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1.0 INTRODUÇÃO 
 

O estágio obrigatório foi realizado dentro do programa de Residência de 

Primavera, do setor de Clínica e Cirurgia de Equinos (CCE) e Ruminantes 

(CCR) da Universidad Austral de Chile, (UACh) situada na cidade de Valdívia, 

Região de Los Lagos, Chile (Figura 1.0). O período abrangeu do dia 01 de 

Agosto de 2015 até 01 de Janeiro de 2016, onde foram contabilizadas (8) oito 

horas diárias, durante (7) sete dias por semana, totalizando 1120 horas. No 

período do programa de residência foram atendidos 117 equinos, 40 bovinos, 

três caprinos e 10 ovinos. 

Figura 1.0 Mostra o Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile, (UACh). 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 As clínicas de equinos e ruminantes da UACh contam com 

equipamentos de ultrassonografia, radiografia, centros cirúrgicos, policlínicos 

de atendimento para equinos e ruminantes, baias para internação, baias de 

cuidados intensivos, baias para animais com doenças infecciosas, laboratório 

de análises clínicas, laboratório de patologia, farmácias, salas de soros, galpão 

de fenos e concentrados. As clínicas de grandes animais contam com equipe 

de 20 pessoas incluindo enfermeiros, residentes, alunos de pós-graduação e 

professores. O corpo docente é constituído pelos Médicos Veterinários 

Benjamín Uberti, Nicolás Ansoleaga, Pilar Sepúlveda, Max Navarro e Sebástian 

Bravo.  
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2.0 Casuística 

Durante esse período foram atendidos o total de 170 animais,sendo 

divididos em equinos e ruminantes. Astabelas 1.0 e 2.0mostram a casuística 

cirúrgica e clínica de equinos e ruminantes,respectivamente. 

Tabela 1.0 Casuística de Equinos atendidos no Hospital Veterinário da Universidad Austral de 

Chile durante o período de 01 de Agosto a 31 de Dezembro de 2015. 

Diagnóstico Número de Casos 

Úlcera Gástrica 1 

Compactação de Flexura Pélvica 5 

Enterocolites 1 

Colites 3 

Fratura de Terceira Falange 1 

Fratura de Sesamóide Lateral em MTE 1 

Fratura de Terceiro Metacarpo em MTE 1 

Artrite Séptica 2 

Pericardite 1 

Partos 3 

Síndrome Metabólica Equina 2 

Inseminação Artificial 6 

Intoxicação por Senecio spp. 1 

Encefalopatia hepática 1 

Hematospermia 1 

Septicemia neonatal 1 

Obstrução Esofágica 1 

Funiculite pós-castração 1 

Urolitíase 1 

Criptorquidismo 2 

Claudicação 8 

Obstrução recorrente das vias aéreas (ORVA) 3 

Aprisionamento de Epiglote 1 
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Laminite 2 

Feridas em Membros 5 

Rabdomiólise 

Desvio Angular 

1 

14 

Artroscopia 10 

Exame Compra e Venda 2 

Retenção de placenta 1 

Castração 30 

Diagnóstico de gestação 3 

Total 117 

Fonte: Elaboração própria do autor 

 

Tabela 2.0 Casuística de Ruminantes atendidos no Hospital Veterinário da Universidad Austral 
de Chile durante o período de 01 de Agosto a 31 de Dezembro de 2015. 

Diagnóstico Número de Casos 

Cesária 13 

Fraturas de Membros 3 

Tratamento de Feridas 2 

Diarreia 5 

Pneumonia 3 

Distocias 3 

Claudicação 3 

Hérnia Umbilical 1 

Castração 20 

Total 53 

Fonte: Elaboração própria do autor 
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2.1 Equinos 

2.1.1 Desvio angular de membros 

Os animais foram primeiramente avaliados visualmente quanto à 

presença ou não de desvio angular varus e/ou valgus de carpo e dígito (Figura 

2.0). Quando presente o desvio, as articulações radiocarpianas, tibiotarsianas 

intercarpianas, intertarsianas, carpometacarpianas, tarsometatarsianas e 

metacarpo/metatarsofalangianas foram radiografadas na posição craniocaudal 

ou dorsopalmar segundo a articulação afetada, com o potro em estação sobre 

superfície plana, com apoio uniforme nos quatro membros e utilizando um 

aparelho marca Ecoray, Modelo Orange 9020 com potência máxima de ânodo 

de 90 Kv e 20mA com tempo conjugado, utilizando técnica de 70 Kv e 0,5 mAs. 

Após serem reveladas as radiografias foram submetidas a medições para 

avaliação do ângulo dessas articulações pelo método de Fretz (FRETZ, 1980), 

traçando linha sobre o eixo sagital de cada osso que esteja proximal e distal da 

articulação.O ângulo formado pelo cruzamento dessas linhas é utilizado para 

determinar a intensidade do desvio angular enquanto que o ponto onde essas 

duas linhas se encontram é chamado de ponto pivô, que indica o sentido no 

qual a articulação está sendo desviada. Após essa mensuração os animais que 

tiveram mais de três graus de desvio foram encaminhados para correção 

cirúrgica com parafuso transfiseal, que provoca atrofia parcial do lado fiseal que 

está crescendo desproporcional em comparação com o lado contralateral do 

mesmo membro. Esse parafuso é retirado após correção do desvio articular, 

avaliada com novas radiografias e aferição dos ângulos. Os potros submetidos 

a esse tipo de procedimento foram previamente medicados com terapia 

antibiótica e anti-inflamatória de gentamicina na dose de 6,6mg/kg, ceftiofur 

sódico na dose de 6,6 mg/kg, e fenilbutazona na dose de 2,2 mg/kg, todos eles 

por via intravenosa. Para a realização do procedimento cirúrgico, os animais 

foram submetidos à anestesia geral. Após esse procedimento foi realizada 

bandagem estéril para diminuir o risco com contaminação do local cirúrgico, 

mesmas que foram trocadas a cada 48 horas. Os animais foram mantidos em 

espaço restrito (baia). 
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Figura 2.0 Figura (A) Mostra um exemplo de desvio angular valgus de ambas as articulações 
carpianas de um dos potros submetidos à correção por parafuso transfiseal. Figura(B) mostra 
as medições realizadas para determinar a graduação e o ponto de desvio da articulação. 
Figura(C) mostra a melhora do desvio angular após a cirurgia de parafuso transfiseal. 

 

Fonte: clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.4 Artroscopias 

As artroscopias foram realizadas como tratamento de osteocondrose 

dissecante, doença ortopédica do desenvolvimento comum em equinos. A 

osteocondrose dissecante é a manifestação de uma osteocondrite que culmina 

com a separação de fragmento cartilaginoso do osso subcondral devido a uma 

resposta inflamatória abaixo desse osso, fazendo com que o fragmento de 

cartilagem seja liberado (MCILLWRAITH; TROTTER, 1996) (Figura 3.0). Os 

animais submetidos a esse tipo de procedimento apresentaram primeiro graus 

leves de claudicação e após foram submetidos à avaliação radiográfica ou 

foram diagnosticados através de exames radiográficos para compra e venda. A 

avaliação radiográfica desses animais foi realizada com os equinos em 

estação, com os quatro membros em superfície de apoio plana, sendo tomadas 

as posições de rotina correspondentes a cada articulação afetada (joelho, 

carpo, tarsos, metacarpo e metatarsofalangianas). Após localização dos 

fragmentos os animais foram submetidos à terapia antibiótica e anti-

inflamatória com gentamicina na dose de 6,6mg/kg, ceftiofur sódico na dose de 

6,6 mg/kg, e fenilbutazona na dose de 2,2 mg/kg por via intravenosa a cada 24 

horas. Para a realização do procedimento cirúrgico, os animais foram 

A B C 
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submetidos à anestesia geral. Após esse procedimento foram realizadas 

bandagens estéreis no local para diminuir o risco com contaminação. Essas 

foram trocadas a cada 48 horas. Os animais foram mantidos em espaço restrito 

(baia). 

Figura 3.0 Figura 3.0 Figura (A) Vista radiográfica latero medial do tarso de um equino. 
Fragmento na região dorsal da articulação tarsiana de membro pélvico esquerdo. A Figura (B) 
Imagem da cirurgia artroscópica para retirada desse mesmo fragmento. Figura (C) Radiografia 
trans-cirúrgica com intuito de verificar a retirada total do fragmento 

 

Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.3 Claudicação 

Os animais encaminhados para esse tipo de avaliação são aqueles que 

apresentam queda do rendimento esportivo, claudicação em dinâmica, 

mudança constante de apoio dos membros em estação, falha na resposta de 

comando durante atividade, ou claudicação após apresentar algum tipo de 

acidente ou enfermidade. Nestes casos, são realizados protocolarmente 

anamnese, avaliação física, e avaliação locomotora com inspeção visual dos 

membros para averiguar conformação dos apoios, deformidades ou desvio 

angulares, feridas ou cicatrizes, efusão, edema, simetria muscular ou 

deformidades músculos esqueléticas. Em seguida, faz-se a palpação de 

tendões, ligamentos, bursas, articulações, grupos musculares para verificar 

presença de abscessos, aderências, e estímulo doloroso; inspeção dos cascos 

após de limpeza de toda a superfície solear (avaliação de conformação, altura 

de talão, altura de pinça, comprimento, consistência de sola, ranilha e presença 

de fungos, erosões, abscessos, brocas, corpos estranhos), pinçamento da 

superfície solear do casco, ranilha e bulbos. Após isto, é realizada inspeção de 

A B C 
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movimentos do animal caminhando e ao trote. Na ausência de sinais que 

levem a identificar à estrutura ou problema que está causando a claudicação 

são realizadas as flexões forçadas, sendo colocado o sistema sem fio de 

análise de movimento marca Equinos® lameness locator® (Figura 4.0) que 

utiliza sensores para identificar objetivamente assimetria no passo do cavalo. 

Posteriormente, as informações objetiva e subjetiva são analisadas, sendo 

então realizado o bloqueio regional seguido de novo circuito com o animal 

trotando. Uma vez identificada à região da claudicação os animais são 

submetidos a exames complementares como avaliação radiográfica e 

ultrassonografia. Após o diagnóstico os animais são tratados.  

