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I.RESUMO 

 

O meu estágio curricular, com uma duração de 16 semanas, foi realizado na área de 

Medicina e Cirurgia de Equinos. De forma a vivenciar realidades distintas na prática da Medicina 

Veterinária, dividi o meu estágio pelo Brasil e por Portugal. Nas primeiras doze semanas fui 

estagiar para o Hospital Veterinário Equicenter, em Tatuí, São Paulo. Este Hospital oferece 

pronto atendimento 24h com condições para internamento de pacientes com os mais variados 

problemas. Por ser o hospital de referência no Brasil para cirurgias a cólicas, tive a excelente 

oportunidade de acompanhar por perto o percurso clínico de cavalos com cólica sub-

diagonisticados que eram encaminhados para cirurgia. Durante estas semanas integrei-me no 

funcionamento 24 horas do Hospital, com a supervisão do Veterinário Interno, Dr. Pedro Caldas, 

nomeadamente na realização de exames físicos diários, administração da medicação e 

realização de curativos de feridas aos pacientes internados. Para além  do acompanhamento 

dos pacientes internados, presenciei e auxiliei em várias cirurgias realizadas pelo Dr. Walnei 

Miguel Paccola, maioritariamente, cirurgias a cólicas. Por ser esta uma prática cirúrgica que 

nunca presenciei em Portugal e por eu ter tido a oportunidade de acompanhar várias cirurgias a 

cólicas no Brasil,  daí a escolha do tema da minha tese ser acerca de Cólicas em Equinos. Para 

além da realidade hospitalar que presenciei no Brasil, tive também a oportunidade de 

acompanhar o Dr. Pedro Caldas em alguns atendimentos de ambulatório.  

Quando regressei a Portugal, terminei as quatro semanas do meu estágio ao acompanhar 

o trabalho da Dra. Rita Pires, na Região Sul, mais dirigido para a Medicina do Desporto. Na 

primeira semana de estágio em Portugal, acompanhei a Dra. Rita no seu trabalho diário em 

Lisboa. Já nas últimas três semanas, devido à Dra. Rita ser um dos Médicos Veterinários FEI 

selecionados para acompanhar o Concurso Vilamoura Atlantic Tour 2017, eu tive o privilégio de 

participar na rotina de um Médico Veterinário num Concurso de Saltos Internacional. Para além 

dos procedimentos clínicos universais realizados durante um concurso, tive a oportunidade de 

auxiliar em procedimentos de reabilitação e fisioterapia equina, nomeadamente, sessões de 

Laser e SPA. 

A realização deste estágio curricular, para além de estabelecer a ligação entre a Medicina 

Veterinária Académica e a Profissional, deu-me a conhecer novas e diferentes abordagens 

terapêuticas ajundando-me a construir e a moldar a minha personalidade, enquanto Médica 

Veterinária.  
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II.CASUÍSTICA 

 

Casuística Equicenter Lisboa 
Vilamoura 

Atlantic Tour 

 

Sistema Digestivo       

Colite 2   

Obstrução Esofágica 2   

Cólica Médica    

Impactação do Cólon Maior 4  3 

Impactação Gástrica 1   

Distenção do Cólon Maior (gás) 1  1 

Distenção do Int.Delgado (gás) 1   

Cólica Cirúrgica    

Impactação do Intestino Delgado 2   

Impactação Cólon Maior 2   

Encarceramento no Ligamento Nefro-esplénico 3   

Aderência no Duodeno 1   

Rutura Gástrica 1   

Lipoma  1   

Rutura do Cólon Maior 1   

Distenção do Cólon Maior 3   

Torção do Cólon Maior 2   

Torção do Intestino Delgado 1   

Enterólito no Cólon Transverso 1   

Impactação do Íleo 1   

Impactação de todas ansas intestinais 1   

Sablose (ceco e cólon maior) 1   

Enterólito no Cólon Maior 1   

Impactação do Ceco 1   

 

Oncologia    

Tumor palpebral 3   

Carcinoma pénis 1   

 

Sistema Reprodutivo    

Funiculite 2   

Endometrite 1   

Paralisia irreversível do pénis 1   

Potro dismaturo 1   

Gestação   1 
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Acompanhamento Reprodutivo  1 1 

 

Sistema Dermatológico    

Laceração de uma narina   1 

Laceração do garrote   1 

Laceração da quartela 1   

Pitiose Cutênea 1   

Laceração da região abdominal caudal 1   

Míases 5   

Laceração de uma região no metatarso   1 

Reações Alérgicas (dorso , abdómen, cabeça)   4 

Arestins  1 3 

Dermatite na face palmar da quartela   1 

Múltiplos traumas por queda   3 

Laceração da mandíbula  1  

 

Sistema Oftalmológico    

Extravasamento do conteúdo interno do globo ocular   1 

Cegueira unilateral 1   

Obstrução do ducto nasolacrimal 1   

 

Sistema Urinário    

Rutura de Bexiga 1   

 

Sistema Neurológico    

Ataques Convulsivos 2   

 

Sistema Hematológico       

Babesiose Congénita 1   

 

Sistema Locomotor    

Chips na articulação metacarpofalângica 1  1 

Laminite 5 1  

Luxação da articulação interfalângica distal (crónica) 1   

Luxação da articulação interfalângica proximal 1   

Tendinite do tendão flexor profundo  1 1 1 

Abcesso Subescapular 1   

Fratura da fíbula 1   

Fratura exposta da articulação metacarpofalângica 1   

Osteíte podal sética 1   

Síndrome Navicular   2 

Edema Subcutâneo no curvilhão   1 

Calcificação do lig.suspensor do navicular   1 
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Sensibilidade nos cascos   2 

Osteoartrite da art.interfalângica distal   1 

Tumefação do carpo provocado por um trauma   1 

Sensibilidade pinça de cascos no talão medial    1 

Edemaciação de um membro (suspeita trauma)   1 

Patologia no dorso   1 

Patologia sacroilíaca  1 2 

Osteoartrite das articulações intercárpicas   1 

Tendinite do tendão do ms.bícepte braquial   1 

Tendinite do tendão flexor superficial  2 1 

Desmite do ligamento suspensor do boleto  3 2 

Sensibilidade na Ranilha   1 

Exostose do IV Metacarpo   1 

Abcesso no Casco  1  

Arpejo 1   

 

Sistema Respiratório       

Pneumonia por Rhodococcus equi 3   

Edema Pulmonar 1   

Pneumonia por Streptococcus equi 1   

Febre Transporte   1 

Pneumonia   2 

Tosse (alterações na auscultação pulmonar)   3 

Epistaxe Unilateral   1 

 

Sistema Cardíaco       

Sopro Mitral   1 

 

Total Casos 76 12 51 

 

 

Procedimentos       

Exames ato de compra  1 4 

Suturas 1 1 5 

Artroscopia 1   

Ecografia Reprodutiva  1 3 

Ecografia Abdominal   2 

Ecografia Pulmonar   4 

Ecografia Tendão 2 9 12 

Vesicação  3  

Infiltração Articular  5 5 

Bloqueios Anestésicos  2 3 
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Colocação Microchip   1 

Ecografia Testicular   2 

Nebulizações   7 

Enucleação   1 

Sessão Laser 9  10 

Sessão SPA   60 

Colocação de Gesso 1   

Aspirado Transtraqueal 1   

Castração 2  1 

Necrópsia 16   

Cirurgia Cólica 23   

Excisão Cirúrgica Tendão do músculo extensor digital lateral 1   

Vacinação  4  

Gastroscopia 1   

Eutanásia 10   
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III.ESTATÍSTICA DA CASUÍSTICA 
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VII.INTRODUÇÃO 

 

A cólica, um termo usado para descrever uma dor abdominal, geralmente de origem 

gastrointestinal, foi durante séculos conhecido como a “Doença do Cavalo” (Archer et al., 2006). 

Apesar das recentes melhorias na gestão de cavalos, com melhores práticas de 

alimentação e desparasitação, a cólica continua a ocorrer e a ser uma das principais causas de 

stress emocional, tensão financeira e pânico nos proprietários de cavalos (Singer et al., 2002). 

Já em 1990, White escreveu que a cólica continuava a ser o maior assassino de cavalos. Esta 

afirmação permanece verdadeira, até os dias de hoje. 

Na população geral de cavalos, a maioria dos casos de cólica são resolvidos por terapia 

médica. Uma pequena percentagem, aproximadamente 7%, requer intervenção cirúrgica 

(Proudman, 1991). Apesar da pequena percentagem de cavalos afetados por lesões cirúrgicas, 

cada exame de um cavalo com cólica apresenta um desafio semelhante ao do cirurgião 

veterinário: trata-se de um caso que pode ser tratado apenas com terapia médica ou a 

intervenção cirúrgica está indicada?  A avaliação para determinar a necessidade de tratamento 

médico ou cirúrgico é baseada em parâmetros clínicos básicos determinados pelo exame físico 

e alguns testes de diagnóstico. Testes de laboratório e métodos de diagnóstico por imagem 

podem ser úteis em muitos casos, particularmente se os sinais clínicos não são claramente 

indicativos de terapia médica ou cirúrgica. Uma decisão precoce sobre a necessidade de terapia 

cirúrgica é essencial. Um atraso na terapêutica adequada aumenta o risco de um mau 

prognóstico devido a um aumento dos efeitos sistémicos da desidratação e da endotoxémia, uma 

deterioração progressiva do estado cardiovascular do animal antes e durante a anestesia geral, 

um aumento dos danos na porção afetada do trato gastrointestinal e um risco aumentado de 

complicações pós-operatórias (Moore, 1998). Uma decisão oportuna sobre a terapia apropriada 

pode maximizar o resultado geral para o animal e ajudar a minimizar problemas emocionais e 

financeiros para o cliente (Moore, 1998). 

Para permitir a interpretação de sinais clínicos e testes diagnósticos, o veterinário deve 

realizar um exame clínico completo e compreender a fisiopatologia da doença intestinal (Steckel, 

1992). No exame físico do cavalo, os parâmetros clínicos que devem ser avaliados são: grau de 

dor; distensão abdominal; frequência cardíaca, respiratória e características do pulso; coloração 

das mucosas; tempo de repleção capilar; temperatura retal; motilidade gastrointestinal; 

presença/ausência de refluxo e achados à palpação retal.  

