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RESUMO 

O aborto é um problema frequente no que diz respeito à criação de equinos, sendo 

uma fonte de grandes prejuízos económicos e de frustração, não só para os proprietários 

dos animais, como também para os médicos veterinários que os acompanham, podendo 

resultar num comprometimento do futuro reprodutivo da égua. 

O objetivo deste relatório de estágio foi elaborar uma revisão bibliográfica sobre as 

complicações clínicas associadas ao aborto, como tratá-las e como preveni-las. 

Inicialmente abordaram-se as possíveis causas do aborto e as patologias que 

podem surgir como consequência, nomeadamente retenção placentária, trauma do trato 

genital, endometrite/metrite, endotoxémia e laminite. De seguida, foi apresentado um caso 

clínico de aborto ao 7º mês de gestação e o surgimento de várias complicações como 

consequência do mesmo. 

O caso clínico permitiu concluir que a realização de um diagnóstico e instituição de 

terapêutica permitiu prevenir o aparecimento de mais complicações clínicas em cascata, 

reduzindo o risco de mortalidade do animal. 

 

Palavras-chave: Aborto; retenção placentária; trauma do trato genital; endometrite/metrite, 

endotoxémia; laminite. 
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CASUÍSTICA 

SISTEMA  
Hospital Universitário de 

Liège 
Clínica Equicare 

Cardíaco   

Fibrilhação Atrial 1 - 

Dermatológico   

Carcinoma 2 - 

Dermatite - 1 

Dermatofitose - 1 

Hipersensibilidade - 1 

Laceração  9 5 

Queratoma 2 - 

Sarcoide 3 - 

Digestivo 
  

Cólica de etiologia 
desconhecida 

- 1 

Deslocamento do colon maior  5 - 

Impactação do cólon 3 3 

Impactação do ID 1 2 

Obstrução esofágica 3 - 

Prolapso retal 1 - 

Torção ceco 1 - 

Úlcera gástrica  3 1 

Volvo  2 - 

Salmonelose 3 - 

Linfático   

Linfangite - 1 

Musculosquelético   

Abcesso subsolar - 2 

Osteoartrite 2 4 

Deformidades flexoras 2 - 

Desmite do ligamento 
suspensor 

- 2 

Discospondilite 1 - 
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Fratura mandíbula 1 - 

Hérnia Umbilical 2 - 

Laceração TFDP 1 - 

Laminite 2 - 

Miopatia 6 - 

Miosite 2 - 

Osteíte da falange distal 1 - 

Osteocondrite/Osteocondrose 
dissecante 

3 - 

Periosteíte 1 - 

Pododermite crónica  3 - 

Sobrecana - 1 

Tendinite do TFDP - 1 

Tenossinovite 1 - 

Oftalmológico   

Celulite 1 - 

Distiquíase 1 - 

Exoftalmia 1 - 

Obstrução ducto nasolacrimal - 1 

Queratite 3 - 

Úlcera corneal 1 - 

Uveíte 1 - 

Respiratório   

Asma 1 5 

Pneumonia 1 3 

Gurma 2 1 

Urinário/Reprodutor   

Insuficiência renal 1 - 

Retenção Placentária - 1 

Outros   

Peritonite 1 - 
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Gráfico 1- Distribuição da Casuística durante o período de estágio no Hospital Universitário de Liège 

 

 

Gráfico 2- - Distribuição da Casuística durante o período de estágio na Clínica Equicare 

 

 

Gráfico 3- Distribuição da Casuística durante todo o estágio 

  

Hospital Universitário de Liège

Musculoesquelético 33% Digestivo 24% Dermatológico 20%

Oftalmológico 10% Outros 7% Respiratório 3%

Cardíaco 1% Neurológico 1% Urinário/Reprodutor 1%

Clínica Equicare

Musculoesquelético 27% Dermatologico 21% Respiratório 21%

Digestivo 19% Oftalmologico 3% Outros 3%

Urinário/Reprodutor 3% Linfático 3%

Total

Musculoesquelético 31% Digestivo 22% Dermatologico 20%

Respiratório 8% Oftalmologico 8% Outros 6%

Urinário/Reprodutor 2% Cardíaco 1% Neurológico 1%

Linfático 1%
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PROCEDIMENTOS 

PROCEDIMENTOS 
Hospital Universitário 

de Liège 

Clínica 

Equicare 

Administração de fármarcos 
  

Intravenoso várias ao dia várias ao dia 

Intramuscular várias ao dia várias ao dia 

Subcutâneo várias ao dia várias ao dia 

Oculares várias ao dia - 

Ecografia   

Abdominal vários 2 

Transretal vários 9 

Membros vários vários 

Torácica vários 1 

Globo ocular 1 - 

Radiografia   

Tórax vários - 

Abdómen vários - 

Cabeça - 3 

Membros vários vários 

Exame ato de compra - 12 

Anestesia   

Geral 46 6 

Sedação vários vários 

Local vários ao dia 14 

Procedimentos Oftalmológicos   

Oftalmoscopia 5 2 

Teste de shirmer 1 1 

Teste de fluoresceína 2 1 

Canulação e lavagem do canal nasolacrimal - 1 

Colocação de implantes de ciclosporina 1 - 



 vii 

Enucleação do olho 2 - 

Queratotomia 3 - 

Remoção de cílios 1 - 

Procedimentos Digestivos    

Entubação nasogástrica Vários 6 

Palpação transretal  14 

Bandagem abdominal vários - 

Abdominocentese 4 2 

Desobstrução esofágica 1 - 

Extração dente de lobo - 4 

Dentisteria 2 20 

Laparotomia 4 - 

Procedimentos respiratórios   

Traqueotomia 1 - 

Entubação nasotraqueal 32 - 

Endoscopia 5 - 

Procedimentos musculosqueléticos   

Pensos e ligaduras de membros vários 6 

Exame de claudicação vários 24 

Infiltração intra-articular - 7 

Artroscopia 3 - 

Procedimentos dermatológicos   

Eletroquimioterapia 4 - 

Remoção de massas 4 1 

Procedimentos urológicos/teriogeneológicos   

Recolha de urina por micção espontânea 1 1 

Castração química - 1 

Orquiectomia 5 6 

Vasectomia 1 - 

Lavagem uterina - 1 

Ovariectomia 1 - 



 viii 

Procedimentos gerais   

Recolha de sangue vários ao dia 4 

Realização de microhematócrito e leitura das 

proteínas totais 
vários ao dia - 

Colocação/mudança de sistema de soro vários - 

Colocação de cateter vários 9 

Eutanásia 2 1 

Vacinação - várias 

Desparasitação - várias 

Colocação de microchips - 12 

Elaboração de resenhos  - 8 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
AINEs  anti-inflamatórios não esteroides 

BID  duas vezes ao dia 

bpm  batidas por minuto 

DMSO  dimetilsufóxido 

EDTA  ácido etilenodiamino tetra-acético 

EHV  herpesvírus equino 

IL  interleucina 

IM  intramuscular 

IV   intravenoso 

LPS  lipopolissacarídeos 

mmHg  milímetro de mercúrio 

MMPs  metaloproteinases 

MyD88 fator de diferenciação mieloide 88 

NaCl  cloreto de sódio 

PCR  reação em cadeia da polimerase 

PGF2 prostaglandinas F2 

pH  potencial hidrogeniónico 

PO  per os (via oral) 

rpm  respiração por minuto 

SID  uma vez ao dia 

TFDP  tendão flexor digital profundo 

TNF-  fator de necrose tumoral 

UI  unidade internacional 
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INTRODUÇÃO 

Aborto por definição é morte fetal após os 40 dias de gestação e antes que o feto 

seja capaz de viver fora do útero, devido a problemas de origem materna, fetal e/ou 

ambiental (Moreira, 2015; Sena et al., 2016). 

A gestação é o período compreendido entre o dia da ovulação e o parto, cuja 

duração em éguas é de aproximadamente 330 a 345 dias, podendo, no entanto, existir 

uma grande variação entre indivíduos (dos Santos et al., 2019). 

O aborto é um problema frequente no que diz respeito à criação de equinos, sendo 

uma fonte de grandes prejuízos económicos e de frustração, não só para os proprietários 

dos animais, como também para os médicos veterinários que os acompanham.  

O prejuízo económico causado pela perda de gestação não se deve apenas ao 

investimento realizado para a conceção do poldro, o problema prende-se principalmente 

com as perdas associadas aos baixos índices de conceção na temporada seguinte, ao 

atraso da nova gestação como consequência da perda de gestação anterior, bem como 

todas as outras complicações clínicas que estão associadas ao aborto, como será 

abordado mais à frente (dos Santos et al.,2019; Prochno et al.,2018) 

Este tema tem sido alvo de várias revisões, o que é indicativo de que os médicos 

veterinários são confrontados constantemente com este problema, com o intuito de 

encontrar as causas, apresentar tratamentos eficazes, e sobretudo atuar de forma 

preventiva em possíveis ocorrências futuras (N. Moreira, 1992).  

