que conseguem extrair nutrientes de alimentos fibrosos através do mecanismo 
de fermentação realizado pela microbiota do ceco e do cólon, sendo a base da sua 
alimentação composta de alimentos volumosos. Considerando esses aspectos, os cavalos são 
atletas exímios que precisam ser manejados levando em conta suas particularidades para 
obterem êxito nas diversas modalidades que participam, sendo necessário estabelecer 
protocolos nutricionais que respeitem desde sua nutrição básica até a proporção de nutrientes 
adequadas para cada modalidade esportiva. Além disso, para o melhor desempenho do cavalo 
em dias de competição é necessário meses de preparação, através de um bom programa de 
treinamento e nutricional, uma alimentação adequada apenas dias antes não será suficiente. 
Nesses dias, existem algumas dicas de manejo alimentar para evitar problemas na competição 
e melhorar o desempenho do animal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrientes, alimentos, equinos. 

 

ABSTRACT: For horses to exercise their functions they must have food available respecting 
their physiological characteristics and properties. They are non-ruminant herbivorous 

animals that are able to extract nutrients from fibrous foods through the fermentation 

mechanism carried out by the microbiota of the cecum and colon, being the basis of their 
diet composed of bulky foods. Considering these aspects, horses are excellent athletes that 

need to be handled taking into account their particularities to be successful in the various 

modalities they participate, and it is necessary to establish nutritional protocols that respect 
from their basic nutrition to the proportion of adequate nutrients for each sport modality. 

In addition, for the best performance of the horse on competition days, months of 
preparation are necessary, through a good training and nutritional program, an adequate diet 

just days before will not be enough. On these days, there are some food management tips to 

avoid competition problems and improve the animal's performance. 
 

KEYWORDS: Nutrients, food, horses. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 A partir do processo de domesticação, os equinos tornaram-se parte imprescindível 

da humanidade sendo utilizados para locomoção, como auxílio na agricultura ou como 

companhia. Desse modo, a população de equinos sofreu alterações a partir das 

transformações da sociedade ao longo do século XX culminando em um aumento 

populacional que perdura aos dias atuais em que o equino possui papel vital na economia e 

no esporte (WILTON, 2008). 
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Para esses animais exercerem suas funções enquadrando-se no bem-estar animal, 

eles devem ter alimento a disposição respeitando suas características e propriedades 

fisiológicas. Dessa forma, conhecer a anatomia e fisiologia do sistema digestório dos equinos 

é de extrema importância para formular uma alimentação segura e eficaz que atenda às 

necessidades nutricionais dessa espécie de modo a potencializar a produção assim e o bem-

estar (CINTRA, 2016). 

Em comparação a outras espécies, a proporção do estômago em cavalos adultos é 

pequena representando apenas 10% do trato gastrointestinal. Além disso, a passagem do 

alimento pelo estômago e pelo intestino delgado é rápida e é influenciada pelo tamanho da 

partícula ingerida, o alimento cortado passa mais rapidamente por esses órgãos diminuindo 

a absorção de nutrientes nessas porções. Essa ocorrência aliada ao pequeno volume do 

estômago justifica a necessidade da distribuição de várias refeições em pequenas porções 

durante o dia (PARKER, 2008). 

Em relação a apreensão de alimentos, sendo o alimento oferecido no cocho, a 

seleção e captura se dá pelos lábios passando para a boca com o auxílio da língua. Por outro 

lado, no pastejo, a apreensão ocorre com a ajuda dos dentes incisivos. Quanto ao consumo 

de água, ela acontece pelo posicionamento da língua para trás que nessa posição funciona 

como uma bomba de sucção. Após captura, na cavidade bucal o alimento é prensado em 

pequenas partículas e há a ejeção de saliva para a lubrificação e consequente passagem pela 

faringe e esôfago. Uma particularidade importante de ressaltar é que a cárdia do equino é 

bastante forte fazendo com que o animal não tenha a capacidade de vomitar pois o alimento 

não consegue retornar por esse esfíncter podendo esse distúrbio resultar em outros mais 

graves como a cólica (NOVAK; SHOVELLER, 2008; PARKER, 2008). 

Os equinos são animais herbívoros não ruminantes que conseguem extrair 

nutrientes de alimentos fibrosos através do mecanismo de fermentação realizado pela 

microbiota do ceco e do cólon. Devido ao seu intestino grosso ser adaptado para tal 

realização, a base da alimentação desses animais deve ser composta de alimentos volumosos 

e quando na ocorrência de mudança na dieta, deve se concretizar de forma gradativa 

permitindo a adaptação da população bacteriana presente no trato intestinal de modo a não 

prejudicar a absorção de nutrientes (NOVAK; SHOVELLER, 2008). 

Considerando esses aspectos, os cavalos são atletas exímios que precisam ser 

manejados levando em conta suas particularidades para obterem êxito nas diversas 

modalidades que participam, sejam as de alta intensidade como corrida ou enduro ou as de 

menor intensidade como salto e passeio. Essas distinções são relevantes à medida que é 
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possível estabelecer protocolos nutricionais diferentes baseados nas perdas e desgastes 

advindos de cada modalidade a fim de garantir a melhor performance aliada a saúde do 

animal (WARREN, 2005). Desse modo, este trabalho tem como objetivo revisar os 

principais aspectos relacionados à alimentação e a nutrição de equinos de esporte. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Nutrição Básica 

 

Para atender as expectativas nutricionais de cavalos é necessário se ater a pontos 

relevantes que influenciam na alimentação desses animais. Ter conhecimento sobre sua 

fisiologia, seus hábitos e suas características é um dos centros da elaboração de uma dieta 

balanceada, assim como manter em evidência que tanto o equilíbrio físico e mental do animal 

como o equilíbrio nutricional são fatores cruciais pois, por exemplo, deficiências ou excessos 

de nutrientes são prejudiciais para o funcionamento adequado do organismo. Outro aspecto 

de importância é o manejo com esses animais, deve-se sempre utilizar alimentos de qualidade 

idônea sendo ofertados a partir de uma rotina geralmente constante para evitar submeter 

esses equinos a situações de estresse (CINTRA, 2016). 

Partindo desse pressuposto, a nutrição básica dos equinos é atingida através da 

ingestão de alimentos volumosos, água e sal mineral. O volumoso é o alimento que possui o 

mínimo de 18% de fibra bruta na sua composição e pode ser administrado sob a forma de 

capim fresco, feno ou silagem. Deve compor o mínimo de 50% da dieta do cavalo em matéria 

seca (MS) tendo que ser fornecido um mínimo de 1% do peso vivo (PV) do animal em MS 

de volumoso de modo a permitir o correto desenvolvimento fisiológico digestivo 

(RIBEIRO, 2019). 

Em relação a ingestão de água, é imprescindível estar limpa e ser ofertada 

irrestritamente. Águas sujas podem carrear ao animal patógenos e, portanto, acarretar 

infecções ou distúrbios digestivos e a oferta de água gelada deve ser evitada pela possibilidade 

de gerar um quadro de cólica. Considerando um cavalo que se alimenta do pasto e pesa 500 

quilogramas, a ingestão de água é de 15 a 35 litros diários sendo essa quantidade influenciada 

pelas condições climáticas e ambientais e pela intensidade de trabalho quando realizado 

(SENAR, 2018). O sal mineral também é importante para completar as necessidades 

nutricionais do equino provendo minerais importantes a sua saúde. Assim como a água, o 
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sal mineral possui uma variação na ingestão diária a depender das condições ambientais e da 

intensidade de trabalho variando de 80 a 150 gramas por dia (RIBEIRO, 2019). 

Diante disso, a partir das exigências de manutenção, dependendo da categoria do 

equino (potro em crescimento, égua gestante, cavalo de esporte ou trabalho) pode haver uma 

necessidade de complementação e suplementação nutricional dada a exigência maior de 

determinados nutrientes. Assim, essa complementação da dieta pode ser feita através da 

administração de concentrado e ainda não atingindo as demandas pode-se recorrer a 

suplementação proteica, vitamínica, energética, dentre outras (SENAR, 2018). 

 

2.2. Necessidades de Matéria Seca 

 

Cavalos de esporte precisam apresentar uma melhor performance necessitando de 

um aporte maior de nutrientes para realizar com êxito a sua função. Sendo assim, a depender 

da intensidade da modalidade, há uma variação na necessidade diária de MS conforme 

apresentado na tabela 1 cuja ingestão está sob a forma de percentual em PV de acordo com 

o National Research Council (NRC).  

 

Tabela 01 - Necessidades diárias de matéria seca para equinos de esporte de acordo com a intensidade de 

trabalho em porcentagem do peso vivo. 

Intensidade de trabalho NRC (%) 

Leve 2 

Médio 2,25 

Intenso 2,5 

Muito intenso 2,5 

.         Fonte: Adaptado de NCR (2007). 

Nesse contexto, conforme a intensidade de trabalho aumenta e, por consequência, 

a quantidade de matéria seca, a participação do volumoso na dieta diminui progressivamente, 

sendo substituído por concentrado considerando o maior teor de matéria seca por unidade 

de peso presente nesse alimento. Seguindo esse raciocínio, cavalos de esportes cuja 

intensidade do esporte é elevada, a dieta seria composta majoritariamente por concentrado 

mesmo o volumoso sendo de uma qualidade alta. Porém, deve-se ressaltar o risco de 

distúrbios digestivos ocasionados por uma baixa ingestão de volumoso, dessa forma, a dieta 

deve ser ajustada para que a ingestão de volumoso continue sendo a base da alimentação de 

modo a manter a homeostase do organismo (HODGSON et al., 2014). 
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2.3 Necessidades Energéticas 

 

A atividade física desempenhada pelo equino apresenta um importante efeito 

nutricional, que se reflete em maiores exigências de energia em relação aos animais que não 

praticam esportes, sendo necessárias para o desempenho adequado do animal (GEOR, 

2013). Considera-se que os custos energéticos dispendidos para uma boa performance 

atlética e para a realização do trabalho muscular pode ser cerca de três vezes maior que os 

custos relativos apenas à manutenção (CINTRA, 2016). 

A energia é fornecida por meio dos alimentos, entretanto não é um nutriente, pois 

a energia química ou bruta advinda dos alimentos deve ser convertida em uma fonte de 

energia que possa ser aproveitada pelas células. Ademais, os diferentes tipos de alimentos 

contêm quantidades variadas das principais fontes energéticas para os equinos, que são os 

carboidratos hidrolisáveis, como açúcares simples e amido, as fibras fermentáveis, os óleos e 

gorduras, que fornecem o dobro de energia dos carboidratos, e as proteínas, as quais, 

entretanto, são utilizadas em situações emergenciais e não devem ser inclusas na ração como 

fonte de energia (HARRIS; GEOR, 2014; PRIMIANO, 2010). 

As necessidades de energia variam de acordo com a intensidade do trabalho ao qual 

o equino está submetido, apresentando uma correlação positiva, de modo que atividades 

mais intensas demandam mais energia, sendo, assim, um valor variável. Caso esse suprimento 

não seja suficiente, o animal irá perder peso, portanto, prioriza-se rações energéticas (extrato 

etéreo acima de 4%), pois são fornecidas em menores quantidades, ocupando menos espaço 

nos órgãos digestivos, o que permite maior volume para comportar o volumoso, e evita a 

sobrecarga gástrica e intestinal (CINTRA, 2016; NOVAK; SHOVELLER, 2008). 

Nesse sentido, para atividades de resistência recomenda-se uma alimentação à base 

de fibras e volumosos, a qual irá provocar o aumento do consumo de água, eletrólitos e 

nutrientes, que irão garantir a disponibilidade de energia durante o exercício. Este manejo 

alimentar, contudo, não é indicado para exercícios de alta intensidade e curta duração, uma 

vez que provocam o excesso de preenchimento intestinal. Ademais, dietas muito ricas em 

energia aumentam as necessidades vitamínicas do animal, reduzem a absorção de magnésio, 

necessários para o relaxamento muscular, e podem predispor a afecções, como o timpanismo 

(CINTRA, 2016; NOVAK; SHOVELLER, 2008). 
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2.4 Carboidratos 

 

A absorção dos carboidratos ocorre, em grande parte, no intestino delgado, e caso 

a glicose esteja em excesso, será armazenada na forma de glicogênio, no fígado e nos 

músculos, sendo mobilizados em exercícios intensos, contudo, considerando que a reserva 

de carboidratos do organismo é pequena, deve ser reposta diariamente pela dieta. Podem ser 

classificados em estruturais, que compõem a fibra, a qual será convertida em ácidos graxos 

voláteis (AGV) pela microbiota do intestino grosso, e em não estruturais ou solúveis, como 

açúcares e amido (CINTRA, 2016). 

A fermentação das fibras, advindas em sua maioria, das forragens, pelos 

microrganismos do ceco e cólon é responsável pela produção dos AGV, como o ácido 

acético, butírico e propiônico, suprindo cerca de 30 a 70% das necessidades energéticas totais 

(MENEZES et al., 2014). O propionato é um importante precursor na gliconeogênese, o 

acetato para o armazenamento de ácidos graxos de cadeia curta, e o butirato é uma fonte 

primária de energia para a mucosa intestinal, assim a contínua produção e absorção de AGV, 

essencialmente, propionato e acetato garante suprimento de energia durante o exercício 

prolongado (HARRIS; GEOR, 2014).  

O amido é o principal carboidrato hidrolisável presente nos grãos de cereais, como 

aveia, milho e cevada, os quais apresentam baixa teor de fibras. A digestão do amido no 

intestino delgado produz glicose utilizada como substrato para a síntese de glicogênio, que é 

uma fonte de energia primária no exercício. Desse modo, o fornecimento de carboidratos 

hidrolisáveis é importante para a reposição das reservas de glicogênio nos equinos de esporte. 

Entretanto, a digestão e absorção de glicose no intestino delgado é limitada, de modo que 

quando a ingestão de amido se eleva, maior quantidade não digerida passará para o intestino 

grosso, onde apresenta alto potencial fermentativo, com maior produção de AGV, como 

propionato, e acúmulo de lactato, provocando acidose no ceco e cólon e aumentando o risco 

de distúrbios digestivos. Assim sendo, a fermentação do amido produz menos ATP que a 

digestão no intestino delgado (PRATT-PHILLIPS; LAWRENCE; 2014; GEOR, 2013; 

PAGAN et al.,1998;).  

Em atividades prolongadas, pode ocorrer o desequilíbrio hídrico adequado do 

animal, de modo que as fibras solúveis se configuram como uma alternativa viável para a 

absorção de água no intestino, devido sua natureza hidrofílica, atrelado ao aumento do tempo 

do trânsito intestinal e redução do tempo de esvaziamento gástrico (MATOS et al., 2017; 

MENEZES et al., 2014).  
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Fontes de fibra facilmente digestíveis, como polpa de beterraba e casca de soja, 

podem ser incorporadas aos concentrados por serem altamente fermentáveis, configurando 

boas fontes de energia, e menos prejudiciais à microbiota intestinal, além de aumentarem a 

ingestão hídrica, e no caso da polpa de beterraba, provavelmente apresenta efeito poupador 

de glicogênio e redutor do lactato plasmático, situações muito vantajosas para equinos de 

esporte (RICHARDSON; MURRAY, 2016; LAWRENCE, 2008). 

Sabe-se que durante o exercício, tanto a via aeróbica quanto anaeróbica está 

atuando, assim, a predominância de uma sobre outra irá depender da intensidade e duração 

do exercício, e nesse sentido, a taxa de depleção do glicogênio será maior em atividades de 

alta velocidade a curta distância, devido ao predomínio do metabolismo anaeróbio, tendo a 

dieta um efeito importante sobre a depleção do glicogênio (RICHARDSON; MURRAY, 

2016).  

Desse modo, equinos submetidos a exercícios leve ou moderado podem ter seus 

requisitos de energia digestível supridos por forragem de boa qualidade e pequena quantidade 

de concentrados à base de grãos, podendo ser em maior quantidade caso a forragem não seja 

de boa qualidade ou quantidade adequada. Essa situação também é válida para exercícios 

intensos, nos quais o animal deve ter sua dieta à base de volumoso de boa qualidade e maior 

quantidade de concentrado (LAWRENCE, 2008). 

 
2.5 Proteínas 

 
A proteína dietética tem um importante papel no crescimento e manutenção da 

musculatura, ossos e cascos, sendo relevante para a performance atlética do animal, embora 

seja uma fonte de energia menos eficiente em relação a carboidratos e lipídeos (PRATT-

PHILLIPS; LAWRENCE, 2014).  

O organismo não armazena proteínas, de forma que em casos de deficiência 

protéica ou energética, inicia-se o catabolismo de proteínas estruturais, que irão disponibilizar 

aminoácidos e energia, embora encontrem-se alguns aminoácidos livre no plasma, e certas 

proteínas lábeis, no fígado, que podem ser utilizados como fonte energética. Ademais, as 

necessidades de proteínas em equinos de esporte, que são adultos e não estão em reprodução, 

são menores em relação às de éguas em lactação, devendo, assim, adequar a quantidade ideal 

para o animal, a fim de evitar prejuízos no desempenho (CINTRA, 2016; PRATT-

PHILLIPS; LAWRENCE, 2014). 
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Os requerimentos proteicos de cavalos de esporte ainda é um assunto de bastante 

divergência na literatura. Considera-se que uma correlação positiva entre a intensidade do 

exercício e a exigência proteica, que é embasada na maior rotatividade de proteínas 

musculares durante a atividade física, havendo oxidação de aminoácidos, síntese protéica 

para a hipertrofia muscular e necessidade de reparação tecidual após o exercício, associado 

às perdas de nitrogênio pelo suor (GEOR, 2013). Desse modo, a ingestão da quantidade 

ideal de aminoácidos em animais com alto requerimento energético irá auxiliar a manutenção 

da massa magra do animal (PRATT-PHILLIPS; LAWRENCE, 2014). 

Desse modo, o National Research Council (NRC) (2007) propõe níveis de proteína 

bruta (PB) nas dietas para equinos com 550 Kg com fontes de proteína altamente digestíveis 

baseadas na intensidade do exercício, conforme descrito na tabela 2. Acresça-se a isso, o fato 

de não ser vantajoso oferecer um excesso de PB na dieta, já que se sugeriu um efeito 

acidogênico, que pode provocar desequilíbrio ácido básico em equinos de esporte, além do 

excesso de amônia nos órgãos digestivos ser tóxica e ocasionar disbiose, podendo predispor 

problemas, como enteroxemia, cólicas, e má recuperação após o exercício, assim como 

afecções hepáticas e renais (CINTRA, 2016; PRATT-PHILLIPS; LAWRENCE, 2014).  