Figura 4.0 Avaliação de claudicação utilizando o sistema sem fio de analises de movimento 
Equinos® lameness locator®, os marcadores sem fios responsáveis por mandarem as análises 
dos movimentos estão colocados distal ao membro torácico direito, na região medial da cabeça 
e região medial da garupa. 

 

Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.4 Exame de compra e venda 

Para realizara venda ou a compra de um equino são efetuadas 

avaliações completas desde analises de sangue (perfil renal, hepático e 

hemograma completo), avaliação do aparato locomotor e ultrassonografia 

torácica e abdominal. Com os resultados das avaliações são realizados laudos 

descrevendo o estado sanitário do animal. 
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2.1.5 Dor cervical 

 

Foi encaminhada ao hospital uma égua raça puro sangre de corrida, 

com 18 meses de idade que há dois dias apresentava histórico de dificuldade 

de movimentar o pescoço, posição anormal e aumento do tônus muscular. O 

animal não apresentava histórico de trauma nessa região e estava sendo 

tratado com 10 mL de dexametasona há dois dias sem melhora clínica. O 

animal foi então submetido à avaliação neurológica na qual nenhum déficit ou 

alteração significativa foi detectada. Foram então realizadas radiografias 

laterais da articulação atlanto-occipital, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 no intuito de 

visibilizar algum tipo de mielopatia estenótica cervical, síndrome de Wobbler, 

má formação congênita e fraturas. Depois de reveladas, as placas foram 

submetidas à mensuração do canal vertebral, nos quais não apresentaram 

nenhuma alteração significativa. O animal então foi tratado com o mesmo 

volume de dexametasona por mais dois dias e enrofloxacina 5mg/Kg 

intravenosa a cada 24 horas, compressas com água morna na região do 

pescoço, foram também coletadas amostras de sangue, na qual apresentou 

neutrofilia discreta. Após uma semana de tratamento o equino apresentou 

melhora leve dos sinais clínicos recebendo alta. 

2.1.6 Cólicas 

Foram atendidos durante esse período 11 equinos que foram 

encaminhados para atendimento emergencial com sinais clínicos de cólica. Foi 

seguido protocolo clínico de atendimento que está composto por anamnese e 

exame físico (temperatura, frequência cardíaca, motilidade, frequência 

respiratória, cor das mucosas e tempo de preenchimento capilar), seguido de 

coleta de sangue para hematócrito, sondagem nasogástrica, canulação via 

venosa permanente, bloqueio epidural, palpação retal, abdominocentese e 

ultrassonografia abdominal. Os tratamentos eram realizados conforme o 

diagnóstico.  
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2.1.7 Obstrução Esofágica  

 

Um animal foi encaminhado após episódios recorrentes (apresentado 

duas vezes) de obstrução esofágica diagnosticada por outro médico 

veterinário. Ao chegar ao hospital o animal foi submetido a exame físico, 

sedação e sondagem nasogástrica para desobstrução. Foi realizada 

endoscopia de vias aéreas e gastroscopia, no qual foi observada inflamação 

moderada na mucosa do esôfago. O tratamento utilizado foi dexametasona 0, 

025 mg/kg em dose única, enrofloxacina 5mg/kg e flunixin meglumine na dose 

de 1,1 mg/kg por via intravenosaa cada 24 horas durante 3 dias. Mudanças na 

alimentação também foram instituídas como jejum de alimentos por 48 horas, 

sendo incorporada lentamente alimentação com pasto verde três vezes ao dia 

durante 20 minutos. Durante os primeiros cinco dias de tratamento o animal 

ainda apresentava dificuldade para deglutir. Para estimular a ingestão de água 

e prevenir a desidratação foram administrados 20 gramas de sal de mesa e 30 

gramas de sal light diluídos em 60 mL de água uma vez ao dia e coleta de 

sangue para hematócrito para avaliar indiretamente o grau de desidratação. 

2.1.8 Laminite 

Os casos de laminite atendidos foram decorrentes de problemas 

metabólicos como colite e síndrome metabólica equina. Um dos animais com 

laminite foi encaminhado para reavaliação clínica de controle da síndrome 

metabólica equina, apresentando na avaliação radiográfica rotação da terceira 

falange nos quatro membros sendo recomendada a eutanásia. Os outros dois 

equinos com laminite devido à complicação por colite foram tratados com 

crioterapia (Figura 5.0) até que não apresentassem pulso digital e aumento de 

temperatura nos membros, heparina dose 20.000 UI por via subcutânea a cada 

24 horas, acepromazina dose de 0,03 mg/kg a cada 8 horas por via 

intramuscular, pentoxifilina na dose 4,4 mg/kg a cada 8 horas, flunexin 

meglumine na dose de 0,125 mg/kg a cada 12 horas, omeprazol ½ bisnaga a 
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cada 24 horas até melhora do quadro clínico e palmilhas para elevação dos 

talões. 

Figura 5.0 Animal em terapia intensiva de fluidos e crioterapia para o tratamento de laminite. 

 

Fonte: clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.9 Rabdomiólise 

 

O equino foi encaminhado para o hospital por manifestar sinais clínicos 

de cólica, após treinamento para uma competição. Durante o exame físico 

apresentava aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória e 

temperatura retal bem como sudorese. Não foram identificadas alterações 

gastrointestinais indicativas de cólica. Foi coletada amostra de sangue para 

análises bioquímicas e hemograma completo. Os resultados indicaram um 

aumento das enzimas creatina quinase, ureia, creatinina, deficiência de selênio 

e vitamina E (representada por uma glutationa peroxidase baixa), e 

hemoconcentração (que juntos aos achados na avaliação física indicavam uma 

taxa de desidratação entre 5 a 10%). O diagnóstico de rabdomiólise foi 

baseado no histórico clínico e resultados dos exames laboratoriais. O animal foi 

mantido em fluidoterapia com solução de NaCl a 0,9% que foi calculada com 

seu déficit de desidratação, e mantida até a normalização dos valores de 

referência para as enzimas renais. Foi realizada também suplementação de 

Vitamina E e selênio, flunixin meglumine na dose de 1,1 mg/kg por via 
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intravenosa durante 5 dias, dimetilsulfóxido (DMSO) na dose de 1 g/kg diluído 

em 20 litros de solução de cloreto de sódio a 0,9% durante 3 dias, alimentação 

com alfafa e feno, e água ad libitum. O acompanhamento da evolução foi feito 

com a ultrassonografia renal, e reavaliação das enzimas creatina-quinase, 

ureia e creatinina. O animal se recuperou após uma semana e retornou para 

atividades com as recomendações de diminuir a intensidade dos treinos, e 

suplementação com selênio e Vitamina E em todos os outros animais (pela 

característica de deficiência de Vitamina E e selênio encontrada na região sul 

do Chile devido às particularidades do solo, tipo de pastagem e alto índice 

pluviométrico). Finalmente, foi recomendado retorno gradativo da ingestão de 

carboidratos. 

2.1.10 Intoxicações 

 

 Foram atendidos dois casos com suspeita de intoxicação por Senecio 

spp. Durante a anamnese, ambos os proprietários relataram que os animais se 

alimentavam em piquetes com a presença de uma planta de coloração amarela 

que era semelhante à descrição botânica do Senecio spp. Um dos animais 

chegou ao Hospital em decúbito, com perda de consciência, apresentava no 

primeiro dia convulsões, e não havia alterações nos parâmetros durante a 

avaliação física. Os resultados das amostras de sangue revelaram aumento 

das enzimas hepáticas (AST, FA, GGT). Perante a suspeita de intoxicação, o 

tratamento foi baseado em fluidoterapia com Solução de NaCl a 0,9% para taxa 

de manutenção, dexametasona 0,025 mg/kg por via intravenosa durante 3 dias 

e DMSO 1g/kg diluída em 20 litros de cloreto de sódio a 0,9%, O animal 

apresentou melhora no quadro clínico e após um mês retornou às suas 

atividades normais. No segundo caso, o animal tinha como histórico a 

diminuição de rendimento no trabalho com alterações comportamentais como 

agressividade, apatia e dificuldade para deglutir os alimentos. Também foi 

relatado que havia sofrido um acidente com um bovino durante o trabalho. 

Durante a avaliação clínica os parâmetros fisiológicos estiveram dentro dos 

limites normais; porém foi identificado nitidamente comprometimento do estado 

de consciência e alterações de comportamento como agressividade, andar em 
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círculos, déficit de propriocepção, depressão, pressionava a cabeça contra as 

paredes (Figura 6.0). O animal também apresentava desvios em seu perfil 

hepático e foi submetido à biopsia hepática, na qual se confirmou a intoxicação. 

Por escassez de recurso financeiros para o tratamento o proprietário preferiu 

retornar com o animal para casa. Um mês depois o animal retornou ao hospital 

em estado de coma e veio a óbito no mesmo dia. 

Figura 6.0 Figura mostra animal pressionando a cabeça contra as paredes, sinal neurológico 
devido à intoxicação por planta tóxica. 

 

  Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.11Obstrução recorrente das vias aéreas (ORVA)  

 

Os animais foram levados ao hospital com histórico de diminuição do 

rendimento de trabalho e esportivo, dificuldade respiratória e presença de 

secreção mucopurulenta pelas narinas. Durante a avaliação clínica 

apresentaram aumento da frequência cardíaca, dispneia leve, estertores 

pulmonares e sons que indicam a presença de muco na traqueia. Os demais 

parâmetros estavam normais. Todos os animais viviam em baias com 

deficiência de ventilação e com cama que produzia grande quantidade de pó, 

ingeriam feno e concentrado secos. Foram coletadas amostras por lavagem 

broncoalveolar. As amostras apresentaram presença de mais de 3% de 

neutrófilos e eosinófilos sem atividade fagocitária e sem a presença de 
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bactérias. O tratamento foi aplicação de dexametasona na dose de 0,025 

mg/kg por via intravenosa, a cada 24 horas, durante 3 dias, alimentação de 

feno molhado e restrição de alimentos em pó junto com mudanças nas 

instalações para aumentar o fluxo de ar. Após essas mudanças os animais 

voltaram aos níveis normais de rendimento atlético.  