Apenas com um conhecimento completo das causas de aborto e as suas 

complicações associadas é que o clínico poderá ajudar a reduzir perdas na produção, 

ajudar os proprietários a gerir expectativas e a compreender que as perdas ocorrem, 

inevitavelmente, a qualquer criador (N. Moreira, 1992). 
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CAUSAS DE ABORTO 

O aborto pode ser classificado consoante a causa, no entanto, numa parte 

significativa das vezes não é possível determinar a sua etiologia. Esta dificuldade de 

obtenção de um diagnóstico definitivo prende-se com a complexidade do tema, visto que 

pode ter por base um amplo leque de patologias, quer por invasão de microrganismos, 

quer por diversas outras condições não-infeciosas que envolvem a mãe, o feto e/ou a 

placenta (Moreira, 2015). 

A investigação da causa por detrás da perda de gestação é indispensável, uma vez 

que pode permitir a prevenção de ocorrências futuras e diminuir os prejuízos ao criador 

(Sena et al., 2016). 

De forma a aumentar as hipóteses de se obter um diagnóstico definitivo é 

importante recolher o máximo de informações possível. A formulação de uma anamnese 

detalhada (histórico reprodutivo da égua, programa vacinal, causas de stress, 

aparecimento de doenças, ...) é o primeiro passo a realizar, seguindo-se um exame clínico 

da égua direcionado particularmente para o aparelho reprodutivo, e por fim realizar uma 

inspeção cuidadosa do feto e da placenta, pois alguma alteração nestes últimos pode 

ajudar a direcionar o diagnóstico (Vicente & Ferraz, 2007). 

Para além da primeira inspeção realizada, é também essencial a recolha de material 

biológico não só da égua, como também do feto e da placenta e proceder ao seu envio 

para o laboratório, de forma a poder detetar o agente causal (Vicente & Ferraz, 2007). 

As causas do aborto podem ser divididas em dois grandes grupos, as de origem 

infeciosa e as de origem não infeciosa. 

 

• Origem Infeciosa 

A lista de agentes infeciosos capazes de causar aborto é extensa, e estes podem 

invadir o trato reprodutivo da égua quer por via hematogénica ou, mais frequentemente, 

por via ascendente pela vagina. A invasão do feto pode ainda ser feita de forma direta, pela 

veia umbilical, ou indireta, pelo líquido amniótico (Moreira, 2015). 

O aborto de origem infeciosa pode ser causado por bactérias, vírus, fungos e/ou 

protozoários.  
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a) Bactérias 

Os abortos provocados por infeções bacterianas podem ocorrer em várias fases da 

gestação, dependendo do agente que estiver envolvido. O microrganismo mais 

frequentemente encontrado é Streptococcus zooepidemicus. Para além deste, os outros 

agentes que também são apontados frequentemente como causa de aborto são 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Leptospira sp., Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, e por fim Taylorella equigenitalis que é o agente responsável pela 

metrite contagiosa dos equinos, patologia de declaração obrigatória (Prochno et al., 2018). 

Muitas destas bactérias fazem parte da flora normal do trato reprodutivo da fêmea, no 

entanto estes agentes ganham capacidade de se tornarem patogénicos, particularmente 

em animais que se encontram imunodeprimidos, causando infeções oportunistas por via 

transcervical que culminam em morte fetal (Juffo, 2016). 

O tratamento nestes casos passa pela administração de antibióticos de amplo 

espectro e anti-inflamatórios (Vicente & Ferraz, 2007). 

A prevenção destes abortos por causas bacterianas deve passar por assegurar que 

as estruturas anatómicas que funcionam como barreiras naturais contra as infeções 

ascendentes estejam integras (lábios vulvares, esfíncter do vestíbulo vaginal e cérvix), e 

caso se verifique comprometimento destas estruturas, devemos recorrer a cirurgias 

corretivas, como por exemplo vulvoplastias (Vicente & Ferraz, 2007). 

 

b) Vírus 

A principal causa vírica a provocar aborto numa fase inicial (a partir do 3º mês de 

gestação) é a artrite viral equina. Já no terço final da gestação os agentes mais comuns 

são o herpesvírus equino e o retrovírus da anemia infeciosa equina (Lavoie, 2020). 

O herpesvírus equino (EHV) é descrito como a mais importante causa de aborto de 

origem infeciosa, devido ao seu elevado impacto veterinário e económico, nomeadamente 

o EHV-1 e o EHV-4, sendo este último mais raro (Ali, Refat, Algabri, & Sobh, 2020). 

O EHV-1 é um vírus com tropismo para diferentes tecidos, causador de doença 

respiratória, doença neurológica, e aborto a partir do 7º mês de gestação (Stasiak et al., 

2015). A transmissão ocorre principalmente pela via respiratória, por contacto direto de 

fómites ou por contacto direto ou indireto com placentas, fluidos fetais e fetos infetados 

(Ley, 2004). Na fase de virémia, o vírus pode atravessar a barreira uteroplacentária e atingir 

o feto. Após a fase de virémia terminada, dá-se o aborto, e nessa altura a égua consegue 

eliminar o agente rapidamente, sendo que raramente a sua fertilidade fica afetada (Vicente 

& Ferraz, 2007). 
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Para diagnóstico é indispensável o envio de material biológico para laboratórios 

especializados. É aconselhável o envio de zaragatoas nasofaríngeas das éguas, recolha 

de órgãos fetais e de um grande pedaço de placenta para deteção do agente viral. Envio 

de soros pareados das éguas também são recomendados, no entanto são de pouca 

utilidade, uma vez que o aborto ocorre vários dias após a infeção, o que faz com que 

algumas éguas não apresentem títulos elevados de anticorpos contra o herpesvírus no 

momento do aborto (Zoetis, 2013). 

O método ideal de prevenção e controlo passa pela vacinação profilática das éguas 

gestantes ao 5º, 7º e 9º mês de gestação, no entanto alguns profissionais recomendam a 

vacinação adicional off-label, iniciando o protocolo aos 3 meses de gestação e finalizando 

aos 11 meses para conferir uma maior imunidade (Ley, 2004). A vacinação ajuda na 

diminuição de incidência e severidade dos sinais clínicos e na prevenção de disseminação 

da doença, no entanto, não é um método 100% eficaz ( Moreira, 2015). De forma a reforçar 

este plano preventivo devem ser implementados programas de isolamento entre as éguas 

gestantes e as éguas que abortaram. Deve ser realizado também a desinfeção do local e 

eliminação adequada do feto e dos restos placentários abortados (Sena et al., 2016; 

Vicente & Ferraz, 2007). 

 

c) Fungos 

Os abortos causados por fungos são esporádicos e ocorrem na segunda metade 

da gestação. Aspergillus fumigatus é o agente mais frequentemente isolado quando a 

causa do aborto é por agentes micóticos. Outros agentes também isolados são Mucor sp., 

Candida sp. e Histoplasma capsulatum (Lavoie, 2020; Marcolongo-Pereira et al., 2012; 

Moreira, 2015). A porta de entrada faz-se através do cérvix e por isso mesmo as lesões 

placentárias observadas localizam-se na região cervical, podendo estar restrita apenas a 

essa área (Juffo, 2016). 

 

d) Protozoários 

Os abortos provocados por protozoários são raros, no entanto há alguns agentes 

a ter mais atenção, tais como, Trypanosoma equiperdum, Theileria equi, Babesia caballi, 

Encephalitozoon cuniculi e Neospora sp. (C. S. Moreira, 2015). 

Nestes dados sobre maiores incidências de uns organismos em relação a outros, 

deve ter sempre presente que há variações inerentes à localização geográfica. 
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• Origem Não Infeciosa 

Os abortos de natureza não infeciosa correspondem a aproximadamente 85 a 95% 

dos abortos (Lavoie, 2020). 

Entre as várias patologias não infeciosas que podem provocar aborto, a gestação 

gemelar é considerada a causa mais relevante (Moreira, 2015). Há medida que a gestação 

avança, o contacto da placenta com o útero da égua diminui, resultando numa troca 

insuficiente de nutrientes entre a mãe e os fetos, culminando num aborto de fase avançada. 

Posto isto, devemos prevenir a ocorrência de gestações gemelares, através do seu 

diagnóstico precoce e eliminação de uma das vesículas por método de esmagamento 

manual ecoguiado (Vicente & Ferraz, 2007). 

Para além da gestação gemelar, existem diversas outras causas a provocar aborto 

não infecioso, tais como, problemas maternais, que incluem patologias uterinas, doença 

sistémica severa e deficiência de progesterona; problemas fetais, como anomalias 

cromossomais, malformações congénitas, apresentações anormais e neoplasias fetais 

congénitas; problemas da placenta como por exemplo necrose isquémica localizada da 

placenta, hidroalantóide e rutura da bolsa amniótica; problemas ambientais, 

nomeadamente stress materno, falhas nutricionais e fatores relacionados com o sémen. 