 

Tabela 2 - Teores de proteína bruta (PB) por dia para equinos de esporte. 

Intensidade PB/dia 

Leve 769 g 

Moderado 845 g 

Intenso 948 g 

Muito intenso 1105g 

          Fonte: Adaptado de NCR (2007). 

 

A dieta balanceada deve ser o objetivo do manejo alimentar, na qual a 

suplementação extra de aminoácidos poderá ocorrerá apenas eventualmente nos casos de 

exercício intenso, que apresentam altas exigências, pois, em geral, um volumoso de forrageira 

de boa qualidade e concentrado específico para o animal, com níveis adequados de proteínas, 

e que sejam facilmente assimilados pelo organismo, são suficientes para atender às 

necessidades (CINTRA, 2016). Essa suplementação normalmente é feita à base de grãos de 

soja, farinha de canola e linhaça (NOVAK; SHOVELLER, 2008).  

A alfafa é rica em proteínas, e compondo de 10-20% do volumoso total pode 

reduzir os quadros de úlceras ocasionadas pelo estresse, comuns em equinos de esporte, 
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sendo indicado associá-la com Tifton ou Coast Cross, a fim de facilitar a absorção do 

volumoso (CINTRA, 2016; PRIMIANO, 2010) 

 

2.6 Mineirais 

 

Os minerais são geralmente classificados como macrominerais (por exemplo, cálcio, 

fósforo, sódio, potássio e cloreto) ou microminerais (por exemplo, selênio, ferro, zinco, 

cobre). Estes são importantes para diversas funções corporais, assim diante de alterações em 

suas concentrações acaba influenciando diretamente nesses processos metabólicos. São 

importantes para o aproveitamento da energia e do alimento, para saúde dos tendões, cascos, 

articulações, musculatura, circulação e respiração (GEOR, 2013; PRIMIANO, 2010). 

O mecanismo de dissipação de calor dos equinos é o suor, nele apresenta uma 

considerável concentração de macrominerais, sendo uma concentração maior perdida de de 

sódio, cloreto e potássio e uma concentração menor de cálcio e magnésio (RIBEIRO, 2019). 

A extensão dessas perdas depende da intensidade e duração do exercício, do treinamento e 

do estado de aclimatação ao calor do cavalo e das condições ambientais (GEOR, 2013). Por 

causa dessas perdas, mesmo fornecendo a ração há necessidade de suplementar os animais 

em treinamentos e provas equestres (PRIMIANO, 2010). 

Em relação aos macrominerais, os requisitos de cálcio (Ca) e fósforo (P) na dieta 

são maiores em cavalos atletas em comparação com os cavalos em manutenção. Dietas que 

contêm níveis inadequados desses nutrientes ou uma relação Ca: P desequilibrada podem 

comprometer a integridade óssea e predispor a lesões durante o treinamento e a competição. 

Ademais, Ca e P são necessários para a deposição de osso durante a modelagem e 

remodelação, processos que são regulados positivamente pela carga imposta aos ossos dos 

membros durante o exercício. As perdas de cálcio no suor aumentam os requisitos deste 

macromineral na dieta. Então, as necessidades de cálcio de cavalos jovens em treinamento 

(<2 anos) podem ser maiores em comparação com cavalos atletas maduros por causa de 

maior concentração de Ca para renovação óssea (GEOR, 2013).  

Ainda segundo o autor, foi relatado que o aumento na densidade óssea associado 

ao treinamento em Cavalos Quarto de Milha jovens foi aumentado pelo consumo de dietas 

que forneciam 150-170% das recomendações do NRC (1989) para Ca. Em consonância com 

esses achados, foi sugerido que dietas para cavalos jovens em treinamento devem conter pelo 

menos 0,4-0,45% de Ca (recomendação do NRC de 0,34% de Ca). 
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Ferro (Fe), cobre (Cr), zinco (Zn) e manganês (Mn) participam do metabolismo 

oxidativo e destruição dos peróxidos, tendo uma relação estreita na capacidade de oxigenação 

dos pulmões, no trabalho cardiovascular e no desempenho físico dos animais (YUR et al., 

2008).  

Em um estudo de cavalos de resistência, as concentrações de magnésio sérico 

permaneceram inalteradas após uma corrida de 80 km. O magnésio muscular (intracelular) 

permaneceu inalterado em cavalos após trote intenso sobre 2600 m. No entanto, cavalos 

atletas podem ter um ligeiro aumento dos requisitos de magnésio na dieta para cobrir as 

perdas pelo suor (o suor equino contém 100-120 mg de magnésio por litro). Como o teor de 

magnésio dos alimentos comumente consumidos por cavalos é de 0,1–0,3%, a ingestão diária 

por cavalos atletas serão maiores do que 7,5-9 g/dia e devem cobrir perdas diárias associadas 

à sudorese (GEOR, 2013). 

O selênio (Se) é um componente funcional do sistema intracelular da enzima 

glutationa peroxidase, responsável direto pela destruição de hidroperóxidos antes que ocorra 

agressão à integridade das membranas, e em conjunto com a vitamina E, é importante na 

defesa das células contra o estresse oxidativo, assim previne que os radicais livres causem 

lesões musculares e fadiga, através de diversos mecanismos deletérios e peroxidação de 

membranas lipídicas. Ainda não se sabe se as necessidades de Selênio aumentam com a 

atividade física regular. No entanto, em sessões únicas de exercício foram relatadas aumento 

na atividade da enzima glutationa peroxidase eritrocitária. Este aumento na atividade 

enzimática pode ser um reflexo de um aumento na demanda por este sistema antioxidante e, 

talvez, uma indicação de que esses animais de trabalho têm maior necessidade de Se em 

relação aos cavalos de manutenção (PRIMIANO, 2010; GEOR, 2013) 

Trabalhos científicos têm mostrado a importância do Cromo (Cr) para equinos, 

quando há estresse emocional, físico e metabólico, resultante da intensificação das práticas 

esportivas, que propicia uma maior susceptibilidade às doenças e alterações metabólicas. O 

Cr funciona como componente integral e biologicamente ativo do fator de tolerância à 

glicose (em inglês GTF) que potencializa a ação da insulina na célula (BURTON, 1995). 

A insulina é um hormônio dependente do GTF, desse modo por causa do seu papel 

no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas e na liberação da glicose sanguínea, é 

interessante suplementar esse mineral em cavalos atletas. Em condições de estresse, como 

em exercícios intensos, há aumento dos níveis sanguíneos de glicose e, simultaneamente, do 

hormônio cortisol, provocando mobilização das reservas de Cr nos tecidos que atuam 

reduzindo os níveis dessa substância. O cortisol é antagônico à insulina, assim quando o Cr 
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é insuficiente, acaba prejudicando a ação desta, e consequentemente há alteração nos 

metabolismos dos carboidratos, aminoácidos e lipídeos (BURTON, 1995), somado ao efeito 

supressor do sistema imunológico mediado pelo cortisol (MERTZ, 1992). Apesar das 

exigências de Cr não serem conhecidas, a suplementação de Cr é recomendada em situação 

de estresse, em dieta com baixo teor de proteína, em dietas com teores baixos em fibras e no 

pré e pós-parto (PRIMIANO, 2010). 

Tabela 3 - Necessidades minerais diárias estimadas de um cavalo de 500 kg em manutenção e em treinamento 

de exercício moderado a intenso. 

Mineral Manutenção Exercício 

Sódio (g) 10 30-50 

Potássio (g) 25 40-75 

Cloreto (g) 15 50-150 

Cálcio (g) 20 35-40 

Fósforo (g) 15 25-27 

Magnésio (g) 7.5-9 10-15 

Ferro (mg) 320 460 

Cobre (mg) 80 115 

Manganês (mg) 320 460 

Zinco (mg) 400 115 

Selênio (mg) 0,8-1 460 

Iodo (mg) 0,8 575 

Cobalto (mg) 0,8 2.3-3,0 

Fonte: Adaptado de NRC (1989), Meyer (1987).  

*As necessidades de sódio, potássio e cloreto de cavalos de trabalho são, em parte, dependentes da extensão 

das perdas de fluido pelo suor). O valor superior é recomendado para cavalos em treinamento intenso em 

climas quentes e durante os meses de verão. 

 

2.7 Vitaminas 

 

As vitaminas são classificadas de acordo com sua solubilidade, em lipossolúveis (A, 

D, E e K) e hidrossolúveis (B e C). A maioria das vitaminas participa de processos 

relacionados à contração muscular e gasto de energia. Vitaminas do grupo do complexo B 

(por exemplo, tiamina, riboflavina, vitamina B6, niacina, biotina e ácido pantotênico) atuam 

como cofatores para enzimas que regulam a glicólise, o ciclo do ácido cítrico, fosforilação 

oxidativa, oxidação de ácidos graxos e catabolismo de aminoácidos. O ácido fólico e a 

vitamina B12 são necessários para a síntese do heme. As vitaminas antioxidantes 
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(principalmente vitaminas C e E) participam de um sistema tampão contra radicais (GEOR, 

2013; LAWRENCE, 2008). 

Existe pouca pesquisa sobre o efeito do exercício sobre as necessidades de em 

relação a vitamina A, D, K ou as vitaminas B. Entretanto, há estudos sobre o dano oxidativo 

durante o exercício e o papel das vitaminas C e E (e outros antioxidantes nutrientes como β-

caroteno e ácido lipóico) na diminuição de estresse oxidativo e peroxidação lipídica em 

cavalos durante esforço.  As vitaminas E e C, junto com a glutationa, são antioxidantes não 

enzimáticos importantes, assim, o aumento do consumo de oxigênio durante o exercício 

aumenta o potencial de dano oxidativo às membranas celulares nos músculos, pulmões e 

outros tecidos, consequentemente aumenta a necessidade de vitamina E e, possivelmente, 

vitamina C (GEOR, 2013; LAWRENCE, 2008). 

Contudo, aumentar os níveis destas vitaminas na dieta ainda não está claro se traz 

uma vantagem para o desempenho do cavalo (NRC, 2007). A vitamina E é um nutriente 

relativamente não tóxico e níveis de alimentação acima das recomendações atuais não irão 

resultar em efeitos negativos (LAWRENCE, 2008; SICILIANO et al., 1997). Assim, é 

recomendado que cavalos atletas sejam alimentados com uma dieta que forneça pelo menos 

100 UI de vitamina E por kg. Cavalos que trabalham intensamente podem se beneficiar de 

níveis mais elevados de vitamina E (200–250 IU/kg de dieta). A maioria dos alimentos para 

equinos contém menos de 50 UI/kg, portanto, para esses animais atender as necessidades 

de Vitamina E, esta deve ser adicionada às rações (GEOR, 2013). 

Como os cavalos têm L-gluconolatona oxidase, a enzima necessária para a síntese 

de vitamina C (ácido ascórbico) através da glicose, não há necessidade de suplementar esse 

nutriente. Embora existam vários estudos sobre os efeitos do ácido ascórbico no 

metabolismo e suplementação em cavalos atléticos, nenhum consenso surgiu em relação às 

necessidades dietéticas para cavalos sob estresse. Ademais, a suplementação de ácido 

ascórbico em altos níveis pode resultar em supressão da síntese endógena (GEOR, 2013). 

 

2.8 Lipídeos 

 

Os lipídios são considerados partículas de gorduras, insolúveis em água, muito 

calóricos e energéticos (DUREN; CRANDELL, 1998). Estes contêm 2,25 vezes mais 

energia que os carboidratos, contudo possuem menor versatilidade de utilização pois só 

podem ser oxidados por via aeróbia ou serem armazenados nos tecidos (RIBEIRO, 2019).  
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Os ácidos graxos essenciais não são sintetizados pelo animal, então precisam ser 

obtidos através da dieta. De forma geral as gorduras são compostas em sua grande maioria 

por ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados que apresentam em sua cadeia duas 

ou mais ligações duplas. Assim, os ácidos graxos insaturados estão presentes nos principais 

óleos utilizados nas dietas, como os óleos de soja e milho, com a finalidade de aumentar o 

desempenho de cavalos atletas (MACHADO, 2016). A inclusão de gordura na dieta de 

equinos atletas começou a ser estudada com o objetivo de reduzir a fadiga muscular, essa 

redução pode significar a manutenção da velocidade de exercício por períodos mais longos 

ou o aumento da velocidade do exercício (MEYER et al., 1989). 

Os lipídios possuem importância nutricional no organismo dos animais, pois 

fornecem incremento calórico, atuam como transportador de vitaminas lipossolúveis e 

suprem demanda nutricional específica através de ácidos graxos (MACHADO, 2016). O 

aumento do desempenho de cavalos atletas suplementados com dietas contendo óleos estão 

associadas a melhoria da relação energia e o peso do animal, gerada pela redução no consumo 

de matéria seca e o peso do intestino grosso; pela diminuição do calor metabólico que está 

diretamente associado à digestão e ao esforço físico; à capacidade de se manter mais tempo 

em exercício devido à economia do glicogênio muscular; e ao incremento e à otimização da 

energia proveniente da glicólise aeróbica oriundo de componentes gliconeogênicos (NRC, 

2007; MATTOS et al., 2006).  

A presença de óleos vegetais na alimentação, principalmente, de animais 

estabulados, se mostra como um ótimo incremento energético, maior do que os cereais 

utilizados na dieta de equinos. Os cavalos que participam de provas de resistência necessitam 

de mais energia oriunda de lipídios, contudo a inserção destes deve ser gradativa para que o 

animal se adapte à nova dieta e evite problemas digestivos. Ademais, é recomendado para 

estes atletas porque o seu metabolismo não gera quantidade significativa de calor 

(MACHADO, 2016). 

Alimentos com gordura possuem capacidade de reduzir, parcialmente, o declínio 

glicêmico associado ao exercício, pois aumentam a concentração da enzima glicose-6-fosfato 

no músculo, economizando a glicose sanguínea. A glicose-6-fosfato inibe a hexoquinase, que 

fosforila a glicose, consequentemente isto reduz consumo da glicose resultando em economia 

de energia. Outro aspecto da inclusão deste componente é na redução da fadiga, pois a 

oxidação lipídica reflete em diminuição do coeficiente respiratório e menor frequência 
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cardíaca, desse modo essa diminuição na pressão de CO2 pode contribuir para amenizar a 

queda de pH e assim consequentemente reduzir a fadiga muscular (FRAPE, 2004). 

O incremento na dieta de 250 e 500g de óleo na dieta de equinos destinados a 

exercícios de intensidade média resultou em efeitos positivos no desempenho 

hematofisiológico do animal, podendo resultar em uma maior eficiência do desempenho 

atlético. Animais submetidos a dietas com óleo na porção diária de 500 g apresentaram uma 

melhor recuperação pós-prova, demonstrado através da frequência cardíaca e do hematócrito 

(MATTOS et al., 2006) 

Brandi et al. (2010) observaram uma menor atividade plasmática das enzimas 

aspartato aminotransferase, creatina quinase e lactato desidrogenase devido a adição de óleo 

de soja na dieta de cavalos atletas, o que validou o direcionamento do metabolismo 

energético para oxidação lipídica e concluíram que a presença destas isoenzimas, que atuam 

amplamente no metabolismo energético, propiciaram a reposição constante de ATP no 

decorrer do exercício, bem como a utilização de lactato (catabólico) intermediado pela 

lactatodesidrogenase. Além disso, relataram uma menor atividade plasmática das enzimas 

aspartato aminotransferase, creatina quinase e lactato desidrogenase devido a adição de óleo 

de soja na dieta de cavalos atletas, o que demonstrou o direcionamento do metabolismo 

energético para oxidação lipídica, concluindo que a presença destas isoenzimas, que atuam 

amplamente no metabolismo energético, propiciaram a reposição constante de ATP no 

decorrer do exercício e a utilização de lactato (catabólico) intermediado pela lactato 

desidrogenase. 

Ainda não está definido quanto tempo antes da competição deve ser iniciada a 

alimentação com uma dieta contendo gordura, nem por quanto tempo essa suplementação 

deve ser mantida, contudo para que haja adaptação enzimática e metabólica é recomendado 

que a gordura seja consumida pelo menos 6 a 11 semanas antes de qualquer evento (FRAPE, 

1994).  

Em relação à porcentagem que deve ser adicionada de gordura na dieta, a adição 

acima de 20% não tem apresentado efeito negativo sobre o consumo ou a digestibilidade de 

matéria seca e energia em cavalos. Apesar de ainda não ser exatamente estabelecido, são 

relatados níveis de inclusão de 10 a 12% do total da dieta, 10 a 12% do concentrado e 12 a 

20% da energia digestível da dieta (HINEY; POTTER, 1996).  

 

2.9 Alimentação e Nutrição em dias de Competição 
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Para o melhor desempenho do cavalo na competição é necessário meses de 

preparação, uma alimentação adequada dias antes não será suficiente. Assim, não há 

benefício em administrar determinados alimentos somente no dia da competição se não for 

realizado nos dias de treinamento, pois os treinos costumam ser mais pesados, mais intensos 

e desgastantes que o próprio dia da competição. Dessa forma, os recursos nutricionais a 

serem utilizados devem ser constantes durante o treinamento e a competição. Existem 

exceções, algumas situações pontuais, em que os cavalos tenham algum tipo de necessidade 

específica, porém devem ser analisadas com rigor e técnica. O mais recomendado é realizar 

um bom programa de treinamento e nutricional, que será posto à prova e potencializado no 

dia de competição (CINTRA, 2016). 

Desse modo, existem algumas técnicas de manejo alimentar para evitar problemas 

na competição e melhorar o desempenho do animal: 

a) Evitar alterações bruscas na dieta nas três semanas pré-competição, pois é o tempo 

mínimo para o organismo animal se habituar a um novo tipo de alimento sem prejudicar no 

seu desempenho.  

b) Não oferecer alimentos à base de grãos nas 2 a 3 horas que antecedem uma competição, 

pois estes elevam a concentração de insulina sanguínea, diminuindo a utilização de gorduras 

e levando o animal a uma hipoglicemia no início da competição, quando seria necessário 

maior disponibilidade energética. Isto diminuirá a resistência e a velocidade, com 

consequente queda no desempenho. Além disso, a alimentação leva a um aumento da 

irrigação do mesentério, com aumento do fluxo sanguíneo no trato gastrintestinal para 

aumentar a eficácia da digestão. O mesmo ocorre no trabalho muscular, em que há aumento 

de fluxo sanguíneo para os músculos com o exercício. Assim, são duas atividades que 

requerem grande quantidade de fluxo sanguíneo, necessitando um aumento do débito e da 

frequência cardíaca em animais alimentados momentos antes do exercício, para que o 

organismo possa efetivamente realizar as duas atividades. Assim, o mais adequado é que ele 

não seja alimentado com esses alimentos para não prejudicar o animal e seu desempenho 

(CINTRA, 2016). 