2.1.12 Pericardite 

 

O animal foi encaminhado ao hospital veterinário com suspeita clínica de 

cólica. Durante a avaliação física o animal apresentou dispneia grave, 

estertores pulmonares e mucosas cianóticas sem presença de sinais clínicos 

indicativos de distúrbios gastrointestinais. Durante a ultrassonografia de tórax 

foi visualizada efusão pleural sem aparentes alterações cardíacas. Após a 

confirmação de efusão pleural foi realizada a drenagem desse líquido pela 

punção no quinto espaço intercostal com trocater especial para toracocentese 

em equinos (Figura 7.0). Foram assim obtidos aproximadamente 20 litros de 

líquido de cada lado. Imediatamente após a drenagem desse líquido o padrão 

respiratório foi reestabilizado, a terapia empregada foi enrofloxacina na dose 5 

mg/kg, flunexin meglumine na dose de 1,1 mg/kg por via intravenosa. O animal 

veio a óbito na mesma noite, sendo realizada a necropsia na qual se observou 

que o acúmulo de liquido pleural foi devido a uma insuficiência cardíaca 

congestiva esquerda causada por uma pericardite fibrinopurulenta, cuja causa 

não pode ser esclarecida (Figura 7.0). 
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Figura 7.0 Figura (A) mostra a toracocentese do quinto espaço intercostal com trocater 
especial para equinos para drenagem da efusão pleural. Figura (B) pericardite fibrinopurulenta 
encontrada em necropsia realizada após óbito do animal. 

 

Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.13 Feridas em membros 

 

As feridas em membros atendidas seguem um protocolo em relação ao 

local onde foi acometido, profundidade e tempo. Foram atendidas durante esse 

período quatro feridas na região lateral e dorsal das articulações 

interfalangianas proximais de membros pélvicos com mais de dois dias de 

evolução. Para assegurar que não havia atingindo a cápsula articular foi 

realizada a infiltração dessas articulações e ultrassonografia para descartar 

possíveis rupturas de tendões e ligamentos. Após essa avaliação os animais 

que não apresentaram comprometimento das articulações e demais estruturas 

adjacentes receberam tratamento antibiótico, limpeza e vendagem que foram 

trocadas a cada dois dias. Outro animal atendido apresentava lesões na região 

da articulação tarsiana, sendo submetida aos mesmos procedimentos dos 

animais acima descritos (Figura 8.0).  

 

 

 

 

A 
B 
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Figura 8.0 Figura (A) mostram feridas em região lateral das articulações interfalangianas e (B) 

mostra feridas em região dorsal das articulações interfalangianas. 

 

Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

2.1.14 Partos 

 

Foram assistidos os partos de três éguas, sendo necessária a 

intervenção em apenas um dos casos.Para auxiliar na expulsão do feto foram 

utilizadas correntes obstétricas posicionadas na articulação interfalangiana 

proximal e tracionado com a força de duas pessoas. Após retirada foi realizada 

a desinfecção do umbigo com solução de iodo povidine a 10%. Após a 

expulsão da placenta a mesma foi pesada e revisada juntamente com os 

anexos fetais, que não apresentaram nenhuma lesão que indicasse infecção ou 

retenção de alguma parte da placenta (Figura 9.0). Os potros foram auxiliados 

para ingestão do colostro e depois passaram pela avaliação física (frequência 

cardíaca, temperatura, estado de consciência, postura e movimentação, reflexo 

de sucção). 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 9.0 Figura (A) 20 minutos após o parto o potro já se apresentava em estação, atento, 
com reflexo de sucção positivo e alimentando-se de colostro e (B) mostra a revisão feita na 
placenta, não apresentava sinais de infecção ou problemas de retenção. 

 

Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile 

2.1.15 Diagnóstico e acompanhamento da gestação 

 

Foram atendidos três animais para diagnóstico de gestação no qual era 

realizada palpação transretal e ultrassonografia. Os parâmetros avaliados 

durante a ultrassonografia são: quantidade de fetos, ligação útero-placentária 

para descartar placentite e deslocamento prematuro de placenta, mobilidade do 

feto, perímetro orbital e sexagem (Figura 10.0). 

Figura 10.0 Avaliação ultrassonográfica para diagnóstico de gestação em égua com 15 dias 

após inseminação artificial. 

 

Fonte: Clínica de equinos do Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile. 

 

A B 



34 
 

2.1.16 Castrações 

 

Foram realizadas 30 castrações a campo no Haras Nacional do Exército 

Chileno. A técnica semiaberta foi utilizada nas castrações (com emasculação 

do plexo pampiniforme e túnica vaginal). O protocolo anestésico utilizado 

consistiu de medicação pré-anestésica com xilazina na dose de 1,1 mg/Kg por 

via intravenosa seguida cateterização venosa (cateter endovenoso curto 14G 

em veia jugular), indução com ketamina (2,2 mg/kg) e diazepam (0,005 mg/kg) 

e manutenção com infusão tripla de éter gliceril guaiacol (25 gramas diluídas 

em 500 mL de solução de cloreto de sódio a 0,9%) com 5 mL de xilazina e 10 

mL de ketamina. Após a castração os animais receberam curativo local com 

iodo povidine e associações comerciais de penicilina na dose de 20.000 UI/Kg 

intramuscular e flunexin meglumine na dose de 1,1 mg/kg por via intravenosa. 

2.2 RUMINANTES 

 

2.2.1 Cesárias 

Foram realizadas 13 cesarianas em vacas (Figura 11.0). Esses animais 

eram oriundos de um lote de 100 cabeças, 4 vacas desse mesmo lote 

morreram juntamente com seus bezerros por distocia, e por esse motivo as 

demais vacas foram encaminhadas para o hospital veterinário. As cirurgias 

foram realizadas com os animais em estação, após tricotomia e desinfecção 

com iodo tensoativo na região do flanco do lado esquerdo, bloqueio em “L” 

invertido com cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor (60 mL) e anestesia 

peridural em espaço sacrococcígeno com 5 mL de lidocaína sem 

vasoconstritor. A incisão foi realizada nos limites das margens do bloqueio, 

seccionando a pele, tecido subcutâneo, as três camadas musculares (músculo 

oblíquo externo do abdômen, músculo oblíquo interno do abdômen e músculo 

transverso do abdômen), e peritônio. Em seguida realizou-se a exploração do 

abdômen para encontrar o útero e sua exteriorização (através da ajuda de uma 

auxiliar o utilizando uma pinça de útero), a incisão foi realizada 

preferencialmente na curvatura maior para facilitar a retirada do feto sem 
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causar lacerações no tecido uterino (evitar o extravasamento de conteúdo 

uterino dentro da cavidade abdominal).  

Após a retirada os bezerros eram destinados a uma equipe previamente 

escolhida para realizarem os primeiros cuidados neonatais como secar, 

estimular a liberação de secreções pulmonares e oronasais através de 

massagens no tórax e mantendo o animal suspenso com a cabeça voltada 

para baixo, desinfecção do umbigo e ingestão de colostro.  

 Após inspeção do útero para verificar a existência de possíveis 

lacerações, o útero deve ser fechado com duas camadas de suturas 

invaginantes continuas com fio absorvível, seguida de sutura do peritônio, 

camadas musculares e pele. 

Os animais receberam terapia antibiótica com associações comerciais 

de penicilina na dose de 20.000 UI/Kg intramuscular. Sendo acompanhados de 

curativos locais diários com solução de iodo povidine e avaliação da 

recuperação uterina a cada 2 dias. 

Figura 11.0 Uma das 13 vacas que foram submetidas à cesariana, imediatamente após a 
cirurgia o animal apresentava apetite e estava atento, juntamente com o terneiro que também 
apresentava atitudes normais como tentativa de parar em estação, reflexo de sucção e atento 
ao ambiente. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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2.0  CONCLUSÃO 

  

 O estágio curricular tem como papel preparar os alunos há uma 

realidade que será enfrentada logo após a apresentação do trabalho de 

conclusão de curso, preparando para a rotina profissional. A prática realizada 

nesse período permitiu praticar ensinamentos vistos durante os anos de 

graduação, desenvolver o raciocínio clínico sobre os casos, assim como as 

tomadas de decisões rápidas e desenvolver o perfil profissional em relação ao 

cliente e proprietário. 
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PARTE II: SEPSE NEONATAL EM EQUINOS 

REVISÃO E RELATO DE CASO 

 

RESUMO 
A sepse neonatal é uma das principais enfermidades que acometem os potros neonatos em 
seus primeiros dias de vida, podendo gerar o desenvolvimento de síndromes como síndrome 
de resposta inflamatória sistêmica e síndrome de disfunção múltipla de órgãos e complicações 
que podem muitas vezes levar o animal a óbito. O trabalho relata o caso clínico de um potro 
neonato de 23 dias que apresentava apatia, escore corporal 2, ferida em membro pélvico 
direito, umbigo edemaciado, aumento grave nas articulações femoropatelar e femorotibial de 
ambos os membros e cegueira, havia sido atacado por cães e foi previamente tratado pelos 
proprietários. Ao chegar no Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile foi 
diagnosticado com sepse pelos exames complementares, histórico e achados clínicos, 
apresentando grave complicação ocular. Foi tratado com antibiótico (oxitetraciclina) e anti-
inflamatórios sistêmicos (flunexin meglumine), junto com tratamento tópico de solução 
hipersaturada de sódio, maleato de timolol e gentamicina em ambos os olhos, debridamento e 
limpeza diária das feridas, desinfecção do umbigo com solução de iodo povidine a 10%. Após 
duas semanas de terapia o animal apresentou melhora do quadro clínico, no entanto, por falta 
de recursos financeiros o proprietário decidiu realizar eutanásia. O objetivo desse trabalho é 
descrever os mecanismos que podem levar a sepse, bem como as possíveis complicações, 
agentes etiológicos, fatores de riscos, métodos diagnósticos, prognóstico e tratamentos e 
compará-los com o caso atendido. 