Por fim, problemas relacionados com o cordão umbilical são também das causas mais 

frequentes,  em que há um comprometimento vascular devido ao seu excessivo tamanho, 

aumentando a probabilidade de haver torção, estrangulamento ou aprisionamento em 

torno do feto (C. S. Moreira, 2015). 

 

COMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

Apesar da maioria das éguas recuperar após a introdução de um tratamento 

adequado, as complicações que a égua pode vir a desenvolver após o aborto, podem ter 

um impacto bastante significativo na fertilidade futura da égua, e também na sua 

sobrevivência. Por este motivo, vou abordar as possíveis complicações clínicas que podem 

surgir, como tratá-las e preveni-las. 

As possíveis complicações clínicas associadas ao aborto são a retenção 

placentária, trauma do trato genital, metrite/endometrite, endotoxémia, laminite e  

septicémia, sendo que estas podem levar a um comprometimento da fertilidade futura e do 

valor reprodutivo das éguas (Lavoie, 2020). 
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RETENÇÃO PLACENTÁRIA 

O parto nas éguas é dividido em 3 fases. A primeira destas é a fase de preparação, 

com duração entre 10 minutos a 5 horas e é caracterizada pelo início das contrações 

uterinas, que provocam um aumento da pressão das membranas fetais, o que induz a 

dilatação do cérvix, terminando com a rotura das mesmas. A segunda fase é a etapa em 

que ocorre a expulsão do feto, podendo durar entre 10 a 30 minutos, inicia-se com a 

libertação do líquido amniótico e termina com a saída do feto para o exterior. Por último, a 

terceira fase, é a altura em que se dá a expulsão da placenta e deve demorar entre 30 

minutos a 3 horas no máximo (Silva & Oliveira, 2015).  

A placenta equina é classificada como epiteliocorial, difusa e adecídua. O 

destacamento da placenta ocorre, pois durante a última fase do parto, as contrações 

uterinas continuam, o que contribui para a libertação da parede uterina. Para além das 

contrações, o peso que a membrana amniótica provoca sobre a membrana cório-alantóide 

pelo cordão umbilical, é o suficiente para causar a separação o destacamento da placenta 

(Silva, 2008). 

A retenção placentária é definida como a falha na expulsão de parte ou da totalidade 

das membranas fetais, mais de 3 horas após a expulsão do feto ( Santos et al., 2014). 

 

• Etiopatogenia 

A retenção placentária é uma das várias complicações que ocorre frequentemente 

após o aborto (Angrimani et al., 2011). O mecanismo através do qual ocorre a retenção 

ainda não é claro, no entanto, há várias hipóteses que podem explicar a ocorrência desta 

afeção, que depende também da causa por detrás do aborto.  

A diminuição de contratilidade parece estar sempre presente nesta situação. A 

inércia uterina pode dever-se a vários fatores, um deles é a baixa concentração de 

ocitocina. A ocitocina tem uma ação de aumento de contratilidade sobre o miométrio, em 

que a sua concentração se mantém baixa ao longo da gestação, aumentando quando a 

altura do parto está próxima (Angrimani et al., 2011). Posto isto, numa situação de aborto, 

é comum haver uma disfunção endócrina da égua e do feto a libertar ocitocina, bem como 

uma resposta inadequada do miométrio à mesma ( Silva, 2008). Para além da ocitocina, o 

cálcio é outro elemento essencial para a contração uterina, uma vez que há mecanismos 

que dependem dele para o controlo da contratilidade da musculatura lisa uterina ( Silva, 

2008). Este mineral aumenta no final da gestação, sendo um indicativo de maturidade fetal 

de que o feto está pronto para a vida no exterior. É evidente que no aborto este mineral 
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nunca se chega a elevar, uma vez que o feto abortado nunca chega a atingir maturidade 

fetal, o que aumenta a probabilidade de ocorrer retenção ( Silva & Oliveira, 2015). Estes 

dois elementos essenciais para a contração do útero estão intimamente relacionados, uma 

vez que a ocitocina desempenha um papel importante ao aumentar o cálcio intracelular 

livre através da mobilização de fontes de cálcio intra e extracelular (Silva, 2008). 

Para além disso, a separação completa da placenta não pode ocorrer até que as 

microvilosidades sejam libertadas das criptas maternas, e ao 7º mês de gestação, os 

microcotilédones estão presos com firmeza ao endométrio, logo, abortos que ocorram até 

ao 7º mês de gestação têm uma grande probabilidade de ter como complicação clínica a 

retenção placentária ( Silva, 2008). 

O edema da placenta pode ser outro fator responsável pela retenção, ou seja, os 

abortos, quer sejam de origem infeciosa ou não infeciosa, que promovam qualquer 

processo que cause tumefação das microvilosidades ou do endométrio, afetam a libertação 

das membranas fetais ( Silva, 2008). 

Outra hipótese são os abortos que têm como causa as infeções uterinas que podem 

induzir aderências no útero e atrasar a separação da placenta ( Silva, 2008). 

Assim, a retenção placentária ocorre primeiramente devido a uma inércia uterina ou 

a uma inflamação do útero ou da placenta, que culmina numa falha do destacamento das 

vilosidades fetais (Angrimani et al., 2011). 

  

• Diagnóstico 

O sinal clínico mais evidente da retenção placentária é a presença das membranas 

fetais pendentes na vulva (dos Santos et al., 2019). Contudo, por vezes, pode ocorrer a 

saída da maioria da placenta e apenas permanecerem pequenos pedaços no interior do 

útero, e por isso é essencial a observação da integridade da placenta expelida (Angrimani 

et al., 2011). Nestes casos, para além da inspeção visual, o diagnóstico pode ser realizado 

por palpação vaginal, em que pode ser possível sentir esses pedaços de anexos fetais em 

falta, ou através de exame ecográfico, em que podemos observar áreas hiperecóicas 

distintas dentro do lúmen uterino. Outra alternativa, é insuflar ou encher as membranas 

com água, de forma a verificar a presença de orifícios que possam indicar a permanência 

de algum tecido membranar no lúmen uterino ( Silva, 2008). 
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• Tratamento  

A retenção placentária é considerada uma situação de emergência, por isso a 

terapêutica deve ser agressiva, e instituída o mais rapidamente possível. O objetivo do 

tratamento é prevenir as sequelas e simultaneamente evitar perdas de eficiência 

reprodutiva da égua. 

O tratamento de eleição é a administração de ocitocina e deve ser iniciado antes 

das 3 horas após a expulsão do feto, sendo que há vários protocolos descritos que podem 

ser adotados (Lavoie, 2020). Administração de 10 a 20 UI de ocitocina, intramuscular ou 

intravenoso, podendo ser repetidas a cada 1 ou 2 horas, durante 12 a 18 horas no máximo. 

Outro protocolo que pode ser usado é a administração de 40 a 80 UI de ocitocina diluído 

em 1L de solução salina de Ringer Lactato, por via intravenosa, lentamente durante 30 a 

60 minutos. No caso dos animais demonstrarem desconforto devido a uma excessiva 

contração abdominal, a solução passa por reduzir a dose ou a frequência de administração 

(Orsini & Divers, 2014). 

Segundo Sevinga et al. (2002), para os casos refratários à ocitocina, a 

administração de Boroglocanato de cálcio intravenoso juntamente com a terapia de 

ocitocina, demonstrou uma resposta positiva em mais de metade das éguas, expulsando 

as membranas até duas horas após administração (Garbin, 2011; A. Silva, 2008). 

Outra opção poderá ser a administração de prostaglandinas, uma vez que esta 

hormona tem uma ação de contração uterina mais prolongada, no entanto, em animais 

com sinais de resposta inflamatória sistémica, há um aumento da produção de 

prostaglandinas endógenas, o que representa um risco de exacerbação do quadro clínico 

dos pacientes ( Santos et al., 2014). 

A remoção manual da placenta é uma técnica descrita por vários autores, no 

entanto esta é apenas recomendada nos casos em que o destacamento das membranas 

estiver num estado avançado, que ocorra de forma rápida e sem esforço. Esta técnica é 

controversa, uma vez que apresenta vários efeitos colaterais indesejáveis, sendo o mais 

frequente as hemorragias por tração forçada ( Santos et al., 2014). 