O exame físico do cavalo deve começar pela observação do cavalo à distância, avaliando 

comportamento, atitude, postura, grau e frequência de dor e distensão abdominal (Moore, 2006). 
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Na avaliação da severidade da dor pode ser necessário libertar o cavalo num paddock ou 

observá-lo numa boxe, de modo a poder exprimir livremente todos os sinais. Durante esta 

avaliação tem de se ter em linha de conta possíveis medicamentos administrados previamente 

(por exemplo, Flunixin Meglumine) pois podem mascarar ou atenuar os sinais de dor. Os sinais 

de dor abdominal são muito variáveis e incluem: raspar o chão com o membro anterior; olhar o 

flanco; pontapear o abdómen com o membro posterior; agachar-se como se se fosse deitar; 

adotar posição de urinar; decúbito prolongado e/ou o cavalo levanta-se e deita-se várias vezes 

num período de 15 a 30 minutos; bruxismo (ranger os dentes), associado a dor crónica como no 

caso de úlceras; assumir a posição de cão sentado, normalmente associada a distensão gástrica 

pois alivia a pressão do estômago e diafragma; atirar-se para o chão e rolar podendo permanecer 

em decúbito dorsal por segundos a minutos; sudação que ocorre devido a uma resposta do 

Sistema Nervoso (SN) Simpático a dor severa ou libertação de endotoxinas; elevação do lábio 

superior; brincar com a água e adoção de posturas anormais da cabeça (White & Randolph, 

2003). Estes sinais podem acompanhar qualquer tipo de doença intestinal. De uma forma geral, 

quanto mais severa a doença em causa, maior o grau de dor evidenciado, no entanto, embora 

isto seja verdadeiro para a maioria dos casos, todas as doenças podem provocar diferentes graus 

de dor que podem ir de uma dor suave a severa ou que pode inclusivamente causar depressão 

(White, 1990b). Os sinais de dor dependem ainda da sensibilidade à dor do cavalo, de tal maneira 

que dois cavalos que sofrem da mesma doença, frequentemente, manifestam diferentes sinais. 

A distensão abdominal pode ser observável na fossa paralombar e está associada a distensão 

do cólon ou ceco. A dilatação do intestino delgado, mesmo que na sua totalidade, e do estômago, 

poderá resultar na dilatação da fossa paralombar, mas apenas de uma forma suave. Deste modo, 

o grau de dilatação observado pode ser uma ajuda preciosa na diferenciação de afeções do ceco 

e cólon. Uma distensão da fossa paralombar simétrica e severa, geralmente, é resultante da 

torção do cólon maior, que pode envolver o ceco, da impactação do cólon maior ou menor, ou 

do volvulo do intestino delgado. Se apenas o ceco sofrer dilatação, o abdómen apresenta uma 

distensão assimétrica com aumento de volume da fossa paralombar direita (White 1990b; Blood 

et al., 2000). Os deslocamentos do cólon maior, podem levar a protusões anormais do abdómen. 

Por exemplo, o encarceramento do cólon no espaço nefro-esplénico confere uma forma redonda 

ao lado esquerdo do abdómen. Um cavalo que se apresenta em cifose, usualmente, é indicativo 

de que sofre de dor parietal, devido a peritonite ou pleurite (White, 1990b).  

Após a observação cuidada do paciente, o clínico deve seguir para o exame clínico 

propriamente dito, avaliando os diversos parâmetros já referidos anteriormente. A frequência 

cardíaca e as características do pulso são importantes critérios na avaliação do paciente de 

cólica. O pulso pode ser sentido nas artérias facial, facial transversa e digital palmar. Existe uma 

relação muito estreita entre a frequência cardíaca, a natureza e a duração da cólica. Geralmente, 
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este é um bom indicador da severidade da doença; quanto mais elevada a FC, mais grave a 

lesão é, e pior o prognóstico. A caracterização do estado das mucosas quanto à cor, humidade 

e tempo de repleção capilar serve para avaliar o grau de perfusão e hidratação do animal. As 

mucosas orais, desde que não pigmentadas, são o melhor local de observação, uma vez que a 

mucosa conjuntiva pode estar congestionada ou inflamada devido ao trauma resultante do rolar, 

do decúbito ou do transporte. A mucosa oral geralmente é de cor rosa e bastante lubrificada, no 

entanto, pode assumir uma grande variedade de cores consoante o grau de hidratação e 

perfusão (White, 1990b). O TRC é um bom indicador de perfusão, e num animal saudável deve 

ser inferior a dois segundos. Também a realização da prega de pele na tábua do pescoço do 

cavalo em associação com a visualização do estado das mucosas dá-nos indicação do estado 

de hidratação do animal. Os cavalos encontram-se hidratados quando a prega de pele demora 

2-3 segundos a desaparecer. Neste caso diz-se que os animais apresentam uma desidratação 

inferior a 5%. Um animal com desidratação superior a 6% já apresenta uma retorno da prega de 

pele cerca de 3-6 segundos e a mucosa oral seca. Quando o animal já apresenta alguma 

evidência de afundamento do globo ocular e um retorno da prega de pele de 6-8 segundos 

apresenta uma desidratação superior a 8%. A frequência respiratória é muito variável estando, 

geralmente, elevada (normal entre 8 e 16 rpm) quando existe dor abdominal. A temperatura retal 

é um parâmetro crítico pois ajuda na determinação da categoria a que pertence a cólica em 

causa, no entanto deve-se ter em atenção outros sinais clínicos, nomeadamente, o estado mental 

do cavalo de forma a conseguirmos diferenciar um caso de febre, de hipertermia. Esta medição 

deve ser efetuada previamente à palpação retal, pois a entrada de ar no reto provoca uma 

diminuição artificial da temperatura. 

 A avaliação da motilidade gastrointestinal pode ser efetuada por auscultação do 

abdómen. Os sons abdominais, avaliados quanto à frequência, duração, intensidade e 

localização, refletem a motilidade intestinal e podem, deste modo, ser uma importante ferramenta 

de diagnóstico e mesmo de estabelecimento do prognóstico. Os sons abdominais audíveis são 

na sua maioria gerados pelo cólon maior e ceco. Existem dois componentes: sons mais fracos 

associados a contrações localizadas do intestino (movimentos de mistura da ingesta), e sons 

fluídos ou vulgos borborigmos associados ao peristaltismo progressivo (movimentos de 

propulsão da ingesta) (Taylor et al. 1997). Normalmente os sons de mistura são ouvidos 

regularmente 2 a 4 vezes por minuto, enquanto que os sons de progressão da ingesta podem 

ser ouvidos apenas uma vez por 2 a 4 minutos, se o animal não tiver sido alimentado 

recentemente. Estes últimos podem ser diferenciados dos sons de mistura pelo seu caráter 

cíclico, intensidade e maior duração (geralmente prolongam-se por 6 a 10 segundos) (White, 

1990b). Os sons auscultados na fossa paralombar direita refletem a atividade da válvula íleo-

cecal (e possivelmente cecocólica) e consistem num período de silêncio que é quebrado 1 ou 2 
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vezes por minuto por uma súbita descarga de fluídos (assemelhando-se a uma descarga de um 

autocolismo) à medida que as secreções passam de um compartimento para outro. Os sons 

audíveis do lado esquerdo correspondem aos sons provocados pela motilidade do cólon 

esquerdo e intestino delgado (Taylor et al., 1997). A passagem de um tubo nasogástrico deve 

ser considerado uma extensão do exame físico num cavalo com cólica. A entubação 

nasogástrica é, não só um método de diagnóstico, mas também um método de tratamento, pois 

possibilita a evacuação de fluídos/ingesta e a descompressão gasosa, desta forma, aliviando a 

dor e prevenindo a  rutura gástrica. Quando se obtém refluxo nasogástrico (normalmente 

considera-se significativo a partir de 2L) deve-se prestar especial atenção ao seu volume e 

características (Blood et al., 2000). O conteúdo estomacal normal é de tonalidade esverdeada, 

com um odor adocicado, constituído predominantemente por partículas alimentares e com um 

pH de 3 a 6. Se o refluxo obtido for proveniente do intestino delgado, o fluido será amarelo 

acastanhado devido às secreções biliares e pancreáticas, com um odor fétido devido à estase, 

e um pH de 6 a 8 devido ao efeito tampão que este exerce no estômago. 

Para finalizar o exame clínico do cavalo, deve-se proceder à realização da palpação retal 

visto que é uma das técnicas de diagnóstico mais importantes na avaliação da doença abdominal 

aguda (White, 1998). Este procedimento clínico ajuda-nos a ter uma perceção se houve alguma 

torção, distensão, impactação ou deslocamento de alguma ansa intestinal. No entanto, a 

identificação precisa do segmento intestinal ou a sua posição não são tão importantes como o 

reconhecimento de uma apresentação anormal dos conteúdos abdominais. É considerado 

anormal qualquer dilatação, posicionamento incorreto, espessura, textura ou massa, com 

localização intra ou extraluminal (White, 1998).  De forma a completar o exame do cavalo outros 

parâmetros podem ser avaliados, sempre que possível, que são eles: hematócrito; concentração 

plasmática de proteínas totais; concentração plasmática de fibrinogénio; contagem de leucócitos; 

quantificação electrolítica; análise de gases sanguíneos, quantificação das enzimas séricas; 

concentração de lactato plasmático; características do fluído peritoneal recolhido por 

abdominocentese; achados ecográficos, radiográficos, à endoscopia e à laparoscopia; e análise 

fecal. 

O objetivo deste trabalho consistiu no estabelecimento de pontos orientadores na difícil 

decisão terapêutica a adotar na cólica equina, analisando os vários parâmetros clínicos 

examinados que, conjuntamente, permitem alcançar um diagnóstico mais preciso da afeção em 

causa e como tal, poder tomar-se uma decisão mais acertada quanto ao tratamento a seguir, 

seja ele médico ou cirúrgico. 
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VIII.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os casos clínicos que usei para este trabalho foram observados durante o meu estágio 

curricular, no Hospital Equicenter e durante o Concurso Vilamoura Atlantic Tour 2017. 

O número total de casos que acompanhei foram 39, dos quais 23 foram cólicas cirúrgicas 

e os restantes 19, cólicas médicas.   

A primeira abordagem clínica a todos estes pacientes, foi a realização de um exame físico 

a cada cavalo, e as variáveis de interesse foram registadas. Os parâmetros clínicos selecionados 

para este trabalho foram os seguintes: Frequência cardíaca, cor da mucosa oral gengival, tempo 

de repleção capilar, desidratação, entubação nasogástrica, motilidade intestinal e palpação retal. 