Palavras-chaves: Equinos. Neonato. Sepse. Infecção 

 

 

ABSTRACT 
Neonatal sepsis is one of the major diseases that affect newborns foals in their first days of life, 

and may cause the development of syndromes such as systemic inflammatory response 

syndrome and multiorgan dysfunction syndrome and complications that can often lead the 

animal to death This paper reports a case of a 23 days newborn foal which had apathy, body 

score 2, wound on right hindlimb, belly swollen, severe increase in patellofemoral joints and 

femorotibial of both members and blindness, he had been attacked by dogs and it has been 

treated by the owners. Upon arriving at the Veterinary Hospital of Austral University of Chile  

was diagnosed with sepsis, through laboratory tests, historical and clinical findings, presenting 

serious eye complications. It was treated with antibiotics (oxytetracycline) and systemic anti-

inflammatory drugs (flunexin meglumine), along with topical application of sodium 

supersaturated solution, timolol maleate and gentamicin in both eyes, debridement and daily 

cleaning wounds, navel disinfection with povidone iodine solution 10%. Two weeks doing this 

animal therapy showed improvement in their clinical condition, after this period due to lack of 

financial resources the owner decided to perform euthanasia, which prevented but profound 

results on the diagnosis and therapy used in the case.The aim of this study is to describe the 

mechanisms that can lead to sepsis and its complications, etiologic agents, risk factors, 

diagnosis, prognosis and treatment and compare them with a case. 

Keywords: Equine. Neonate. Sepsis. Infection 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

 O conceito de sepse é definido como um processo da doença sistêmica 

envolvendo a presença de agentes patogênicos e/ou suas toxinas e produtos 

de degradação no sangue, junto com a presença da síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS) (MCKENZIE; FURR, 2001; VINCENT, 2008). 

Sepse em neonatos equinos é a maior causa de mortes entre estes animais, 

provocando mais óbitos do que outras enfermidades neonatais importantes 

como encefalopatia neonatal e prematuridade. Isto decorre do fato que a sepse 

leva a uma resposta inflamatória sistêmica, que pode rapidamente evoluir para 

Síndrome da Disfunção Múltipla de Órgãos (MODS), choque séptico e óbito 

mesmo com o tratamento intensivo (MCKENZIE; FURR, 2001; VINCENT, 

2008; CARR, 2014; PALMER, 2014). 

 Os fatores de riscos que podem expor os potros neonatos a sepse são 

distocia, placentite, descarga vulvar, má conformação vulvar, doença materna, 

transporte prolongado da égua grávida, falha na transferência de imunidade 

passiva e partos induzidos. Os principais sinais são artrite séptica, osteomielite, 

tendões flexores contraídos ou relaxados, endocardite, defeitos cardíacos 

congênitos, peritonite, enterite, onfalite, onfaloflebite, onfaloarterite, úraco 

persistente, sinais de doença neurológica, pneumonia, diarreia e uveíte 

(GAYLE; COHEN; CHAFFIN, 1998; MCKENZIE; FURR, 2001). 

 Brewer e Koterba em 1988 desenvolveram um escore de sepse baseado 

em histórico maternos caracterizado pelo número de distocias, partos 

prematuros e imaturos, deslocamento prematuro de placenta, placentite, 

doenças sistêmicas maternas, má conformação vulvar; achados clínicos como 

hiper ou hipotermia, lesões, traumas, diarreia, pneumonia, artrites, uveíte, 

depressão, coma, petéquias. Além disso, foram considerados pelos autores os 

achados laboratoriais como neutrofilia, neutrófilos tóxicos, corpúsculos de 

inclusão, vacuolização e granulações tóxicas que somados podem indicar a 

gravidade do estado séptico do animal. 
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 O tratamento específico para sepse deve ser baseado antibioticoterapia, 

após coleta de amostras para cultivo e isolamento do agente etiológico, 

podendo ser realizada a terapia de suporte (suplementação de oxigênio, 

suporte nutricional, anti-inflamatório, corticoides, suporte hemodinâmico e 

mediadores inflamatórios) para combater as complicações geradas pela 

resposta inflamatória sistêmica em neonatos equinos (BREWER; KOTERBA, 

1988; VINCENT, 2008; CARR, 2014; PALMER, 2014). 

 No contexto de resposta dos órgãos, um grupo de alterações 

importantes são as oculares. As manifestações oculares de septicemia podem 

ser específicas e inespecíficas. As inespecíficas são aquelas que estão 

associadas ao estado geral do animal e ainda incluem blefarites, entropio, 

úlceras de córnea e conjuntivites. E as inespecíficas são aquelas associadas 

às uveítes anteriores como lacrimejamento, blefarospasmo, fotofobia, edema 

da córnea, hiperemia conjuntival, alterações na cor da íris, miose, hipopio e 

hipotonia (GILGER; DEEG, 2011). 

 Os tratamentos utilizados para a uveíte anterior causada por sepse em 

potros são a base de esteróides, antibióticos de amplo espectro, midriáticos de 

ação curta e lágrimas artificiais de proteção. E em alguns casos pode se utilizar 

ativador de plasminogênio e atropina durante o início do tratamento com o 

intuito de induzir a midríase (LABELE et al., 2011). 

 O objetivo desse trabalho é descrever sucintamente os mecanismos que 

podem levar a sepse, bem como suas complicações, agentes etiológicos, 

fatores de riscos, diagnósticos, prognósticos e tratamentos. Além disso, relatar 

as alterações sistêmicas e oculares provocadas pelo quadro séptico em um 

neonato equino. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Sepse 

 

 O conceito de sepse foi primeiramente descrito pelos Egípcios, que 

postularam que o intestino continha um "princípio perigoso" que poderia achar 

o seu caminho para o interior dos vasos, transportar-se para qualquer lugar do 

corpo incluindo o coração e ocasionar assim a morte (MAJNO, 1991). 

Hipócrates se referia a sepse como “um evento no qual a carne apodrecia” 

(MAJNO, 1991; ANGUS; VAN DER POLL, 2013). Galeno julgava que a sepse 

era um evento necessário para a cura (FUNK; PARRILLO; KUMAR, 2009; 

ANGUS; VAN DER POLL, 2013). Com a confirmação da teoria dos organismos 

patogênicos por Louis Pasteur, Ignác Semmelweis dentre outros, assumiu-se 

que a sepse era consequência da invasão de um organismo patogênico que se 

espalhava pela corrente sanguínea (CERRA, 1985; ANGUS; VAN DER POLL, 

2013). Foi Schottmueller na segunda década do século XX quem descreveu a 

invasão dos agentes patogênicos pela corrente sanguínea como a causa dos 

sinais de doença (SCHOTTMUELLER, 1914; PALMER, 2014). Porém, a sepse 

não pode ser considerada unicamente como a resposta dos hospedeiros aos 

micro-organismos, visto que este conceito inclui uma serie de síndromes 

clínicas que abrangem desde febre e catabolismo secundário a uma infecção 

localizada; até falha multisistêmica e choque, ambos provocados pela 

desregulação da resposta do hospedeiro à cascata inflamatória e mediadores 

anti-inflamatórios (VINCENT, 2008; PALMER, 2014). Isto explica porque um 

animal pode morrer mesmo após o controle dos micro-organismos, por 

exemplo, com terapia antibiótica (CERRA, 1985; ANGUS; VAN DER POLL, 

2013). 

 O estado de sepse engloba os mais variados tipos de agentes 

etiológicos, podendo estar ligados à infecção por bactérias gram-positivas, 

gram-negativas, infecção viral, hipovolemia, trauma, hemorragia, reações 

imunológicas e reações a fármacos (MCKENZIE; FURR, 2001). A síndrome de 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS pelas suas siglas em inglês) que é uma 

resposta inflamatória generalizada que ocorre como consequência de uma 
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variedade de danos clínicos graves é um fenômeno componente fundamental 

da sepse; entretanto, a SIRS pode não estar associada a um quadro séptico 

pelo que a presença de SIRS não necessariamente implica sepse. Por 

definição então a sepse é SIRS associada a infecção (MCKENZIE; FURR, 

2001). 

 Em 2001 durante a 29° Conferencia dos Especialistas em Sepse a 

Society of Critical Care Medicine, a European Society of Intensive Care 

Medicine, o American College of Chest Physicians e a Surgical Infection 

Societies definiram os conceitos e parâmetros utilizados para descrever o 

conjunto de alterações nos parâmetros físicos e laboratoriais que estão 

associadas à sepse (LEVY et al., 2003). Estes parâmetros foram resumidos por 

Vincent em 2008 (VINCENT, 2008). Outros autores em medicina veterinária 

haviam previamente definido estes parâmetros para potros (BREWER; 

KOTERBA, 1988; MCKENZIE; FURR, 2001). Palmer em 2014 realizou uma 

atualização nos conceitos para definir sepse em potros (PALMER, 2014). O 

comparativo dos parâmetros apresentados nesses cinco trabalhos está 

resumido na Tabela 1. 

Tabela 1.0: Descrição referente as alterações dos parâmetros fisiológicos descritos por 
diferentes autores, referente aos possíveis sinais clínicos que indicam oquadro séptico em 
humanos e em equinos. 

Parâmetros Brewer & 
Koterba, 1988 

McKenzie & 
Furr, 2001 

Levy, 2001; 
Vincent, 2008 

Palmer, 2014 

FC ____ >120 bat/min >90 bat/min Taquicardia ou 
bradicardia 

FR ____ >30 mov/minuto >20 mov/min Taquipnéia 

T° retal <37,8°C a >38,9°C <39,2 °C a >37,2 
°C 

>38°C ou <36°C Febre ou hipotermia 

Pressão 
Sanguínea 

____ ____ ____ Hipotensão 

Leucograma Neutrofilos tóxico 
Corpúsculo de 
Doehle   
Citoplasma basofílico 
Granulação tóxica ou 
Vacuolização 

>12.500 ou 
<4000 células/ µl 

<12 x 109/l ou 

4.0 x 109/l 
 

Leucopenia ou 
neutrofilia 
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Gases em 
sangre 
(PCO2) 

____ <32 mm Hg <32 mmHg ____ 

Lactato ____ ____ ____ Lactatemia 

 

 Outros achados de relevância incluem diarreia, aumento de volume em 

uma ou mais articulações, feridas abertas, uveíte anterior, pneumonia, 

onfaloflebite; petéquias em mucosas como vulvar, palpebral e oral; hipotonia, 

depressão, convulsões ou coma; secreção vaginal antes do parto, transporte 

prolongada por mais de 3 horas, doença da égua no mês anterior ao parto, 

anormalidades placentárias, distocia, a indução do parto, prematuridade, 

imaturidade, trauma e hemocultura positiva (BREWER; KOTERBA, 1988; 

MCKENZIE; FURR, 2001; LEVY et al., 2003; VINCENT, 2008; PALMER, 2014). 

