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RESUMO 

A síndrome cólica ou abdômen agudo é uma enfermidade de caráter agudo que 

acomete os equinos, que altera funções fisiológicos do sistema gastrointestinal, 

desencadeando alterações sistêmicas. A etiologia é complexa e diversa, e na 

maioria dos casos é desconhecida, isso se deve a várias causas que podem 

ocasionar o quadro. Para Campelo & Piccinin, (2008), a cólica nos equinos é 

caracterizada por alterações no aparelho digestório, e pode estar correlacionada 

com vários fatores, que vão desde uma produção excessiva de gases no estômago, 

fermentação de alimentos, obstruções, e torções intestinais. Estas afecções podem 

levar a distúrbios neurocirculatórios graves até o óbito.  Devido à importância desta 

afecção nos equinos, o entendimento das avaliações do líquido peritoneal se faz 

necessário como um recurso auxiliar e preditivo das diferentes condições que 

afetam o sistema digestório equino. 

INTRODUÇÃO 

A síndrome abdômen agudo é uma das principais doenças dos equinos e 

responsável pela maior parte dos internamentos hospitalares nesses animais, 

colocando em risco a vida do paciente quando não se estabelece rapidamente um 

tratamento adequado, sendo considerada a maior razão de óbito nessa espécie. 

Não é uma condição patológica exclusiva e sim um conjunto de múltiplos fatores 

oriundo de certas disfunções das vísceras intra-abdominais.  

Nas situações de síndrome cólica com processo estrangulativo, a função e a 

viabilidade das alças intestinais são seriamente afetadas, mesmo após períodos 

curtos de isquemia, sendo que a extensão desses danos depende da duração da 

alteração circulatória. 

Os eventos fisiopatológicos decorrentes de isquemia e reperfusão compõem cerca 

de 50% dos casos desse distúrbio, com taxas de óbito de 66 a 75% (Robinson; 

Sprayberry, 2003). Apesar do avanço nos estudos e conhecimentos sobre as lesões 

de isquemia e reperfusão, diversos mecanismos em equinos permanecem ainda não 

totalmente elucidados (Faleiros & Alves 1997, 2008, Rio Tinto et al. 2000, 2004, 

Alves et al. 2003, Cerqueira et al. 2005).                      

OBJETIVOS  

Apesar dos avanços em relação aos métodos de diagnóstico a mortalidade de 

equinos portadores de síndrome cólica continua alta, e o estudo de sua etiologia e 



compreensão dos eventos fisiopatológicos decorrentes no organismo é de essencial 

importância para identificação dos fatores de risco. A avaliação dos valores de 

lactato, fibrinogênio e proteína total quando comparados séricamente e no líquido 

peritoneal, podem servir como apoio para compreender o grau de lesão intra-visceral 

e ajudar no estabelecimento de um prognóstico 

O referido projeto tem como objetivo avaliar e comparar os valores séricos e no 

líquido peritoneal de proteína total, fibrinogênio e lactato em equinos atendidos com 

síndrome cólica no Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi                 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

A referida pesquisa será realizada no Hospital Veterinário da Universidade Anhembi 

Morumbi. Serão avaliados os casos de atendimento de equinos com síndrome cólica 

no período de Agosto de 2017 à Dezembro de 2017, onde será coletado amostra do 

liquido peritoneal e sangue venoso via punção da veia jugular. Os animais serão 

divididos em dois grupos: O grupo 1 corresponderá aos equinos que sofreram  

síndrome cólica com processo estrangulativo e que foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico de Celiotomia. O grupo 2 representará os animais com 

síndrome cólica sem processo estrangulativo e que foram submetidos tanto a 

tratamento clínico ou cirúrgico.  

Será levado em consideração a análise e resultado dos seguintes exames 

laboratoriais para ambos os grupos: Proteína Total, fibrinogênio e lactato séricos e 

do líquido peritoneal.            

RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se com esta pesquisa corroborar para uma avaliação precoce dos quadros 

de abdômen agudo nos equinos, identificando os casos que teriam indicação 

cirúrgica. 
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