 Se nenhum destes protocolos acima referidos resultar, há ainda outra técnica que 

pode ser aplicada, denominada Técnica de Burns. Esta técnica baseia-se em depositar na 

cavidade cório-alantóide, apenas se esta estiver integra, cerca de 10 a 12L de solução 

salina ou solução de Ringer lactato, e ainda iodopovidona diluída nas soluções anteriores 

(Carvalho & Leal, 2017), encerrar o orifício de saída durante um breve período, de forma a 

que o líquido introduzido consiga distender as membranas fetais e o útero (Orsini & Divers, 

2014). A expansão do útero ativa os recetores de distensão, que induzem a libertação 

endógena de ocitocina, facilitando assim a libertação das microvilosidades do endométrio 
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(Lavoie, 2020). A expulsão da placenta ocorre normalmente dentro de 5 a 30 minutos (G. 

M. T. de A. Silva, 2008). 

Após a expulsão de todos os anexos fetais devem ser realizadas lavagens uterinas 

com grandes quantidades de solução de Ringer lactato ou Soro fisiológico, com o intuito 

de remover bactérias e resíduos do lúmen uterino, de forma a criar um ambiente menos 

favorável para o crescimento bacteriano ( Silva, 2008). Apesar dos benefícios evidentes 

das lavagens, a manipulação do órgão aumenta a circulação local e consequentemente 

aumenta a absorção de bactérias e toxinas para o sistema circulatório, podendo provocar 

a deterioração da condição clínica da égua ( Santos et al., 2014). Apesar das vantagens e 

desvantagens apresentadas, a ausência de limpeza e consequente multiplicação 

bacteriana no lúmen uterino é mais prejudicial do que o risco de aumento da circulação 

local por manipulação do órgão (Santos et al., 2014). É aconselhado que as soluções, luvas 

e sondas a introduzir na vagina da égua, sejam estéreis ou desinfetadas, de forma a não 

introduzir mais carga bacteriana no interior do útero (G. M. T. de A. Silva, 2008). 

A terapia com antibióticos e anti-inflamatórios deve ser iniciada quando a retenção 

se mantém para além das 6 horas, de forma preventiva, visto que este é o tempo 

necessário para que os efeitos secundários, como metrite, endotoxémia e consequente 

laminite, comecem a aparecer (Lavoie, 2020). A administração de antibióticos pode ser 

feita por via parenteral ou intrauterina. No que diz respeito aos antibióticos aplicados por 

via parenteral, o protocolo mais comum é a administração de Penicilina Procaína (22.000 

IU / kg), por via intramuscular, a cada 6 horas, combinada com Gentamicina (6,6 mg / kg), 

por via endovenosa, a cada 24 horas (Orsini & Divers, 2014). Esta medicação deve ser 

continuada por mais três dias após a expulsão das membranas (Silva, 2008). Os 

antibióticos intrauterinos devem ser aplicados após a drenagem dos fluidos das lavagens, 

e são geralmente usadas Tetraciclinas ou Penicilinas (Angrimani et al., 2011). Os anti-

inflamatórios utilizados devem ser anti-inflamatórios não esteroides (AINES), pois para 

além do seu efeito anti-inflamatório têm também um efeito antiendotóxico. O AINE mais 

utilizado é a flunixina meglumina (1,1 mg/kg), por via endovenosa, a cada 24 horas (Orsini 

& Divers, 2014). 

 

• Complicações  

A placenta que permanece retida começa a ficar necrosada, criando-se um 

ambiente favorável para o crescimento bacteriano, o que predispõem à ocorrência de 

metrites. A infeção provoca perda da integridade da parede uterina, tornando-se mais fina 

e friável, o que facilita a absorção de bactérias e toxinas bacterianas para circulação 
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sistémica, causando uma endotoxémia e consequentemente laminite devido às alterações 

vasculares periféricas que provoca. Este quadro infecioso, em caso de agravamento, pode 

mesmo causar uma septicémia do animal e levar à morte (dos Santos et al., 2019). 

Nas situações em que o diagnóstico de retenção placentária não é realizado, esta 

passa despercebida até que surjam estas complicações, e normalmente o animal 

apresenta-se com hipertermia, desidratação e apatia (Silva, 2008). 

 

TRAUMA DO TRATO GENITAL 

Os traumas do trato genital da égua são frequentemente documentados após 

aborto, quer por lesões provocadas durante a expulsão do feto, quer por um aumento da 

fragilidade da parede uterina devido a processos infeciosos e inflamatórios (Santos et al., 

2014). Por este motivo, após o aborto é importante realizar um exame ginecológico e com 

um espéculo observar todo o trato reprodutivo desde a vulva, vagina, cérvix até ao útero 

(Lavoie, 2020). 

As lesões mais comumente encontradas são as lacerações perineais e do cérvix, 

fístulas retovaginais, rotura e hemorragia uterina (Rodriguez et al., 2015). 

As lesões transmurais na parede uterina, para além de provocarem doença local do 

trato reprodutivo, podem também induzir a migração de bactérias e mediadores 

inflamatórios para cavidade abdominal, resultando em patologias mais generalizadas 

(Santos et al., 2014). 

O tratamento vai depender da profundidade e extensão das lesões, do tempo 

decorrido e do aparecimento de alterações sistémicas ( Santos et al., 2014). As lacerações 

mínimas que envolvem somente a mucosa dos órgãos cicatrizam sem que seja necessário 

haver intervenção cirúrgica, sendo tratadas apenas à base de antissépticos locais e 

pomadas emolientes (Dias, 2007). As lacerações mais profundas que envolvem toda a 

parede das estruturas do trato reprodutivo devem ser corrigidas cirurgicamente 

imediatamente após a sua ocorrência, no entanto, lacerações que tenham ocorrido há mais 

de 12 horas devem ser tratadas primeiramente como uma ferida aberta através de 

lavagens diárias com água e sabão, para que ocorra a diminuição do edema, da necrose 

e da contaminação dos tecidos, e só aproximadamente 4 semanas depois fazer a 

reparação cirúrgica (Dias, 2007; Rodriguez et al., 2015). A par da cirurgia deve ser também 

aplicada uma terapêutica com antibióticos, anti-inflamatórios e soro antitetânico (Rodriguez 

et al., 2015). Por último, é recomendado que as fístulas retovaginais sejam transformadas 

em lacerações totais e tratadas como tal, uma vez que, estas últimas são mais fáceis de 

corrigir cirurgicamente do que uma simples fístula (Dias, 2007). 
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Estes traumas do trato genital podem permitir o extravasamento de conteúdo 

uterino séptico para a cavidade abdominal, o que faz aumentar a contaminação abdominal, 

provocando uma peritonite (Santos et al., 2014). 

Perante suspeita de peritonite, deve ser feita a recolha de líquido peritoneal por 

meio de abdominocentese, sendo imperterível não só para obtenção de um diagnóstico, 

como também para a determinação do prognóstico e direcionamento da terapêutica. É 

importante ter em mente que o prognóstico desta patologia é sempre reservado, podendo 

mesmo culminar em morte do animal (Lavoie, 2020; Santos et al., 2014). 

O tratamento passa primeiro pela resolução da causa primária, de seguida deve ser 

feita a exploração e lavagem da cavidade abdominal, reposição das proteínas perdidas, e 

administração de fluidoterapia, antibióticos e anti-inflamatórios não esteroides (Lavoie, 

2020; Rodriguez et al., 2015). 

 

ENDOMETRITE/ METRITE  

A infeção e/ ou inflamação das várias camadas uterinas é considerada a principal 

causa de subfertilidade e infertilidade em éguas (Canisso et al., 2020). Por este motivo, 

esta afeção é responsável por grandes prejuízos económicos não só ao nível da 

reprodução como também pode trazer complicações mais graves, podendo inferir outras 

doenças sistémicas e levar mesmo à morte do animal (Camozzato, 2011; de Santana et 

al., 2019). 

A metrite é definida como uma inflamação severa de todas as camadas do útero, e 

por norma está associada ao aparecimento de sinais sistémicos de doença, tais como 

endotoxémia, septicémia e laminite (de Santana et al., 2019; Lavoie, 2020). Por outro lado, 

a endometrite distingue-se da metrite por provocar inflamação apenas da camada do 

endométrio, e por não estar associada à presença de quaisquer sinais sistémicos 

(Galhano, 2011). 

O aborto aumenta severamente o risco de metrite ou endometrite, pelo que é 

importante estar atento aos sinais durante esse período, de forma a intervir 

atempadamente para prevenir a sua ocorrência (Lavoie, 2020). 
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• Etiopatogenia 

A metrite/ endometrite é uma complicação com elevada probabilidade de ocorrer 

após o aborto, e para melhor entendimento desta patologia, é preciso ter em conta a sua 

etiologia multifatorial (Galhano, 2011). 