Se a competição for de longa distância, de resistência, é necessário oferecer uma 

maior quantidade de forragem, de seis a oito kg/dia para a dilatação do intestino grosso, 

assim, aumentando a reserva de água e de eletrólitos, consequentemente aumentando a 

disponibilidade durante o exercício e contribuindo para o melhor desempenho do animal, 

sendo necessário ter água e volumoso à vontade. Contudo, as forrageiras devem ser de 
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excelente qualidade, pois as inferiores possuem maior concentração de lactato pós exercícios 

podendo causar também hipoglicemia. Além disso, na noite anterior ao dia da competição 

de resistência é fornecido alimentos ricos em fibras, e devem ser alimentados pelo menos 

cinco horas antes da competição (CINTRA, 2016; FRAPE, 2004) 

Já se a competição for de curta distância, deve-se oferecer ao animal somente água 

à vontade. A diminuição da disponibilidade do volumoso, nesse caso, diminui o 

preenchimento intestinal, diminuindo a quantidade de peso que o animal sustenta e 

auxiliando no desempenho do animal. Caso a competição dure o dia todo, devese manter 

volumoso disponível para o animal, mas com bastante cuidado, para diminuir o estresse 

(CINTRA, 2016; PRIMIANO, 2010). 

Os eletrólitos devem ser oferecidos para reposição, não tem função prática antes 

do início da competição, apenas quando o animal tem perda eletrolítica. Assim, o indicado é 

administração após a competição como auxiliar no retorno do animal ao estado de repouso. 

Se o animal não tiver o hábito de beber água nos locais de competição, é preferível não 

administrar o suplemento eletrolítico (PRIMIANO, 2010). 

Desse modo, a alimentação antes da competição visa o bem-estar do animal, manter 

o funcionamento digestivo e reposição de eletrólitos, e não à tentativa de aproveitamento 

dos nutrientes. Então, é mais benéfico disponibilizar volumosos de boa qualidade, tenros e 

altamente palatáveis, se possível gramíneas frescas.  Substâncias que tendem a amenizar as 

consequências decorrentes do estresse  e  do  desgaste excessivo,  por  meio  de  manutenção  

da  integridade  da  microflora  digestiva,  como  os  probióticos  e  prebióticos, podendo ser 

uma técnica bastante interessante (CINTRA, 2016). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do exposto, conclui-se que a alimentação e nutrição adequadas dos equinos 

é fundamental para a performance atlética do animal. Embora alguns aspectos ainda 

necessitem de um melhor esclarecimento por meio de novos estudos, diversas técnicas de 

manejo são comprovadamente eficazes na melhora do desempenho de cavalos de esporte.  

Ademais, diversas patologias podem ser ocasionadas por uma alimentação e 

nutrição inadequadas, que podem inclusive levar o animal ao óbito, sendo necessário, 

portanto, uma avaliação minuciosa das necessidades específicas de cada animal para que 

sejam supridas satisfatoriamente. 
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RESUMO: A Síndrome Cólica é uma das patologias que mais acometem os equinos e é cada 
vez mais importante saber identificar, avaliar, classificar e tratar essa patologia tão 
comumente vista. O médico veterinário deve estar preparado para identificar o tipo de cólica 
e se é cirúrgica ou não, para assim diagnosticar, tratar o mais rápido possível e de forma mais 
eficaz, fazendo uso de medicações e métodos alternativos à cirurgia que possam ser usados 
no tratamento. Em casos de encarceramento nefroesplênico o animal não apresenta muitos 
sinais de dor ou grandes alterações comportamentais, mas com a palpação transretal e o 
exame ultrassonográfico transabdominal o diagnóstico torna-se mais assertivo, assim 
podendo fazer uso de tratamentos específicos para tal patologia, como os exercícios físico 
de caminhar ao passo, trotar e galopar o animal acometido. Este trabalho teve o objetivo de 
relatar um caso de Síndrome Cólica com encarceramento nefroesplênico que foi 
acompanhado no período do estágio supervisionado obrigatório. Onde o animal foi 
submetido à avalição clínica, avalição física, sondagem nasogástrica, palpação transretal e 
ultrassonografia transabdominal, e com os dados que foram obtidos foi diagnosticado e 
assim tratado com dipirona sódica, gluconato de cálcio e sorbitol adicionado ao soro ringer 
com lactato. Também foi submetido ao exercício com o galope para o desencarceramento 
de alça intestinal. Com o tratamento realizado adequadamente o animal apresentou 
recuperação total do quadro clínico e dois dias depois voltou as atividades normais.  
 

Palavras-chave: Síndrome cólica. Ligamento nefro esplênico. Equinos  

 

ABSTRACT: Colic Syndrome is one of the pathologies that most affect the horses and it is 
increasingly important to know how to identify, evaluate, classify and treat this pathology so 
commonly seen. The veterinarian should be prepared to identify the type of colic and 
whether it is surgical or not, in order to diagnose, treat as quickly as possible and more 
effectively, making use of medications and alternative methods to surgery that can be used 
in the treatment. In cases of nephrosplenic incarceration, the animal does not present many 
signs of pain or major behavioral changes, but with transrectal palpation and transabdominal 
ultrasound examination the diagnosis becomes more assertive, thus making use of specific 
treatments for such pathology, such as exercises physical walking, trotting and galloping the 
affected animal. The objective of this study was to report a colic case with nephroscopic 
incarceration that was followed during the mandatory supervised period. Where the animal 
was submitted to clinical evaluation, physical evaluation, nasogastric probing, transrectal 
palpation and transabdominal ultrasonography, and with the data that was obtained was 
diagnosed and treated with dipyrone sodium, calcium gluconate and sorbitol added to 
lactated ringer serum. He was also submitted to the exercise of galloping to the intestinal 
loop decarceration. With the treatment performed properly the animal showed complete 
improvement and two days later returned to normal activities. 
 
Keywords: Colic syndrome. Nephrosplenic Ligament. Horse 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome cólica é caracterizada por manifestações de dores abdominais, e é uma 

das patologias que mais acometem os equinos. (LARANJEIRA et al., 2008). 

O equino que é domesticado acaba tendo mudanças nos hábitos alimentares e na 

rotina de exercícios, sendo a irregularidade alimentar a maior causa de cólica (FAGUNDES, 

2007). 

Diversos fatores podem ocasionar um quadro de síndrome cólica. A própria 

anatomia do trato gastrointestinal (TGI) que possui o trânsito unilateral, assim, 

impossibilitando o animal vomitar; o intestino delgado possui um mesentério muito grande 

e desenvolvido; o cólon maior é constituído de curvaturas que têm a diminuição do lúmen 

dificultando a passagem da digesta, como a flexura pélvica; é facilmente influenciando por 

fatores climáticos; tipo de alimentação e manejo; controle parasitário e manutenção dentária 

(GOLOUBEFF, 1993); pois a digestibilidade dos alimentos pode ser afetada pela mastigação 

inadequada, em virtude dos animais não conseguirem triturar os alimentos corretamente 

(MEYER, 1995).  

A distensão gasosa do cólon maior é uma das hipóteses de origem do deslocamento 

do mesmo. A dor que o animal sente por conta dessa distensão provoca contração esplênica, 

permitindo o deslocamento do cólon esquerdo dorsalmente ao baço, assim ocorrendo o 

encarceramento nefro esplênico (ENS) (ALBANESE; CALDWELL, 2014). 

A sintomatologia do equino com ENS é similar a outras cólicas, como por 

obstrução sem estrangulamento do cólon maior (JOHNSTON; FREEMAN, 1997). No 

ENS os sinais de cólica são pouco violentos, e responde satisfatoriamente à sedação e 

analgesia. A frequência cardíaca é observada levemente aumentada ou dentro do valor de 

normalidade (HARDY et al., 2000). A motilidade intestinal é reduzida particularmente nos 

quadrantes abdominais esquerdos (SOUTHWOOD, 2006). O animal poderá apresentar 

temperatura corporal normal, distensão abdominal e o grau de dor irá depender da presença 

de fatores secundários como, por exemplo, a distensão gástrica (ALBANESE;  

CALDWELL, 2014). 

O exame físico inicial em caso de dor abdominal aguda é de extrema importância e 

deve ser feito o mais rápido possível, mas sem precipitações para melhor avaliação do animal 
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(SOUTHWOOD, 2006). Na anamnese é de extrema importância coletar o máximo de dados 

do paciente, para assim proceder da melhor forma possível (ASSUMPÇÃO, 2011). 

No diagnóstico da ENS, a palpação retal é decisiva para que se chegue um 

diagnóstico, e para determinar se o tratamento é cirúrgico ou não, além do prognóstico 

(MORA, 2009). A ultrassonografia é particularmente útil no exame do abdômen médio-

caudal, especialmente se no exame de palpação retal tiver sido encontrado alguma estrutura 

anormal (TAYLOR et al., 1997). 

As opções de tratamento mais eficientes sem intervenção cirúrgica são: exercício 

rápido, como galopar o animal, com ou sem administração de fenilefrina; restrição de 

alimentos; fluidoterapia entérica e parentérica; “rolar” o cavalo sob anestesia geral, com ou 

sem administração prévia de fenilefrina (SOUTHWOOD, 2006; ALBANESE; 

CALDWELL, 2014). 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar a importância de uma abordagem clínica 

rápida e adequada, fazendo uso de exames complementares que auxiliam no diagnóstico 

preciso, e assim fazer uso do tratamento mais apropriado e eficaz. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 APARELHO DIGESTIVO EQUINO 

 

O primeiro grande compartimento, o estômago, tem 8 a 16 L de capacidade e 

localiza-se no lado esquerdo, sob a arcada costal (SISSIN, 1986). Os líquidos rapidamente 

passam para o intestino delgado, no entanto, a ingesta sólida pode continuar por mais de 48 

horas. Neste órgão observa-se uma característica especial do cavalo: a inserção do esófago 

no estômago cria uma válvula unidirecional que impede o conteúdo gástrico de sair pelo 

esfíncter cárdia (KIPER et al., 1990). 

O intestino delgado (ID) inicia-se com a porção descendente do duodeno, que se 

encontra suspensa no abdómen direito por um mesentério de 3 a 5 cm de comprimento 

(Figura 1). Ao nível da fossa para-lombar direita, curva-se 180º e dirige-se cranialmente, 

passando o limite dorsal da base do ceco. Nesta localização, caso se encontre distendido, o 

duodeno pode ser sentido por palpação retal, encontrando-se dorsalmente à base do ceco 

(MOORE et al., 2001; UG; GHP, 2007). 
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Figura 1 - Componentes do intestino delgado, vista crâniolateral direita. bIC = banda íleo-cecal; C = ceco; D 

= duodeno; E = estômago; J= jejuno; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de: Universidade de Geórgia & The Glass Horse Project. The Glass Horse: Equine Colic. 

Estados Unidos da América (2007). 

 

Na continuação do duodeno encontra-se o jejuno, com cerca de 20 m de 

comprimento, também suspenso por um grande mesentério que o mantém dorsal ao cólon 

maior e cranial ao cólon menor (MOORE et al., 2001; UG; GHP, 2007). Como o jejuno é 

mais solto dos compartimentos do ID, é mais provável observá-lo em processos como 

encarceramento de forâmen epiplóico e hérnia inguinal. O íleo corresponde aos últimos 45 

cm do intestino delgado, que se insere no ceco dorsomedialmente. Esta junção forma o 

ligamento íleo-cecal, que é utilizado como ponto de referência para a identificação do íleo 

durante a laparotomia (MOORE et al., 2001). 

O intestino grosso do equino é uma das estruturas mais importantes do trato 

digestivo onde há presença de microrganismos e haverá a fermentação das fibras e dos 

nutrientes não absorvidos no intestino delgado. Mede em torno de 7 metros de 

comprimento, dividido em ceco, cólon (que se subdivide em cólon dorsal direito e esquerdo, 

cólon ventral direito e esquerdo e cólon menor) e reto (HILLEBRANT; DITTRICH, 2015). 

O ceco estende-se ao longo do abdômen direito do cavalo, desde a fossa para-

lombar até à cartilagem xifoide (Figura 2) (SISSON, 1986; UG; GHP, 2007). Esta enorme 

estrutura tem entre 1,5 a 2 m de comprimento e capacidade para armazenar 30L de conteúdo. 

Durante a palpação retal e a laparotomia é fácil identificar o ceco pelo seu tamanho, 

localização e presença de 4 ténias: dorsal, ventral, direita e esquerda (SISSON, 1986). A 
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extensa população microbiana presente neste órgão é imprescindível para a degradação da 

celulose, que caso contrário seria desaproveitada (MOORE et al., 2001). 

 

Figura 2 - Componentes do intestino grosso, vista lateral direita. Legenda: CDD = cólon dorsal direito; CM = 

cólon menor; CVE = cólon ventral esquerdo; FD = flexura diafragmática; FE = flexura esternal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de: Universidade de Geórgia & The Glass Horse Project (2007). The Glass Horse: Equine Colic. 

Estados Unidos da América.   

 

No cólon maior continuam os processos de fermentação anaeróbia e inicia-se a 

absorção dos produtos da mesma, nomeadamente os ácidos graxos voláteis que é a principal 

fonte de energia (HERAT, 2007). A válvula ceco-cólica é de grande dimensão e marca o 

início do cólon ventral direito, que se dirige caudo-cranialmente, desde o flanco direito até 

ao externo (Figura 2). Esta porção tem 25 a 30 cm de diâmetro, 2 ténias longitudinais (medial 

e lateral) e apresenta saculações transversais que permitem aumentar a superfície de contato 

da mucosa com a ingesta (SISSON, 1986). Após a flexura esternal inicia-se o cólon ventral 

esquerdo (CVE), também saculado e com duas tênias que são a continuação das mesmas 

presentes no cólon ventral direito (Figura 3). 
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Figura 3 - Componentes do intestino grosso, vista lateral esquerda. CM = cólon menor; CT = cólon transverso; 

FE = flexura esternal; FD = flexura diafragmática; FP = flexura pélvica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de: Universidade de Geórgia & The Glass Horse Project. The Glass Horse: Equine Colic. 

Estados Unidos da América. (2007). 

 

A falta de ancoragem no cólon esquerdo torna-o mais propício ao deslocamento 

dentro da cavidade abdominal (MOORE et al., 2001). Após a flexura diafragmática inicia o 

cólon dorsal direito que tem entre 30 a 35 cm (Figura 2). Esta porção final do cólon maior 

encontra-se ligada à parede dorsal do abdômen, juntamente com ceco, por um mesentério, e 

ao cólon ventral direito por uma outra porção do mesentério, mais fibrosa e curta, que 

corresponde à tênia ventral do cólon dorsal direito. O cólon transverso com 4 a 5 metros de 

comprimento e 10 cm de diâmetro, encontra-se firmemente aderido à parede abdominal 

dorsal por uma porção curta e firme de mesentério fibroso e passa da direita para esquerda 

da cavidade abdominal (SISSON, 1986). Nesta porção são moldadas as fezes, formando as 

síbalas, por isso o seu aspecto saculado do cólon transverso (Figura 3) (MOORE et al., 2001).  

 

2.2 SÍNDROME CÓLICA 

 

A síndrome cólica é caracterizada por dor abdominal aguda e pode ser resultado de 

qualquer alteração abdominal seja ela de origem no trato gastrintestinal ou não, apresentando 

alta taxa de mortalidade na espécie equina (AMARAL et al., 2017). 
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A Síndrome Cólica, caracterizada por manifestação de dor abdominal, é uma das 

principais enfermidades que acometem a espécie equina, sendo mais comum as dores de 

origem gastrointestinal. Não é uma entidade nosológica específica e sim um conjunto de 

múltiplas condições consequentes a determinadas disfunções de vísceras intra-abdominais, 

sendo responsável por grandes perdas econômicas em decorrência de gastos com 

tratamento, tempo de afastamento do animal de suas atividades normais e óbitos 

(LARANJEIRA et al., 2008).  

 

2.2.1 Fatores Predisponentes  

 

O equino é um animal herbívoro monogástrico, isto é, possui apenas um estômago 

e se alimenta de forragens. Sua digestão há particularidades que devem ser levadas em conta 

para melhor manejo e aproveitamento de nutrientes. Um animal que apresenta quadro clínico 

de cólica, para ser atendido de maneira correta, é fundamental o conhecimento anatômico e 

fisiológico do trato gastrointestinal (LARANJEIRA et al., 2008). 

A domesticação dos equinos modifica seus hábitos alimentares e exercícios, pois os 

cavalos passam a caminhar pouco e ficam longos períodos em jejum, e em seguida 

alimentam-se com compulsão e ansiedade. A alimentação irregular é o maior causador de 

cólica (FAGUNDES, 2007). A mastigação inadequada leva à trituração insatisfatória dos 

alimentos e a baixa salivação, que pode afetar a digestibilidade dos alimentos (MEYER, 

1995). As alterações dentárias podem afetar a biodinâmica do ciclo mastigatório e prejudicar 

a trituração correta (PAGLIOSA et al., 2006). 

Os equinos são muito exigentes e sensíveis às mudanças de manejo ambiental e 

alimentar. A diminuição ou variação nos níveis de atividade física, alterações na dieta, 

alterações de estabulação, alimentações ricas com concentrados ou volumosos de má 

qualidade, privação de água ou má qualidade da mesma e o transporte em viagens podem 

influenciar a ocorrência de tal patologia (LARANJEIRA et al., 2008). 