Estas variáveis foram avaliadas como se segue (Tabela I).  

 

 

 

 

 

 

A  frequência cardíaca foi categorizada segundo o número 

de batimentos cardíacos por minuto, aquando da auscultação 

cardíaca. A cor da mucosa oral gengival foi classificada como pálida, 

rosa, e congestionada. O tempo de repleção capilar (figura IV) é um 

bom indicador da perfusão sanguínea dos tecidos periféricos, e 

obtém-se fazendo pressão digital sobre a gengiva na zona acima 

dos incisivos, interrompendo a circulação, e contando os segundos 

que demora até esta ser restabelecida (adquire cor novamente). O 

tempo de repleção capilar observado na mucosa oral gengival foi 

categorizado como inferior, superior ou igual a dois segundos. A 

desidratação foi classificada em 5%,6% e 8% tendo em conta a 

humidade das mucosas oral e conjuntival e o tempo (em segundos) que demora a prega de pele 

Variável Medição 

Frequência Cardíaca 30 - 120 bpm 

Cor da Mucosa  congestionada, rosa, pálida 

Tempo Repleção Capilar <2seg., =2seg., >2seg. 

Desidratação < ou>5%, >6%,>8% 

Entubação Nasogástrica Refluxo ID, Conteúdo Gástrico 

Motilidade Intestinal Hipermotilidade, Hipomotilidade, Ausente 

Palpação Retal Impactação, Distenção,Torção, Deslocamento  

Tabela I: Caraterização dos Parâmetros Clínicos 

Figura I: Mucosa oral rosa 
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do pescoço (figura II e III) a 

desaparecer. Como método de 

diagnóstico, a entubação nasogástrica 

permite-nos visualizar o conteúdo 

expelido resultante da lavagem 

gástrica, se é característico de um 

conteúdo gástrico ou de um refluxo 

proveniente do intestino delgado ou do 

estômago. A avaliação da motilidade 

gastrointestinal pode ser efetuada por 

auscultação do abdómen. 

Rotineiramente, a auscultação deve ser efetuada em 4 locais: fossas paralombares direita 

e esquerda e nas superfícies ventrais do flanco direito e esquerdo 

(Taylor et al., 1997). A motilidade intestinal é categorizada como 

ausente, diminuída (hipomotilidade), normal ou aumentada 

(hipermotilidade). A palpação retal é uma avaliação da posição 

anatómica das várias partes do sistema digestivo. Num cavalo 

normal as estruturas intra-abdominais que devemos palpar, 

começando no quadrante abdominal dorsal esquerdo, e que 

progridem no sentido horário incluem: bordo caudal do baço, 

ligamento nefro-esplénico, pólo caudal do rim esquerdo, porções do 

mesentério, taenia ventral cecal (sem tensão), base cecal (vazia) e 

flexura pélvica. Normalmente, o duodeno e o intestino delgado 

remanescente são muito macios e relaxados para serem 

identificados a menos que haja uma anormalidade subjacente. O cólon descendente também é 

possível palpar mais na região abdominal caudal. Apesar de se ter medido a frequência 

respiratória em alguns cavalos, este parâmetro clínico não é referenciado neste trabalho, assim 

como a temperatura corporal. 

 

Análise Estatística 

Na tentativa de estabelecer possíveis relações entre os diversos parâmetros clínicos e o 

tratamento escolhido, procedeu-se a uma análise estatística dos dados obtidos nos exames 

físicos de cada cavalo, aplicando o teste qui-quadrado (𝜒2), tal como no estudo de Ducharme 

em 1983. O Qui-Quadrado é um teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da 

Figura II e III: Prega de pele 

Figura IV: Tempo de Repleção 
Capilar 
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dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a associação existente entre variáveis 

qualitativas. Karl Pearson propôs a seguinte fórmula: 

𝜒2 = Σ[(𝑜 − 𝑒)2/𝑒] 

Em que,  

- o= frequência observada para cada classe 

- e= frequência esperada para cada classe 

O nível de significância (𝛼) considerado foi de 0,05. Para a realização deste teste de hipótese, e 

de modo a possibilitar a introdução dos valores dos vários parâmetros, adotou-se para cada 

variável independente a seguinte correspondência de valores: 

- Na classificação da cor das mucosas, o número 1, 2 e 3 correspondem a 

mucosas congestionadas, rosas e pálidas, respetivamente; 

- Na caracterização da motilidade, a ausência é representada pelo número 1, o 

número 2 corresponde à hipomotilidade e por fim a hipermotilidade é o número 3. 

- A presença e ausência de refluxo foram representados pelos números 1 e 2, 

respetivamente. 

- Na classificação do tempo de repleção capilar, substituiu-se o valor de TRC<2s 

pelo número 1 e o valor TRC>2s pelo número 2. 

- A frequência cardíaca foi categorizada em três intervalos. Os intervalos de 

frequência cardíaca entre 30-42bpm, 43-60bpm e >60bpm, foram representados pelos 

números 1,2 e 3, respetivamente.  

O exame de palpação retal foi excluído da análise, uma vez que seria difícil a sua conversão em 

valores numéricos. A variável dependente, a decisão terapêutica, também foi classificada pelos 

números 1 e 2, ou seja, o tratamento cirúrgico foi representado pelo número 1 e o tratamento 

médico pelo número 2. Ainda se procedeu à medida da associação entre duas variáveis 

nominais, pelo coeficiente de Cramér. Este coeficiente obtém-se diretamente a partir da 

estatística 𝜒2, descrita anteriormente, através da expressão: 

𝐶 =  √
𝜒2

𝑛 (𝑙 − 1)
 

Onde n representa o número total de observações e l representa o mínimo entre o número de 

linhas e colunas da tabela de contingência. O valor do coeficiente de Cramér (C) está limitado 
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ao intervalo [0;1]. Sendo assim, podemos afirmar que a associação  é maior, quanto maior for o 

valor do coeficiente. Podemos classificar o grau de associação entre as variáveis qualitativas, de 

acordo com o valor do coeficiente, da seguinte forma: 

  - ≤0,1 » associação fraca  

  - 0,1 a 0,3 » associação moderada 

  - ≥0,3 » associação forte 

A partir do valor do coeficiente de Cramér é possível efetuar um teste às hipóteses, sendo que a 

hipótese nula afirma que as variáveis são independentes. Para a realização deste teste de 

correlações utilizou-se a mesma correspondência de valores das variáveis acima enumeradas. 
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IX.APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar 39 casos clínicos de cólica 

em cavalos, durante o mês de Novembro de 2016 a Fevereiro de 2017. De todos os animais que 

observei com sintomatologia de cólica, 23 

apresentaram um quadro clínico cirúrgico (Tabela II). 

De salientar que todos os casos de cólicas 

cirúrgica que presenciei foram no Hospital Veterinário 

Equicenter, Brasil (Tabela II). 

Na tabela III (nos anexos) está discriminado os parâmetros clínicos selecionados para 

este trabalho de forma a sustentar a decisão terapêutica, de cada cavalo examinado. Nesta 

tabela, para além de estar descrito as variáveis do exame físico obtidas, que são elas: a 

frequência cardíaca, a cor das mucosas, o TRC, a %desidratação, a avaliação da entubação 

nasogástrica, a motilidade intestinal, e o parecer da palpação retal, ainda apresenta algumas 

observações cirúrgicas quando foi possível e a orientação para o tratamento de cada paciente. 

 A decisão terapêutica cabe somente ao Veterinário decidir se a patologia se trata de uma 

cólica médica que apenas necessita de um tratamento médico, ou se estamos perante uma cólica 

que prescinde de uma terapêutica cirúrgica complementar. Neste trabalho usamos as variáveis 

individuais clínicas descritas na tabela III para ajudar a tomar a melhor opção terapêutica para 

todos os pacientes.  

Perante a sintomatologia de dor abdominal que estes animais apresentavam, a 

frequências cardíacas obtidas foram a 

maioria superiores ao valor registado para 

um cavalo são, tal como enuncia a tabela 

IV. Ainda podemos citar pela observação 

dos dados da tabela, que cerca de 74% dos 

cavalos que apresentavam uma frequência 

cardíaca entre o intervalo 43-60 batimentos por minuto 

foram referenciados para cirurgia, ao invés de todos os cavalos que apresentavam uma 

frequência cardíaca dentro dos parâmetros normais, isto é, entre 30 e 42 batimentos por minuto 

foram sujeitos apenas a um tratamento médico. Cerca de 38% dos cavalos com cólica médica 

apresentavam uma frequência cardíaca entre 43-60 batimentos por minuto. Por outro lado, 86% 

dos cavalos com frequência cardíaca superior a 60 batimentos por minuto foram sujeitos a uma 

Estágio 
Cólica Total 

Casos 
Cirúrgico Médica 

Brasil 23 7 30 

Portugal 0 9 9 
 

23 16 39 

Tabela II: Casos Clínicos de Cólica 

Tabela IV: Registro da FC dos cavalos com cólica 

FC            
(bat/min) 

Cólica 
Total 

Casos 
Cirúrgica Médica 

N % N % 

30-42 0 0 9 100 9 

43-60 17 74 6 26 23 

>60 6 86 1 14 7 
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cirurgia de cólica. Na avaliação da relação entre a frequência cardíaca e a decisão terapêutica 

verificou-se que existe diferenças estatisticamente significativas (p<0,05).  

Na tabela V podemos 

observar que 100% dos cavalos 

que apresentavam congestão 

da mucosa oral gengival tinham 

indicação cirúrgica. Ainda mais, 

cerca de 37% destes cavalos, 

têm uma frequência cardíaca 

superior a 60 batimentos por minutos(tabela VI). Cerca de 45% dos pacientes com a mucosa oral 

rosa tinham cólica 

médica e 50% destes 

não apresentavam 

alterações na 

frequência cardíaca. 

Dos cavalos com 

mucosas pálidas, 67% 

tinham cólicas médicas. Na avaliação da relação da cor das mucosas com a decisão terapêutica, 

verificou-se uma diferença significativa entre os pacientes que foram submetidos a cirurgia e os 

sujeitos a tratamento clínico (p<0,05). Já num estudo de correlação de variáveis, ao analisar a 

possível correlação entre os parâmetros cor das mucosas e a frequência cardíaca verificou-se 

uma associação moderada (C=0,315), no entanto não era estatisticamente significatica (p>0,05). 