 Baseada na conferência de 2001 (LEVY et al., 2003) onde o conceito de 

sepse e as suas possíveis consequências foi remanejado e esclarecido, têm 

sido resgatadas, e desambiguadas as definições de sepse e termos 

relacionados, que foram previamente mostrados por Cerra (CERRA, 1985) e 

McKenzie e Furr (MCKENZIE; FURR, 2001). Estes conceitos são mostrados na 

Caixa 1: 
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Caixa 1. Definições de sepse e termos relacionados (desambiguação) (CERRA, 1985; 

MCKENZIE; FURR, 2001; LEVY et al., 2003; VINCENT, 2008; PALMER, 2014). 

Infecção: Processo patológico causado normalmente pela invasão de tecidos, fluidos ou 

cavidade corporal por agentes sabidamente ou potencialmente patogênicos. 

Sepses: definida como uma síndrome clínica que é causada por um agente infeccioso seguido 

de resposta inflamatória sistêmica. 

Bacteremia/septicemia: presença de bactérias na circulação sanguínea. 

Síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS Systemic inflammatory response 

syndrome): é uma resposta inflamatória sistêmica que ocorre como consequência de uma 

variedade de danos clínicos graves. 

Sepses severa: complicação de sepses que está associada com disfunção de órgãos, 

hiporperfusão e hipotensão. 

Choque: resultante da associação da hipotensão refrataria a fluídos de ressuscitação volêmica 

e hipoperfusão, que pode ou não estar associada a SIRS. 

Choque séptico: é induzido por uma sepse severa mais a falha da circulação sanguínea, 

como hipoperfusão e hipotensão que também não é responsivo aos volumes de ressuscitação. 

Síndrome de disfunção múltipla de órgãos (MODS Multiorgan dysfunction syndrome): é 

descrita como uma alteração aguda da funcionalidade dos órgãos que necessita de 

intervenção para manutenção da homeostase. 

 

2.2 Fisiopatogenia da Sepse 

 

 As primeiras alterações ocorrem a partir exposição do organismo ao 

patógeno, dando origem a dois tipos de respostas sendo pró-inflamatória e 

anti-inflamatória (MCKENZIE; FURR, 2001; ANGUS; VAN DER POLL, 2013). 

 A via pró-inflamatória é ativada através da detecção de lesão tecidual e 

liberação de mediadores vasoativos como histamina, serotonina, cininas, 

eicosanoides, fatores de ativação plaquetária, produtos de degradação da 

fibrina e fatores do complemento C3a e C5a pelas células lesadas. Isto resulta 

em diapedese de macrófagos e neutrófilos. A ativação dos macrófagos nesse 

processo provoca liberação de enzimas (i.e., síntese de óxido nítrico, 

fosfolipase A2 e ciclo-2-oxigenase) e citocinas (i.e., interleucinas (IL) 1, 6, 12 e 
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18; e fator de necrose tumoral-α [TNF-α]) pró-inflamatórias. As enzimas pró-

inflamatórias juntamente com os macrófagos e citocinas continuam a ativação 

endotelial e vasodilatação local. As citocinas antes mencionadas junto com o 

TNF-α também são responsáveis pela ativação, migração e quimiotaxia de 

neutrófilos. Outros sistemas inflamatórios também são ativados como sistema 

complemento, sistema de coagulação, interferon-γ, cininas, calicreinas, 

elastase, mediadores lipídicos como fator de ativação plaquetária, 

tromboxanos, prostaglandinas e leucotrienos. O resultado da produção e 

liberação de mediadores pró-inflamatórios levam a mudanças múltiplas no 

organismo como vasoconstrição transitória sistêmica, seguida de vasodilatação 

sistêmica que junto com o aumento na permeabilidade vascular e alterações no 

sistema hemostático pode acarretar debilitade da função cardíaca com 

hipotensão refratária (choque), e falha de múltiplos órgãos (MCKENZIE; FURR, 

2001; ANGUS; VAN DER POLL, 2013). 

 Os mediadores anti-inflamatórios produzidos nesse processo são 

Interleucinas 4, 10 e 13, corticosteroides adrenais, prostaglandina E2, receptor 

antagonista de interleucina 1, receptor II solúvel de interleucina 1, e receptores 

solúveis de TNF-α. Quando em pequenas quantidades nos diferentes sistemas 

estes mediadores anti-inflamatórios podem provocar efeitos benéficos como 

controle da temperatura, estimulação imune e morte do patógeno. Entretanto, 

quando em grandes quantidades, essas substâncias acarretam efeitos 

prejudiciais como SIRS, coagulação intravascular disseminada, 

imunodepressão e choque séptico (MCKENZIE; FURR, 2001). 

2.3 Agentes Etiológicos 

 

 Os agentes etiológicos mais comumente isolados em potros 

septicêmicos foram descritos por são bactérias gram-positivas, gram-negativas, 

vírus e fungo. As bactérias gram-negativas isoladas foram Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae,Actinobacillus spp., Enterobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Citrobacter spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Serratia 

marcescens (MCKENZIE; FURR, 2001) e Proteus spp. (KOTERBA; BREWER; 

TARPLEE, 1984). As gram-positivas: Streptococcus β-hemolítico, outros tipos 
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de Streptococcus, Staphylococcus spp. Clostridium spp. (KOTERBA; 

BREWER; TARPLEE, 1984). Também foram isolados Corynebacterium spp. e 

outros agentes como herpesvírus equino tipo 1 e o fungo Histoplasma 

capsulatum (GAYLE; COHEN; CHAFFIN, 1998). 

2.4 Fatores de Riscos 

 

 Os fatores de risco de que podem levar a septicemia neonatal são 

muitos, sendo fatores maternos como partos prematuros ou imaturos, distocia, 

placentite, descarga vulvar, má conformação vulvar, doença materna, 

transporte prolongado da égua grávida, falha na transferência de imunidade 

passiva com concentração de IgG em soro de 200 a 400 mg/dL, partos 

induzidos, presença de doenças em localizadas como pneumonia, diarreia, 

uveíte anterior, artrites (MCKENZIE; FURR, 2001). 

 MADIGAN, 2009 também se refere a permeabilidade intestinal e a 

absorção de composto de baixo peso molecular através da pinocitose pelas 

células intestinais também ajudam na passagem de agentes patogênicos do 

trato gastrointestinal para a circulação sanguínea, sendo a porta de entrada 

mais comum a infecção do potro em busca do úbere da égua no momento da 

alimentação. 

2.5 Diagnóstico 

 

 Inicialmente, nos casos de potros que são apresentados aos hospitais e 

cuja principal queixa do proprietário é depressão, as possíveis causas podem 

ser além de sepse, a SAP (síndrome da asfixia perinatal), EHI (encefalopatia 

hipóxico-isquêmica), fenda palatina, disfunção muscular (deficiência de selênio, 

deficiência da enzima ramificadora de glicogênio, paralisia periódica 

hipercalêmica, hipoglicemia e hipotermia (CARR, 2014). 

 Um estudo dos fatores associados à sobrevida em potros septicêmicos 

relatou que a maioria dos pacientes estudados apresentaram sinais como 

uveíte, artrite séptica, osteomielite, tendões flexores contraídos ou relaxados, 

endocardite, defeitos cardíacos congênitos, pneumonia, peritonite, enterite 
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acompanhada de diarreia, onfalites, onfaloflebites, onfaloarterites, úraco 

persistente, sinais de doença neurológica (GAYLE; COHEN; CHAFFIN, 1998; 

MCKENZIE; FURR, 2001). 

 O sistema de score de sepse em potros funciona através da soma de 

pontos de uma tabela baseada em dados histórico, avaliação clínica, exames 

laboratoriais que são graduados de 0 a 4, sendo 4 os parâmetros que estão 

mais associados com a sepse em neonatos e 0, parâmetros que também 

podem ser encontrados em neonatos saudáveis (Tabela 1 e 2). A soma dessa 

pontuação gradua a severidade da resposta do paciente, sendo o somatório 

abaixo de 10 relacionado a um processo não séptico, acima de 15 pontos 

fortemente ligados a quadros de sepse e entre 11 e 14, inconclusivo 

(BREWER; KOTERBA, 1988). Outros autores agregam outros parâmetros ao 

sistema de score de sepse e hemocultura positiva para diagnosticar um potro 

com sepse (CORLEY et al., 2007; HOLLIS et al., 2008; BURTON et al., 2009; 

PUSTERLA et al., 2009). CORLEY et al. (2007) coletou amostras de sangue de 

potros que foram diagnosticados positivos para hemocultivo vivos ou post 

mortem, para avaliar as diferenças clínico-patológicas entre infecções por um 

único tipo de bactéria ou por um mescla de bactérias gram-positivas e gram-

negativas. 

Tabela 2.0. Adaptação de BREWER & KOTERBA, 1988 baseada em quadros de neonatos 

humanos para detectar rapidamente a sepse em neonatos equinos. 