Segundo Carter (1987), Goloubeff (1993), e Hillver et al. (2002), a qualidade do 

concentrado, baixa ingestão de volumoso, a alimentação em refeições intercaladas associados 

a fatores de estresse e as alterações de comportamento provocadas pelo confinamento 

podem influenciar na fisiologia e funcionamento do trato gastrointestinal do equino. O 

aparelho digestivo do equino é anatomicamente propenso aos deslocamentos (HACKETT, 

1987; SNYDER & SPIER, 1990). 
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Goloubeff (1993) descreve diversos fatores que podem ocasionar um 

desencadeamento do quadro de síndrome cólica em equinos, sendo eles: 

- A anatomia do trato gastrointestinal peculiar do equino, pois possui trânsito unilateral 

esôfago-estômago, impossibilidade de vomitar – devido à disposição das fibras musculares 

em torno da cárdia – A muscularis mucosa é formada por duas camadas de músculo liso 

(circular interna e longitudinal externa) cujas fibras correm em direções opostas, juntamente 

com a espessa muscularis externa também com duas camadas musculares. Esta constituição 

da parede do estômago nesta zona não glandular impede o movimento retrógrado da ingesta 

por impossibilidade de abertura da cárdia. 

- O mesentério do intestino delgado muito desenvolvido e grande diâmetro. 

- Curvaturas do cólon maior. 

- Diminuição do lúmen na flexura pélvica. 

- Pode ser influenciado por diversos fatores climáticos. 

- Dieta. 

- Manutenção dentária, pois o animal passa a ter uma má mastigação em virtude os 

problemas dentários. 

- Controle parasitário, para evitar crises tromboembólicas e compactações. 

 

2.3 ENCARCERAMENTO NEFRO ESPLÊNICO  

 

2.3.1 Definição e Ocorrência 

 

O deslocamento dorsal à esquerda do cólon maior para o espaço nefro esplênico e 

consequente encarceramento foi descrito pela primeira vez como causa de dor abdominal 

aguda em equinos no ano de 1902 por J. Marek, em um artigo que relatou a manipulação por 

palpação retal como uma opção de redução do encarceramento. Nesta condição, as porções 

ventral e dorsal do cólon esquerdo migram dorsal e lateralmente ao baço (Figura 4) 

(RAKESTRAW; HARDY, 2006). 
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Figura 4 - Encarceramento do cólon no espaço NS, vista lateral esquerda. B = baço; CDE = cólon 

dorsal esquerdo; CM = cólon menor; CVD = cólon ventral direito.  CVE = cólon ventral 

esquerdo; FP = flexura pélvica.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado de: Universidade de Geórgia & The Glass Horse Project (2007). The Glass Horse: Equine Colic. 

Estados Unidos da América. 

 

Os cavalos com idade inferior a 2 anos ou superior a 10 anos parecem ter menor 

risco de sofrerem de cólicas simples. Os de idade média têm maior probabilidade de terem 

cólicas do que os mais idosos, contudo, as cólicas dos cavalos mais idosos mais 

frequentemente requerem uma abordagem cirúrgica (COHEN, 1997). 

 

2.3.2 Etiopatogenia 

 

Apesar de ainda não ter sido possível identificar com certeza as causas da patologia, 

ao longo dos anos surgiram várias hipóteses para explicar este deslocamento. Uma delas 

consiste na distensão gasosa do cólon maior como fator desencadeante de dois fatores 

determinantes: o deslocamento dorsal do cólon maior, pois este se encontra menos denso; e 

a dor abdominal, que provoca contração esplênica, permitindo a migração do cólon esquerdo 

dorsalmente ao baço, criando-se as condições necessárias para que ocorra o encarceramento 

nefroesplênico (ENS) (ALBANESE; CALDWELL, 2014). A distensão inicial do cólon 

maior pode ser devido a colite, por exemplo (SOUTHWOOD, 2010) ou alternativamente, 

pode-se desenvolver este processo também em consequência do movimento do próprio 

cavalo, quando se joga no chão (OLIVEIRA, 2017). 

O ligamento nefroesplênico (LNS) é uma estrutura fibrosa que une o rim esquerdo 

à cápsula do baço (UG; GHP, 2007). Apesar de não ser a causa do deslocamento do cólon 
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maior, o desenho anatômico desta estrutura facilita o encarceramento, pois não se insere no 

bordo dorsal do baço, e sim mais ventralmente, criando o espaço nefro esplênico (Figura 5) 

(MOORE et al., 2001).  

 

Figura 5 - Anatomia da região NS, vista caudal. B = baço; LNS = ligamento nefro esplênico; R = rim 

esquerdo. 

  
Fonte: Adaptado de: Universidade de Geórgia & The Glass Horse Project (2007). The Glass Horse: Equine 

Colic. Estados Unidos da América 

 

Em muitos casos de deslocamento do cólon para o espaço NS observa-se 

simultaneamente a rotação ventromedial do cólon esquerdo, de tal forma que o cólon dorsal 

esquerdo se situa ventralmente ao cólon ventral esquerdo (Figura 6). O peso do cólon sobre 

o LNS provoca o deslocamento ventral do baço e o seu ingurgitamento. Inicialmente ocorre 

a obstrução do cólon, no entanto, após 24 horas, pode desenvolver-se congestão e edema na 

parede do cólon, levando à isquemia e agravamento considerável do estado clínico do cavalo 

(TESTA; HILBERT, 1987; HARDY et al., 2000). Em casos de ENS severo a flexura 

diafragmática e esternal do cólon maior podem encontrar-se deslocadas crânio-dorsalmente, 

entre o estômago e o fígado (MILNE et al., 1977) ou, caso o ENS se mantenha durante um 

período prolongado pode ocorrer a formação de aderências entre o cólon e a face dorsal do 

baço (COMPOSTELA et al., 2012) 
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Figura 6: Deslocamento do cólon para o espaço nefro esplênico. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

         

Fonte: Adaptado de: https://horsesidevetguide.com 

 

2.3.3 Fatores de Risco 

 

Os fatores de risco associados ao ENS são os mesmos para a distensão gasosa do 

cólon: alterações no exercício, problemas ortopédicos, períodos longos de confinamento, 

mudança de manejo, ou o aumento de alimento concentrado na dieta (HILLYER et al., 

2002). Este último fator pode provocar modificações na flora intestinal (ALBANESE; 

CALDWELL, 2014).  

 

2.3.4 Sintomatologia  

 

O quadro sintomático de um cavalo com ENS é similar ao de outras causas de 

obstrução sem estrangulamento do cólon maior (JOHNSTON; FREEMAN, 1997). O ENS 

caracteriza-se por sinais pouco violentos de cólica, que respondem de forma satisfatória à 

sedação e analgesia, frequência cardíaca normal ou ligeiramente aumentada (HARDY et al., 

2000), motilidade intestinal reduzida (particularmente no lado esquerdo) (SOUTHWOOD, 

2006), temperatura corporal normal, podendo também apresentar distensão abdominal 

(ALBANESE; CALDWELL, 2014). Geralmente, a dor abdominal surge sem que ocorra o 

comprometimento do intestino, levando a que muitos dos parâmetros clínicos geralmente 

analisados não apresentem alterações. O grau de dor varia consideravelmente, dependendo 
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do grau de distensão do mesmo e da presença de outros fatores secundários, como a 

distensão gástrica (ALBANESE; CALDWELL, 2014). 

A diminuição da motilidade intestinal no caso de ENS está associada à obstrução 

intestinal, à dor ou a outros fatores desconhecidos, podendo ser exacerbada pela 

desidratação, desequilíbrios eletrolíticos e pelo comprometimento vascular (COOK; 

HASSEL, 2014). 

 

2.3.5 Diagnóstico 

 

Perante um caso de dor abdominal aguda, o exame físico inicial é de extrema 

importância e deve ser feito rapidamente, mas sem precipitações. Inicia-se com a observação 

do cavalo à distância para avaliar a condição geral do cavalo, observar quais os sintomas de 

dor que apresentam distensão abdominal, suor ou feridas (SOUTHWOOD, 2006).  

A anamnese do paciente é de extrema importância para fornecer dados e chegar à 

causa da cólica (ASSUMPÇÃO, 2011). As informações fornecidas pelo tratador e/ou 

proprietário nos quadros de cólica são muito valiosas, pois a partir desses dados o veterinário 

clínico terá informações necessárias para a formação do diagnóstico, como, a progressão do 

quadro, primeiros sintomas que o animal apresentou, há quanto tempo vem apresentando 

os sintomas, se o animal defecou, intensidade da dor, ingestão de água,  programa de 

exercícios, mudanças de alimentação, e se foi administrado alguma medicação até a chegada 

do veterinário na propriedade, pois isso pode influenciar mascarando a apresentação dos 

sintomas do cavalo (KELLER, 2015).  

 

2.3.6 Exame Clínico 

 

A coleta de informações dos parâmetros vitais é um procedimento que leva pouco 

mais de cinco minutos, mas fornece uma grande quantidade de informação. Deve ser 

registada a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, coloração e 

umidade das mucosas, tempo de preenchimento capilar, grau de motilidade intestinal em 

todos os quadrantes abdominais (SOUTHWOOD, 2006). Ademais, de acordo com Pedrosa 

(2008), no diagnóstico da síndrome cólica, além dos parâmetros citados, devem ser avaliados 

também, grau da dor, distensão abdominal, conteúdo retirado através de sondagem 

nasogástrica, achados da palpação retal, características do fluido peritoneal e análise fecal. 
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A evolução destes parâmetros ao longo do tempo e após os tratamentos deve 

também ser levado em conta, pois permite definir a lista de diagnósticos diferenciais 

desenvolvida, qual a resposta à terapia e qual o prognóstico do caso (SOUTHWOOD, 2006). 

A frequência cardíaca tende a ser um indicador de severidade da dor e do quadro 

do animal, quanto maior a FC, maior a dor, e pior o prognóstico (ASSUMPÇÃO, 2011). A 

dor também poderá ser avaliada através da frequência respiratória (FR), sendo que em casos 

de dor moderada a intensa, os valores são superiores a 30 movimentos respiratórios por 

minuto, havendo dilatação das narinas (FERNANDES, 2009).  

A avaliação da mucosa se baseia no tempo de preenchimento capilar (TPC), cor e 

umidade, nos quais fornecem informações sobre a desidratação e perfusão dos tecidos. A 

mucosa oral é comumente a mais avaliada tendo normalmente cor rósea, TPC de 1 a 2 

segundos, e presença de umidade, em casos de desidratação a mucosa apresenta-se 

hipocorada, com TPC maior que 2 segundos, em quadro de perfusão deficiente a mucosa se 

apresenta cianótica, e o TPC apresenta-se em média 4 segundos, quando se tem congestão 

venosa ou endotoxemia, a mucosa pode apresentar-se com coloração vermelha ou púrpura 

(FERNANDES, 2009). 

A temperatura retal deve ser mensurada antes da palpação retal, pois pode haver 

acúmulo de gás no reto, interferindo na mensuração da temperatura, este parâmetro também 

pode ser alterado se for administrado alguma droga antiinflamatória não esteroidal (AINES) 

(FERNANDES, 2009). A aferição temperatura retal ajuda na discriminação de processos 

inflamatórios ou infecciosos, como a peritonite, enterite ou a colite, caracterizados por 

hipertermia. Em casos de ENS, a temperatura corporal raramente sofre alterações (HARDY 

et al., 2000). A temperatura acima de 38,9º C é encontrada em casos que há agentes 

infecciosos ou produção de endotoxinas e outras substâncias pirógenas (WHITE, 1990). 

A avaliação da motilidade do TGI pode ser avaliada por auscultação do abdômen. 

Os sons abdominais são avaliados quanto à frequência, duração, intensidade e localização, 

que refletem à motilidade intestinal e é uma importante ferramenta para o diagnóstico e 

mesmo de estabelecimento do prognóstico. Rotineiramente, a auscultação deve ser efetuada 

em 4 locais: fossas paralombares direita e esquerda e nas superfícies ventrais do flanco direita 

e esquerda (TAYLOR et al., 1997).  
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2.3.7 Sondagem Nasogástrica 

 

A sondagem nasogástrica ou entubação nasogástrica é especialmente importante e 

deve ser realizada o mais cedo possível nos casos que apresentam sintomas graves de dor 

abdominal e taquicardia, sendo um processo tanto para diagnóstico como terapêutico, pois 

o alívio da distensão gástrica reduz consideravelmente, o desconforto do cavalo e impede a 

ruptura do estômago (SOUTHWOOD, 2006). 

No processo de entubação nasogástrica deve primeiramente molhar cerca de 10-12 

cm da ponta da sonda com uma solução lubrificante hidrossolúvel para facilitar sua 

passagem. Em seguida o clínico deve colocar a cabeça do cavalo lateralmente, de costas para 

este, passando um dos braços por baixo da cabeça e segurando o chanfro de modo a manter 

o pescoço parcialmente flexionado, fazendo uma angulo de 90º com a cabeça, para facilitar 

a entrada da sonda no esôfago. A mão livre segura a sonda enquanto o polegar contrário 

eleva a cartilagem alar de modo a aumentar a abertura da cavidade nasal. A ponta da sonda é 

colocada na narina do lado em que se encontra o clínico, ligeiramente inclinada para o septo 

nasal e com a sua curvatura direcionada para baixo, sendo então empurrada suavemente de 

modo a deslizar pelo pavimento do meato ventral até atingir a zona de entrada da laringe e 

esôfago. Na maioria das vezes, se continuar empurrando o tubo este irá entrar na laringe, e 

para evitar isto, deve ser rodado 90º de modo a elevar a sua ponta ao nível da entrada do 

esôfago pois encontra-se acima da entrada da laringe. Com o tubo nesta posição exerce-se 

um pouco de pressão que deve ser suficiente para provocar a deglutição do mesmo, 

permitindo a sua entrada no esôfago (TAYLOR et al., 1997).  

Caso, acidentalmente, o tubo entre na laringe, deve ser puxado para trás e tentar 

novamente a rotação de 90º. Existem vários sinais que evidenciam o posicionamento na 

laringe, tais como: não existir qualquer resistência a sua passagem; palpando a laringe pode-

se sentir uma estrutura no seu interior; muitas vezes ocorre estimulação da tosse. Por outro 

lado, os sinais que evidenciam o correto posicionamento do tubo no esôfago são os 

seguintes: existe resistência na passagem (devido ao tônus muscular); é notável uma 

proeminência no terço superior da goteira da jugular e que se move ao longo desta, à medida 

que a ponta do tubo segue no esôfago que se estende do lado esquerdo (TAYLOR et al., 

1997). 

Assim que o clínico confirmar o posicionamento correto do tubo no esôfago, deve 

empurrá-lo soprando simultaneamente pelo mesmo, de modo a separar as paredes do 

esôfago, facilitando a passagem e evitando algum trauma. Quando o tubo chega a entrada do 
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estômago pode-se sentir uma ligeira pressão e assim que atinge o seu interior há libertação 

de gás, podendo-se mesmo ouvir sons gasosos tipo “estalos”. Deste modo, o gás é liberto 

enquanto o fluido sequestrado no estômago e intestino delgado pode não ser imediatamente 

drenado. Quando isto acontece e necessário proceder a uma sifonagem, colocando cerca de 

500 ml de água no tubo e em seguida baixando a sua ponta de modo a ficar num nível inferior 

ao da extremidade que se encontra no interior do estômago. Isto deve ser suficiente para 

conseguir drenar o fluido estomacal, no entanto também pode recorrer a sucção ou a uma 

bomba. Se não houver refluxo deve ser repetido este procedimento várias vezes, pelo menos 

três a quatro vezes (principalmente se a palpação retal detectou o intestino delgado 

distendido). Caso haja refluxo, o tubo deve ser fixado de modo a ficar permanentemente ou 

mudado frequentemente (1 hora de intervalo) até a resolução da cólica (BLOOD et al., 2000). 

A formação de refluxo gástrico, não é uma característica comum do ENS. No 

entanto, secundariamente à compressão exercida pelo cólon distendido e à dor abdominal 

pode ocorrer diminuição da motilidade intestinal e/ou obstrução do intestino delgado, 

podendo levar à distensão gástrica com líquido ou alimento, embora geralmente não seja 

muito severa (BIRD et al., 2012). Em casos diagnosticados com ENS, há estudos que relatam 

28% de incidência de refluxo gástrico superior a dois litros (HARDY et al., 2000). 

Quando realizada a entubação nasogástrica, deve ser avaliado o volume, a cor e o 

aspecto do conteúdo (líquido, alimento…). Um cavalo adulto de estatura média (450kg) 

apresenta refluxo gástrico significativo se tiver mais de quatro litros. Os mesmos autores 

consideram que o pH deve também ser avaliado, sendo que se este for superior a 5, é 

sugestivo que a origem do fluído seja do intestino delgado (COOK & HASSEL 2014). 

 

2.3.8 Palpação Transretal  

 

A palpação retal deve ser um processo tanto eficiente como seguro para o animal e 

o veterinário, em algumas situações é aconselhável recorrer à sedação do animal, de 

preferência com uma substância que não provoque diminuição da motilidade intestinal. Para 

esse efeito, pode-se recorrer à xilazina, que, dentro do grupo de agonistas dos receptores alfa 

2, é o que apresenta menos efeitos adversos e menor tempo de ação, podendo ou não ser 

associada a um opioide misto, como o butorfanol (ROBERTSON; SANCHEZ, 2010). 

No ENS a palpação retal permite um diagnóstico bastante assertivo (MUELLER; 

MOORE, 2000). De acordo com Keller (2015), a palpação retal é uma das avaliações mais 
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úteis para o diagnóstico, sendo possível avaliar as condições das vísceras. As seguintes 

condições podem ser geralmente identificadas no exame retal e geralmente exigem correção 

cirúrgica: alças distendidas do intestino delgado, intestino grosso distendido, torção uterina, 

hérnias inguinais, distensão cecal, compactação de cólon, compactação de flexura pélvica, 

descolamento de cólon maior, encarceramento nefroesplênico, enterólitos e corpo estranho.  

A palpação retal é decisiva para que seja elaborado um diagnóstico, e para 

determinar se o tratamento é cirúrgico ou não, além do prognóstico. No caso de palpação 

dolorosa associada a um aumento do desconforto do animal, é indicativa de afecção grave e 

pode impossibilitar o exame completo de todas as estruturas acessíveis pela via transretal 

(MORA, 2009). 

No exame de palpação transretal a cauda deve ser bem levantada de modo que dê 

para visualizar completamente a entrada do reto e ao introduzir a mão, os dedos devem estar 

juntos, como que fazendo uma concha, de modo a deslizar mais suavemente pelo canal 

evitando alguma laceração ou mesmo ruptura. Chegando à ampola retal, deve-se retirar 

cuidadosamente todo e qualquer conteúdo fecal que for encontrado. Assim que o braço é 

introduzido na sua totalidade deve-se esperar cerca de 30 segundos antes de iniciar a 

exploração abdominal, de modo a que o reto e o cólon menor relaxem. Assim podendo dar 

início ao exame sistemático da cavidade abdominal, no entanto, deve ser levado em conta, 

que o alcance é limitado à apenas 40% do abdômen caudal, mesmo nos cavalos menores 

(TAYLOR et al., 1997).  