Na análise da tabela VII podemos 

observar que cerca de 73% dos cavalos que 

apresentavam TRC>2s foram encaminhados 

para cirurgia, ao invés de 89% dos cavalos que 

tinham um tempo de repleção capilar inferior a 

dois segundos foram sujeitos apenas a um 

tratamento médico. Na análise estatística verificou-se uma diferença estatisticamente 

significativa no valor do TRC nos cavalos que foram sujeitos a uma cirurgia e os que foram 

tratados apenas medicamente (p<0,05). 

Em relação à motilidade intestinal (tabela VIII), em apenas um cavalo não foi possível 

avaliá-la. Dos cavalos que auscultamos os 4 quadrantes, nenhum apresentava motilidade 

normal, no entanto, cerca de 55% apresentavam hipomotilidade, 42% não tinham motilidade  

Mucosas 

Cólica 
Total Casos 

Cirúrgica Médica 

N % N % N % 

Congestionada 8 100 0 0 8 21 

Rosa 12 54 10 45 22 56 

Pálida 3 33 6 67 9 23 

Tabela V: Registro da coloração das mucosas dos cavalos com cólica 

Tabela VI: Relação da coloração das mucosas e da frequência cardíaca (*são só cavalos com 
cólica médica.) 

Mucosas 

Frequência Cardíaca 
Total Casos 

30-42 bpm 43-60 bpm >60 bpm 

N % N % N % N % 

Congestionada 0 0 5 63 3 37 8 21 

Rosa 5* 23 15 68 2 9 22 56 

Pálida 4 45 3 33 2 22 9 23 

TRC 

Cólica 
Total 

Casos 
Cirúrgica Médica 

N % N % 

>2s 22 73 8 27 30 

<2s 1 11 8 89 9 

Tabela VII: Registro do valor TRC dos cavalos com cólica 
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intestinal e apenas 3% 

apresentava hipermotilidade. 

Dos cavalos que apresentavam 

ausência dos sons intestinais, 

cerca de 69% foram 

encaminhados para cirurgia. 

Metade dos cavalos que foram 

encaminhados para cirurgia não se ouviu nenhum borborigmo aquando da auscultação e a outra 

metade apresentava diminuição da motilidade intestinal. Na análise estatística não foi encontrada 

nenhuma diferença significativa entre a motilidade intestinal no grupo dos cavalos submetidos a 

cirurgia e no grupo sujeito apenas a tratamento médico (p>0,05). 

Ao realizarmos a entubação nasogástrica para procedermos à lavagem do estômago, 18 

dos 39 cavalos apresentavam refluxo, dos quais 89% foram para cirurgia, tal como está descrito 

na tabela IX. Dos cavalos com ausência de refluxo, cerca de 67% são casos de cólica médica. 

Ao analisarmos a tabela III, verifica-se 

que dos 10 animais que apresentaram 

simultaneamente refluxo do intestino 

delgado e ausência de motilidade 

instestinal 9 foram encaminhados para 

cirurgia. Na análise estatística, verificamos 

que a motilidade intestinal e o refluxo apresentam uma correlação moderada (C=0,242), no 

entanto não é estatisticamente significativa (p>α). Na avaliação da relação entre a 

presença/ausência de refluxo e a decisão terapêutica, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo de cavalos submetidos a cirurgia dos cavalos tratados 

medicamente (p<0,05). 

 Para ficarmos a saber o que está a causar o 

desconforto abdominal nos cavalos, a 

palpação retal é o melhor método diagnóstico, 

uma vez que permite identificar a posição 

anatómica das estruturas do aparelho 

gastrointestinal. Neste trabalho a alteração 

patológica que provocou mais casos de cólica 

nos cavalos foram as impactações ( 51%), tal 

como está discriminado na tabela X. Dos 

animais que apenas precisaram de um 

tratamento médico, as únicas alterações topográficas encontradas foram distensões por 

Motilidade 

Cólica 
Total Casos 

Cirúrgica Médica 

N % N % N % 

Ausente 11 69 5 31 16 42 

Hipomotilidade 11 52 10 48 21 55 

Hipermotilidade 0 0 1 100 1 3 

Tabela VIII: Registro da avaliação da motilidade intestinal 

Refluxo 

Cólica 
Total Casos 

Cirúrgica Médica 

N % N % N % 

Sim 16 89 2 11 18 46 

Não 7 33 14 67 21 54 

Tabela IX: Registro da presença/ausência de refluxo 

Causas Cólica 
Cólica Total 

Casos Cirúrgica Médica 

Impactação 7 (31%) 13 (81%) 20 (51%) 

Distensão 3 (13%) 3 (19%) 6 

Torção  3 (13%)   3 

Deslocamento 3 (13%)   3 

Aderência 1 (4%)   1 

Lipoma 1 (4%)   1 

Enterólito 2 (9%)   2 

Rutura 2 (9%)   2 

Sablose 1 (4%)   1 

Tabela X: Causas de cólica dos casos clínicos do estudo 
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acumulação de gás e impactações. Dos casos de cólica médica, as impactações intestinais, 

corresponderam a 81% das causas de cólica. Entre os animais que foram sujeitos à cirurgia, são 

várias as alterações patológicas que ocorreram no aparelho digestivo que levaram à 

sintomatologia de cólica: a impactação (31%) , sablose (acúmulo de areia no trato 

gastrointestinal) (4%), a torção (13%), o deslocamento (13%), a obstrução por enterólitos (9%), 

o encarceramento por lipomas (4%), a rutura (9%), a distensão (13%) e a aderência (4%) de 

alguma(as) ansa(s) intestinal(ais).  

           Da análise da tabela XI conclui-se que dos cavalos que foram encaminhados para cirurgia, 

cinco foram sacrificados na sala de cirurgia. Sendo assim, só foram realizadas 18 cirurgias, com 

uma taxa de sucesso de 78%. Apenas 4 dos 18 cavalos operados acabaram por falecer devido 

a complicações pós-cirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortes  
Pós-cirurgia 

Eutanásia 
na Cirurgia 

Taxa 
Mortalidade 
pós-cirurgia 

Sucessos 
pós-cirurgia 

Taxa 
Sobrevivência 
pós-cirurgia 

NºCirúrgias 
completas 

Total 
Casos 

4 5 22% 14 78% 18 23 

Tabela XI: Resultados das cirurgias realizadas 
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X.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Num grande estudo de monitorização da saúde de cavalos, a cólica foi uma das causas 

mais comuns de morte (Kaneene et al., 1997). A cólica é uma patologia multifatorial e de natureza 

complexa. Varia de uma impactação intestinal temporária inofensiva, a um estrangulamento ou 

a uma colite grave juntamente com falência multiorgânica como consequência do colapso 

circulatório (Saville et al., 1996; Dabareiner, 1998). Num estudo de Proudman (1991) apenas 

uma pequena percentagem (7%) dos cavalos com cólica necessitam de intervenção cirúrgica. 

De todos os casos clínicos de cólica que acompanhei cerca de 60% foram cólicas cirúrgicas. 

Este grande número de cirurgias a cólicas deve-se ao facto do Hospital Veterinário Equicenter, 

onde eu fiz parte do meu estágio, ser o Hospital de referência em São Paulo para cirurgia a 

cólicas. 

Neste trabalho examinei possíveis relações entre as variáveis clínicas, obtidas no exame 

físico de cada cavalo, e as condições patológicas de cólicas clínica e cirúrgica.  

A manifestação de dor abdominal aguda que os cavalos apresentam quando têm uma 

cólica é muitas vezes útil para nos guiar no tipo de patologia gastrointestinal que o animal 

apresenta, uma vez que, o grau de dor que o animal demonstra é, em geral, associada com a 

gravidade da doença gastrointestinal (White, 1990). Neste trabalho foi impossível usar o grau de 

dor como parâmetro clínico, numa primeira abordagem ao paciente, visto que, em muitos casos 

de cólica que acompanhei, a dor era mascarada pelos analgésicos que administravam aos 

animais antes do parecer clínico de um Veterinário. 

Um dos parâmetros, que consideramos neste trabalho, mais fiáveis para decidir se um 

cavalo com cólica necessita de uma intervenção cirúrgica ou de apenas um tratamento médico 

é o exame de palpação retal. Para além de ter um grande valor prognóstico, este procedimento 

clínico pode-nos dar um bom diagnóstico da causa da cólica. O estudo de Puotunen-Reinert e 

Huskamp’s (1985) corrobora com esta informação na medida em que conclui que o exame retal 

foi a ajuda mais útil no diagnóstico diferencial de cavalos com dor abdominal. No exame de 

palpação retal podemos avaliar tanto a consistência das fezes, quando existem, como a posição 

anatómica dos órgãos abdominais. Para este trabalho apenas nos focamos na palpação das 

estruturas do aparelho gastrointestinal possíveis de serem examinadas. Qualquer condição que 

interfira com o movimento aboral da ingesta no trato gastrointestinal tem o potencial de induzir 

distensão abdominal e causar dor intensa (Gravena et al., 2016). Sendo assim, durante a 

palpação transretal do abdómen caudal devemos ter em mente responder a duas perguntas 

essenciais, que são elas: Qual o grau de distensão intra-abdominal presente? E, em caso de 
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distensão, se está presente principalmente no cólon maior ou no cólon menor? (Ragle, 2006). 

De forma a fundamentar ainda mais a nossa decisão acerca do diagnóstico num caso de cólica, 

durante o exame transretal, geralmente conseguimos avaliar os tipos de alterações topográficas 

que podem ocorrer no abdómen caudal. A impactação por ingesta ou acúmulo de gás, a 

obstrução por um corpo estranho, enterólito, areia ou alguma massa, o deslocamento e a torção 

de uma ou mais estruturas do aparelho gastrointestinal são alguns dos exemplos das alterações 

patológicas que podem ocorrer.  