PONTUAÇÃO  

INFORMAÇÕES OBTIDAS 4 3 2 1 0 TOTAL 

I Hemograma       

1.0 Contagem de Neutrófilos  <2.0x109/L 2-4.0 

>12.0 

8.0-12.0 Normal  

2.0 Neutrófilos em Banda  >0.2x109/L 0.05-0.20  <0.05  

3.0 Corpúsculo de Doehle; 

neutrófilos tóxicos, granulados ou 

vacuolizados 

marcado moderado leve  Nenhuma  

4.0 Fibrinogênio   >600 410 <400  

II Outras informações de 

laboratório 

      

1.0 Hipoglicemia   <49 49-79 >79  
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2.0 IgG (mg/dL) <200 200-400 400-800  >800  

3.0 Oxigênio Arterial  <400mg/dL 40-50 51-70 >70  

4.0 Acidose Metabólica    sim Não  

III. Exame Clínico       

1.0 Petéquias ou escleras 

ingurgitadas (não sendo causada 

por trauma ou infecção ocular) 

 Marcado Moderado Leve Nenhuma  

2.0 Febre (°C)   >38,8 <37,7 Normal  

3.0 Hipotonia, depressão, coma e 

convulsões 

  Marcado Leve Normal  

4.0 Uveíte anterior, diarreia, 

stress respiratório, articulações 

inflamadas, feridas que não 

cicatrizam. 

 sim   Não  

IV Anamnese       

1.0 Placentite, descarga vulvar 

anormal pré parto, distocia,  

viagem prolongada, égua doente, 

parto induzido 

 Sim   Não  

2.0 Potro Prematuro  <300 dias 300-310 311-330 >330  

Pontuação Total  

 

 BURTON et al. (2009) realizou um estudo com dosagem rápida de 

interleucina – 10 (IL-10) e interleucina - 6 (IL – 6) expressas pelos genes de 

células mononucleares periféricas, como método de diagnóstico precoce de 

septicemia em potros com base em estudos em neonatos humanos. Os 

resultados obtidos nesse estudo comprovaram o aumento dessas citocinas em 

associação com quadros severos de sepse em neonatos equinos, sendo ainda 

necessária a quantificação de outros marcadores como proteína C-reativa e 

TNF-α, que permita um melhor entendimento da cascata inflamatória do potro 

neonato (BURTON et al., 2009). O mesmo autor relatou a presença dessas 

interleucinas no colostro de potros saudáveis que podem indicar a falha ou não 

da imunidade passiva através da ingestão do colostro. GOGOS et al.(2000) 

relata que em pacientes humanos com sepse severa houve no início das 

mudanças hemodinâmicas um aumento significativo de TNF-α, IL6, assim 

como outras citocinas inflamatórias, IL1ra e sTNFR - I e –II no soro, que 
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justifica maior exploração da mensuração de citocinas para chegar ao 

diagnóstico precoce em caso de sepse. (GOLD et al., 2007) e (PUSTERLA et 

al., 2006) defendem o uso da mensuração de interleucinas para auxiliar no 

diagnóstico de sepse, mas assumem que seja inviável em relação ao custo e o 

tempo de realização dessas avaliações. (WAGNER; AINSWORTH e FREER 

2013) avaliaram a presença de marcadores de CD14 para potros neonatos 

com septicemia e equinos adultos com recidiva de obstrução de vias aéreas, 

apresentado valor importante para diagnósticos de doenças inflamatórias, 

sendo necessários mais estudos para estimar os valores normais, e valores 

que indicam uma doença em progressão e sua severidade. 

 Com relação à alteração nos parâmetros de coagulação têm sido 

avaliadas as alterações encontradas nos neonatos equinos sépticos, através 

de contagem de plaquetas, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina 

parcial ativada, atividade de antitrombina, concentrações de produtos da 

degradação da fibrina e fibrinogênio no plasma. Foi corroborado assim que as 

anormalidades nas amostras e presença de coagulopatias em diferentes graus 

foram mais observadas nos grupos de potros sépticos e em choque séptico 

(BENTZ et al., 2009). 

 Já com relação à aferição do cortisol não foram identificadas diferenças 

significativas em sua quantificação quando aferido em animais sadios e potros 

sépticos, o que indica que a quantificação desta substância não é um método 

confiável de diagnóstico em casos de sepse neonatal equina (HART et al., 

2011). 

2.6 Prognóstico em Potros com Sepse 

 

 Foram comparados os achados clínicos, laboratoriais e maternos que 

mais estão relacionadas com a porcentagem de potros mortos, e identificou-se 

que as causas maternas mais relacionadas a morte de potros são laminites, 

corrimento vaginal ou uterino e cirurgias de cólica. Outros achados que mais 

foram observados em potros que morreram foram leucopenia, hipotermia e 

bradicardia (FURR; TINKER; EDENS, 1997). 
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 Um estudo com as concentrações de glicose em sangue relacionadas 

com potros neonatos em estado crítico, demonstrou que a hipoglicemia nos 

potros na abordagem inicial esteve associada com um pior prognóstico para 

saída do hospital e que a cada 1 mmol/L (18 mg/dL) de aumento na glicose 

sanguínea a razão da chance de liberação hospitalar aumenta 3,39. Nos casos 

de hipoglicemia extrema, ou seja,<2.8 mmol/L (50.4 mg/dL) esteve associada 

também com sepse, e com hemocultura positiva, mas não associada a SIRS 

(HOLLIS et al., 2008). 

 Potros com menos de menos de 30 dias de idade que apresentaram 

aumento das enzimas hepáticas SDH (Sorbitol Desidrogenase) e AST 

(Aspartato Aminotransferase) aumentadas tiveram significativamente mais 

chances de morrerem ou serem submetidos à eutanásia (razão da chance de 

2,22) quando comparados com os animais controle (hígidos). Além disso, 

animais que apresentaram as enzimas aumentadas são significativamente 

mais susceptíveis a sofrer sepse que por vez diminui a probabilidade de 

sobrevivência. Ao mesmo tempo, foi verificado que quando a sepse é 

controlada, a presença de enzimas hepáticas elevadas não esteve 

significativamente associada com o desfecho (HAGGETT; MAGDESIAN; 

KASS, 2011). 

2.7 Tratamento 

2.7.1 Suporte Antimicrobiano 

 

 Amostra de sangue, urina, feridas, fluido cerebrospinal, secreções 

respiratórias, líquido peritoneal, secreções oculares e umbilicais devem ser 

tomadas antes que a terapia antimicrobiana seja iniciada, com o intuito da 

realização de cultivos microbianos dessas amostras. Concomitantemente, o 

atraso no início da antibioticoterapia pode estar associada a piores resultados 

(BREWER; KOTERBA, 1988; MCKENZIE; FURR, 2001; VINCENT, 2008). 

 Os tratamentos para septicemia neonatal em equinos podem ser 

aqueles específicos para a infecção (CORLEY et al., 2007; CARR, 2014; 

PALMER, 2014) e descritos na Tabela 3.0 
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Tabela 3.0 descreve a terapia com antibióticos recomendada para sepse baseada em estudos 
em relação aos microrganismos combatidos e critérios importantes para utilização dos 

mesmos. 

Autores 

 

Corley et al., 

2009 

Carr, 2014 Palmer, 2014 Observações 

  
  

T
E

R
A

P
IA

 

    

Gentamicina Gentamicina  

 

Gentamicina  Risco de nefrotoxicidade 

Amicacina  

 

Amicacina  

 

Amicacina  

 

Menos nefrotóxico que os 

demais aminoglicosídeos 

----- Penicilina potássica  

 

Penicilina  ----- 

 Ceftiofur sódico Ceftiofur de sódio   

Sulfametoxazol- 

sulfonamida  

 

Trimetoprima -

sulfonamida  

 

Trimetoprima -

sulfonamida  

 

----- 

----- Ticarcilina / ácido 

clavulânico  

 

Ticarcilina / ácido 

clavulânico  

 

----- 

Cefuroxima  

 

----- Cefuroxima de 

sódio  

----- 

----- ----- Cefuroxima axetil  

30  

 

----- 

Doxiciclina  

 

----- Doxiciclina  

 

Altamente ativa em 

ambientes ácidos, tornando-

o especialmente 

úteis para o tratamento de 

abcessos e umbigos 

infectados. 

 

----- ----- Minociclina 4 mg / 

kg PO a cada 12 

----- 
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horas 

 

Eritromicina  

 

----- ----- Tem o mesmo espectro de 

ação da Claritromicina, mas 

com menor disponibilidade 

do que outros macrolídeos 

Cloranfenicol  

 

----- ----- Potencial para causar 

aplasia de medula.  

Florfenicol   

 

----- ----- ----- 

Claritromicina  ----- ----- Utilizado para Rhodococcus 

equi ; no entanto , razoavel 

contra bactérias Gram-

positivas e Gram -negativas 

 

 

Cefalexina  ----- ----- ----- 

Metronidazol  

 

----- ----- ----- 

Amoxicilina / 

ácido 

clavulânico  

 

----- ----- ----- 

Azitromicina  

 

----- ----- ----- 

Cefpodoxima  

 

----- ----- ----- 

Rifampicina  ----- ----- ----- 

Ticarcilina 

 

----- ----- Utilizada para bactérias 

gram–negativas resistentes 

aos aminoglicósidos 

 

 CARR, 2014 que descreve a triagem de neonatos equinos refere-se ao 

tratamento especifico de sepse baseado nos resultados de antibiograma ou 

antibióticos de amplo espectro. Também recomenda o uso de anti-inflamatórios 

como flunixin meglumine 0,25 para 1,1 mg/kg a cada 12 a 24 horas, assim 

como terapia de suporte para enfermidades que podem predispor a sepse 
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como SAP (Síndrome da Asfixia Perinatal), prematuridade, imaturidade e 

suporte nutricional. 

2.7.2 Suporte Hemodinâmico 

 

 O suporte hemodinâmico inclui a fluidoterapia e associação de agentes 

vasoativos. Esta combinação e importante na recuperação dos níveis de 

pressão arterial média, pressão venosa central e saturação de oxigênio, 

auxiliando na manutenção do suporte hemodinâmico (VINCENT, 2008). Tem 

sido recomendada a dose de 10 a 20 mg/Kg em bolus de solução isotônica de 

cristaloides durante os primeiros 20 minutos. Para manutenção, a taxa de sódio 

não pode ultrapassar 3 mg/kg/dia podendo ser substituída por solução de 

glicose a 5%, sendo a taxa de perfusão gradualmente diminuída de 100, 50 até 

25 ml/kg/dia (CARR, 2014). Os pontos importantes a serem alcançados com a 

fluidoterapia são pressão arterial média > 70 mmHg, frequência cardíaca < 110 

batimentos/min e pressão venosa central (CVP) <15 mmHg. Também é 

recomenda a transfusão de sangue total quando a porcentagem de glóbulos 

vermelhos estiver abaixo de 30% (VINCENT, 2008). Podem ser utilizados 

outros tipos de terapia de suporte nos casos de sepse como, por exemplo, a 

transfusão de plasma. Porém, não há evidência forte da eficácia deste 

procedimento, já que a transferência de imunidade passiva (IgG) tem como 

objetivo a passagem de anticorpos antes o potro se contamine ou se exponha 

a agentes patogênicos, pelo que esta técnica funcionaria profilática e não 

terapeuticamente (PALMER, 2014). 

 Agentes vasoativos também podem ser utilizados para manutenção do 

suporte hemodinâmico como dobutamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina 

e vasopressina. Esses somente são recomendados quando a tentativa para 

ressuscitação volêmica com fluidos for falha (PALMER, 2014). 