O exame de palpação retal deve ter início nas estruturas mais profundas, mas a 

sequência irá depender do examinador, pois deverá ser sistemática para não deixar nenhuma 

estrutura ou detalhe sem ser avaliado. O abdômen pode ser dividido em 4 quadrantes 

facilitando o exame. A palpação pode ser iniciada no quadrante dorsal esquerdo no qual 

encontram-se o baço, o polo caudal do rim esquerdo, e a unir os dois, o ligamento 

nefroesplênico (Figura 7) (WHITE, 1990; TAYLOR et al., 1997). 
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Figura 7 – Palpação transretal: A) Baço. B) Rim esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Moore (2009).  

 

Continuando a inspeção do abdômen para o quadrante dorsal direito, encontra-se 

imediatamente a base do ceco. Normalmente o ceco não se encontra totalmente preenchido 

e as tênias medial e ventral (que se encontram logo a direita da linha média), e que correm 

no sentido dorsal para ventral, estão completamente relaxadas, podendo ser tracionada sem 

haver qualquer reflexo de dor. Em seguida movendo a mão ventralmente e caudalmente na 

cavidade pélvica encontra-se a flexura pélvica do cólon maior que geralmente contém ingesta 

mole (Figura 8) (WHITE, 1990; TAYLOR et al., 1997).  

 

Figura 8 – Palpação transretal: A) Ceco. B) Flexura pélvica 

 
Fonte: Adaptado de Moore (2009).  

 

Estendendo-se cranialmente desde a flexura pélvica, encontra-se o cólon ventral 

esquerdo, facilmente reconhecido devido ao seu grande diâmetro e presença de bandas 

longitudinais, e o cólon dorsal esquerdo. O espaço situado ventralmente e a esquerda do ceco 

A B

A B 

A B
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e, geralmente, ocupado pelo intestino delgado e cólon menor. No entanto, o intestino 

delgado, normalmente, não é palpável, a não ser que sofra uma contração quando é tocado, 

sendo impossível distingui-lo de outros segmentos no centro e na porção ventral do 

abdômen. O cólon menor pode ocupar diversas posições, mas e mais frequentemente 

encontrado no quadrante ventral esquerdo, e é rapidamente reconhecido pelas bolas fecais 

presentes no seu interior (WHITE, 1990; TAYLOR et al., 1997).  

Todas as estruturas palpáveis devem ser avaliadas quanto ao tamanho, sensibilidade, 

mobilidade, tensão da parede, espessura, presença de edema, presença de tensão na raiz 

mesentérica, distensão por gás, líquido ou ingesta e dor (ALVES, 2008). 

Outras alterações comuns nos animais acometidos de distúrbios gastrintestinais que 

podem se evidenciadas durante o exame transretal: o baço, o aspecto dorsocaudal do baço é 

geralmente palpável. No deslocamento dorsal do cólon com encarceramento nefroesplênico 

o baço terá sua irrigação comprometida. Com aumento do volume esplênico, torna-se 

possível palpar suas bordas, que estarão espessas, quando o órgão se encontrar deslocado 

medial, ventral ou caudalmente. A presença de nódulos ou irregularidades da superfície 

sugere neoplasia (ALVES, 2008). 

 

2.3.9 Ultrassonografia 

 

A literatura recente descreve o exame ultrassonográfico abdominal como mais uma 

opção no manejo emergencial do paciente com síndrome cólica, sendo um protocolo de 

avaliação rápido e não-invasivo. A literatura reconhece a utilidade da ultrassonografia 

transabdominal em casos de cólica, sabe-se que a sensibilidade da técnica não é muito alta 

para a determinação do diagnóstico final. A importância do exame ultrassonográfico reside 

então na detecção de alterações que suportem a melhor decisão terapêutica para o paciente 

(AMARAL et al., 2017).  

Um exame ultrassonográfico satisfatório exige uma adequada penetração das ondas. 

É preferível a utilização de sondas de baixa frequência (2-3.5 MHz), pois permitem a 

visualização de imagens em maior profundidade. As sondas lineares permitem uma maior 

rapidez na avaliação de uma vasta área, enquanto as sondas setoriais com uma menor área 

de contato podem ser de maior utilidade quando o acesso é restrito, como por exemplo entre 

as costelas. Por sua vez, pode ser vantajoso a utilização de uma sonda de elevada frequência 

(5-8 MHz) quando é necessária uma imagem de maior resolução de alguma zona superficial 

de interesse identificada no exame inicial (TAYLOR et al., 1997). 
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A ultrassonografia transretal é particularmente útil no exame do abdômen médio-

caudal, especialmente se no exame retal tiver sido palpada alguma estrutura anormal. Nestes 

casos, pode ser utilizada uma sonda de alta-frequência pois não é necessária uma sonda com 

muita penetração, sendo mais benéfico a obtenção de uma maior resolução de imagem 

(TAYLOR et al., 1997).  

A avaliação do trato gastrointestinal equino pela ultrassonografia é realizada por 

meio do conhecimento da topografia das estruturas, tamanho, características anatômicas, 

conteúdos intraluminais e motilidade. A parede do intestino pode, por conseguinte, ser 

diferenciada de seu conteúdo, e os parâmetros tais como a espessura da parede e a frequência, 

amplitude e velocidade das contrações peristálticas podem ser avaliados pelo modo B, modo 

M e modo Doppler (AMARAL; FROES, 2014).  

O exame ecográfico deverá ter início na linha de reflexão diafragmática, 

prosseguindo ventralmente para ambos os lados, visualizando também toda a extensão da 

parede abdominal ventral. Em seguida, a cavidade abdominal deve ser examinada na sua 

totalidade, e para que não falhe nada, isto deverá ser feito de uma forma sistemática (Figura 

9) (REEF, 2003).  

 

Figura 9 - Esquema da distribuição das áreas de pesquisa ultrassonográfica. 1-Terço médio do arco costal do 

lado esquerdo entre o 8º e 13º EIC. 2-Flanco superior esquerdo, caudal ao último arco costal. 3-Terço médio 

do arco costal esquerdo entre 12º e 15 º EIC. 4-Flanco inferior esquerdo. 5-Região inguinal do lado esquerdo. 

6-Região ventral do abdômen caudal a cartilagem xifóide do externo. 7-Flanco superior direito, iniciando caudal 

ao último arco costal progredindo cranialmente até o 15 EIC. 8-Flanco inferior direito. 9-Região Inguinal do 

lado direito. 10-Terço médio do arco costal do lado direito, entre o 10º e o 12º EIC. 11- Terço distal do arco 

costal do lado direito, entre o 10º e 12º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AMARAL (2014) 
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Para o reconhecimento de qualquer lesão, é essencial saber qual o aspecto normal 

dos diferentes órgãos e estruturas contidos na cavidade abdominal. Em um cavalo saudável, 

a grande curvatura do estômago ou fundo gástrico pode ser visualizado do lado esquerdo, 

do 9º ao 12º espaço intercostal, como uma grande estrutura semicircular situada medialmente 

ao baço ao nível da veia esplênica. A parede gástrica pode ser facilmente identificada pela 

reflexão ecogênica da superfície mucosa, sendo visualizada como uma superfície hipoecóica 

e ecóica e, normalmente, com 7.5 mm de espessura, sendo por vezes possível, nos cavalos 

adultos, visualizar as pregas gástricas (Tab. 01) (REEF, 2003). 

 

Tabela 1 - Representação da estrutura do trato gastrintestinal do equino e os pontos de referência anatômicos 

correlacionado a área de avaliação transabdominal. 

Órgão/ estrutura 
Áreas 

ultrassonográficas 
Ponto de referência anatômica/ observações 

Estômago 1 
Medial ao baço (região do hilo esplênico) marcada interface 

ecogênica do conteúdo gasoso gástrico 

Duodeno 7 -10 
Ventral ao rim direito, entre este e o CDD (área 7) e/ou entre o 

fígado e CDD (área10). 

Alças delgado 4- 5- 9 
Visualização de poucas alças de ID entre o baço e CVE (4) e 

entre as saculações do CVE e CVD (5-9). 

Cólon ventral 

direito 
8- 9- 11 

Contato direto com a parede abdominal. Interface ecogênica do 

conteúdo fecal/gasoso. 

Cólon ventral 

esquerdo 
3- 4- 5- 6 

Contato direto com a parede abdominal. Interface ecogênica do 

conteúdo fecal/gasoso. 

Cólon dorsal 

direito 
7- 10 

Ventral ao rim direito e em contato com a parede abdominal 

(7), medial ao fígado (10). 

Cólon dorsal 

esquerdo 
2 Ventral ao rim esquerdo 

Ceco 7 
Contato com a parede abdominal, caudal ao rim direito. 

Conteúdo gasoso (artefato de reverberação). 

Fonte: AMARAL (2014). 

 

No caso específico de ENS, o exame ultrassonográfico abdominal é bastante útil, 

uma vez que as estruturas envolvidas (cólon, baço e rim esquerdo) são fáceis de identificar, 

assim como a posição relativa das mesmas. As anomalias que geralmente se observam no 

exame é o cólon maior deslocado dorsalmente (encontrando-o entre a parede abdominal e o 

baço), o baço deslocado ventralmente e rim esquerdo oculto pela sombra acústica do gás 

presente no interior do cólon esquerdo (Figura 10) (ALBANESE; CALDWELL, 2014). 
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Figura 10 - A) Anatomia ultrassonográfica normal. B) Encarceramento nefro esplênico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KIDD, LU, FRAZER (2014). 

 

Embora muitas vezes visto como o principal e mais gritante sinal de ENS, o fato 

de não se conseguir observar o rim esquerdo não é 100% indicativo desta anomalia 

(SCHARNER et al., 2002), uma vez que existem outras condições que provocam a distensão 

do cólon maior e dificultam a visibilidade do rim esquerdo (SANTSCHI et al., 1993).  

Pode-se afirmar que a ultrassonografia tem a vantagem de ser uma técnica de 

diagnóstico menos invasiva que a palpação retal e mais precisa na detecção de obstruções 

por estrangulamento do intestino delgado. A medida que os clínicos se tornam mais 

familiares com o uso do aparelho nos pacientes de cólica, mais informação serão obtidas na 

fase precoce da doença, permitindo assim uma intervenção cirúrgica, quando necessária, 

também mais precoce (FISCHER, 1997). 

 

2.3.10 Laparoscopia 

 

Esta técnica pode ser utilizada tanto como método de diagnóstico como de terapia, 

pois permite a manipulação do cólon para fora do espaço NS. Este método de diagnóstico é 

definitivo uma vez que permite a visualização direta do cólon esquerdo no espaço NS e a 

flexura pélvica caudalmente ao baço. Se for realizada a laparoscopia a um animal saudável, 

deve-se conseguir identificar facilmente o baço lateral ao ligamento nefro esplênico e o 

espaço nefro esplênico livre (BUSSCHERS et al., 2007). 

Pode-se optar pela laparoscopia também como método de confirmação do 

desencarceramento do cólon após a tentativa de resolução mediante tratamento médico. 
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Nestes casos e após um período prolongado de ENS, podem-se observar aderências no 

bordo dorsal do baço, a superfície deste pode apresentar uma concavidade correspondente 

ao local onde o cólon se encontrava aprisionado (BUSSCHERS et al., 2007). 

 

2.3.11 Tratamento Clínico 

 

Baseado na anamnese, sinais clínicos e exame físico, os cavalos com cólica são 

usualmente divididos em dois grupos, clínico ou cirúrgico, e tal classificação reflete a opção 

terapêutica imediata do paciente (AMARAL et al., 2017) 

As opções de tratamento mais eficientes sem intervenção cirúrgica são: exercício 

ligeiro, como galopar o animal, com ou sem administração de fenilefrina; restrição de 

alimentos; fluidoterapia entérica e parentérica; “rolar” o cavalo sob anestesia geral, com ou 

sem administração prévia de fenilefrina (SOUTHWOOD, 2006; ALBANESE & 

CALDWELL, 2014). 

O “rolar” e o exercício físico (ao passo, trote, galope e salto), com ou sem 

administração prévia de fenilefrina, são os tratamentos que estão sendo mais utilizado 

(HARDY et al., 2000). Além de eficazes, estes tratamentos são também mais baratos e com 

menor tempo de recuperação (Figura 11) (OLIVEIRA, 2017). 

 

Figura 11 - Correção não cirúrgica do ENS, procedimento de rolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de: https://horsesidevetguide.com 

 

Como em qualquer outro processo que origine dor abdominal aguda, também no 

caso de ENS, o tratamento inicial inclui a restrição de alimentos, administração de sedativos 

(se necessário), analgésicos e/ou espasmolíticos, fluidoterapia com soluções isotônicas e 

exercício físico ligeiro (BENTZ, 2004).  
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A fluidoterapia é geralmente realizada com a solução de ringer com lactato, 

suplementada, se necessário com os seguintes sais: gluconato de cálcio e o cloreto de 

potássio; e segundo o seguinte protocolo: 10 L seguido de regime de manutenção (1 L/h) 

até que o animal retome a ingestão de água (BUSSCHERS et al., 2007). Esta abordagem, 

embora muito simples, permite a correção de alguns distúrbios hidroeletrolíticos que possam 

surgir no decorre da cólica e facilita a fluidificação do conteúdo intestinal, promovendo a 

desobstrução do cólon e a motilidade intestinal (HARDY et al., 2000).  

Entre os AINES mais utilizados estão a fenilbutazona, flunixina meglumina, 

dipirona, e o cetoprofeno. A fenilbutazona e a dipirona tem um efeito moderado no alívio 

da dor, enquanto a flunixina meglumina e o cetoprofeno tem uma ação analgésica mais 

eficiente (ROSE; HODGSON, 1993). A flunixina meglumina é o fármaco deste grupo mais 

potente no controlo da dor visceral. A sua grande desvantagem é a capacidade de mascarar 

os sinais de endotoxemia, e como tal, pode atenuar as manifestações clínicas de lesões 

severas, em particular as por estrangulação ou ruptura. Na tentativa de se ultrapassar esta 

desvantagem, deve-se diminuir a dose e aumentar a frequência das administrações. O 

cetoprofeno não é tão eficaz como a flunixina meglumina no alívio da dor abdominal em 

equinos (ROSE; HODGSON, 1993; EDWARDS, 1998; BLOOD et al., 2000). 

A utilização de fenilefrina (3 μg/kg/min em 15 min, por via endovenosa) tem como 

objetivo provocar a contração esplênica e facilitar o desencarceramento do cólon maior no 

espaço NS, sendo geralmente seguida de exercício ligeiro a passo ou trote lento durante 5 a 

10 minutos (HARDY et al., 2000; BUSSCHERS et al., 2007) ou de manipulação do cavalo 

sob anestesia geral (HARDY et al., 2000). Os efeitos adversos da fenilefrina são geralmente 

inconsequentes, podendo ocorrer vasoconstrição, hipertensão e bradicardia reflexa, bloqueio 

átrio-ventricular de 2º grau e contrações ventriculares prematuras. Também é possível que 

ocorram hemorragias derivadas destes efeitos, no entanto, é mais provável em cavalos idosos 

(SOUTHWOOD, 2006; ALBANESE; CALDWELL, 2014). Caso não esteja disponível 

fenilefrina, pode ser utilizada epinefrina na dose de 1 μg/kg/min durante 5 minutos 

(DENIAU et al., 2013). 

A eficácia de qualquer um destes tratamentos é conseguido quando o animal não 

apresenta mais sintomas de dor abdominal, a motilidade intestinal esteja normal, haja 

produção de fezes e não seja encontrado alterações na palpação retal e ultrassonografia 

abdominal. De modo geral, o ENS considera-se resolvido quando o cólon se localiza lateral 

ao baço. Nesse momento inicia-se a realimentação com pequena quantidade de forragem de 
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elevado valor nutricional e fácil digestão, como a luzerna, fornecida várias vezes ao dia 

(BUSSCHERS et al., 2007). 

O tratamento não cirúrgico é bem-sucedido na maioria dos casos que se apresentem 

com menor duração dos sintomas de dor cólica e menor distensão abdominal (BAIRD et al., 

1991; JOHNSTON; FREEMAN, 1997; HARDY et al., 2000). Se a abordagem conservadora 

não tiver sucesso, ou os sinais de dor não são controláveis, o caso deve ser remetido para 

intervenção cirúrgica (SOUTHWOOD, 2006). 

 

3 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Foi atendido um equino, da raça quarto de milha, macho, castrado, com 

aproximadamente 5 anos, pesando 470kg. Durante a anamnese o tratador relatou um 

histórico de mudança de comportamento, desconforto abdominal, como movimento de 

cavar, rolar na baia, olhar para o flanco, sem apetite com evolução do quadro de duas horas 

e não havia sido feito uso de qualquer medicação. Relatou também que o animal fica a maior 

parte do tempo na cocheira, apresentando sempre comportamento tranquilo, manutenção 

odontológica em dias e um bom apetite. 

No exame clínico, foi avaliado o estado geral do animal, no qual apresentava um 

leve desconforto, com movimentos de olhar para o flanco, movimentos de cavar o solo e 

também apresentava timpanismo. Os parâmetros físicos incluíam leve taquicardia de 48 bpm 

e taquipneia de 25 rpm, temperatura retal de 38ºC, levemente desidratado com tempo de 

preenchimento capilar (TPC) de 2-3 segundos, sem aumento do pulso digital e as mucosas 

apresentavam-se normocoradas estando dentro dos parâmetros estabelecidos para a espécie. 

O animal apresentava-se em bom estado nutricional e sem mais alterações visíveis. 

Na auscultação a motilidade intestinal no quadrante superior esquerdo encontrava-

se lenta, já o quadrante inferior esquerdo apresentava-se atônico, no quadrante superior 

direito havia descarga incompleta e no quadrante inferior direito pouca motilidade. 