Segundo White (1990), a impactação primária do cólon maior é a causa mais frequente 

de cólica no cavalo. A impactação ocorre devido à desidratação da ingesta (White & Dabareiner, 

1997), o que leva ao aumento da viscosidade e à redução da motilidade progressiva da ingesta 

(Morel et al., 1990). Geralmente ocorrem em locais de estreitamento do lúmen intestinal, 

principalmente na flexura pélvica e no cólon dorsal direito, no entanto pode afetar outras secções 

intestinais (White & Dabareiner, 1997). A oclusão do lúmen intestinal impede a progressão da 

ingesta, dos fluídos e do gás, resultando no aumento da osmolaridade do conteúdo intestinal e 

em mudanças na permeabilidade dos vasos intramurais. Consequentemente, existe um influxo 

de fluídos de vasos presentes na mucosa para o interior do lúmen. Como resultado a distensão 

aumenta, e o aumento da pressão resultante interfere na drenagem venosa , o que provoca o 

congestionamento e o edema da mucosa. Esta distensão da parede intestinal pode causar 

isquemia à medida que a obstrução continua e é agravada, podendo terminar em necrose 

intestinal. A quebra da barreira da mucosa gastrointestinal por inflamação ou isquemia pode 

resultar na absorção sistémica, a partir do lúmen, de endotoxinas e bactérias. Se a obstrução 

continuar a parede intestinal pode ser perfurada levando a peritonite fatal. De todos os casos 

clínicos de cólica que acompanhei durante o meu estágio, a impactação do cólon maior foi a 

condição patológica que afectou mais animais com dor abdominal aguda. Dos 34 exames retais 

realizados, em 20 a causa de cólica dos cavalos era a impactação, no entanto, apenas 7 destes 

animais foram encaminhados para cirurgia. Isto acontece uma vez que a gravidade da lesão 

intestinal e consequentemente os sinais clínicos exibidos pelos animais dependem da forma e 

da localização da obstrução, o que irá influenciar a decisão terapêutica para estes animais. 

Para além da impactação intestinal, durante este trabalho acompanhei outros tipos de 

obstruções, desde obstruções por enterólitos no cólon transverso e no cólon menor, por areia, 

estrangulamento por um lipoma, torções, deslocamentos e ainda uma rutura de estômago e do 

cólon maior. Apesar de apresentarem etiologias diferentes, todos se caracterizam por uma 

disfunção gastrointestinal, que se não forem diagnosticadas a tempo, evoluem todas para uma 

situação de isquemia da parde intestinal, seguido de uma endotoxémia progredindo para uma 

última fase de choque. 
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A endotoxémia ocorre em uma proporção substancial de cavalos encaminhados para 

hospitais veterinários com doença gastrointestinal. Alterações na cor das mucosas, 

prolongamento do tempo de repleção capilar, aumento das frequências cardíaca e respiratória, 

redução dos sons gastrointestinais e evidência de desidratação são alguns dos seus efeitos 

clínicos mais comuns (Moore & Barton, 1998). O choque é caracterizado pelo colapso vascular 

secundário a uma endotoxémia e a hipovolémia. A hipovolémia desenvolve-se devido à perda 

de fluídos e electrólitos para o lúmen do TGI ou devido à perda de proteína com subsequente 

redução do volume sanguíneo circulante. Causa um comprometimento do retorno venoso ao 

coração e portanto também do débito cardíaco, pressão arterial e consequentemente da 

oxigenação dos tecidos. Nos casos em que existe uma distensão severa do intestino (por 

exemplo torção do cólon maior), também pode ocorrer insuficiência cardio-respiratória. Isto pode 

ser explicado pela pressão que a víscera dilatada exerce no diafragma e pela diminuição do 

retorno venoso ao coração devido à pressão exercida na veia cava caudal (Blood et al., 2000).  

Sendo assim, a compreensão dos sinais clínicos, criados por estas alterações 

fisiológicas, é fundamental na determinação do diagnóstico e subsequentemente na melhor 

decisão terapêutica. 

É de salientar que nenhum aspeto da história, exame físico ou teste de diagnóstico (como 

é o caso da palpação retal) deve ser o único determinante, no que se refere à decisão do 

tratamento de cólicas. É através da aquisição e integração oportunas de todos os aspetos 

relacionados com o cavalo, proprietário e veterinário que essas decisões surgem (Ragle, 2006).  

Dito isto, há um conjunto de variáveis clínicas individuais e uma combinação de dados da 

história do cavalo que podem ser úteis durante o processo de tomada de decisão.  

O desafio para o Médico Veterinário nas cólicas é identificar os casos que não irão 

responder ao tratamento conservador, ou que têm um mau prognóstico. A tomada de decisão 

em casos de cólica é, portanto, um foco importante da pesquisa Veterinária , com a maioria dos 

trabalhos a tentar identificar os casos que necessitarão de intervenção cirúrgica (Edwards 1988, 

Fend et al., 1995; Van den Boom et al., 2010; Cesarini et al., 2010; Beccati et al., 2011; Busoni 

et al., 2011; Lindegaard et al., 2011). 

A decisão terapêutica é melhor baseada em um diagnóstico, no entanto, um diagnóstico 

específico nem sempre é possível e o uso de sinais clínicos é muitas vezes necessário para 

tomar a decisão (White, 2009).  Por isso, neste trabalho damos particular ênfase aos parâmetros 

clínicos obtidos do exame físico de cada cavalo para estudar uma possível relação com a decisão 

terapêutica.  Ao analisar os dados obtidos das variáveis em estudo, podemos observar que, os 

sinais clínicos específicos que nos poderão dar uma possível relação com a indicação de cirurgia 
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foram: a presença de refluxo, mucosa oral congestionada, valores de frequência cardíaca 

superiores a 48 batimentos por minuto, diminuição da motilidade ou ausência da mesma e à 

palpação, distensão das ansas intestinais, quer do cólon maior ou menor, tanto por acúmulo de 

gás como por ingesta (impactação) e o encarceramento do cólon no ligamento nefro-esplénico. 

Por outro lado, a maioria dos animais que foram tratados apenas clinicamente não apresentaram 

refluxo, a mucosa oral tinha uma coloração rosa, a frequência cardíaca encontrava-se entre os 

valores normais (30-42bpm), a motilidade intestinal estava diminuída e à palpação percebia-se 

uma ligeira distensão por acúmulo de gás ou ingesta das ansas intestinais. 

Ao observar as tabelas dos resultados podemos ainda concluir que nem todos os animais 

que foram encaminhados para cirurgia apresentavam as mucosas congestionadas, aliás, cerca 

de 52% destes animais tinham as mucosas rosas, e apenas 3 cavalos apresentavam as mucosas 

pálidas. Ainda mais, só 89% dos animais com cólica cirúrgica tinham refluxo. Esta variedade nos 

sinais clínicos dos cavalos que foram sujeitos a uma cirurgia também é evidente nos casos das 

cólicas que foram resolvidas apenas clinicamente. Pela leitura das tabelas observamos que 

cerca de 11% dos animais que apresentavam refluxo não foram para cirurgia, alguns animais 

que foram tratados clinicamente também apresentavam ausência de motilidade intestinal, cerca 

de 38% dos cavalos as suas mucosas orais tinham uma coloração pálida e a frequência cardíaca 

apresentava valores muito variáveis, entre os 30 e os 62 batimentos por minuto.  

Com base nos resultados apresentados nas tabelas podemos ver que não há diretrizes 

rígidas ou lista de parâmetros que decidem a necessidade ou não de cirurgia. Isto porque há 

diferentes graus de gravidade, uma série de sinais clínicos para as patologias e mesmo cada 

cavalo pode responder de uma maneira diferente (White, 2009).  

Segundo os estudos de White (2009), a presença de refluxo proveniente do intestino 

delgado aumenta a probabilidade de o intestino delgado se encontrar obstruído devido a uma 

patologia gastrointestinal que requer um tratamento cirúrgico. No entanto, o refluxo também pode 

ser causado por íleo paralítico ou uma enterite anterior que pode mais frequentemente ser tratado 

clinicamente. No caso das obstruções do cólon que também pode levar à presença de refluxo 

devido à estase intestinal ou à obstrução do duodeno causado pela tensão do ligamento 

duodenocólico, nem sempre é imprescendível um tratamento cirúrgico. Como também a 

ausência de refluxo  não descarta a necessidade de cirurgia. Ao analisar a tabela VIII, podemos 

ver que os resultados percentuais deste trabalho vão de encontro aos estudos de White (2009), 

na medida em que, a maior parte dos cavalos (cerca de 89%) que apresentavam refluxo foram 

encaminhados para cirurgia, apesar de haver uma pequena percentagem de cavalos que foram 

tratados medicamente e que apresentavam na mesma refluxo. Pela análise dos resultados 

estatísticos verificou-se que há uma relação estatisticamente significativa entre o parâmetro 
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clínico em questão e a decisão terapêutica. Isto é, a presença de refluxo é um grande indicativo 

de necessidade de cirurgia, assim como um cavalo que não tenha refluxo é mais propício de ter 

uma cólica médica. A entubação nasogástrica é um procedimento clínico que nos fornece uma 

indicação do estado do estômago e do intestino delgado do cavalo, enquanto que o exame retal 

avalia possíveis alterações anatómicas do abdómen caudal (Slovis, 2015).   

