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1.Resumo 

Os equinos são os animais mais acometidos por problemas que envolvem o sistema 

digestório. A cólica, por exemplo, é um problema comum em equinos e é 

caracterizada como uma síndrome por representar um conjunto de sinais. A 

conformação anatômica natural deste animal e seu manejo facilitam o aparecimento 

dessa síndrome. Estudos apontam que entre 4 e 9% (a cada 100 animais atendidos 

por ano) apresentam a incidência de cólica. Diante desse contexto, o objetivo do 

presente estudo foi verificar o número de casos de animais atendidos no Hospital-

Escola Veterinário do Centro Universitário Max Planck com suspeita de cólica. Por 

meio da análise das fichas de atendimento hospitalar foram compilados dados dos 

equídeos, como raça, sexo, idade, sinais clínicos, época do ano. Os dados foram 

analisados com base na frequência de ocorrência. Verificou-se que no período de 

dezembro de 2016 a dezembro de 2017 foram atendidos no Hospital-Escola 

Veterinário da Faculdade Max Planck 256 equídeos. Destes, 25,4% (65/256) 

apresentaram síndrome cólica. Estudos como esse são importantes para permitir o 

conhecimento das possíveis causas de cólica equina e colaborar para a prevenção 

da doença. 

2. Introdução 

Os cavalos são animais altamente suscetíveis a doenças que envolvem o sistema 

digestório, tais como cólicas, diarreias e enterotoxemias. Em torno de 50% das 

mortes de cavalos adultos estão relacionadas aos problemas desse sistema (1). A 

cólica, por exemplo, é um problema comum em equinos e é caracterizada como uma 

síndrome por representar um conjunto de sinais. A etiopatogenia da cólica pode 

estar relacionada com diversos fatores o que provoca casos mais leves até casos 

graves, resultando na doença mais comum e severa para equinos (2).  

Estudos realizados nos Estados Unidos, Grã Bretanha e Irã apontam a incidência de 

cólica variando entre 4 e 9% (a cada 100 animais atendidos por ano) (3). Os casos 

que requerem tratamento cirúrgico resultam em um maior número de óbitos em 

relação aos casos tratados clinicamente. A letalidade atinge 13% dos casos não 

submetidos à cirurgia e 31% dos casos que requerem intervenção cirúrgica (4). Com 

base nessas considerações, justifica-se o estudo da cólica no Hospital-Escola 

Veterinário da Faculdade Max Planck (HEV-Max), pois a síndrome cólica é a 



principal doença que acomete os equinos. Diversos fatores implicam no 

aparecimento desta enfermidade, tais como raça, idade, manejo alimentar incorreto, 

entre outros (5). Em meses mais quentes do ano, por exemplo, pode haver o 

aumento de incidência (5). A conformação anatômica natural deste animal e seu 

manejo facilitam o aparecimento. O estudo da cólica equina é importante para o 

entendimento dos fatores de risco envolvidos, que variam de acordo com o tipo de 

cólica.  

3. Objetivos 

Realizar levantamento retrospectivo dos casos de síndrome cólica atendidos no 

Hospital-Escola Veterinário do Centro Universitário Max Planck, no ano de 2017. 

Verificar os fatores relacionados à ocorrência dos casos, tais como sexo, idade, 

raça, época do ano e, descrever o perfil dos casos atendidos no HEV-Max com base 

nos sinais clínicos, na suspeita diagnóstica, nos achados clínico-cirúrgicos e na 

indicação do tratamento. Contribuir para o melhor entendimento dos casos de cólica 

atendidos no HEV-UniMax. 

4. Metodologia 

Foi realizada revisão bibliográfica e análise das fichas hospitalares do HEV- Max 

Planck do ano de 2017, coletando dados a partir do cadastro e anamnese dos 

animais, como raça, idade, diagnóstico, estação do ano e procedência do animal 

para formar um banco de dados. Os dados foram analisados com base na 

frequência de ocorrência.  

5.Desenvolvimento 

O presente estudo vem sendo desenvolvido desde abril de 2018. Para o 

levantamento retrospectivo dos casos de síndrome cólica atendidos no Hospital-

Escola Veterinário do Centro Universitário Max Planck foram analisadas as fichas de 

atendimento hospitalar dos equídeos atendidos no ano de 2017. Os dados 

basearam-se no registro da raça, idade, sexo, procedência, sinal clínico, tratamento, 

época do ano para análise de frequência de ocorrência expressa em porcentagem. 

6.Resultados Preliminares 



No período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017 foram atendidos no Hospital-

Escola Veterinário do Centro Universitário Max Planck 256 equídeos. Destes, 25,4% 

(65/256) apresentaram síndrome cólica. De 65 equídeos, 53,8% (35/65) foram 

fêmeas e 46,2% (30/65) machos. As fases de vida ou idade dos animais foram 4,6% 

dos animais na fase de infância (3/65), 10,8% (7/65) jovem, 81,5% (53/65) adulto, 

1,5% (1/65) meia idade, 1,5% (1/65) idoso. 

As raças atendidas foram 23,1% (15/65) Quarto de Milha, 23,1% (15/65) Mangalarga 

Marchador, 9,2% (6/65) Campolina, 7,7% (5/65) American Troter, 6,2% (4/65) 

Mangalarga Paulista, 6,2% (4/65) SRD, 4,6% (3/65) Argentino, 4,6% (3/65) Puro 

Sangue Inglês, 4,6% (3/65) Puro Sangue Lusitano, 3,1% (2/65) Mestiço Argentino, 

3,1% (2/65) Muar, 1,5% (1/65) Brasileiro de Hipismo, 1,5% (1/65) Pônei, 1,5% (1/65) 

Roussainer. O sinal clínico que predominou entre os animais foi o desconforto 

abdominal 93,8% (61/65), 9,2% (6/65) apresentaram distensão abdominal e 7,7% 

(5/65) estavam prenhas. 

O tratamento realizado foi em 60% (39/65) clínico terapêutico, sendo em 10,3% 

(4/39) necessária eutanásia; e 40% (26/65) foi cirúrgico, sendo em 19,2% (5/26) 

eutanásia. Pode-se observar que houve maior incidência no período mais frio do ano 

30,8% (20/65) inverno, 26,2% (17/65) no outono, 21,5% (14/65) na primavera e 

21,5% (14/65) no verão. 
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