Diante da anamnese e dos sinais clínicos apresentados o médico veterinário 

suspeitou de síndrome cólica e propôs ao proprietário a realização da sondagem nasogástrica, 

palpação transretal e solicitou o exame ultrassonográfico para avaliar possíveis complicações 

como compactação, torção e/ou deslocamento de algum segmento do trato gastrointestinal.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O paciente estudado é um equino da raça quarto de milha, com aproximadamente 

5 anos e pesando 470 kg, sendo assim considerado por Lehuby (2011) fora do grupo de risco, 

visto que não considera a raça predisponente. Cohen (1997), contudo, considera que o 

mesmo se encontra dentro do grupo de risco por sua idade estar entre 2 e 10 anos de idade. 

Por tratar-se de um equino domesticado e estabulado, com rotina de pouco 

exercício físico e ficar longos períodos sem comer, Facundes (2007) considera que essa 

mudança nos hábitos alimentares e de exercício podem ser o maior causador de cólica. 

Foi feita a anamnese, que segundo Assumpção (2011) é de extrema importância 

para o fornecimento de dados e assim chegar à causa da cólica. Como o animal estava em 

dia com a manutenção odontológica, seria pouco provável que algum problema de 

mastigação teria afetado a biodinâmica do ciclo mastigatório e assim prejudicar a trituração 

correta como Pedrosa (2006) relata. 

Até a chegada e avaliação do médico veterinário, não havia sido feita administração 

de nenhuma medicação, que segundo Keller (2015) o uso de alguma medicação pode 

influenciar mascarando a apresentação dos sintomas do animal. 

Ao exame clínico a frequência cardíaca inicialmente era 48bpm, estando um pouco 

acima dos parâmetros estabelecidos para a espécie, sendo este parâmetro indicativo de dor, 

segundo Assumpção (2011). A frequência respiratória (FR) também se apresentava 

levemente aumentada (25 mrm), assim, de acordo com Fernandes (2009), o animal 

apresentava dor leve, pois a FR estando acima de 30 rpm caracteriza dor moderada à severa. 

De acordo com a avaliação das mucosas o paciente encontrava-se em estado de leve 

desidratação, estando de acordo com o descrito por Fernandes (2009), que cita que TPC com 

valor entre 2 e 3 indica desidratação de grau leve. 

Como citado por White (1990), a temperatura estando acima de 38,9º C é indicativo 

de agentes infecciosos ou produção de endotoxinas, sendo que o animal em questão 

apresentava-se afebril, descartando as complicações citadas. 

Foi indicada a sondagem nasogástrica para diminuir a distensão   gástrica, e assim 

reduzir o desconforto do animal e impedir que o estômago viesse a romper-se, 

consequentemente aliviando a dor do paciente, que segundo Southwood (2006), esta prática 

serve como processo para diagnóstico e terapia. 

Na sondagem nasogástrica retirou-se quantidades consideráveis de conteúdo e gás 

do estômago. Após o esvaziamento gástrico o animal não apresentou refluxo, o que segundo 

Bird et al. (2012) é uma característica comum do ENS 
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Após a sondagem foi iniciada a fluidoterapia, sendo utilizado soro ringer com 

lactato. A cada litro de soro foi intercalado entre 20 ml de gluconato de cálcio (Vallée 

Cálcio®) e 20ml de sorbitol (Sedacol®). Para controle da dor e relaxamento do animal foi 

administrado 20ml de dipirona sódica por via endovenosa. 

A fluidoterapia com soro ringer com lactato suplementado com gluconato de cálcio 

foi iniciada o mais rápido possível para correção de possíveis distúrbios hidroeletrolíticos 

conforme citado por Busschers et al. (2007). Hardy (2000) relata que tal prática também 

promove desobstrução do cólon. 

 Foi administrado gluconato de cálcio para melhorar a motilidade e diminuir a 

distensão gasosa, corroborando com Thomassian (2000) que cita que a administração de 

gluconato de cálcio tem bons resultado em efeitos motores principalmente em casos de 

hipomotilidade sem estrangulamento vascular e em distensão do cólon maior.  

Na palpação transretal foi verificado o baço posicionado mais caudalmente e o 

aumentado de volume, assim estreitando a suspeita de encarceramento nefro esplênico, já 

que sua topografia estava confirmada para tal patologia de acordo com Alves et al. (2008). 

No exame ultrassonográfico abdominal o foco era principalmente confirmar o ENS 

ou caso não fosse confirmado, vasculhar outro quadrante que se encontrava irregular. Ao 

vasculhar as regiões ultrassonográficas 2-3-4 foi encontrado o baço mais ventralmente e o 

rim esquerdo sem visualização por conta da distensão gasosa do cólon esquerdo, como 

Albanese e Caldwell (2014) mencionaram. 

De acordo com todos os dados observados o animal foi diagnosticado com 

encarceramento nefro esplênico e indicado o tratamento cirúrgico. Contudo, o tutor não 

autorizou essa opção e, assim, foram usados outros métodos no intuito de desfazer o 

encarceramento.  

Dessa forma, foi solicitado que colocasse a sela no animal e o mesmo fosse 

submetido ao passo e galope para potencialização dos exercícios, estimular sua motilidade e 

ajudar na liberação dos gases intestinais; o que de acordo com Oliveira (2017), são 

tratamentos eficazes, mais baratos e com menor tempo de recuperação. 

Após 15 minutos de galope o animal foi reavaliado com a palpação transretal, o 

baço encontrava-se na sua topografia normal e assim foi confirmado que o encarceramento 

nefro esplênico havia sido desfeito, concordando com a literatura a qual relata que, de modo 

geral, o ENS considera-se resolvido quando o cólon se localiza lateral ao baço (BUSSCHERS 

et al., 2007). 
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O paciente ficou em observação e não apresentou mais nenhum sinal clínico da 

patologia. Dois dias depois do tratamento o animal voltou as suas atividades normais. Os 

resultados obtidos corroboram com a literatura quando cita que o tratamento não cirúrgico 

é bem-sucedido em casos que se apresentem com menor duração dos sintomas de dor e 

menor distensão abdominal (BAIRD et al., 1991; JOHNSTON; FREEMAN, 1997; HARDY 

et al., 2000). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Para um melhor prognóstico do encarceramento nefro esplênico é de extrema 

importância a confirmação do diagnóstico o mais rápido possível, fazendo uso de práticas 

confirmatórias e seguras como a palpação transretal a e ultrassonografia transabdominal. 

Sendo confirmada a suspeita clínica, o animal poderá ser submetido aos tratamentos 

alternativos que não seja a cirurgia, como no caso citado o animal foi submetido ao exercício 

(ao passo, trote e galope) para o desencarceramento do cólon ventral esquerdo que se 

encontrava deslocado entre o baço e o rim, tendo assim um resultado satisfatório de rápida 

recuperação.  
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RESUMO: A luxação se configura como o deslocamento de um ou mais ossos em relação 
à sua posição normal em uma articulação, podendo ocorrer em praticamente todas as 
articulações do sistema locomotor de equinos. Afecções na articulação temporomandibular 
são achados incomuns na rotina da clínica médica de equinos, entretanto este fato pode 
ocorrer devido ao subdiagnóstico de tais enfermidades em detrimento de sua raridade 
propriamente dita. A luxação da articulação temporomandibular se configura como um 
possível diagnóstico quando se tem histórico de trauma na região lateral da face, além de 
sinais clínicos como dor à manipulação, alteração na apreensão de alimentos ou da 
mastigação, má oclusão dentária, movimentação restrita da mandíbula e edema. Neste caso, 
o diagnóstico pode ser confirmado somando-se os achados clínicos aos resultados de exames 
de imagem, especialmente da radiografia e ultrassonografia. O tratamento configura-se 
basicamente no reposicionamento das margens articulares associado à terapia anti-
inflamatória, apresentando um prognóstico favorável. O presente trabalho trata-se de um 
estudo de caso que descreve a ocorrência de luxação da articulação temporomandibular 
esquerda em equino da raça Mangalarga Marchador, de 6 anos de idade e peso de 413Kg. 
Foi encaminhado para atendimento no Hospital de Equinos Clinilab com histórico de 
possível trauma ao ficar solto no piquete e apresentando dificuldade em fechar a boca, além 
de má oclusão dentária e edema generalizado na face esquerda. O diagnóstico foi obtido 
através de imagens de ultrassonografia e radiografia. Optou-se por submeter o paciente à 
anestesia dissociativa, realizada com associação de cloridrato de xilazina a 10% (1,0mg/Kg, 
IV), cloridrato de cetamina a 10% (3,0mg/Kg, IV) e diazepam (0,1mg/Kg, IV). O 
reposicionamento ocorreu com auxílio de um fulcrum de apoio dental. Realizado o 
procedimento, o animal permaneceu internado recebendo cuidados com terapia 
medicamentosa, através de flunixina meglumina (1,1mg/Kg, IV, SID) e dexametasona 
(0,1mg/Kg, IV, BID), além de terapias adjuvantes como crioterapia, laserterapia, quiropraxia, 
terapia manual sutil e kinesiotaping. Após 12 dias de internamento o animal recebeu alta 
médica com correção total do deslocamento e melhora dos sinais clínicos. 
 
Palavras-chave: Cavalo. Ortopedia. Radiografia. 
 

ABSTRACT: The dislocation is configured as the displacement of one or more bones in 
relation to their normal position in a joint and can occur in virtually all joints of the locomotor 
system of horses. Temporomandibular joint disorders are uncommon findings in the routine 
of the equine medical clinic, however this fact may occur due to the underdiagnosis of such 
diseases to the detriment of their rarity itself. Temporomandibular joint dislocation is a 
possible diagnosis when there is a history of trauma in the lateral region of the face, in 
addition to clinical signs such as pain on manipulation, alteration in food or chewing, dental 
malocclusion, restricted jaw movement and edema. In this case, the diagnosis can be 
confirmed by adding the clinical findings to the results of imaging tests, especially 
radiography and ultrasound. The treatment basically consists of repositioning the joint 
margins associated with anti-inflammatory therapy, with a favorable prognosis. The present 
work is a case study that describes the occurrence of dislocation of the left 
temporomandibular joint in a 6-year-old Mangalarga Marchador horse, weighing 413Kg. He 
was referred for care at the Clinilab Equine Hospital with a history of possible trauma when 
he was loose in the picket and had difficulty closing his mouth, in addition to dental 
malocclusion and generalized edema on the left cheek. The diagnosis was obtained through 
ultrasound and radiography images. It was decided to submit the patient to dissociative 
anesthesia, performed with an association of 10% xylazine hydrochloride (1.0mg/Kg, IV), 
10% ketamine hydrochloride (3.0mg/Kg, IV) and diazepam (0.1mg/kg, IV). The 
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repositioning took place with the aid of a dental support fulcrum. After the procedure, the 
animal remained hospitalized receiving care with drug therapy, through flunixin meglumine 
(1.1mg/Kg, IV, SID) and dexamethasone (0.1mg/Kg, IV, BID), in addition to adjuvant 
therapies such as cryotherapy, laser therapy, chiropractic, subtle manual therapy and 
kinesiotaping. After 12 days of hospitalization, the animal was discharged with total 
correction of the displacement and improvement of clinical signs. 
 
Keywords: Horse. Orthopedics. Radiography. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação sinovial presente entre 

o ramo da mandíbula e a parte escamosa do osso temporal (KÖNIG; LIEBICH, 2016). 

Configura-se como uma articulação diartrodial complexa composta por compartimentos 

dorsal e ventral que são divididos por um disco intra-articular de tecido fibrocartilaginoso 

(MOLL; MAY, 2002).  

Casos confirmados de enfermidades da ATM são incomuns na espécie equina, mas 

este fato possivelmente se deve mais à dificuldade em estabelecer o diagnóstico do que à 

prevalência reduzida das doenças. A maioria dos relatos de afecções da ATM descrevem 

artrite séptica e luxação articular, ou subluxação, causada por traumas (SCHUMACHER, 

2006).  

As luxações são geradas devido a impactos de grande intensidade, sendo estes 

suficientes para causar a perda total da relação entre as faces articulares, ruptura de ligamentos 

e, em alguns casos, rompimento da cápsula articular com extravasamento de líquido sinovial 

(THOMASSIAN, 2005). Fraturas e luxações da ATM ocorrem como resultado de traumas, 

coices ou acidentes nos quais o animal prende sua cabeça e, na ânsia de se libertar, gera lesão 

(BAKER, 2002).  

Em equinos, os sinais clínicos de afecções da ATM incluem dificuldade para 

mastigar, diminuição da amplitude de movimento da mandíbula, disfagia, má oclusão 

dentária e balanço de cabeça (DEVINE et al., 2005).  

Um histórico completo e exame físico básico permitem a identificação da origem 

da enfermidade na cavidade bucal ou nas ATMs, além da detecção de irregularidades nos 

dentes e atrofia muscular. Imagens ultrassonográficas da ATM complementam as imagens 

radiográficas e auxiliam o diagnóstico. Lesões traumáticas e agudas requerem o exame sob 

anestesia e manipulação de forma a reduzir luxações. Devem ser realizados analgésicos 

durante o tratamento e, caso necessário, mudanças na dieta destes animais (BAKER, 2002).  

O objetivo deste trabalho foi relatar o procedimento de correção de um caso de 

luxação da articulação temporomandibular em equino sob anestesia dissociativa. Visto que 

há pouca literatura a respeito desta afecção na medicina equina, o presente estudo de caso 

pode auxiliar outros veterinários que se deparem com casos semelhantes. 
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2 ATENDIMENTO AO PACIENTE  

 

Foi encaminhado ao Hospital de Equinos Clinilab (Salvador, BA) um animal da 

espécie equina, sexo masculino, raça Mangalarga Marchador, com idade de 6 anos e peso 

aproximado em 413 Kg. Durante a anamnese, foi relatado pelo proprietário do paciente que 

o animal foi solto em um piquete de ferro durante a manhã e, após algumas horas, foi 

visualizado que o mesmo apresentava incapacidade em fechar a cavidade oral, sendo 

administrada fenilbutazona na propriedade. Como o quadro não se resolveu, levou-se o 

cavalo para atendimento veterinário no hospital.  

Durante a inspeção, observou-se presença de edema na região esquerda da face, 

atingindo até mesmo o olho esquerdo, o qual apresentava leve opacidade de córnea em sua 

porção ventral, além de nítida incapacidade do paciente em realizar o fechamento da boca e 

má oclusão dentária de incisivos, devido ao deslocamento que se visualizou na mandíbula 

para o lado direito (Fig. 01). A inspeção da cavidade bucal evidenciou sinais indicativos de 

desvio do eixo articular da ATM esquerda.  

 

Figura 1 – Achados da inspeção. A) Má oclusão e desvio do eixo mandibular para o lado direito do paciente. 

B) Opacidade de córnea.  

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

No exame clínico geral constatou-se que o animal apresentava-se com atitude alerta 

e comportamento linfático; escore de condição corporal classificado em 3,5/5; mucosas 

normocoradas; tempo de preenchimento capilar de 2 segundos, assim como o turgor 

cutâneo; frequência cardíaca elevada a 60 bpm; frequência respiratória de 20 mpm; 
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A B 

normomotilidade em todos os quadrantes de ausculta intestinal; sem demais alterações a nível 

sistêmico.   

Realizou-se coleta de sangue para elaboração de exames hematológicos, sendo 

encontradas as informações que se seguem: hematócrito em 37% (dentro dos valores de 

referência para a espécie equina) e proteínas totais de 5,6 (abaixo da margem de referência).  

Em seguida, o animal foi sedado com cloridrato de xilazina a 10% (01 mg/Kg, IV) 

e realizou-se bloqueio intra-articular da ATM esquerda com 10 ml de cloridrato de lidocaína 

a 2% para que fosse possível examinar a região à procura de indicativos de fratura, tais como 

fragmentação ou sons crepitantes, os quais não foram encontrados.  

Dando continuidade ao exame clínico, foi realizado exames complementares 

através de imagens radiográficas e ultrassonográficas. No exame radiográfico fez-se uso das 

projeções laterolateral direita e dorsoventral da porção caudal do crânio (no protocolo de 80 

kVp, 25 mA e 3,2 mAs) com o paciente ainda sob sedação de forma a facilitar a manipulação 

de sua cabeça, visto que a mesma foi estendida para o exame. Através destas imagens foi 

possível observar deslocamento caudocaudal do processo condilar da mandíbula esquerda, 

com perda da relação do espaço articular presente entre este e a parte escamosa do osso 

temporal, indicando um quadro de luxação desta ATM (Fig. 02).  

 

Figura 2 – Imagens radiográficas. A) Projeção laterolateral direita demonstrando deslocamento do processo 

condilar da mandíbula esquerda (seta). B) Projeção dorsoventral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Próprio Autor. 

 

Ainda no âmbito de exames de imagem, realizou-se também o escaneamento 

ultrassonográfico da região da ATM esquerda, utilizando-se o transdutor linear, com 
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frequência de 7,5 MHz. O principal achado nesta técnica limitou-se à grande presença de 

efusão no espaço articular.  

Reunindo os dados advindos do exame clínico e dos exames de imagem, 

diagnosticou-se a ocorrência de luxação da articulação temporomandibular. Com base nisso, 

foi realizada uma tentativa de reposicionar a articulação com o paciente em estação, ainda 

sob sedação e bloqueio intra-articular, a qual não foi produtiva. Assim sendo, partiu-se para 

a abordagem cirúrgica do quadro, sob anestesia geral devido ao grau de dor gerado pelo 

procedimento a ser feito.  

Como protocolo anestésico estabeleceu-se o uso do cloridrato de xilazina a 10% 

(01 mg/Kg, IV) como medicação pré-anestésica e para indução anestésica utilizou-se 

cloridrato de cetamina 10% (3 mg/Kg, - IV) associada a diazepam (0,1 mg/Kg, - IV). Não 

houve necessidade de manutenção anestésica devido à rapidez do procedimento.  

Após a indução anestésica, o paciente foi posicionado sob decúbito lateral direito. 

Foi utilizado um fulcrum de apoio dental para formar uma situação de alavanca sobre os 

dentes molares, de forma a facilitar a manobra de reposicionamento (Fig. 03).  

 

Figura 03 – Procedimento de reposicionamento da articulação temporomandibular com auxílio de fulcrum de 

apoio dental.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Desta maneira, foi possível realizar o reposicionamento da articulação de forma 

rápida e eficiente, sendo avaliado ao término da manobra se a oclusão voltou a ser possível 



Editora In Vivo 

 

 
 

65 

e se o eixo dos incisivos havia voltado ao normal, havendo respostas positivas a estas duas 

questões. O paciente retornou da anestesia após o término do procedimento sem maiores 

intercorrências.  