O aborto causado por agentes infeciosos, quer sejam bactérias, vírus ou fungos, 

aumentam a contaminação no interior do útero criando o ambiente ideal para o crescimento 

e desenvolvimento microbiano e como consequência induzem lesões inflamatórias nas 

camadas do útero (Galhano, 2011). Tal como foi abordado anteriormente, os diversos 

agentes infeciosos que provocam morte fetal durante a gestação são também os mais 

frequentemente encontrados no diagnóstico de metrite/endometrite, exemplo disso são as 

bactérias como Streptococcus sp., Pseudomonas sp., E. coli, Staphylococcus sp., vírus 

com tropismo para os tecidos uterinos como o EHV-1, EHV-4, e fungos como Aspergillus 

sp. e Candida sp. (Lavoie, 2020). Para além dos agentes infeciosos, as causas não 

infeciosas como a retenção placentária e os traumas do trato genital que ocorrem como 

complicação do aborto, são também fatores de risco para a ocorrência de 

metrite/endometrite, uma vez que servem de veículo para a entrada de microrganismos no 

útero (Garbin, 2011). 

Para que a contaminação progrida para uma inflamação das paredes do útero, não 

basta a presença de microrganismos, é necessário que ocorra adesão à mucosa, 

colonização e penetração no epitélio, sendo que para que isso aconteça os agentes têm 

de ser capazes de resistir aos ataques do sistema imunitário do hospedeiro (Galhano, 

2011). A maioria das bactérias e fungos consegue fazê-lo pois tem a capacidade de 

produzir biofilme, que é definido com um agregado de complexos de microrganismos e as 

suas secreções, funcionando como uma barreira para escapar à resposta do sistema 

imune do animal e à penetração de agentes antimicrobianos (Canisso et al., 2020). 

A manifestação clínica da doença não se deve exclusivamente à presença de 

microrganismos e a sua capacidade de produzir biofilme, pois tal facto só depende do 

estado imunitário do animal, que envolve mecanismos de defesa físicos, celulares e 

humorais (Galhano, 2011). Éguas imunocompetentes são capazes de eliminar a 

contaminação bacteriana pouco tempo após a infeção, através da ação dos neutrófilos 

polimorfonucleados em fagocitarem e eliminarem as bactérias, seguida da ação dos 

macrófagos em inativar a ação das endotoxinas produzidas pelas bactérias. As 

endotoxinas quando libertadas atuam sobre o miométrio reduzindo a sua atividade contrátil, 

mas quando inibidas pelos macrófagos o útero mantém a sua atividade normal e eliminam 

de forma eficaz todo o conteúdo intraluminal (Camozzato, 2011). No entanto, algumas 

éguas não são tão eficazes no combate à infeção devido a uma quebra das defesas do 
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sistema imunitário, que compromete a capacidade de contratilidade do útero na eliminação 

dos detritos no seu interior, resultando num acumulo de fluídos intrauterinos e excesso de 

neutrófilos polimorfonucleados, pelo que estes animais se apresentam com uma neutrofilia 

persistente e libertação excessiva de citoquinas pró-inflamatórias como consequência do 

acumulo excessivo de exsudado, culminando numa endometrite que rapidamente progride 

para as camadas mais profundas, provocando uma metrite (Lavoie, 2020). Todos estes 

componentes são tóxicos, não só para a égua, como também para um futuro embrião, e 

por isso mesmo esta é uma das principais patologias a causar infertilidade em éguas 

(Canisso et al., 2020). 

Portanto, o motivo desta patologia ser considerada de etiologia multifatorial prende-

se com o facto de o aparecimento de doença depender da presença de agentes infeciosos, 

associado à capacidade de sobrevivência dos microrganismos e à incompetência do 

sistema imunológico do animal. 

 

• Sinais clínicos 

A metrite/ endometrite é caracterizada pela acumulação de líquido intrauterino, 

presença de corrimento vaginal, lábios vulvares e parede uterina edemaciadas (Garbin, 

2011). 

Relativamente ao corrimento vaginal, geralmente a metrite apresenta um 

corrimento vermelho-acastanhado fétido, enquanto que a endometrite apresenta um 

corrimento purulento ou mucopurulento (Galhano, 2011).  

A metrite é, regra geral, acompanhada de sinais sistémicos, tais como, hipertermia, 

pulso aumentado, frequência respiratória elevada, mucosas congestionadas, depressão, 

desconforto abdominal e anorexia (Lavoie, 2020). A endometrite não é acompanhada de 

sinais sistémicos, e nos casos de endometrite subclínica, que não apresentam qualquer 

tipo de alterações ao exame clínico, as primeiras queixas dos proprietários são usualmente 

relativas ao histórico reprodutivo da égua, de infertilidade ou morte embrionária 

(Camozzato, 2011). 

 

• Diagnóstico 

O diagnóstico da metrite/ endometrite baseia-se essencialmente na história e na 

observação de sinais clínicos aquando da inspeção do animal, contudo para confirmação 

de um diagnóstico definitivo é necessário a realização de outros meios de diagnóstico 

(Galhano, 2011). 



 14 

A palpação retal é o meio mais utilizado após a deteção de alguma afeção ao nível 

do trato reprodutivo, permitindo avaliar a tonicidade uterina e a presença de conteúdo 

intrauterino, porém tem pouco valor diagnóstico quando usada isoladamente, devendo ser 

associada a outros meios de diagnóstico (Galhano, 2011). 

A vaginoscopia é uma técnica simples, rápida e a que melhor determina a presença 

de infeção uterina, apesar de não ser confirmativa. O procedimento consiste na introdução 

de um espéculo na vagina da égua após limpeza cuidadosa da região perineal, seguida da 

observação de alterações da cor da mucosa, da presença de lacerações e exsudados 

(Camozzato, 2011). 

Para confirmação do diagnóstico é indispensável a recolha de amostras de material 

uterino que podem ser obtidas através de zaragatoas, escovas ginecológicas ou lavagens 

uterinas de baixo volume para realização de citologia endometrial ou cultura uterina 

(Canisso et al., 2020).  

A citologia endometrial é uma técnica bastante útil devido ao seu baixo custo, fácil 

concretização e rápida obtenção de resultados, permitindo detetar a presença de 

neutrófilos polimorfonucleares que indicam a existência de inflamação da parede uterina, 

contudo não identificam o agente causal e por isso devem ser colhidas e interpretadas em 

simultâneo com a cultura uterina (Camozzato, 2011). 

A amostra para cultura uterina deve ser colhida antes de qualquer procedimento 

para evitar contaminação iatrogénica (Canisso et al., 2020). Esta técnica permite o 

isolamento do agente bacteriano ou fúngico e posterior realização de testes de 

sensibilidade aos antimicrobianos com objetivo de direcionar o tratamento, porém a cultura 

só tem significado clínico quando associada à citologia e/ou biópsia, uma vez que os 

agentes patogénicos podem ser encontrados em úteros saudáveis (Camozzato, 2011). 

A biopsia uterina é considerada o gold standard de confirmação de diagnóstico, 

permitindo identificar uma infeção aguda ou crónica, e o grau de degeneração endometrial, 

através da observação histológica da distribuição glandular, presença de células 

inflamatórias, lacunas linfáticas e fibrose (Canisso et al., 2020). É o único método que 

permite o prognóstico do futuro reprodutivo da égua, apesar de ser altamente invasivo, 

moroso e caro (Galhano, 2011). 

Por fim, a ecografia é útil para examinar o sistema reprodutivo da égua, permitindo 

avaliar a presença de conteúdo intrauterino, as paredes uterinas, e presença de 

membranas fetais retidas ou gás (Galhano, 2011). 
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• Tratamento 

O tratamento a implementar depende da natureza e extensão do processo, do 

agente causal e do comprometimento degenerativo das paredes do útero, tendo como 

objetivo a redução dos sinais clínicos, redução da mortalidade nos casos mais severos e 

prevenção de futuras complicações reprodutivas (Camozzato, 2011). 

A base do tratamento da metrite e endometrite é a administração de antibióticos, 

anti-inflamatórios, agentes uterotónicos e lavagens uterinas (Canisso et al., 2020). 

As lavagens uterinas são essenciais para reduzir a contaminação intrauterina, uma 

vez que permite a remoção de detritos, de células inflamatórias e do material do biofilme 

bacteriano, de forma a que o tratamento antimicrobiano seja mais eficaz (Lavoie, 2020). O 

volume e a frequência das lavagens dependem da gravidade da doença, no entanto está 

descrito que para que uma limpeza seja eficaz o volume administrado não deve ser inferior 

a 3 a 5 litros por dia (Camozzato, 2011). Soluções como Ringer lactato e solução salina a 

0,9% são as mais usadas, podendo ser enriquecidas com soluções antissépticas, como a 

iodopovidona, ácido acético e peróxido de hidrogénio de forma a tornar o ambiente 

intrauterino pouco favorável para o crescimento microbiano (Canisso et al., 2020). Novos 

métodos de tratamento incluem agentes mucolíticos (N-acetilcisteína e DMSO), agentes 

quelantes tamponados (Tris-EDTA) e peptídeos antimicrobianos (Ceragyn), que são 

difundidos nas soluções de lavagem, em situações de resistência aos antibióticos, uma vez 

que são mais eficazes na dissolução do biofilme, expondo os microrganismos à ação dos 

antimicrobianos (Ferris, 2016). A lavagem deve ser suspensa assim que o líquido retornar 

limpo e translucido (Camozzato, 2011). 