2.7.3 Suporte Respiratório 

 

 A oxigenioterapia associada com a troca a cada 2 horas de decúbito 

lateral direito e esquerdo ajudam na diminuição da hipertensão pulmonar, 

sendo o decúbito esternal o método de eleição para suporte de oxigênio, 
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permitindo que todos os lóbulos pulmonares se expandam e realizem a troca 

gasosa. Outro fator importante a ser considerado é que o potro neonato 

consome 25% do oxigênio inalado para sustentação respiratória, se o esforço 

respiratório é facilitado através do fornecimento de oxigênio a perfusão pode 

melhorar. Recomenda-se uma taxa maior que 70% de saturação venosa 

central de oxigênio (PALMER, 2014). 

2.7.4 Suporte Anti-inflamatório 

 

 A liberação de fatores inflamatórios e anti-inflamatórios é uma dupla via, 

combatendo a infecção e promovendo a recuperação de tecidos. Os 

antimediadores têm como função eliminar esses agentes, com o intuito diminuir 

esses danos teciduais. Os antimediadores mais comumente usados são 

flunexin meglumine, polimixina B e pentoxifilina (PALMER, 2014). 

2.7.5 Suporte de Glicose 

 

 As taxas de glicose diminuem em potros neonatos devido ao aumento 

do catabolismo pela sepses, acompanha pelos efeitos negativos que a má 

nutrição tem sobre o sistema imune. A suplementação de glicose como terapia 

geral de suporte pode ser muito importante na obtenção de um resultado 

positivo na recuperação do potro neonato (PALMER, 2014). Em neonatos 

equinos em estado crítico a hipoglicemia está associada com potros sépticos e 

a um pior prognóstico (HOLLIS et al., 2008). Por outro lado, a hiperglicemia 

extrema de 4 a 10 mmol/L [180 mg / dL] está relacionada também a um pior 

prognóstico de alta hospitalar (HOLLIS et al., 2008). Os elevados níveis de 

glicose podem gerar lesão oxidativa, induzindo a resposta inflamatória, 

produzindo alterações da coagulação, aumentando a reatividade vascular e 

diminuindo a eficácia do sistema imunológico, podendo afetar a resposta do 

sistema imune inato como fagocitose e opsonização. Outros órgãos afetados 

com o aumento da glicose são os rins, podendo induzir a apoptose celular, 

aumentando o risco de lesão renal aguda e insuficiência renal (PALMER, 

2014). 
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 A reposição de glicose deve começar com a infusão de 4 mg/kg/min, 

aumentando a 8 mg/kg/min, sempre gerenciar os seus níveis no sangue 

(PALMER, 2014). 

2.7.6 Corticosteroides 

 

 As duas principais razões para desenvolvimento de insuficiência de 

corticosteroide relacionada à doença grave (CIRCI critical illness-related 

corticosteroid insufficiency) em potros neonatos é devido a função tardia do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e por sepse (HART et al., 2011). 

 Em casos de CIRCI gerada pela produção excessiva de catecolaminas 

tem sido indicada a suplementação de corticoides como uma terapia de suporte 

devido a insuficiência adrenal e recomendadas nos casos de choque séptico 

não responsivo a terapia adrenérgica. Este tratamento é associado com a 

terapia de reposição volêmica. O fármaco recomendado e a hidrocortisona 50 

mg/ 4 vezes por dia até que o neonato se recupere do choque (PALMER, 

2014). 

2.7.7 Outras terapias de suporte utilizadas: 

 

 A nutrição enteral ou parenteral são importantes terapias de suporte 

(PALMER, 2014). A nutrição enteral é recomendada devido a sua função de 

aumentar a massa e a função gastrointestinal, permitindo a passagem de 

mecônio e gases, distensão gástrica e estimulando a motilidade intestinal. Os 

neonatos equinos irão começar a ganhar peso quando estiverem ingerindo 

10% do peso vivo de leite por dia. E a ingestão de 15 % do peso vivo por dia é 

considera normal, aumentando de 20 % para 30 % ao longo das primeiras 

semanas de vida. Sendo divididas essas quantidades a cada 2 horas ao longo 

do dia (CARR, 2014). 

 A terapia ocular como sequela da sepse em potros neonatos também 

devem ser levada em consideração. Um estudo relacionado com lesões 

oftálmicas em potros com doença sistêmica e em potros saudáveis comprovou 

que 55,7% dos potros com doença sistêmica desenvolveram lesões oftálmicas 
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(LABELLE et al., 2011). Outro trabalho referente à inflamação da úvea em 

potros sépticos utilizou uma abordagem terapêutica inicial geral incluindo 

fármacos tópicos não esteroides (flurbiprofeno), antibióticos de amplo espectro 

(neomicina, polimixina-B e gramicidina), midriáticos de ação curta (tropicamida) 

e lágrimas artificiais de proteção (carbómero).Em alguns casos foi utilizado 

ativador de plasminogênio, atropina durante o início do tratamento com o intuito 

de induzir a midríase (LEIVA et al., 2010). 

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Foi realizada a procura de artigos relacionados com sepse em neonatos 

equinos. Os sinônimos dos termos de indexação "sepse" e "potro" foram 

previamente procurados nos idiomas português e espanhol dentro do Sistema 

de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Os termos em língua inglesa foram procurados na base de dados 

Pubmed Central utilizando os termos de indexação "sepsis", "foal" e "foals" 

bem como os operadores boleanos "AND" e "OR" para construção da 

estratégia primária: (sepsis OR septic) AND (foal OR foals). Na língua inglesa 

os termos foram procurados unicamente na supracitada base e utilizado filtro 

adicional de artigos publicados durante os últimos 10 anos, desde o dia 04 de 

janeiro de 2006 e até o dia 01 de novembro de 2015. Filtros adicionais no link 

Article type foram utilizados e pesquisados marcando: Case Reports ; Classical 

Article; Clinical Conference; Clinical Study; Clinical Trial; Clinical Trial, Phase I; 

Clinical Trial, Phase II; Clinical Trial, Phase III; Clinical Trial, Phase IV; 

Comparative Study; Controlled Clinical Trial; Journal Article; Meta-Analysis; 

Observational Study; Review; Systematic Reviews; e Validation Studies. A 

estratégia final de busca em Pubmed foi (("sepsis"[MeSH Terms] OR 

"sepsis"[All Fields]) OR septic[All Fields]) AND (foal[All Fields] OR foals[All 

Fields]) AND ("2006/01/04"[PDAT]: "2015/11/01"[PDAT] AND "animals"[MeSH 

Terms:noexp]). Esta estratégia trousse como resultado 100 artigos 

relacionados. 

 Para a procura dos termos em língua portuguesa "sepse" AND "potro" 

OR "potros" bem como em língua espanhola "sepsis" AND "potro" OR "potros" 
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foi utilizada a base de dados SCIELO, mas sem restrição de data, obtendo 44 e 

6 artigos em língua portuguesa e espanhola, respectivamente.  

 Os 150 artigos foram procurados na integra e obtidas as versões em 

PDF a través do acesso às bases de dados da biblioteca da Universidade 

Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" Campus de Botucatu, Dentro da 

sede física da entidade. 

 Foram lidos todos os 150 títulos e selecionados aqueles cujas palavras 

chave estavam relacionadas ou indexadas. Após seleção de 50 artigos, foram 

lidos os resumos e separados 40 que foram lidos na íntegra. No final, foram 

escolhidos e citados 32 artigos para composição da revisão. 

4.0 RELATO DE CASO 

4.1 Anamnese 

 

 Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidad Austral de Chile um 

potro macho, mestiço Criollo Chileno com vinte e três dias de idade e 40 

quilogramas de peso, que foi atacado por cães poucas horas antes do 

nascimento. O animal apresentava uma ferida com solução de continuidade na 

região glútea do membro pélvico direito que foi atendida pelos proprietários 

com curativo regional utilizando "matico" (herva local) e larvicida em aerossol. 

Após isso, o animal foi solto em piquete junto com a égua. Uma semana após o 

curativo, o animal foi achado deitado no piquete com os olhos opacos, aparente 

perca de visão e com secreção purulenta na ferida. Vinte e quatro horas depois 

de achado foi encaminhado para o hospital veterinário. 

4.2 Exame físico 

 

 Na inspeção visual o paciente apresentava-se em estado nutricional 

regular (escore 2/5) e apático. Foi identificado aumento de volume grave das 

relações articulares femorotibial e femoropatelar bilateralmente, bem como três 

lacerações profundas de aproximadamente cinco centímetros de diâmetro com 

secreção purulenta na região glútea do membro pélvico direito. Os parâmetros 

fisiológicos foram temperatura retal de 39,1°C, frequência respiratória 29 

respirações por minuto e frequência cardíaca 110 batimentos por minuto, 
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mucosas rosadas, tempo de preenchimento capilar de dois segundos, pulso e 

temperatura digitais normais. Adicionalmente, foi identificado umbigo 

edemaciado. 

4.3 Exames Específicos 

4.3.1 Ultrassonografia 

 

 Durante a avaliação ultrassonográfica dos olhos foram identificados 

aumento na produção de humor aquoso na câmera anterior, deposição de 

material hiperecoico ao redor da úvea, e o olho direito apresentava possível 

descolamento de retina. Os demais sistemas não apresentaram alterações 

significativas. 

4.3.2 Perfil bioquímico e Hemograma 

 

 Os resultados do perfil renal e hepático não apresentaram grandes 

alterações. O eritrograma apresentava anemia regenerativa normocítica 

normocrômica, trombocitose, leve proteinemia, e fibrinogênio aumentado (12 

g/L). E o leucograma apresentava leucocitose grave, com neutrofilia e 

monocitose. Presença de monócitos ativos e neutrófilos tóxicos. 

4.3.3 Exame ocular 

 

 Na avaliação ocular de ambos os olhos apresentavam acúmulo de 

secreção purulenta e fibrina sobre a superfície da córnea, edema de córnea, 

hipópio, sem presença de úlceras na córnea e perca total da visão sem 

nenhum tipo de reação aos reflexos corneal, palpebral de ameaça e luz (Figura 

1.0 e 2.0). 

 

 

 

 

 

 



59 
 
1.0 Figura mostra a deposição de fibrina, secreção purulenta e opacidade em ambos os olhos 
quando o potro foi recebido na clínica de equinos da Universidad Austral de Chile. Figura A 

olho esquerdo e B olho direito. 

 
  Fonte: arquivo pessoal 

 
2.0 Figura mostra a melhora clínica em ambos os olhos após duas semanas 
de terapia tópica. Figura A olho esquerdo e B olho direito. 
 