No que diz respeito aos achados à palpação retal, existem diferenças consideráveis entre 

os estudos científicos. A palpação retal permite, por vezes, chegar a um diagnóstico específico, 

no entanto, e mais frequentemente, permite apenas o reconhecimento de distensão ou 

deslocamento intestinal, o que é, por si só, um indicador de que o caso pertence a uma 

determinada categoria lesional (Ducharme et al., 1989; White, 1990b; Reeves et al., 1991; 

Huskamp & Kopf, 1995). Achados retais específicos que identificam uma patologia que necessita 

de uma cirurgia incluem: hérnia inguinal, loops múltiplos apertados no intestino delgado, cólon 

distendido e edematoso, ceco tenso e cheio com ingesta e distensão maciça de qualquer 

segmento intestinal (White, 2009). Um estudo sugere que o exame transretal tem valores 

preditivos positivos e negativos de 68% e 91%, respetivamente (Henken et al., 1997). Como tal, 

32% dos pacientes classificados como casos cirúrgicos não necessitam de intervenção cirúrgica 

(valor preditivo falso-positivo) e 9% dos cavalos classificados como casos não cirúrgicos, na 

realidade, necessitam de correção cirúrgica (valor preditivo falso-negativo). Em outro estudo 

realizado, os valores preditivos positivos e negativos da PR foram, respetivamente, 90% e 99% 

(Ducharme et al., 1989). Foi reportado, ainda por um outro estudo, uma sensibilidade e 

especificidade da PR de 50% e 98%, respetivamente (Reeves et al., 1991). Contudo, existe um 

estudo que aponta que nem sempre a descoberta de anormalidades intestinais  à palpação retal 

é indicativa de cirurgia (White et al., 2005). Como exemplo temos casos de distensão do cólon, 

impactações e timpanismos que foram tratados clinicamente. Durante um exame transretal se 

se encontrarem anormalidades intestinais, seja quais elas forem, a avaliação de outros sinais 

clínicos deve ser tido em conta para tomar a decisão sobre a necessidade de cirurgia. Se não 

houverem alterações durante o primeiro exame retal está indicado a realização de outras 

palpações retais, particularmente  se outros parâmetros clínicos sugerem uma patologia cirúrgica 

(White, 2009). Uma vez que através da palpação retal apenas cerca de 25-30% da cavidade 

abdominal pode ser avaliada, a ecografia abdominal é um teste de diagnóstico que pode ser útil 

para encontrar anormalidades intestinais que não podem ser sentidos no exame retal. Um estudo 

aponta para uma sensibilidade e especificidade deste parâmetro de diagnóstico, de cerca de 

100% em  casos de cólica equina (Vachon & Fischer, 1995). No meu estágio apenas utilizamos 

a ecografia abdominal como um método de diagnóstico complementar à palpação transretal em 

apenas dois casos clínicos, para confirmar o diagnóstico.  
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Em quase todos os casos de dor abdominal, os sons intestinais encontram-se diminuídos, 

e apenas em casos raros estarão aumentados, como no caso da cólica espasmódica, em que 

são auscultados sons contínuos de grande intensidade e em todos os locais. Em contraste, em 

situações de distensão abdominal, dor abdominal severa e isquemia, a motilidade intestinal 

encontra-se diminuída. No caso de uma obstrução simples ou de uma cólica de stress, há 

hiperperistaltismo, mas apenas numa fase inicial. Posteriormente ocorrem espasmos intestinais 

que levam à diminuição da motilidade intestinal ou mesmo à sua total ausência.  

A ausência de som, ou sons reduzidos e fracos em intensidade podem estar associados 

a peritonite ou a um processo de hipoperfusão intestinal. De forma semelhante, pode-se 

suspeitar de invaginação íleo-cecal quando há diminuição da intensidade e frequência das 

descargas íleo-cecais. A ausência de sons também pode estar relacionada com um período de 

privação alimentar como no caso de Íleo pós-cirúrgico (Taylor et al., 1997). As impactações de 

areia do cólon maior podem ser detetadas auscultando o abdómen ventral, no qual se ouve 

nitidamente o som da areia, como se fosse o “barulho das ondas a bater na areia” (White, 1990b). 

A presença de gás (timpanismo) é denotada por um som caraterístico, tipo metálico, que se 

sobrepõe aos restantes. A localização da acumulação de gás num determinado segmento do 

cólon pode ser determinada por auscultação conjugada com percussão. O som audível quando 

se percute a área afetada é um “ping” metálico produzido pela propagação do som num 

compartimento distendido por gás imediatamente adjacente à parede abdominal. Esta condição 

afeta, maioritariamente, o cólon maior e o ceco e é consistente com impactação do cólon maior 

ou menor, e deslocamento do cólon, incluindo torção (Blood et al., 2000). 

Cavalos com diminuição ou total ausência dos borborigmos intestinais têm um aumento 

significativo da necessidade de cirurgia em comparação com cavalos com sons intestinais 

normais (White, 2009). Um estudo indica mesmo que 50% dos cavalos que necessitam de 

cirurgia não apresentam qualquer evidência de motilidade intestinal (Reeves et al., 1991; White 

et al., 2005). No entanto, há situações em que os animais apresentam hipomotilidade e o 

tratamento passa apenas por corrigir medicamente alterações fisiológicas que estão a 

comprometer a motilidade intestinal. Como exemplo temos casos de dor abdominal aguda, 

distensão do abdómen e desidratação (provocada pela isquemia). No presente trabalho, cerca 

de 63% dos cavalos com cólica médica apresentavam diminuição dos sons intestinais. O estudo 

estatístico efetuado nesta tese vai um pouco de encontro ao que acabou de ser referido, uma 

vez que não foi encontrada nenhuma associação estatisticamente significativa entre a motilidade 

intestinal e a necessidade de tratamento cirúrgico. A auscultação abdominal pode ser útil para 

nos ajudar a delimitar que segmento intestinal está comprometido, na medida em que num caso 

de cólica em que haja obstrução do cólon menor,  os sons intestinais do cólon maior podem ser 

auscultados (White, 2009).  
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É necessário fazer auscultações repetidas, monitorizando a motilidade, para detetar 

alterações rápidas ou intermitentes nos sons abdominais, avaliando deste modo a progressão 

da cólica. O restabelecimento da frequência e intensidade normais dos sons intestinais é um 

indicador de bom prognóstico, enquanto que a redução ou ausência dos mesmos é indicativo de 

um prognóstico reservado (Taylor et al., 1997). Num estudo de Parry et al. (1983), revelou-se 

que o prognóstico de sobrevivência de animais com os sons intestinais aumentados ou normais 

é provavelmente favorável, enquanto que o resultado quando os sons intestinais encontram-se 

diminuídos ou ausentes é mais difícil de prever. 

Segundo White (2009), os indicadores de hidratação e perfusão, como a frequência 

cardíaca, a cor da mucosa oral e o tempo de repleção capilar geralmente não são parâmetros 

clínicos específicos para a decisão cirúrgica. Para este autor, estes parâmetros são indicadores 

que prevêm com mais precisão o valor prognóstico de sobrevivência do que a necessidade de 

cirurgia. Assim como para Ragle (2006), a frequência cardíaca, a coloração e perfusão da 

mucosa oral são mais indicativos do estado cardiovascular do animal. Apesar dos cavalos com 

obstrução completa por estrangulamento, ou enterite apresentarem sinais de choque, esses 

valores por si só não indicam que a cirurgia é a terapêutica imprescendível para estes casos de 

cólica. Em contraste com os achados de Adams e McIlwraith (1978), o estudo de Parry et al. 

(1983)  mostrou que um único valor da frequência cardíaca tinha mérito prognóstico. As 

frequências cardíacas de 40, 80, 100 e 120 bpm corresponderam a probabilidades de 

sobrevivência 0,90; 0,50; 0,25 e 0,10 respetivamente (Parry et al., 1983).  Segundo Taylor et al. 

(1997), a dor, e toda a atividade como consequência da mesma, tem apenas um pequeno efeito 

na frequência cardíaca, sendo esta muito mais afetada pela hemoconcentração (por 

desidratação), diminuição do retorno venoso e pelas toxinas absorvidas do intestino 

(endotoxémia). Como exemplo temos, um cavalo com dor grave de uma torção do cólon pode 

ter uma frequência cardíaca de 40 bpm enquanto que um cavalo deprimido, à auscultação 

cardíaca apresenta 100 bpm, devido à desvitalização de um segmento do cólon menor (Ragle, 

2006). White (2009) justifica esta situação afirmando que o valor da frequência cardíaca pode 

ser enganosa, uma vez que uma baixa FC, quase normal, pode ser observada no início de 

doenças muito dolorosas. Neste caso, a dor deve ser considerada o sinal mais importante. Uma 

alta frequência cardíaca, embora associada a patologias graves e pior prognóstico de 

sobrevivência, nem sempre é indicativo de cirurgia. No presente trabalho, cerca de 41% dos 

cavalos com frequências cardíacas entre os 43-60 bpm tinham cólicas médicas. Doenças como 

enterite e timpanismo podem causar altas frequências cardíacas mas normalmente não 

requerem cirurgia (White, 2009). O oposto também acontece, isto é, um cavalo com uma torção 

completa do cólon maior ou com uma encarceração, apesar da dor severa e de ser um caso de 

cirurgia, apresenta uma frequência cardíaca dentro dos valores normais. Isto é possível devido 
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a uma estimulação vagal pelo cólon maior distendido para o coração e para o tronco cerebral  

(Blikslager, 2009).   

De uma forma geral, as obstruções simples estão associadas a pequenas elevações da 

FC (40 a 70 bpm); as lesões por estrangulação, numa fase inicial, estão associadas a FC na 

ordem dos 50 a 90 bpm, e numa fase mais avançada a 70-120 bpm; e as enterites e peritonites 

a FC na ordem dos 40 a 100 bpm (White, 1990b). A desidratação e o choque além de provocarem 

uma elevação deste parâmetro, causam uma constrição dos vasos periféricos na tentativa de 

manutenção do volume circulatório central e do débito cardíaco. Deste modo, FCs acima dos 80 

bpm deverão estar associadas a uma lesão grave que provoca um severo comprometimento da 

função cardiovascular e que por isso pode ser fatal. Embora realmente, este seja um bom 

indicador da severidade da doença, geralmente não é de grande utilidade na decisão cirúrgica, 

pois pode estar dentro dos seus valores normais numa fase inicial até meio do desenvolvimento 

de lesões severas, como volvulos ou torções do cólon maior. Nestes casos, uma baixa FC deve 

ser desvalorizada, utilizando-se os outros sinais clínicos na determinação do diagnóstico e na 

tomada de decisão do tratamento a seguir (White, 1990b). Apesar do que foi dito anteriormente, 

os nossos resultados demonstram uma associação estatisticamente significativa entre valores 

elevados da frequência cardíaca e a necessidade de cirurgia, assim como valores normais da 

FC e o tratamento médico (gráfico IV-anexos). No entanto, não podemos afirmar que haja uma 

padronização dos resultados, até porque no nosso trabalho temos um caso de um cavalo com 

uma frequência cardíaca de 62 bpm que foi sujeito apenas a um tratamento médico.  

Ao medir a FC tem de se ter em conta a administração prévia de tranquilizantes ou 

sedativos, como a xilazina (Rompun®), que diminuem a dor, mas também causam uma 

diminuição da FC por aumento da atividade parassimpática que leva a bradicardia sinusal e 

bloqueio sinoatrial e atrioventricular (Colahan, 1994). Esta pode ser uma das razões para que 

neste trabalho haja um grande número de animais com FC dentro dos valores normais, uma vez 

que não tinhamos conhecimento da medicação que administravam aos animais antes do parecer 

do Médico Veterinário. 