Estabeleceu-se como protocolo terapêutico a utilização de flunixina meglumina (1,1 

mg/Kg, IV, uma vez ao dia - SID) por 7 dias, dexametasona na dose de 0,1mg/Kg, IV, duas 

vezes ao dia - BID) iniciando com 20ml no primeiro dia, com redução em 5ml nos dias 

seguintes até completa retirada no 5º dia.  

Além da terapêutica farmacológica, também foi realizada crioterapia local com o 

intuito de promover redução da efusão local, na frequência de duas em duas horas no 

primeiro dia, sendo esta aumentada a cada quatro horas nos dois dias seguintes, totalizando 

três dias de protocolo.  

Em adição, foi feita laserterapia, uma vez ao dia, durante 6 dias, com protocolo de 

seis joules por ponto, ao redor da região da ATM, como adjuvante para redução da reação 

inflamatória local e efusão. Realizaram-se também duas sessões de quiropraxia e terapia 

manual sutil no paciente, de forma a promover liberação da sutura craniana e ajuste da 

articulação, assim como o ajuste da pelve, sendo esta intimamente ligada à articulação 

temporomandibular e à nuca, de maneira que alterações em uma destas estruturas 

possivelmente altera a outra. Além disto, kinesiotaping foi utilizada com finalidade de reduzir 

o edema presente na região da ATM, dorsolombar e garupa (Fig. 04).  
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Figura 04 – Técnicas adjuvantes ao tratamento após reposicionamento da articulação temporomandibular. A) 

Laserterapia. B) Quiropraxia. C) Kinesiotaping na região de articulação temporomandibular. D) Kinesiotaping 

na região dorsolombar e garupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

No primeiro dia pós-procedimento, devido à sensibilidade ainda presente na região, 

foi ofertada ração comercial úmida e folhas de capim, efetuando-se a mudança gradual da 

dieta do paciente nos dias seguintes para ração seca e feno, conforme sua habilidade em 

realizar a excursão lateral da mastigação. 

Ainda no primeiro dia pós-cirúrgico, foi realizado o teste de fluoresceína, resultando 

no diagnóstico positivo para úlcera de córnea indolente no olho esquerdo (Fig. 05).  

 

 

A B 

C D 
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Figura 05 – Teste de fluoresceína positivo indicativo de úlcera superficial em olho esquerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Desta forma, optou-se pela terapêutica local com utilização de colírios a base de 

tobramicina (2 gotas a cada duas horas) e diclofenaco sódico (2 gotas a cada quatro horas), 

além de solução fisiológica ozonizada (concentração 13 μg/ml, SID) com o intuito de inibir 

a inflamação tecidual local. Por se tratar de um quadro simples, houve rápida evolução e, 

após três dias, esta terapia foi suspensa devido à remissão dos sinais clínicos de opacidade da 

córnea, comprovados pela resposta negativa na repetição do teste de fluoresceína.  

Após quatro dias do procedimento de reposicionamento articular, houve 

reavaliação ultrassonográfica da região de forma a acompanhar a evolução do tratamento. 

Foi possível visualizar que ainda havia presença de efusão, em menor quantidade, na região 

do espaço articular, entretanto sem demais alterações.  

Decorridos 12 dias de internamento, o quadro do paciente teve melhora satisfatória 

com redução do quadro de efusão e sensibilidade dolorosa, sendo assim indicada a alta 

médica do paciente.  
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3. DISCUSSÃO 

 

Conforme descrito por diversos autores, relatos de equinos acometidos por luxação 

da articulação temporomandibular são incomuns, entretanto tal falto possivelmente deve-se 

à dificuldade em interpretar os sinais clínicos de tal afecção (MOLL; MAY, 2002), visto que 

são inespecíficos e comuns a outras enfermidades, tais como alterações dentárias. Pode-se 

citar também a dificuldade em obter imagens radiográficas de boa qualidade da região, pela 

sobreposição das demais estruturas cranianas e pelo fato de haver a conversão de um objeto 

tridimensional ao plano bidimensional (EBLING et al., 2009).  

Thomassian (2005) descreve que luxações de maneira geral ocorrem por resultado 

de processos traumáticos de grande intensidade, de forma que causam perda da relação entre 

as faces articulares e efusão de líquido sinovial, processo este que não seria diferente ao 

acometer a ATM. Apesar de não se saber de fato o que ocasionou o processo no paciente 

do caso relatado, o trauma surge como suspeita principal, assim como descrito por Baker 

(2002), devido ao histórico do mesmo estar solto em piquete de ferro quando percebeu-se a 

alteração.  

Dentre os diversos sinais descritos por Jørgensen et al. (2015), Baker (2002) e Moll 

e May (2002), o animal deste trabalho apresentava edema na região da ATM, má oclusão 

dentária dos incisivos, além de incapacidade em realizar o fechamento da cavidade bucal, 

justamente pelo mal posicionamento do côndilo da mandíbula devido à luxação, o que 

impossibilitava esta movimentação. A única alteração sistêmica encontrada neste paciente se 

configurou como o aumento da frequência cardíaca, estando em 60 bpm no momento de 

sua chegada, provavelmente em virtude da dor.  

Ao exame clínico, notou-se presença de efusão na região, conforme descrito por 

Moll e May (2002), além de nítida sensibilidade dolorosa. Realizou-se o processo de bloqueio 

intra-articular da ATM envolvida, que neste caso foi a esquerda, para fins de facilitar o exame, 

notando-se diminuição dos sinais clínicos referentes à dor, conforme descrito por May et al. 

(2001), indicando que a origem do edema estava na articulação, e não em alterações dentárias.  

Apesar das diferentes projeções descritas na literatura para captura de melhores 

imagens radiográficas da ATM (BUTLER et al., 2016; EBLING et al., 2009), no caso relatado 

optou-se apenas pelas posições laterolateral direita e ventrodorsal, o que acabou por dificultar 

em certo grau a visualização das estruturas envolvidas devido à sobreposição presente nas 

radiografias realizadas. Apesar disto, pôde-se confirmar a suspeita de luxação caudocaudal 

da articulação. Conforme descrito por Butler (2016), a sedação do paciente facilitou o exame.  
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Ao escaneamento ultrassonográfico da articulação o principal achado configurou-

se como a presença de efusão em grande quantidade no espaço articular. Esta técnica de 

exame foi realizada com transdutor linear de 7,5 MHz, conforme descrito por Archer (2014).  

Como a tentativa de reposicionamento articular com o animal em estação sob 

anestesia local e sedação não obteve êxito, optou-se por realizar o procedimento com o 

animal em decúbito, sob anestesia geral, conforme relatado por Hardy e Shiroma (1991). 

Assim como neste relato, utilizou-se um objeto, no caso um fulcrum de apoio dental, para 

formar uma alavanca nos dentes molares, facilitando a manobra. Desta forma, tal técnica 

configura-se como estratégia terapêutica viável a casos de luxação da ATM em equinos, além 

de ser um procedimento pouco invasivo e sem efeitos adversos ao paciente.  

Imediatamente após o procedimento, o animal apresentava retorno da capacidade 

de fechar a boca, restando apenas certa dificuldade nos movimentos mastigatórios devido à 

dor e edema na região. Apesar disso, com terapia farmacológica e fisioterapia, o paciente 

apresentou rápida melhora do quadro obtendo alta.  

A quiropraxia é indicada, de acordo com Studart (2018), para equinos de esporte 

que apresentam sensibilidade dolorosa, normalmente causada por traumas ou sobrecarga de 

esforço, adequando-se ao paciente deste caso. Segundo Borba (2018), associar este método 

de fisioterapia ao tratamento gera resultados mais rápidos.  

Outra técnica adjuvante realizada no caso foi a laserterapia. Esta é indicada para 

tratamento de áreas inflamadas ou edemaciadas, lesões musculares ou tendíneas traumáticas 

e contraturas por exercício físico intenso ou por compensação (BORBA, 2018). A escolha 

deste método teve por objetivo reduzir o grau de efusão na região acometida, o que de fato 

ocorreu.  

O método de kinesiotaping promove regulação da homeostase muscular, ativação 

da circulação sanguínea e linfática, controle da dor e realinhamento articular (MATTOS, 

2016), sendo uma opção ao caso devido à presença de efusão articular ainda presente após o 

procedimento.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que a avaliação radiológica e ultrassonográfica associadas ao 

exame clínico foram essenciais para a realização de um diagnóstico correto e que o 

reposicionamento da articulação temporomandibular através de anestesia geral e uso de 
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alavanca de apoio se configuraram como uma técnica favorável à recuperação de pacientes 

equinos acometidos por luxação desta estrutura.  

Apesar disto, faltam relatos na literatura a respeito desta afecção, abordando desde 

técnicas diagnósticas até protocolos terapêuticos, o que resulta em um subdiagnóstico da 

mesma devido à falta de informações disponíveis para estudo.  
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RESUMO: A osteomielite é uma patologia muito severa que acomete os ossos, possuindo 
poucos relatos na literatura. Em equinos, os membros torácicos e pélvicos são os mais 
acometidos, entretanto na região de cabeça/coluna cervical existem poucos relatos desta 
doença. O diagnóstico é dado pela soma de achados clínicos com os de exames de imagem, 
em especial o radiológico, sempre atrelados a cultura e antibiograma da secreção da região 
acometida, para um bom direcionamento do tratamento. A osteomielite tem um prognóstico 
reservado, o qual depende muito em qual estágio de comprometimento ósseo está a afecção 
quando se inicia o tratamento, podendo levar ao equino a ter sua vida esportiva cessada ou 
até mesmo levá-lo ao óbito. O presente trabalho trata-se de um estudo de caso que descreve 
a ocorrência de osteomielite na região atlanto-ocipital de um equino da raça mangalarga 
marchador de dois anos de idade, que chegou no hospital com queixa de que havia batido a 
cabeça e estava com uma ferida próximo a região do osso occipital. O diagnóstico foi 
realizado baseado nos achados clínicos e exames de imagem (raio-x e ultrassom) e a cultura 
e antibiograma da secreção advinda da ferida, que auxiliaram na escolha do tratamento do 
animal. Durante o internamento do animal foram realizados procedimentos cirúrgicos com 
a finalidade de remoção de fragmentos ósseos e curetagem do local. Pode-se concluir que o 
tratamento cirúrgico, para remoção de fragmentos ósseos e tecidos necrosados, atrelados ao 
acompanhamento de exames de imagem e curativos mostram-se efetivos no tratamento da 
osteomielite. Entretanto por ser uma patologia de prognóstico reservado a ruim, mesmo com 
as abordagens clínicas e cirúrgicas a cura do animal em questão ainda não foi completa 
durante o período de internação deste no hospital, havendo em contrapartida uma grande 
melhora clínica. 
 
Palavras-chave: Equino, infecção, cabeça. 
 

ABSTRACT: Osteomyelitis is a very severe pathology that affects the bones, with few 
reports in the literature. In horses, the thoracic and pelvic limbs are the most affected, 
however in the head/cervical spine there are few reports of this disease. The diagnosis is 
given by the sum of clinical findings with those of imaging exams, especially radiological, 
always linked to culture and antibiogram of the secretion of the affected region, for a good 
targeting of the treatment. Osteomyelitis has a reserved prognosis, which depends a lot on 
which stage of bone involvement is the condition at the time the treatment is started, which 
may lead to the horse having its sporting life terminated or even leading to death. The present 
work is a case study that describes the occurrence of osteomyelitis in the atlanto-occipital 
region of a two-year-old walking mangalarga horse, which arrived at the hospital complaining 
that he had hit his head and was suffering from a wound near the occipital bone region. The 
diagnosis was performed by adding clinical findings with imaging exams (x-ray and 
ultrasound) and culture and antibiogram of the secretion from the wound, which helped in 
choosing the treatment of the animal. During the hospitalization of the animal, surgical 
procedures were performed in order to remove bone fragments and curettage of the site. It 
can be concluded that the surgical treatment, for the removal of bone fragments and necrotic 
tissues, linked to the follow-up of imaging exams and dressings are effective in the treatment 
of osteomyelitis. However, as it is a pathology with a poor prognosis, even with the clinical 
and surgical approaches, the cure of the animal in question has not yet been complete during 
the period of its hospitalization in the hospital, with a great clinical improvement on the 
other hand. 
 
Keywords: Equine, infection, head. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A osteomielite se refere a um processo inflamatório ou infeccioso envolvendo os 

componentes corticais e medulares do osso (AMITRANO et al., 2016). A infecção pode ser 

limitada a uma única porção do osso ou pode envolver várias regiões, como medula, córtex, 

periósteo e partes moles circundantes, além das estruturas sinoviais nas extremidades do osso 

(BAXTER 1996; TROTTER 1996). 

A infecção ocorre, na maioria dos casos, devido a lesão como uma porta de entrada 

para que esses microrganismos adentrem aos tecidos ósseos, e os fatores que facilitam a 

entrada são penetração de corpo estranho, extensão de tecidos moles adjacentes infectados 

ou necrosados e fraturas abertas (FOSSUM, 2014; PIERMATTEI et al., 2009). Em geral, as 

fontes de infecção podem ser divididas em hematogênicas, traumáticas e iatrogênicas 

(ALONSO et al., 2019). As infecções traumáticas geralmente são secundárias a uma laceração 

ou ferimento por punção e podem infectar o osso, a articulação, a bainha do tendão ou a 

bursa (GRISTINA, 1985).  

Na maioria dos tecidos, os sistemas de defesa do hospedeiro eliminam naturalmente 

a colonização bacteriana transitória, a menos que (i) o inóculo exceda os níveis limiar; (ii) a 

defesa do hospedeiro esteja prejudicada; (iii) as superfícies dos tecidos estejam traumatizadas; 

(iv) um corpo estranho esteja presente; ou (v) a superfície ou tecido tenha baixa celularidade 

(GRISTINA et al., 1991; GRISTINA et al., 1985). 

Os sinais clínicos mais comuns observados nas osteomielites são claudicação, 

edema generalizado de tecido mole e inflamação, dor à palpação da área acometida, drenagem 

séptica persistente, atrofia muscular da região acometida e radiograficamente, sequestro 

necrótico com perda da densidade óssea, sequenciada por proliferação óssea (SMITH, 2006; 

THOMASSIAN, 2005; RADOSTITS, 2002; FRASER, 1996).  

Em termo de tratamento, tem-se observado que a terapia exclusivamente clínica, 

geralmente não é favorável devido à limitada vascularização óssea e a inacessibilidade da 

infecção. Nos casos de longa duração ou com necroses ósseas extensas, a cirurgia é 

geralmente recomendada para remover o sequestro, tecidos desvitalizados e tratos fistulosos, 

os quais contêm grande número de bactérias (SMITH, 2006; THOMASSIAN, 2005; 

RADOSTITS, 2002).  
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O objetivo deste trabalho foi relatar o acompanhamento de imagem e o tratamento 

de um equino acometido com osteomielite na região atlanto-ocipital. 

 

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Foi atendido no Hospital de Equinos Clinilab - Salvador/BA, um equino, fêmea, 

da raça Mangalarga Machador, com dois anos e meio de idade, pesando aproximadamente 

415 kg. Na anamnese foi relatado pelo proprietário que o animal tinha sofrido uma lesão na 

nuca há aproximadamente uma semana, entretanto ele não havia presenciado o momento da 

referida lesão, ainda segundo o mesmo, não foi aplicado nenhuma medicação. 

Na avaliação visual, que foi realizada no momento de chegada do animal, foi 

constatada apatia, ataxia, uma fístula na porção dorsal do pescoço na altura do osso occipital 

e atlas, com dores fortes na região. Durante a avaliação dos parâmetros fisiológicos foi 

evidenciado frequência cardíaca (46bpm) e frequência respiratória (24mpm) sutilmente 

aumentados, temperatura retal de 38,4ºC e tempo de preenchimento capitar (TPC) igual a 2 

segundos, na avaliação do sistema digestório os quatro quadrantes de auscultação estavam 

com motilidade normal. 

Foi realizada colheita de sangue para realização de exames hematológicos, nos quais 

pode-se observar hematócrito (Ht) de 29% (abaixo dos valores de referência); proteínas totais 

no valor de 7,6g/dl (normal) e leucócitos totais com 16.550/mm³ (evidenciando uma 

leucocitose). 

O animal apresentava-se muito agitado à proximidade do toque na região da nuca, 

relutando fortemente o manejo adequado, para contornar tal situação foi aplicado cloridrato 

de xilazina 10% (1,1 mg/kg), com dois repiques de meia dose. Durante o atendimento clínico 

foi realizada a aplicação de soro antitetânico liofilizado (5.000 UI por via intramuscular – IM, 

dose única); penicilina procaína e potássica (50.000 UI, IM) e fenilbutazona (4,4 mg/Kg por 

via endovenosa - EV). 

Foi estabelecido um protocolo para a realização do curativo no animal: realização 

de limpeza com clorexidina 2%, seguida de clorexidina 1%, inserção de sonda uretral nº 08 

na fístula para ser lavada com soro ozonizado (concentração 30) seguido de imipenem local 

na fístula (10ml), sendo este protocolo de curativo realizado duas vezes ao dia durante os 4 

primeiros dias de internação. A medicação do dia 01 foi repetida nos três dias seguintes (dia 
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02 ao 04), acrescida de omeprazol (1,5 mg/kg, por via oral – VO, uma vez ao dia - SID), leite 

de magnésia (20ml, VO, SID) e gentamicina (6,6 mg/kg, EV, SID). 

Nos exames de imagem foi possível evidenciar calcificação do ligamento nucal, 

extensão da fístula, áreas de radiopacidade no osso occipital, áreas de destamento ósseo na 

inserção do musculo esplênico (Fig. 01 e 02).  

Figura 01 – Avaliação radiológica realizada no dia 01. 1) Projeção lateromedial dos ossos occipital, atlas e axis. 

2) Projeção dorsoventral do osso occipital. 3) Projeção dorso-lateral-caudomedial oblíqua dos ossos occipital, 

atlas e axis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Figura 02 - Avaliação ultrassonográfica no dia 01 – região atlanto-ocipital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 
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Somando a clínica, com histórico e exames de imagem, foi levantada a suspeita de 

alguma reação no chip de identificação da raça mangalarga machador. Em virtude do 

temperamento do animal e problema de contenção adequada para a remoção do chip, foi 

impossível a tentativa de remoção com o animal em estação. Assim a escolha pelo 

procedimento no centro cirúrgico do hospital foi realizada. 

