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Resumo 

O estudo fala sobre a retrospectiva dos principais diagnósticos post mortem nos 

equinos durante os anos de 2013 a 2015 no Hospital Veterinário da Universidade de 

Franca, com o objetivo de avaliar as principais causas que levaram os animais a óbito, 

além de estimar a incidência de morte em equinos na região de Franca. Os casos 

foram classificados em neoplasias, diagnósticos etiológicos e diagnósticos 

morfológicos. Dos casos totais nenhum foi diagnosticado com neoplasia, defeitos 

congênitos e toxocológicos. Três animais compreenderam no diagnóstico etiológico e 

13 casos encerraram como diagnóstico morfológico que classificou-se nove casos  

como diagnósticos inflamatórios, três como degenerativos, um animal como 

diagnóstico vascular e um caso como traumático. Já nos três casos constatados em  

equinos de diagnóstico etiológico um caso apresentou mieloencefalite protozoária 

equina, um animal diagnosticado com tétano, e um caso com leptospirose. Esses 

diagnósticos foram obtidos com exames complementares além de achados macro e 

microscópicos. 

 

Introdução  

A necropsia é um procedimento importante para o diagnóstico. O patologista obtém 

informações na avaliação das alterações macroscópicas, sobre o tipo de processo 

mórbido ocorrido e o grau de dano a sistemas orgânicos específicos, procurando 

responder várias questões na busca de um diagnóstico (CHEVILLE, 2009). As 

alterações morfológicas quando corretamente interpretadas fornecem uma base para 

correlacionar as alterações funcionais observadas no processo mórbido. Nem todas 

as doenças irão mostrar alterações morfológicas nos órgãos e tecidos, mas pode-se 

encontrar indícios que fornecerão informações valiosas para o diagnóstico. O desafio 

maior é o examinador saber reconhecer esses indícios. Um patologista veterinário 

deve saber reconhecer as variações anatômicas para cada espécie, alterações 

fisiológicas, senis, agônicas e alterações post mortem (CABANA, 2008). 

Segundo um estudo feito de 335 equinos necropsiados pela UFSM (PIEREZAN 

et al., 2009) o sistema mais afetado foi o digestivo (23.6%), seguido pelo músculo-

esquelético (14%), nervoso (11%), respiratório (10,4%), tegumentar (9,3%), 

hematopoético (7,2%), cardiovascular (3,9%), reprodutor (3,5), urinário (2,1%) e 



endócrino (0.9%). Em estudo que avaliou a causa morte de potros no Japão, os 

autores encontraram a maioria dos diagnósticos como doenças bacterianas em um 

total de 237 casos de necropsia (OIKAWA et al., 1991). 

 

Objetivo  

O objetivo do trabalho foi realizar um estudo retrospectivo das principais causas 

mortis em equinos, no Hospital Veterinário da Universidade de Franca durante os 

anos de 2013 a 2015, adquirindo os principais diagnósticos. 

Metodologia 

Foi realizado um estudo retrospectivo no setor de Patologia Animal do Hospital 

Veterinário da Universidade de Franca, por meio de coleta de dados e registros. 

Foram conputados todos os diagnósticos da espécie equina no período de 2013 a 

2015 que foram submetidos ao exame de necropsia. 

Desenvolvimento 

O projeto está em andamento, até o momento há resultados dos anos de 2013 a 

2015. O projeto irá avaliar outros anos de exames. 

Resultados 

Foram registrados 17 casos de equinos (Tabela 1), sendo que nenhum animal foi 

diagnosticado como defeitos congênitos, toxicológicos ou neoplásicos. Três animais 

se enquadram em diagnóstico etiológico, e 13 casos em diagnóstico morfológico, 

sendo que um caso não teve diagóstico conclusivo, com registro de eutanásia. Foram 

classificados nove casos como diagnósticos inflamatórios, três degenerativos, um 

animal como diagnóstico vascular, e um caso como traumatismo. Nos três casos 

compreendidos em diagnóstico etiológico (Tabela 2) um caso apresentou 

mieloencefalite protozoária equina, um diagnóstico de tétano e um caso com 

leptospirose, sendo esses diagósticos foram foram confirmados por exames 

complementares na clínica médica de grandes animais nos animais in vivo.  

 

Tabela 1: Classificação dos diagnósticos em equinos necropsiados no período de 

2013 a 2015 no Hospital Veterinário de Franca.  

EQUINOS 

 Nº DE CASOS (%) 

NEOPLASIAS 0 0 

DIAGNÓSTICOS 
ETIOLÓGICOS 

3 17,65 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oikawa%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1811113


DIAGNÓSTICOS 
MORFOLÓGICOS 

13 76,47 

TOTAL 17 100 

 

Tabela 2: Diagnóstico etiológico em equinos necropsiados no período de 2013 a 

2015 no Hospital Veterinário de Franca.  

EQUINOS 

DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO 

Nº DE CASOS (%) 

mieloencefalite 
protozoária eqüina 

1 33,34 

Tétano 1 33,33 

Leptospirose 1 33,33 

TOTAL 3 100 
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