Como citado anteriormente, também a caraterização do estado das mucosas quanto à 

cor, tempo de repleção capilar (TRC) e lubrificação serve para avaliar o grau de perfusão e 

hidratação do animal. Num estudo de Parry et al. (1983) em que utilizou variáveis do exame 

clínico para avaliar o prognóstico de sobrevivência de cavalos com cólica, considerou que a 

avaliação da cor das mucosas orais não teve valor prognóstico. Embora a cor da mucosa oral 

tenha sido significativamente diferente entre os grupos de sobrevivência e morte, ambos os 

grupos cobriram uma ampla gama de aparências, confundindo assim sua interpretação como 

uma variável prognóstica individual. Em contraste com o resultado da cor das mucosas, a variável 

tempo de repleção capilar teve valor prognóstico considerável. Nenhum animal que apresentava 



 

21 
 

TRC superior a 4 segundos sobreviveu. Da mesma forma, Svendsen et al. (1979) descobriram 

que a maioria dos casos de cólica com um tempo de repleção capilar de 4 segundos ou menos 

sobreviveu. Um tempo de repleção capilar de 2,5 e 4 segundos correspondeu a probabilidades 

de sobrevivência de 0,53 e 0,12, respetivamente (Parry et al., 1983). Também o estudo 

estatístico realizado para este trabalho aponta para esse mesmo facto, havendo uma associação 

estatisticamente significativa entre o tempo de repleção capilar e a decisão terapêutica. No 

entanto, contrariando os estudos indicados anteriormente, no estudo de Thoefner et al. (2003) a 

cor das mucosas tem uma relação estatisticamente significativa com a decisão terapêutica. O 

estudo estatístico que elaborei veio de encontro ao estudo de Thoefner et al. uma vez que 

verifiquei que há uma diferença estatisticamente significativa entre os animais que foram 

submetidos a cirurgia e os que foram tratados apenas clinicamente em relação à cor das 

mucosas (p<0,05). As mucosas orais, desde que não pigmentadas, são o melhor local de 

observação, uma vez que a mucosa conjuntiva pode estar congestionada ou inflamada devido 

ao trauma resultante do rolar, do decúbito ou do transporte. A mucosa oral geralmente é de cor 

rosa  e bastante lubrificada, no entanto, pode assumir uma grande variedade de cores consoante 

o grau de hidratação e perfusão (White, 1990b).  A coloração da mucosa oral normalmente deve 

ser rosa e húmida, e o tempo de repleção capilar inferior a dois segundos. As mucosas pálidas 

e secas com TRC superior a dois segundos indicam um comprometimento da função 

cardiovascular, devido à hipovolémia ou à dor que causam uma estimulação simpática levando 

ao encerramento dos esfíncteres pré-capilares. As mucosas congestionadas e com TRC normal 

ou aumentado (superior a dois segundos), geralmente estão associadas a uma condição sética 

ou endotóxica em que ocorre vasodilatação periférica, havendo uma maior quantidade de sangue 

presente nos capilares e vénulas. A congestão das mucosas é comum em cavalos com enterite 

proximal, enterocolite, obstrução com estrangulamento prolongada, enfarte sem 

estrangulamento e peritonite. Por sua vez, as mucosas ictéricas são caraterísticas de pacientes 

de doença obstrutiva biliar ou associadas a períodos prolongados (~ 48 horas) de diminuição da 

ingestão de alimento ou mesmo de anorexia (Moore, 2006). No caso de choque prolongado e à 

medida que o transporte de oxigénio fica comprometido, as mucosas tornam-se cianóticas, uma 

vez que os esfíncteres pós-capilares mantêm-se fechados e os pré-capilares tornam-se 

incompetentes havendo a estagnação do sangue que se torna desoxigenado e portanto azulado. 

Nestes casos, usualmente, o TRC é superior a 3 segundos. As mucosas cianóticas são um sinal 

indicativo de mau prognóstico e de um grande risco anestésico ou cirúrgico. Nas fases terminais 

da doença as membranas mucosas tornam-se secas, frias, e de um tom azulado a acinzentado 

com TRC >3 segundos (White, 1990b).  

Depois se serem discutidos individualmente todos os resultados dos parâmetros clínicos 

utilizados neste trabalho, verificamos que para decidir qualquer que seja a terapêutica de um 
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animal com cólica não nos podemos singir a apenas um sinal clínico, já que este tem, por si só, 

um erro inerente quando usado sozinho (White, 2009).  

Como já vimos, nem todos os parâmetros clínicos avaliados neste trabalho têm uma 

relação significativa com a decisão terapêutica. Uma vez que determinar a necessidade ou não 

de cirurgia em um cavalo com cólica é geralmente uma emergência, devemo-nos focar mais nos 

parâmetros do exame clínico que nos ajudam a diferenciar os casos de cólica médica dos casos 

de cólica cirúrgica. Mais ainda, que nos dão a informação mais exata tanto do estado clínico do 

animal como do diagnóstico da patologia gastrointestinal. Sendo assim, os parâmetros do exame 

clínico que são mais úteis na decisão do tratamento são o exame de palpação retal, a 

auscultação abdominal, a observação do grau de dor e a resposta à administração de 

analgésicos. Já White (1990), num dos seus estudos afirmava que os valores normais de 

frequência cardíaca, a cor das mucosas e o tempo de repleção capilar devem ser 

desconsiderados se os achados do exame transretal, do grau de dor, e a falta de resposta a um 

analgésico indicarem cirurgia. 

Com o advento de potentes analgésicos, os veterinários têm utilizado a resposta ao 

tratamento para determinar eficazmente que cavalo precisa de cirurgia. Se usado com outros 

sinais clínicos, a monitorização da dor após o tratamento é altamente bem sucedido em 

determinar que cavalos necessitarão ou não de cirurgia antes de qualquer outro indicador. 

Segundo White (2006), os cavalos que têm dor constante, especialmente após o uso de um 

analgésico como o flunixin meglumine ou de um sedativo como a detomidine são mais propensos 

à cirurgia. Aqueles cavalos que têm retorno de dor uma a duas horas após a administração do 

analgésico e que necessitam de segunda ou de múltiplas administrações são também mais 

suscetíveis à necessidade de cirurgia. No entanto há casos em que o animal não responde ao 

tratamento, isto é, que permanece com dor, após a administração analgésica e não necessita de 

cirurgia. Esta situação acontece maioritariamente quando não se procede à entubação 

nasogástrica para a lavagem do estômago, uma vez que a consequente descompressão gástrica 

causa um grande alívio da dor abdominal. 

A chave ao monitorizar os sinais de cólica passa por ajustar a tolerância para qualquer 

recorrência de dor (White, 2006). Um cavalo pode mostrar dor após a administração de um 

analgésico mas as reações podem ser acentuadamente reduzidas. Mesmo que a recorrência de 

dor seja cada vez menor, deve ser considerada na mesma uma falha na resolução do problema 

e uma grande probabilidade de necessidade de cirurgia. O retorno de dor em cavalos que têm 

uma patologia gastrointestinal que normalmente é resolvida na clínica, ainda assim é importante. 

Como exemplos temos cavalos com impactações no cólon maior ou ceco ou obstruções devido 

ao acúmulo de areia que podem ter dor recorrente e geralmente respondem bem ao tratamento 
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médico. No entanto, se há recorrência (ou persistência) da dor e não há motilidade intestinal ou 

evidência de alguma melhoria do quadro clínico do animal, a cirurgia é indicada antes que a 

impactação cause isquemia intestinal e posterior infarto mural. Em alguns casos, os cavalos 

podem aparecer deprimidos mas têm evidências de traumatismo na cabeça que sugere que 

estes experimentaram dor intensa num passado recente. Sendo assim, temos sempre de ter em  

mente que o choque e exaustão do animal podem diminuir os sinais de dor mesmo que a 

resolução da patologia seja cirúrgica.  

A decisão terapêutica em alguns casos é relativamente fácil. Um animal que apresente 

dor grave, incontrolável, deterioração dos parâmetros cardiovasculares e da viabilidade 

intestinal, distensão abdominal e alterações no exame transretal é certamente um caso de cólica 

cirúrgica. Há situações em que o diagnóstico não pode ser feito e não existem conclusões 

definitivas do exame transretal para ajudar na tomada de decisão. No entanto, a dor implacável 

que não responde aos analgésicos ou a dor recorrente após a administração analgésica são 

indicações para a cirurgia, se nenhum diagnóstico tiver sido feito. 

Por isso é que é imprescendível relacionarmos todos os parâmetros clínicos, a avaliação 

dos exames complementares de diagnóstico e a história clínica do animal abordados neste 

trabalho, de forma a chegarmos sempre que possível à melhor decisão terapêutica. 
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XI.CONCLUSÃO 

 

Quando um Médico Veterinário se vê perante um cavalo com cólica, tem de ser capaz de 

tomar uma decisão crítica e correta o mais rapidamente possível. Com efeito, quando os 

pacientes são referenciados para hospitais para cirurgia, tem na sua maioria, lesões 

gastrointestinais severas que podem levar a choque e morte num curto espaço de tempo (White, 

1990a; Ebert, 1994; Blikslager & Roberts, 1995; 

Thoefner et al., 2000). Além disso, tem sido 

demonstrado que a taxa de sobrevivência diminui 

rapidamente e é inversamente proporcional à duração 

dos sinais clínicos (Parks et al., 1989). De modo a 

facilitar a implementação da terapêutica inicial, o 

método de diagnóstico mais eficiente consiste na 

simples diferenciação dos casos que necessitam de 

intervenção cirúrgica, e dos que são tratáveis apenas 

medicamente (Nolen-Walston et al., 2007). Não existe 

nenhum teste de diagnóstico que prediga a 

necessidade de intervenção cirúrgica com 100% de 

exatidão. Toda a informação disponível deve ser 

reunida, e os factos analisados, de modo a estabelecer 

um diagnóstico preliminar e um possível prognóstico. 