O uso de antibióticos sistémicos é prática comum quando os animais exibem sinais 

sistémicos de doença ou de forma a prevenir o seu aparecimento. A sua escolha deve 

basear-se nos resultados da cultura e dos testes de sensibilidades aos antibióticos, porém 

um atraso no tratamento pode ter graves consequências clínicas, e por isso a terapêutica 

deve ser iniciada imediatamente com antibióticos de largo espetro, alterando a terapêutica 

após receção dos resultados caso seja necessário (Scoggin, 2016). Os antimicrobianos 

mais comummente utilizados são os -lactâmicos, principalmente a penicilina e o ceftiofur, 

e aminoglicosídeos, como a gentamicina e a amicacina (Canisso et al., 2020). A infusão de 

antibióticos intrauterinos é por um lado recomendada, uma vez que tem várias vantagens 

como a distribuição equitativa por todas as camadas uterinas, absorção sistémica limitada 

e alta atividade anti-bacteriana localmente, por outro lado apresenta a desvantagem de 

provocar irritação do endométrio induzindo uma endometrite não infeciosa (Galhano, 

2011). De forma a prevenir esta desvantagem, os antibióticos intrauterinos devem ser 
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previamente preparados, sendo tamponados ou diluídos antes da sua infusão no útero 

(Lavoie, 2020). 

A presença de fungos implica a administração de antifúngicos, tais como a nistatina, 

o clotrimazol ou anfotericina B, dependendo do fungo presente e da sua sensibilidade. Os 

antifúngicos devem ser diluídos em soluções de ringer lactato ou soluções salinas, e de 

seguida administrando por infusão intrauterina (Lavoie, 2020). 

O uso de anti-inflamatórios, em doses antiendotóxicas também é aconselhado, de 

forma a prevenir o surgimento de outras complicações. A flunixina meglumina é o anti-

inflamatório mais usado devido à sua potente ação antiendotóxica (Lavoie, 2020). 

Por fim, após a realização de lavagens uterinas é recomendada a utilização de 

agentes uterotónicos, de forma a evacuar o líquido intrauterino acumulado através da 

estimulação de contrações do miométrio (Canisso et al., 2020). No caso de terem sido 

administrados antibióticos intrauterinos, estas drogas uterotónicas devem ser 

administradas apenas 8 a 12 horas mais tarde, para que não interfira com a ação dos 

antibióticos (Lavoie, 2020). A ocitocina é o agente uterotónico mais frequentemente 

utilizado para promover as contrações uterinas, contudo a sua ação é de curta duração 

sendo necessário a administração de doses repetidas. Como alternativa pode ser usada a 

carbetocina, um análogo sintético da ocitocina, uma vez que tem um tempo de semi-vida 

2,5 vezes superior, o que torna possível espaçar a frequência de administração, que 

poderá ser vantajoso no caso de o acesso à égua ser limitado (Scoggin, 2016). Éguas que 

sejam refratárias ao tratamento com ocitocina e carbetocina, pode ainda ser utilizado o 

cloprostenol, um análogo da PGF2, que induz contrações uterinas de ação muito mais 

longa, porém apresenta a desvantagem de poder provocar sinais semelhantes a cólica nas 

éguas onde é administrado (Canisso et al., 2020). 

 

ENDOTOXÉMIA 

A endotoxémia, no contexto das complicações associadas ao aborto, surge como 

sequela de uma endometrite ou metrite (Garbin, 2011). 

 

• Fisiopatologia 

As endotoxinas ou LPS são toxinas aderidas à porção lipídica da camada externa 

das membranas celulares das bactérias gram-negativas, e são libertadas quando ocorre 

replicação bacteriana rápida ou lise destas bactérias (Peiró & Valadão, 2002). Como 
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consequência da metrite/endometrite, as paredes tornam-se finas e friáveis, o que se 

traduz num aumento da permeabilidade da parede uterina, facilitando a passagem dos LPS 

para a circulação sistémica (Santos et al., 2014). Uma vez na corrente sanguínea, os LPS 

ligam-se aos componentes do sangue e aos recetores de membrana das células 

inflamatórias, provocando a ativação da via pró-inflamatória mediada pela proteína MyD88, 

que gera uma cascata de eventos que amplificam e potenciam os processos inflamatórios, 

conduzindo ao desenvolvimento de uma endotoxémia (Lavoie, 2020; Peiró & Valadão, 

2002). A ativação desta via induz a produção e libertação excessiva de citoquinas 

inflamatórias, como o TNF-, IL-1 e IL-6, bem como produção de prostaglandinas e 

radicais livres de oxigénio, e promovem a ativação do fator tecidular, que por sua vez ativa 

a cascata da coagulação (Lavoie, 2020). Os principais efeitos causados por estes 

mediadores inflamatórios são as lesões endoteliais, alterações hemodinâmicas, ativação 

excessiva de neutrófilos, coagulopatias, choque e falência de órgãos (colapso 

cardiovascular, insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, hipertensão pulmonar, 

lesões do trato gastrointestinal) (Peiró & Valadão, 2002). 

Numa fase inicial da doença, os animais apresentam-se com febre, depressão, 

taquicardia e taquipneia, membranas mucosas pálidas e pulso periférico forte. No entanto, 

com o decorrer do tempo aumenta o comprometimento do fluxo sanguíneo, verificando-se 

sinais de insuficiência circulatória, tais como hipotensão, desidratação, membranas 

mucosas congestivas, tempo de repleção capilar aumentado, pulso periférico fraco, 

extremidades frias, hemorragias petequiais, edemas periféricos, laminite e morte (Peiró & 

Valadão, 2002). 

 

• Diagnóstico 

O diagnóstico baseia-se na identificação de uma patologia primária e a presença 

de sinais clínicos de endotoxémia em combinação com testes de diagnóstico laboratoriais. 

Numa fase inicial, o hemograma apresenta uma hiperproteinémia e uma leucopenia 

consequente de uma neutropenia, e mais tarde, uma leucocitose neutrofílica com desvio à 

esquerda devido à estimulação da medula óssea em libertar neutrófilos para a corrente 

sanguínea (Peiró & Valadão, 2002). 

As análises bioquímicas podem identificar um aumento das enzimas hepáticas e da 

bilirrubina por lesão hepática, bem como azotémia devido a uma hipovolémia que 

compromete a chegada de fluxo sanguíneo aos rins (Lavoie, 2020). 
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Outros testes que poderão ser realizados são o perfil de coagulação, que 

geralmente se encontra alterado, e análises de gasometria que indicam hipoxemia e uma 

consequente acidose metabólica (Lavoie, 2020). 

 

• Tratamento  

O objetivo do tratamento da endotoxémia é travar a cascata de eventos 

inflamatórios e para isso é imperial atuar na prevenção da doença. Para controlo dos 

processos inflamatórios, a terapêutica passa pela realização de fluidoterapia, 

administração de antibióticos e anti-inflamatórios, bem como a realização de tratamentos 

dirigidos no aparecimento de possíveis complicações. Portanto, é importante reconhecer 

atempadamente um animal com sinais de endotoxémia para atuar na prevenção, de forma 

a aumentar a probabilidade de sucesso do tratamento e assim reduzir o risco de 

mortalidade (Peiró & Valadão, 2002). 

A fluidoterapia é a primeira terapêutica a considerar nos animais com sinais de 

choque endotoxémico, para repor o volume sanguíneo circulante. Esta deve ser iniciada 

com soluções salinas hipertónicas pois têm a capacidade de expandir rapidamente o 

volume sanguíneo, seguida de soluções coloidais que conseguem reter os fluidos no 

espaço vascular (Lavoie, 2020). 

Agentes inotrópicos como a dobutamina têm a capacidade de aumentar 

rapidamente a pressão arterial sistémica, pelo que devem ser administrados nos casos em 

que a pressão arterial se encontra abaixo de 60 mmHg (Lavoie, 2020). 

Animais com sinais de hipoxia e consequentemente acidose metabólica, devem ser 

submetidos a terapia com oxigénio e administração de fluidos suplementados com 

bicarbonato de sódio, uma vez que este tem a função de neutralizar e tamponar o pH do 

sangue (Lavoie, 2020). 