O procedimento foi realizado no dia 05 de internação do animal, como protocolo 

anestésico foi estabelecido a medicação pré-anestésica (MPA) com cloridrato de xilazina 10% 

(1,1 mg/kg, EV); para indução foi realizada associação de cloridrato de cetamina 10% 

(3mg/kg, EV) e diazepam (0,1 mg/kg, EV) e a manutenção anestésica foi com anestésico 

volátil isoflurano (2,0%) em fluxo de oxigênio.  

Ao início e durante o procedimento cirúrgico eram realizadas imagens de raio-x, 

posição lateromedial, para auxiliar a cirurgiã no caminho correto que seria percorrido para ir 

de encontro com o chip do animal. Foram realizadas duas incisões, uma do lado esquerdo e 

outra no lado direito da nuca, para facilitar o manuseio cirúrgico. Ao chegar na possível 

localização, foi constatado que não existia o chip e se tratava de uma calcificação de uma 

porção do ligamento nucal do animal.  

Somando os achados radiológicos e ultrassonográficos com os encontrados na 

cirurgia foi possível chegar ao diagnóstico de ostemielite do osso ocipital e atlas com 

calcificação de ligamento nucal. 

Ao fim da exploração da região, foi realizada lavagem com 10ml de imipenem 

diluídos em um litro de soro ringer com lactato com o auxílio de uma sonda uretral nº 10. 

Na incisão do lado esquerdo foi feita síntese com fio não absorvível (nylon) n° 1, no padrão 

de sutura em U, e a do lado direito foi deixada aberta para fechamento e cicatrização por 

segunda intenção. 

Após o procedimento cirúrgico foi estabelecido o seguinte protocolo terapêutico: 

fenilbutazona (4,4 mg/kg, EV, SID), ceftiofur (4,4 mg/kg, EV, SID) e cloridrato de 

amitriptilina (1,0 mg/kg, VO, BID). 

Além disso, o curativo era realizado duas vezes ao dia, entretanto devido ao 

temperamento do animal este necessitava ser sedado previamente com cloridrato de xilazina 

10% (1,1 mg/kg) e para não gerar nenhum problema ao animal ele ficava em um jejum prévio 

de pelo menos 8 horas.  

Inicialmente era realizada limpeza com água oxigenada ao redor da ferida para 

remoção da secreção produzida, seguida de limpeza com clorexidina 2% e clorexidina 1%, 
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inserção de sonda uretral nº 08 ou 10 na fístula para ser lavada com soro ozonizado 

(concentração 30 mg/L) seguido da administração de 10 ml de imipenem no local (Fig. 03).  

 

Figura 03 - Curativo finalizado no dia 1, após a cirurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Este protocolo de curativo foi seguido por sete dias após cirurgia, onde foi 

diminuído para um curativo diário, devido a necessidade constante de sedação e jejum por 

um longo período que o animal necessitava.  

Devido ao custo relativo ao antibiótico, o proprietário optou pela interrupção do 

mesmo. Para continuar com a ação bactericida local, foi realizada a troca pela aplicação de 5 

ml de óleo de girassol ozonizado (concentração 30 mg/L por 24 horas). Este protocolo foi 

mantido até o dia 28 do tratamento do animal.  

No dia 29 pela manhã, durante a realização do curativo do animal, este teve um 

momento de susto e pulou do tronco, batendo parte da cabeça no chão. Ao final da tarde foi 

constatado que havia uma secreção sanguinolenta saindo pela fístula aberta (Fig. 04). 
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Figura 04 - Secreção sanguinolenta saindo pela fístula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Após a realização do curativo e limpeza da ferida, foi realizado estudo radiográfico 

da região do osso occipital, onde foi diagnosticado um fragmento maior destacado no lado 

esquerdo e um menor no lado direito (Fig. 05). 

 

Figura 05 - Raio-x projeção dorso-ventral do osso occipital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 
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Após a avaliação, foi marcada cirurgia para a remoção do fragmento. O protocolo 

anestésico foi o mesmo do primeiro procedimento cirúrgico.  

Durante a cirurgia foi realizada demarcação com uma agulha para realizar a 

orientação do local de realização da incisão. Após a incisão, foi feita a exploração e 

consequente remoção do fragmento ósseo, seguido de uma curetagem da região e lavagem 

com 4000mg de amicacina diluídos em 500 ml de soro ringer com lactato. Foi realizado outra 

projeção radiográfica para constatação da remoção completa do fragmento, do qual foi 

perceptível a sua total remoção (Fig. 06). 

 

Figura 06 - 1) Raio-x trans cirúrgico, projeção dorsoventral do osso occipital, evidenciando marcações com 

agulhas para localização da região para incisão cirúrgica. 2) Raio-x trans cirúrgico, projeção dorsoventral do 

osso occipital, evidenciando a remoção do fragmento ósseo. 3 e 4) Fragmento ósseo removido do osso occipital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Como protocolo terapêutico pós-cirúrgico, mantiveram-se os fármacos já utilizados 

em tratamento como citado anteriormente.  

Após uma semana da segunda intervenção cirúrgica, foi realizado outro estudo 

radiológico, com contraste dessa vez, a fim de avaliar a lesão, no qual foi constatado que mais 

um fragmento ósseo havia se destacado havendo a necessidade de nova intervenção cirúrgica 

no animal (Fig. 07). 
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Figura 07 - Raio-x contrastado. 1) Projeção dorsoventral do osso occipital. 2) Projeção lateromedial com foco 

no osso occipital e atlas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

A cirurgia para a remoção deste novo fragmento foi realizada no dia posterior ao 

exame radiológico. Nesse caso, o procedimento foi feito com a paciente em estação e teve 

como protocolo anestésico: cloridrato de xilazina 10% (1,1 mg/kg) como MPA e 

manutenção com morfina (0,2 mg/kg) e cloridrato de xilazina 10% (2,2 mg/kg) diluídos em 

500 ml de solução fisiológica. 

O local de acesso foi guiado novamente por raio-x, com auxílio de agulhas 

norteadoras, onde foi realizado antissepsia para realização da incisão cirúrgica. O fragmento 

foi removido e foi realizado uma curetagem mecânica com auxílio de uma cureta cirúrgica. 

Após a curetagem e a lavagem do local com soro ozonizado (concentração 30 mg/L), foi 

realizada síntese com nylon 1.0 no padrão de sutura em X.  

Dessa vez, a terapêutica pós-cirúrgica foi alterada, sendo indicado antibioticoterapia 

sistêmica com doxiciclina (5 mg/kg, por via oral, BID) e cloridrato de amicacina (1000mg 

por aplicação) localmente na fistula. 

Após 10 dias da remoção do último fragmento ósseo foi realizado um novo estudo 

radiológico para avaliar os efeitos da mudança dos antibióticos em relação a osteomielite no 

osso occipital (Fig. 08).  
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Figura 08 - Raio-x na projeção dorsoventral do osso occipital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Comparando os dois últimos estudos radiográficos referentes a projeção 

dorsoventral do osso occipital, foi constatado a melhora do aspecto ósseo, com áreas menos 

radiopacas e com uma borda óssea melhor. 

Neste mesmo dia foi realizado coleta da secreção que drenava da fístula para 

realização de cultura e antibiograma (Fig. 09).  
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Figura 09 - Secreção drenando da fistula, antes da realização do curativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

O resultado demonstrou que a bactéria isolada foi a Proteus rettigeri, a qual apresentou 

sensibilidade a doxiciclina e marbofloxacina, além de sensibilidade intermediária a 

enrofloxacina. 

Com 15 dias de tratamento com a doxiciclina, foi realizada uma intervenção para 

acoplagem de um dreno na fístula, com o objetivo de realizar a lavagem com iodo 3%. A 

lavagem era realizada seis vezes ao dia com 60ml de iodo 3% por lavagem, acrescidos de 
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60ml de soro ringer com lactato, durante sete dias. Nesse período foi suspensa a 

administração local de amicacina. 

Após uma nova avaliação radiográfica (dia 61), foi constatada a não evolução do 

quadro clínico, sendo indicada uma nova intervenção cirúrgica com o objetivo de realizar 

uma curetagem cirúrgica profunda, seguindo tratando como ferida aberta (Fig. 10). 

Como protocolo anestésico foi realizada MPA com cloridrato de xilazina 10% (1,1 

mg/kg); seguida da indução com cloridrato de cetamina 10% (3mg/kg) e diazepam (0,1 

mg/kg); a manutenção foi feita com cloridrato de xilazina 10% (2,2 mg/kg) associada com 

cloridrato de cetamina 10% (6mg/kg) e diazepam (0,1 mg/kg), diluídos em uma solução de 

500ml de ringer com lactato.  

 

Figura 10 – 1) Realização do procedimento cirúrgico para curetagem profunda. 2) Aspecto da ferida cirúrgica 

logo após término do procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Após o período de tratamento com a doxiciclina, a antibioticoterapia foi mudada 

para a enrofloxacina (2,5mg/kg, IM, BID) devido a sensibilidade intermediária do antibiótico 

e em razão do fator financeiro do proprietário. O dreno foi mantido para realização da 

lavagem da ferida, seguindo o mesmo protocolo anterior. A cicatrização por segunda 

intenção da ferida estava evoluindo em virtude dos cuidados com o curativo na região, 

entretanto o animal ainda apresentava secreção advinda do local (Fig. 11).  
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Figura 11 - Secreção advinda do local da ferida cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

O protocolo de curativos e medicação foi realizado sem intercorrências, contudo, 

no sexto dia o animal se jogou do tronco de contenção durante o procedimento de lavagem 

da ferida. Em virtude deste acontecimento uma área edemaciada foi gerada caudal a ferida 

cirúrgica, dorsal a região de localização da articulação da segunda com a terceira vertebra 

cervical (Fig. 12). 
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Figura 12 - Área do aparecimento do edema após trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Dessa forma, foi indicado novo exame radiológico e ultrassonográfico para 

avaliação. Para avaliação radiográfica foi realizada passagem de sonda com administração de 

contraste para delimitação da área envolvida (Fig. 13 e 14). 
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Figura 13 - Raio-X. 1) Projeção dorsoventral do osso occipital. 2) Projeção lateromedial da região atlanto-
occipital. 3) Projeção lateromedial da articulação da segunda com a terceira vértebras cervicais, foco na região 
onde o contraste está localizado. 4) Projeção lateromedial da articulação da segunda com a terceira vértebras 

cervicais, foco no caminho da sonda introduzida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Figura 14 – Avaliação ultrassonográfica. 1) Inserção do ligamento nucal no osso occipital, lado esquerdo e 
direito. 2) Vista da terceira vértebra cervical, lado esquerdo e direito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

Com os achados de imagem, foi decidido que o animal passaria por um 

procedimento cirúrgico para abertura do local de edema e realização de uma curetagem 

cirúrgica na região. O procedimento foi realizado em estação e teve como protocolo 
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anestésico: cloridrato de xilazina 10% (1,1 mg/kg) como MPA, seguida de manutenção 

através de uma neuroleptoanalgesia com morfina (0,2 mg/kg) e cloridrato de xilazina 10% 

(2,2 mg/kg) diluídos em 500 ml de Solução Fisiológica. Localmente foi realizado um ponto 

de bloqueio de pele com cloridrato de lidocaína 2%, sem vasoconstritor. 

No procedimento cirúrgico foi realizada a introdução de um cateter nº14 para 

remoção da secreção e, após isto, foi realizada uma incisão lateralmente ao local, para 

realização da curetagem profunda da região (Fig. 15). 

 

Figura 15 – 1) Cateter introduzido para remoção da secreção. 2) Drenagem de secreção com auxílio de uma 
seringa. 3) Secreção advinda da abertura cirúrgica. 4) Material removido após curetagem profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

As incisões foram mantidas abertas para a cicatrização por segunda intenção e o 

protocolo dos curativos foram mantidos como feitos anteriormente (Fig. 16). 
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Figura 16 – Aspecto das feridas cirúrgicas antes e após limpeza e curativo 3 dias pós procedimento. 1) Ferida 

cirúrgica na região occipital. 2) Ferida cirúrgica no pescoço lado direito. 3) Ferida cirúrgica no pescoço lado 

direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

No dia 78 de internação, foi repetido o ultrassom da região da inserção do ligamento 

nucal do animal, no qual foi constatado evolução do quadro clínico, com um rearranjo 

melhorado da musculatura local e do aspecto ósseo (Fig. 17). 
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Figura 17 - 1 e 2) Imagem ultrassonográfica da inserção do ligamento nucal no osso occipital, lado esquerdo e 

direito respectivamente, no dia 68 do relato. 3 e 4) Imagem ultrassonográfica da inserção do ligamento nucal 

no osso occipital, lado esquerdo e direito respectivamente, no dia 78 do relato. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

  

Após 90 dias de internação, o proprietário decidiu retirar o animal do hospital, 

devido ao custo do tratamento, a fim de que o mesmo seja cuidado na propriedade (Fig. 18). 

Foi prescrita a realização do curativo duas vezes ao dia (internamente com solução de iodo 

à 3%, externamente com clorexidine 2% e remoção da solução iodada com soro Ringer com 

Lactato) e antibioticoterapia a base de penicilina procaína e potássica (50.000 UI, IM) por 

cinco dias.  
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Figura 18 - Imagens realizadas no dia de saída do animal do hospital. 1) Incisão lado esquerdo. 2) Incisão lado 

direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

Apesar de Glass e Watts (2017), relatarem que a osteomielite em equinos é 

relativamente comum, existem ainda na literatura uma quantidade pequena de relatos nesta 

espécie, em especial na região onde a patologia acometeu o animal deste trabalho (osso 

occipital prioritariamente), levando este ser o primeiro trabalho a relatar osteomielite neste 

local.  

Segundo Alonso et al. (2019), a osteomielite pode prover de três tipos fontes de 

infecção: hematogênica, traumática e iatrogênica. De acordo com o relatado na anamnese 

inicial, a patologia se enquadra como tipo traumática, onde a batida na nuca, abriu caminho 

e a porta de infecção para o desenvolvimento da patologia no animal. 

Os padrões de sensibilidade antibacteriana variam de acordo com a localização, e 

os padrões devem ser estabelecidos para cada laboratório. Embora a seleção antibacteriana 

empírica deva ser usada apenas até que os resultados da cultura e da sensibilidade estejam 

disponíveis, o conhecimento dos padrões de sensibilidade pode ser crucial no tratamento 

precoce da osteomielite (TROTTER, 1996). O que explica a escolha inicial do antibiótico 

utilizado no animal.   

Segundo Godber et al. (1995) a terapia combinada de penicilina e gentamicina é 

muito utilizada até o resultado definitivo da cultura e o antibiograma. No relato, além de ter 

sido utilizado inicialmente esta combinação, o imipenem foi utilizado local na fístula, depois 

foram substituídos por ceftiofur sistemicamente e amicacina localmente. Tal protocolo 

antibiótico foi estabelecido em virtude das condições financeiras do proprietário e de acordo 
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com a evolução do quadro do animal. Após o resultado do antibiograma, a paciente seguiu 

com a terapêutica com antibióticos sensíveis ou intermediários. 

O microrganismo isolado a partir da secreção advinda da fístula na nuca foi a Proteus 

rettigeri, uma bactéria gram-negativa. Nos estudos de Neil et al. (2007 e 2010), Moore et al. 

(1992) e Snyder et al. (1987), os principais agentes causadores de osteomielite em equinos 

encontrados foram bactérias gram-negativas, entretanto a bactéria do relato não é 

considerada por nenhum dos autores como uma das mais comuns que foram isoladas em 

seus estudos.  

O edema local geralmente aparece na área de uma ferida ou incisão cirúrgica. Além 

disso, uma resposta dolorosa à palpação digital geralmente pode ser provocada. A linha de 

incisão pode produzir drenagem local e tecido de granulação pode aparecer ao longo do local 

de drenagem. Pode haver uma resposta febril associada com leucocitose (GOODRICH, 

2020). O edema, dor no local e drenagem de secreção foram apresentadas pelo animal, 

juntamente com uma leucocitose, entretanto não apresentou febre. 

Segundo Smith (2006) e Farrow (2005), o exame radiográfico é crucial para 

obtenção do diagnóstico dos equinos acometidos pela patologia, entretanto, os resultados 

obtidos, por si, não podem fechar o diagnóstico. Logo no relato além do acompanhamento 

radiológico constante, foi realizado exame ultrassonográfico e coleta de secreção para cultura 

e antibiograma.   

O animal do relato passou por procedimentos cirúrgicos em estação e em decúbito 

com o objetivo de uma curetagem profunda do local e da remoção de fragmentos ósseos que 

se destacavam, estando em concordância com a literatura, visto que segundo Gieling et al. 

(2019), a osteomielite é frequentemente considerada uma doença cirúrgica. Ainda segundo o 

autor, o desbridamento completo de osso e tecido mole para remover detritos necróticos, 

material purulento e osso avascular é fundamental para o sucesso do tratamento. Em adição, 

Smith (2006) relata que nas lesões abertas de osteomielites deve-se drenar o conteúdo 

cirurgicamente e os tecidos desvitalizados encontrados devem ser removidos, para minimizar 

a presença de necrose e corpos estranhos na ferida. 

A importância dos curativos e lavagens para remoção de secreção são relatados por 

Smith (2006) e Goodrich e Nixon (2004). No caso relatado, os curativos inicialmente eram 

feitos uma vez ao dia, devido a necessidade de contenção química para a realização do mesmo 

e, após a introdução de uma sonda no local da fístula, estes curativos foram sendo realizados 

mais vezes ao dia. 
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O tempo de tratamento e o prognóstico são explicados por Baxter e Morrison 

(2008) em seus estudos, onde relatam que o tratamento da osteomielite é demorado devido 

a perda óssea e o tempo de cicatrização atrelados ao alto risco de recorrência da infecção no 

animal, como observado no caso relatado. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que o tratamento cirúrgico, para remoção de fragmentos ósseos e 

tecidos necrosados, atrelados ao acompanhamento de exames de imagem e curativos 

mostram-se efetivos no tratamento da osteomielite.  

Entretanto por ser uma patologia de prognóstico reservado a ruim, mesmo com as 

abordagens clínicas e cirúrgicas a cura do animal em questão ainda não foi completa durante 

o período de internação deste no hospital, havendo em contrapartida uma grande melhora 

clínica do mesmo. 
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