Na tabela XII, estão enumerados os 

parâmetros clínicos que nos ajudam a diferenciar um 

animal que apresenta uma cólica médica ou uma 

cólica cirúrgica, de acordo com o estudo de Rose & Hodgson (1993). Da análise efetuada no 

presente estudo obtiveram-se as seguintes conclusões: 

 - O refluxo é um parâmetro clínico com um valor preditivo positivo, no sentido em 

que, cavalos que apresentem refluxo têm grande probabilidade de serem submetidos a cirurgia; 

 - Também a cor das mucosas apresentou uma associação significativa com a 

decisão terapêutica, na medida em que, a probabilidade de um cavalo ser submetido a cirurgia 

é maior quando este apresenta a mucosa congestionada; 

 - O TRC também evidenciou ter um valor preditivo positivo, pois os pacientes 

submetidos a cirurgia têm uma tendência para apresentarem um tempo de repleção capilar 

superior a dois segundos; 

Parâmetros 
Cólica 

Médica 

Cólica 

Cirúrgica 

Atitude 
alerta, 

responsivo 
deprimido 

Dor 

suave-

moderada, 

transitória 

moderada-

severa, 

progressiva 

FC < 55 bpm > 60-75 bpm 

Cor 

Mucosas 
rosas congestionadas 

TRC <2s >2,5s 

Palpação 

Rectal 

nenhum 

achado 

Distensão, 

Deslocamento, 

CE, 

invaginações 

Motilidade presente 
ausente ou 

diminuição 

Refluxo <2 L >3-5 L 

Tabela XII: Critérios gerais que ajudam a diferenciar 

uma cólica médica de uma cólica cirúrgica. (Adaptado 

de Rose, R.J. & Hodgson, D.R. (1993)) 
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 - Na avaliação da frequência cardíaca constatou-se que há diferenças 

estatisticamente significativas entre os animais que foram submetidos a cirurgia dos que foram 

tratados apenas clinicamente. Verificou-se que há uma tendência para um  aumento da 

frequência cardíaca nos casos de cirurgia; 

 - A motilidade intestinal, não tem uma associação significativa com a decisão 

terapêutica.  

De todos os casos de cólica que tive o privilégio de acompanhar durante o meu estágio, 

os parâmetros clínicos que eram mais úteis na hora de decidir se um animal ia ou não para 

cirurgia eram: a presença/ausência de refluxo, a frequência cardíaca, a cor das mucosas, o 

exame de palpação retal, a avaliação da dor e/ou o estado mental do animal. Um animal que 

apresentasse mucosas congestionadas, frequência cardíaca alta (>48bpm), um estado 

depressivo e/ou muita dor, refluxo, ausência ou hipomotilidade intestinal e à palpação retal 

apresentasse alguma anormalidade intestinal era encaminhado para cirurgia. Caso o animal 

apresentasse os sinais vitais normais, isto é, mucosas rosa e hidratadas, frequência cardíaca 

dentro dos parâmetros normais ou ligeiramente aumentada (30-45 bpm), ausência de refluxo, 

mas houvesse alteração da motilidade intestinal, distensão ou impactação de algum segmento 

intestinal tentava-se resolver a cólica clinicamente. Se começa-se a ocorrer deterioração do 

estado clínico do cavalo, com aumento incontrolável da dor (mesmo após descompressão 

gástrica e administração de analgésicos), congestionamento das mucosas e aumento da 

frequência cardíaca, a indicação terapêutica passava a ser cirúrgica. De toda a experiência em 

casos de cólica que obtive tanto com a realização do estágio como deste trabalho, pude perceber 

que não nos podemos basear em nenhum parâmetro clínico individualmente para tomar uma 

decisão terapêutica. Não é por um cavalo apresentar uma diminuição ou mesmo até uma 

ausência da motilidade intestinal que vamos concluir que é um caso cirúrgico, assim como, um 

cavalo apresentar os parâmetros clínicos de perfusão e hidratação ( FC, cor das mucosas e TRC) 

entre os valores normais não significa que prescinda de uma cirurgia. 

Tal como já foi referido, todos estes parâmetros não passam de linhas orientadoras na 

difícil decisão do tratamento a seguir. Tal é a variedade do tipo de obstrução, segmento e 

comprimento do intestino envolvido, grau de obstrução, que se torna inevitável a dificuldade 

encontrada em diagnosticar alguns dos casos de cólica. Mesmo tentando balancear os prós e 

contras na decisão terapêutica, a intuição, baseada na experiência clínica, não deixa de ser, em 

grande parte dos casos, o grande fator decisivo. 

 Futuramente, será importante a realização de estudos científicos englobando uma maior 

amostragem de casos clínicos de cólica, que permitam o melhor conhecimento desta patologia 

e dos parâmetros orientadores na tomada da decisão terapêutica. 
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XIII.ANEXOS 

 

Resultados Teste Qui-Quadrado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRC 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 11,078a 1 ,001   

Correção de continuidadeb 8,656 1 ,003   

Razão de verossimilhança 11,728 1 ,001   

Teste Exato de Fisher    ,001 ,001 

Associação Linear por 

Linear 

10,794 1 ,001   

Nº de Casos Válidos 39     

Tabela XIII: Resultado da associação do TRC com a decisão terapêutica 

a. 1 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 3,69. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

REFLUXO 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata 

(2 lados) 

Sig exata 

(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 11,515a 1 ,001   

Correção de continuidadeb 9,370 1 ,002   

Razão de verossimilhança 12,526 1 ,000   

Teste Exato de Fisher    ,001 ,001 

Associação Linear por 

Linear 

11,212 1 ,001   

Nº de Casos Válidos 38     

Tabela XIV: Resultado da associação do refluxo com a decisão terapêutica 

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 7,11. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Resultados Correlação Variáveis (Coeficiente de Cramér) 

REFLUXO E MOTILIDADE INTESTINAL 

 Valor 

Erro 

Padrão 

Assintótico 

T 

Aproximado 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,242   ,141 

V de Cramer ,242   ,141 

Intervalo por Intervalo R de Pearson ,242 ,160 1,475 ,149 

Ordinal por Ordinal Correlação 

Spearman 

,242 ,160 1,475 ,149 

Nº de Casos Válidos 37    

Tabela XVIII: Associação entre as variáveis refluxo e motilidade intestinal 

 

MOTILIDADE INTESTINAL 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 2,410a 2 ,300 

Razão de verossimilhança 2,789 2 ,248 

Associação Linear por 

Linear 

1,933 1 ,164 

Nº de Casos Válidos 38   

Tabela XV: Resultado da associação entre a motilidade 

intestinal e a decisão terapêutica 

a. 2 células (33,3%) esperavam uma contagem menor que 5. 

A contagem mínima esperada é ,42. 

FC  

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 17,128a 2 ,000 

Razão de verossimilhança 20,658 2 ,000 

Associação Linear por 

Linear 

13,058 1 ,000 

Nº de Casos Válidos 39   

Tabela XVI: Resultado da associação entre a FC e a decisão 

terapêutica 

a. 3 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. 

A contagem mínima esperada é 2,87. 

MUCOSAS 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 8,189a 2 ,017 

Razão de verossimilhança 11,029 2 ,004 

Associação Linear por 

Linear 

7,413 1 ,006 

Nº de Casos Válidos 39   

Tabela XVII: Resultado da associação da cor das mucosas 

com a decisão terapêutica 

a. 3 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. 

A contagem mínima esperada é 3,28. 
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COR DAS MUCOSAS E FC 

 Valor 

Erro 

Padrão 

Assintótico 

T 

Aproximado 

Significância 

Aproximada 

Nominal por Nominal Fi ,445   ,102 

V de Cramer ,315   ,102 

Intervalo por Intervalo R de Pearson ,301 ,164 1,922 ,062 

Ordinal por Ordinal Correlação 

Spearman 

,304 ,167 1,938 ,060 

Nº de Casos Válidos 39    

Tabela XIX: Associação entre as variáveis cor das mucosas e frequência cardíaca 

 

Alguns casos clínicos acompanhados no Hospital Equicenter 

Laminite (complicação pós-cirurgia) 

 

 

 

 

 

 

Cirurgia a um cavalo com impactação por areia (Sablose) 

Figura XI: Excisão mediana ventral Figura XII: Descompressção do ceco 
(Aspiração do conteúdo gasoso cecal) 

Figura XIII: Hidratação da cavidade 
abdominal 

Figura V e VI: Deslocamento do bordo coronário dia 0 e 3, respetivamente Figura VII: Face solar do casco 

Figura IX e X: Aspeto do casco após um mês de tratamento Figura VIII: Aspeto do casco após 
casceamento corretivo 
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Paralisia Irreversível do pénis 

 

 

 

 

 

 

 

Luxação crónica articulação interfalângica distal 

 

Figura XIV: Exteriorização do ápex do 
ceco 

Figura XV: Hidratação do conteúdo cecal 
para facilitar a exteriorzação do conteúdo 

cecal 

Figura XVI: Manipulação do cólon maior 
durante a sua lavagem 

Figura XVII: Exteriorização da areia 
acumulada no cólon maior pela flexura pélvica 

após lavagem deste. 

Figura XVIII: Sutura da incisão 
na flexura pélvica 

Figura XIX e XX: Cavalo com paralisia irreversível do pénis após colheita de sémen numa vagina artificial 

Figura XXI, XXII e XXIII: Égua de corridas com uma luxação crónica da articulação interfalângica distal do membro anterior 
direito 
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Pitiose Cutânea  

Cirurgia a um cavalo com um enterólito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavalo com peritonite (complicação pós-cirurgica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXVII e XXVIII: Exteriorização do cólon maior da cavidade abdominal 
Figura XXIX: Localização 

do enterólito no cólon maior 

Figura XXX: Incisão do cólon 
maior para extrair o enterólito 

Figura XXXI: Sutura da incisão 
no cólon maior Figura XXXII: Enterólito 

Figura XXXIII: Recolha do líquido 
peritoneal por abdominocentese 

Figura XXXIV: Edema prepúcio e do 
escotro 

Figura XXIV, XXV e XXVI: Égua com pitiose cutânea (patologia crónica causada por um fungo aquático) no membro anterior esquerdo. 
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Alguns procedimentos realizados durante Vilamoura Atlantic Tour 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enucleação do globo ocular (técnica sub-palpebral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXV: Sessão de Laser no dorso do cavalo 
Figura XXXVI: Sessão de 

SPA 

Figura XXXVII: Extravasamento do 
conteúdo do globo ocular 

Figura XXXVIII: Preparação do campo 
cirúrgico 

Figura XL: Sutura contínua das pálpebras Figura XLI: Incisão na margem das pálpebras 

Figura XXXIX: Anestesia nervo óptico 
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Tabela III: Descrição dos Casos de Cólica  (*Ausente Refluxo ID = Conteúdo Gástrico) 
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Tabela III (contiunação): Descrição dos Casos de Cólica (*Ausente Refluxo ID = Conteúdo Gástrico) 