A antibioterapia deve ser iniciada assim que a patologia é identificada, com 

antibióticos de largo espetro, sendo os mais recomendados os aminoglicosídeos e os -

lactâmicos, uma vez que durante a sua ação fazem com que a libertação dos LPS das 

bactérias seja mínima (Lavoie, 2020). A polimixina B é outro antimicrobiano que pode ser 

administrado, devido à sua ação quelante à porção lipídica A dos LPS, removendo-os da 

circulação, quebrando assim o desenvolvimento da cascata pró-inflamatória (5000 

unidades / kg IV durante 30 min) (Kelmer, 2009). 

O anti-inflamatório de eleição é a flunixina meglumina, podendo ser administrada 

na sua dose mais baixa (0,25 mg / kg), uma vez que esta dose mantém a eficácia da função 
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antiendotóxica, ao mesmo tempo que reduz os efeitos seus adversos (Moore & 

Vandenplas, 2014). 

LAMINITE 

A laminite surge como complicação do aparecimento de patologias como retenção 

placentária e metrite/endometrite e consequente endotoxémia (Garbin, 2011). A 

endotoxémia constitui um fator de risco elevado para o desenvolvimento de laminite, uma 

vez que as lâminas digitais são o principal alvo em cavalos com processos inflamatórios 

sistémicos (Pinheiro, 2017).  

Esta é uma patologia de etiologia complexa que envolve uma sequência de 

processos relacionados entre si, conduzindo à degradação do aparelho de fixação da 

falange distal ao casco (Lavoie, 2020). 

 

• Fisiopatologia 

No seguimento do tópico abordado anteriormente, nos animais diagnosticados com 

endotoxémia, desenrolam-se uma série de efeitos que são altamente sugestivos de induzir 

laminite, seguindo várias teorias em relação à fisiopatologia da doença (Parsons, Orsini, 

Krafty, Capewell, & Boston, 2007). 

A teoria vascular explica que numa fase inicial, a presença de toxinas na circulação 

sanguínea provoca vasodilatação, sendo que este aumento da irrigação sanguínea nos 

vasos periféricos vai contribuir para a fragilização das lâminas interdigitais (Laskoski et al., 

2016). Contudo, com o avançar da doença, ocorre uma libertação descontrolada de 

citoquinas inflamatórias que provocam vasoconstrição na circulação periférica, causando 

um aumento da pressão hidrostática capilar promovendo a saída de fluídos para o espaço 

envolvente, o que resulta no aparecimento de edema das extremidades. A acumulação de 

líquido no espaço extravascular comprime a circulação dos tecidos resultando em 

isquémia, sendo que o prolongamento desta condição leva ao desenvolvimento de necrose 

das lâminas, culminando na s das mesmas (Organnact, 2014). 

A teoria inflamatória compreende dois eventos. Por um lado, as endotoxinas ativam 

a cascata da coagulação através da ativação do fator tecidular, que resulta em agregação 

plaquetária e adesão ao endotélio, provocando uma diminuição do fluxo sanguíneo no 

tecido laminar do casco, seguido de isquémia e por fim necrose. Por outro lado, a libertação 

de citoquinas inflamatórias por ação das toxinas, induz a ativação e migração dos 
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neutrófilos para os vasos das laminas resultando lesões no tecido do casco (Organnact, 

2014). 

Outra teoria é a teoria enzimática, que diz que as endotoxinas juntamente com as 

citoquinas inflamatórias induzem a libertação descontrolada de mediadores enzimáticos, 

nomeadamente metaloproteinases (MMPs). As MMPs têm a capacidade de degradar os 

componentes da membrana basal entre a parede do casco e a falange distal originando 

separação das células epidérmicas basais (Santos, 2013). 

A ocorrência destes eventos, dependendo da duração e severidade, levam ao 

aparecimento de uma patologia mais ou menos grave (Organnact, 2014). 

 

• Sinais clínicos 

A laminite pode ser dividida em 3 fases, consoante a sua evolução clínica. 

A fase de desenvolvimento caracteriza-se por uma laminite subclínica, uma vez que 

a lesão laminar provocada pela existência de uma doença primária ou um processo 

inflamatório ativo ocorre antes do aparecimento de sinais clínicos (Organnact, 2014). 

A fase aguda inicia-se com o aparecimento de sinais clínicos, tais como, pulso 

digital forte, temperatura do casco aumentada, edema do membro distal e presença de dor 

ligeira a severa. Os sinais de dor que podem ser observados são claudicação que pode ir 

de ligeira a relutância em movimentar-se, adoção de uma postura estacada característica 

com os membros anteriores estendidos para a frente e os posteriores debaixo do corpo, 

podendo ainda, nos casos mais severos, o animal permanecer em decúbito (Lavoie, 2020). 

A fase crónica inicia-se cerca de 72 horas após o aparecimento da laminite clínica 

ou quando existe evidência radiográfica de rotação ou afundamento da 3ª falange 

(Organnact, 2014). Nesta fase, para além dos sinais observados na fase aguda, também 

podem ser observados sinais como taquicardia e hipertensão persistentes, separação da 

faixa coronária, presença de anéis de crescimento do casco desiguais, e no exame da sola 

é possível observar uma sola convexa, hematoma da sola por penetração da 3ª falange e 

abcessos subsolares, sendo que nos casos mais graves podem mesmo vir a perder o 

casco (Santos, 2013). 

 

• Tratamento  

Após o começo do tratamento contra a endotoxémia, é preciso iniciar rapidamente 

um tratamento dirigido para a laminite, com o objetivo de travar a evolução da doença, 
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através da redução da dor, melhora da hemodinâmica capilar, prevenção do aparecimento 

de lesões permanentes, bem como de qualquer movimento da 3ª falange (Busch, 2009). 

O uso de AINEs ajuda na redução da inflamação, do edema e principalmente a 

quebrar o ciclo de dor. A fenilbutazona é o anti-inflamatório mais frequentemente utilizado, 

pois tende a fornecer uma analgesia muito superior à flunixina meglumina (4,4 mg/kg a 

cada 12 horas). O DMSO também é recomendado por alguns autores devido à sua função 

anti-inflamatória e de captador de radicais livres. Este pode ser administrado diluído numa 

solução salina por via intravenosa durante 2 a 3 dias (0,1 a 1g/ kg a cada 8 ou 12 horas) 

ou aplicado topicamente na banda coronária (Busch, 2009). 

A crioterapia é descrita como o mecanismo mais importante para limitar a gravidade 

das lesões, se aplicada durante a fase de desenvolvimento, pois tem a capacidade de 

inativar as MMPs e promover a analgesia do casco. Os membros distais devem ser 

cobertos de gelo, de forma contínua durante toda a fase de desenvolvimento (Ben et al., 

2019). 

Os agentes vasodilatadores poderão ser utilizados em simultâneo com a 

crioterapia, de forma a contrariar a vasoconstrição provocada, pois poderá diminuir o aporte 

sanguíneo às extremidades distais. A acepromazina é o fármaco mais utilizado devido à 

sua ação vasodilatadora, que por sua vez melhora a perfusão sanguínea da circulação 

periférica (0,02 a 0,04mg/ kg IV ou IM a cada 6 horas) (Ben et al., 2019). 

Os anticoagulantes, como o ácido acetilsalicílico, também fazem parte do 

tratamento da laminite, pois inibem a formação de agregado plaquetários e de plaquetas-

neutrófilos (10 a 20mg/ kg PO a cada 48 horas) (Busch, 2009). 

 Para além do tratamento médico, é também importante a redução das forças 

mecânicas através da aparação do casco e ferração corretiva. O objetivo destas técnicas 

é tentar restabelecer a posição anatómica normal da 3ª falange, aparando gradualmente 

as pinças e elevando ligeiramente os talões. Estas alterações permitem a redistribuição 

das forças no casco e a redução da tensão do TFDP, bem como uma melhora de perfusão 

sanguínea das lâminas dorsais devido ao alívio de pressão da pinça (Lavoie, 2020). 

 

• Prognóstico  

O prognóstico varia de favorável a reservado, dependendo da fase em que se 

encontra, da sintomatologia que o animal apresenta e da estabilidade e grau de rotação da 

falange distal. A rapidez e eficácia do diagnóstico e do tratamento também vão determinar 

o prognóstico da doença (C. A. dos Santos, 2013). 
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CASO CLÍNICO 

No dia 30 de Novembro de 2020, foi atendida no âmbito de ambulatório, uma égua, 

12 anos, gestante de 7 meses, que sofreu um aborto. 

O primeiro passo foi recolher a história pregressa. A égua teve gestações anteriores 

levadas a termo sem qualquer complicação, a gestação foi concebida por inseminação 

artificial, realizou-se uma ecografia de confirmação de gestação aos 45 dias e até ao 

momento não apresentava nenhuma anomalia, e fez a primeira vacina contra o EHV-1 aos 

5 meses de gestação. O proprietário afirma que não houve nenhuma alteração na rotina e 

na alimentação do animal. 