 
  Fonte: arquivo pessoal 

4.3.4 Coleta de liquido sinovial 

 

A coleta do liquido sinovial das articulações femorotibial direita e 

femoropatelar esquerda foi realizado devido ao aumento grave de volume e 

temperatura em ambos os membros. Os resultados apresentados durante a 

avaliação citológica do liquido foi aumento da celularidade em ambas, presença 

de neutrófilos, macrófagos e linfócitos, sem presença de bactérias. 

 

 

B A 

A B 



60 
 

4.3.5 Avaliação Radiográfica 

 

 As imagens radiográficas das articulações femorotibial e femoropatelar 

de ambos os membros não apresentaram alterações. 

4.3.6 Tratamento 

 

 A terapia utilizada para o controle da sepse foi limpeza das feridas 

localizadas no membro pélvico direito, desinfecção umbilical com solução de 

iodo povidona a 10% e antibioticoterapia com oxitetraciclina, anti-inflmatórios 

como flunixin meglumine. E a terapia ocular foi o controle da pressão 

intraocular e edema de córnea foi feito com solução hipertônica, maleato de 

timolol e controle da infecção com gentamicina tópica. 

4.0 DISCUSSÃO 

 

 No ingresso do potro no hospital foram evidentes achados clínicos, como 

aumento de volume das articulações, ferida com produção de secreção 

purulenta e umbigo umedecido, que indicavam um caso grave de sepse 

quando integrados os parâmetros avaliados dentro do score, que pode também 

ser associado ao hemocultivo para diagnosticar potros neonatos sépticos 

(BREWER; KOTERBA, 1988; MCKENZIE; FURR, 2001; VINCENT, 2008; 

PALMER, 2014). O caso relatado apresentava parâmetros que se encaixam na 

maioria das descrições do score de sepse, obtendo uma pontuação total de 17. 

Neste caso, o hemocultivo não foi realizado por falta de recursos financeiros. 

Entretanto, o score relacionado com os sinais clínicos e alterações nos 

parâmetros fisiológicos permitiram a rápida classificação do paciente como 

animal séptico neste caso. 

 A terapia utilizada para o controle da sepse foi limpeza das feridas 

localizadas no membro pélvico direito, desinfecção umbilical com solução de 

iodo povidona a 10% e antibioticoterapia com oxitetraciclina, anti-inflmatórios 

como flunixin meglumine. O antibiótico utilizado no caso não é recomendado 

por Carr, 2014, Palmer, 2014 e Corley et al., 2009, mas apresentou resultados 

significativos com melhora no quadro clínico após duas semanas. 
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 Um estudo indica que potros com doenças sistêmicas podem 

desenvolver lesões oftálmicas (55,7%), sendo que 61,5% apresentaram algum 

tipo de risco a visão. As anormalidades mais importantes encontradas foram 

hiperemia conjuntival (42,9%), uveíte (25,7%), ceratite ulcerativa (18,6%), 

ceratite não ulcerativa (14,3%), entrópio (11,4%), hemorragia retiniana (11,4%), 

e catarata (8,6%). Foi apontado também que os potros sépticos foram 

significativamente mais propensos a ter uveíte do que aqueles sem sepse 

(LABELLE et al., 2011). Neste mesmo trabalho, os autores afirmam que a 

maioria dos estudos em oftalmologia neonatal equina estão focados nas 

doenças congênitas, com informações limitadas em relação às descrições 

clínicas e a prevalência de doenças adquiridas (LABELLE et al., 2011). 

 Entretanto, outro estudo comprovou que a incidência de uveíte em 

potros sépticos é maior (40%) do que em potros não sépticos (19%) e que está 

relacionada com mal prognóstico em potros neonatos (LEIVA et al., 2010). 

 Similar aos recém-nascidos humanos, nos potros recém-nascidos 

sépticos pode ocorrer que as bactérias se depositem em muitos locais, tais 

como articulações, pulmões e o olho. A doença ocular pode estar associada 

com a carga bacteriana que se está espalhando para a úvea, com alterações 

vasculares locais induzidas pela endotoxemia secundária causando inflamação 

e exsudação de proteínas e células no humor aquoso (LEIVA et al., 2010). 

 Considerando que as anormalidades encontradas durante a primeira 

avaliação do caso podem ser consequência de SIRS entende-se que a uveíte e 

demais enfermidades que acometem os olhos de potros sépticos são 

consequências da somatória de eventos entre a disseminação da carga 

bacteriana para o corpo e as respostas inflamatórias do organismo (LEIVA et 

al., 2010; LABELLE et al., 2011). 

 As manifestações oculares de septicemia podem ser divididas em 

inespecífica e específica. Os resultados não específicos estão associados com 

a situação geral do potro (desidratação, inanição dentre outros) e incluem 

entropion, blefarite, conjuntivite e úlceras da córnea. Já as manifestações 

específicas estão relacionadas com a barreira hemato-aquosa e incluem 
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coriorretinite, descolamento de retina, neurite óptica e uveíte anterior (LEIVA et 

al., 2010)(Clark, 1994). 

 A uveíte anterior é considerada a doença ocular mais frequentemente 

relatada em potros sépticos e é caracterizada por lacrimação, blefarospasmo, 

fotofobia, edema da córnea, hiperemia conjuntival, aumento ciliar, alterações 

na cor da íris, miose, hipotonia e por deposição de produtos inflamatórios na 

câmara anterior (KOTERBA; DRUMMOND; KOSCH, 1990). Quando a 

avaliação especifica do olho foi realizada, os achados encontrados foram 

edema de córnea, hipópio, lacrimejamento, blefaroespasmo compatíveis com 

os casos de uveíte anterior. 

 Uveíte anterior exsudativa foi definida como presença de fibrina, hipópio 

e hifema (HOLLINGSWORTH, 2011). Outros sinais oculares menores, tais 

como edema da córnea, diminuição da pressão intraocular, miose, precipitados 

endoteliais e sinéquias foram também relatados. Com base na gravidade do 

aumento de humor aquoso, quantidade de fibrina, hipópio e hifema, a uveíte 

anterior é classificada em diferentes graus como sendo leve, moderada e grave 

(HOLLINGSWORTH, 2011). Sinais clínicos semelhantes foram encontrados em 

ambos os olhos do animal relatado nesse trabalho. Porém, a avaliação ocular 

incluiu apenas reflexo palpebral, corneal, pupilar e ultrassonografia devido ao 

interesse maior pelo controle da SIRS que potencialmente levaria a MODS e 

também à falta de recursos por parte do proprietário. 

 Gilger et al., 2011 recomendam para o exame oftálmico uma sequência 

de exames como revisão das partes anatômicas orbital e ocular (como 

avaliação da órbita, globo ocular, ducto nasolacrimal, conjuntiva e terceira 

pálpebra, córnea, câmera anterior, câmera posterior e fundo do olho), utilizando 

colírios para dilatação da pupila como tropicamida a 1%, lupas, oftalmoscópio 

direto e tonômetro. Reflexo associados ao olho como reflexo de ameaça, 

resposta de pupila a luz, reflexo palpebral, reflexo corneal. Bloqueios nervosos 

regionais. Coleta de amostra para cultivo e antibiograma. Exames 

complementares como radiografias de crânio e ultrassonografia. 
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 Embora a avaliação ocular do caso seguiu alguns critérios descritos 

pelos autores, foi ausente a mensuração da pressão ocular (pela falta de 

aparelhos como tonômetro) e coleta para cultivo microbiano (não foi realizado 

por escassez de recursos financeiros do proprietário do animal). 

 Leiva et al., 2010 utilizou como tratamento colírios midríaticos de ação 

curta (tropicamida), antinflamatótio não esteroides (flurbiprofen), lágrimas 

artificiais (carbomer), ativador de tecido plasminogênico, colírios antibióticos e 

atropina. A terapia utilizada para este caso foi muito parecida com a descrita 

por Leiva et al., 2010, mas o controle da pressão intraocular e edema de 

córnea foi feito com solução hipertônica e maleato de timolol, apresentando 

significados positivos ao tratamento. Foi omitido o uso de anti-inflamatórios não 

esteroidais. 

 Gilger et al., 2011 descreve como possíveis diagnósticos diferenciais em 

relação a problemas na orbita e no globo ocular: microftalmia, glaucoma 

congênito, dermoides orbitais, anormalidades vasculares da órbita e globo, 

doenças adquiridas, doença traumáticas da órbita, perfuração do globo ocular, 

lesões associadas ao trauma facial, penetração de corpos estranhos orbitais, 

prolapso, proptose orbital, doenças infecciosas orbitais como celulite orbital, 

doenças parasitárias e inflamatórias não infecciosas, outras enfermidades 

como miopatia nutricional, periostite, sinusites, neoplasia do orbital e doenças 

iatrogênicas como pouch gutural. As mesmas foram colocadas como potenciais 

etiologias causadoras dos sinais clínicos oculares, mas foram descartadas em 

seguida com a melhora da terapia antibiótica e tratamento das possíveis lesões 

provocadas pela sepse. 

 Assim, o diagnóstico e o tratamento precoce de inflamação intraocular 

em potros recém-nascidos sépticos são fortemente recomendados. A terapia 

utilizada por Leiva et al., 2010 poderia ter sido utilizada para o tratamento neste 

caso. Embora a terapêutica utilizada foi menos complexa também apresentou 

resultados discretos/moderados em duas semanas Entretanto por questão de 

custos com o tratamento, foi realizada eutanasia antes de apresentar 

recuperação significativa da visão. O prognóstico para este evento era 
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reservado já que no período que o animal foi tratado apresentou melhora 

discreta em relação à aparência dos olhos e reflexos oculares. 
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6.0 CONCLUSÃO 

 O tratamento da sepse em potros é crítico e depende da rápida 

identificação dos sinais e elaboração sistemática da lista de problemas e sinais 

clínicos bem como achados laboratoriais para inclusão no escore de sepse. 

 Em caso de recuperação primária sistêmica e diminuição do quadro de 

SIRS, precisam ser contemplados e previstos os métodos de diagnóstico e 

tratamento de sequelas tardias da sepse, como a uveíte anterior, uma vez que 

estas são apresentadas depois que o animal passa por sua fase crítica de 

cuidados intensivos. 
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