Ao exame físico o animal apresentava uma temperatura retal de 37,5ºC, frequência 

cardíaca e frequência respiratória dentro dos valores normais, pulso digital e temperatura 

do casco normais e sons intestinais normais. Durante a palpação retal verificou-se que o 

útero se encontrava aumentado com a presença de grandes quantidades de líquido no seu 

interior. À palpação vaginal apenas se verificou uma grande quantidade de líquido 

intrauterino. O feto expulso e a placenta foram sujeitos a um exame visual e aparentemente 

encontravam-se normais. 

A principal suspeita da causa do aborto incidia sobre um agente contagioso que 

provocasse aborto no terço final da gestação, isto pelo facto deste aborto ter ocorrido numa 

fase avançada da gestação e pela ocorrência de outros abortos tardios nas proximidades, 

o principal diagnóstico diferencial foi EHV-1. Para diagnóstico de EHV-1 foi colhida uma 

amostra de sangue para titulação de anticorpos e realizada uma zaragatoa nasal para 

realização de PCR. 

O tratamento foi instituído rapidamente, iniciando-se com lavagens uterinas com 

soluções estéreis de NaCl a 0,9% (Figura 5). Inicialmente o líquido retornou sanguinolento 

com detritos purulentos e pequenos restos de placenta (Figura 1), tendo sido necessário 

11 litros até que os fluídos retornassem límpidos. Após a lavagem foi introduzida uma 

bisnaga unidose de Rifaximina via intrauterina (Fatroximin), seguida de administração de 

1 ml de ocitocina intramuscular. A terapia com antibióticos foi iniciada com uma dose de 1 

mg/kg de cefquinoma pela via intramuscular SID, juntamente com uma dose de 6,6mg/kg 

de gentamicina pela via intravenosa SID. O anti-inflamatório usado foi a flunixina 

meglumina na dose de 1,1mg/kg, via intravenosa, a cada 24 horas. 

 

Dia 2: 

No dia seguinte, durante a realização do exame físico observou-se que a égua 

apresentava uma temperatura retal de 38,6ºC, frequência cardíaca de 48 bpm, frequência 

respiratória de 20 rpm, membranas mucosas congestivas, pulso digital e temperatura do 
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casco estavam normais. À palpação retal o tamanho e tonicidade uterina manteve-se igual 

ao dia anterior. Durante a palpação vaginal detetou-se um grande pedaço de placenta que 

tinha ficado retido, tendo sido removido apenas efetuando uma ligeira pressão manual.  

Durante a lavagem uterina, o primeiro litro retornou ainda bastante sanguinolento, 

com muitos detritos purulentos e de placenta (Figura 2). Para além do tratamento instituído 

no dia anterior, iniciou-se também crioterapia de forma continua (Figura 4) e administrou-

se uma dose de 20 mg/kg de ácido acetilsalicílico na ração uma vez ao dia. 

 

Dia 3: 

Ao 3º dia, o exame clínico estava completamente normal e à palpação retal o útero 

tinha diminuído de tamanho por redução da quantidade de fluidos intrauterino. 

Na lavagem uterina, o primeiro litro retornou menos sanguinolento e com menos 

detritos do que nos dias anteriores, tendo sido necessário apenas 3 litros até o fluido 

retornar limpo (Figura 3).  

O restante tratamento manteve-se igual, à exceção da flunixina meglumina, em que 

a sua dose foi reduzida para metade (0,5 mg/ kg). 

 

Continuação do tratamento: 

A antibioterapia com cefquinoma e gentamicina foi substituída por trimetoprim-

sulfametoxazol na dose de 30 mg/ kg, administrado por via oral BID durante dois dias. A 

administração de flunixina meglumina na dose mais baixa foi continuada durante mais dois 

dias. O ácido acetilsalicílico foi administrado durante mais 5 dias e a crioterapia manteve-

se por mais um dia. 

 

Resultados: 

Na zaragatoa nasal não foi detetada a presença do EHV-1, assim como na amostra 

de sangue não se verificou um aumento do título de anticorpos, logo não foi obtido o 

diagnóstico da causa do aborto. 

Ao fim de 5 dias a égua apresentava-se clinicamente recuperada na totalidade. 
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DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO 

 Tal como o que está descrito na bibliografia, a égua desenvolveu complicações 

clínicas associadas ao aborto, como, retenção parcial da placenta, inflamação uterina 

(corrimento sanguinolento com pús), bem como sinais de endotoxémia (febre, taquicardia 

e membranas mucosas congestivas) (Lavoie, 2020). 

 No primeiro dia, o pedaço de placenta que se encontrava retido não foi detetado, 

uma vez que este ainda se encontrava muito aderido à parede uterina. A retenção 

placentária provocou a deterioração do estado clínico do animal, originando o 

aparecimento de sinais de endotoxémia no segundo dia após o aborto. De forma a prevenir 

esta situação, o exame visual da placenta deveria ter sido mais cuidado, a técnica de 

insuflação da placenta com água poderia ter sido utilizada para verificar a presença de 

orifícios, e a realização de exames ecográficos teria sido útil para detetar a presença de 

resquícios de placenta (Silva, 2008). 

A colheita de sangue, como está descrito na bibliografia, é de pouca utilidade, uma 

vez que o aborto ocorre vários dias após infeção, pelo que na sua maioria, as éguas não 

apresentam títulos elevados de anticorpos contra o EHV-1. Para além da zaragatoa nasal, 

também deveriam ter sido colhidas amostras de placenta e dos órgãos fetais (Zoetis, 2013). 

De forma a descartar outras causas de aborto, quer bacterianas quer fúngicas, também 

deveriam ter sido colhidas amostra uterinas para isolar os agentes a partir de culturas 

uterinas (Camozzato, 2011). 

Para prevenção de abortos por EHV-1 foi administrada a primeira vacina aos 5 

meses de gestação como está descrita na bula, no entanto a realização da vacina off-label 

aos 3 meses de gestação é recomendada por alguns autores para conferir uma maior 

proteção (Ley, 2004). 

 Relativamente ao tratamento, as lavagens uterinas estão indicadas em patologias 

como retenção placentária e metrite/ endometrite com o objetivo de remoção de células 

inflamatórias, de detritos e de biofilme do lúmen uterino. Os benefícios das lavagens neste 

caso foram evidentes, visto que se verificou uma redução dos detritos ao longo das 

lavagens, e ao 3º dia os fluidos já retornavam límpidos (Silva, 2008). 

 A ocitocina é o tratamento de eleição nos casos de retenção placentária e de 

acumulação de líquido intrauterino, mostrando-se bastante eficaz, visto que ao 3º dia a 

quantidade de líquido intrauterino reduziu substancialmente (Orsini & Divers, 2014). 

Segundo a bibliografia, a ocitocina deve ser administrada 8 a 12 horas após administração 

dos antibióticos intrauterinos para não interferir com a ação dos antibióticos, no entanto, 

neste caso a ocitocina foi administrada imediatamente após introdução dos antibióticos 

intrauterinos, devido ao facto do acesso à égua ser limitado (Lavoie, 2020). 
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 A antibioterapia foi realizada com um -lactâmico (cefquinoma) juntamente com um 

aminoglicosídeo (gentamicina) como está recomendado, no entanto estes foram 

substituídos ao 4º dia pelo trimetoprim-sulfametoxazol, pela sua facilidade de 

administração (Orsini & Divers, 2014). 

 A dose mais elevada de flunixina meglumina administrada nos primeiros dois dias 

permitiu suprimir a dor, deixando o animal mais confortável, sendo que a partir daí reduziu-

se a dose de forma a evitar os efeitos adversos, mantendo a eficácia do efeito 

antiendotóxico, uma vez que ao 3º dia os sinais de endotoxémia desapareceram (Moore & 

Vandenplas, 2014). 

 A crioterapia e a administração de ácido acetilsalicílico estão indicadas na 

prevenção de laminite, nas situações em que os animais apresentam sintomatologia de 

endotoxémia, mas ainda sem apresentarem sinais de laminite (Fase de desenvolvimento) 

(Ben et al., 2019; Busch, 2009). Com esta terapêutica, a égua nunca apresentou sinais 

clínicos de laminite em nenhuma fase do tratamento, mostrando-se eficaz este tratamento 

preventivo numa fase precoce.  

 

CONCLUSÃO 

 A realização de um diagnóstico correto e precoce juntamente com uma rápida 

instituição de um tratamento eficaz, permitiu prevenir o aparecimento de outras 

complicações clínicas, reduzindo o risco de mortalidade do animal. 
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ANEXOS  
  

  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2- Fluidos das lavagens uterinas no segundo 
dia de tratamento 

Figura 1- Fluidos das lavagens uterinas no primeiro 
dia de tratamento 

Figura 3- Fluidos das lavagens uterinas no terceiro dia 
de tratamento 
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Figura 4- Égua com os membros distais 
imersos em água e gelo 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5- Realização de lavagens 
uterinas 
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