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RESUMO 

Fluidoterapia entérica versus Fluidoterapia endovenosa em casos de Síndrome de Abdómen 

Agudo em Equinos 

 

Palavras-chave: fluidoterapia endovenosa, fluidoterapia entérica, abdómen agudo, equinos. 

 

O Síndrome de Abdómen Agudo é uma patologia muito frequentemente encontrada na prática 

clínica de equinos. A hidratação dos cavalos com dor abdominal aguda é extremamente 

importante. Por este motivo, a abordagem terapêutica médica destes animais inclui quase 

invariavelmente a administração de fluidos. O médico veterinário pode recorrer à 

fluidoterapia entérica e à fluidoterapia endovenosa para o tratamento destes animais, podendo 

utilizá-las isoladamente ou em conjunto.  

A elaboração de um plano de fluidoterapia, seja entérica e/ou endovenosa, deve ser baseada 

na alteração clínica apresentada pelo animal. Nos casos de maior gravidade, nos quais os 

pacientes se apresentam com um grau de desidratação moderado a grave, a administração de 

fluidos por via endovenosa é imprescindível. Nestes casos, e também de modo a diminuir os 

custos económicos associados à fluidoterapia endovenosa, a fluidoterapia entérica pode ser 

considerada como um complemento sempre que não se verifique a presença de refluxo 

enterogástrico. A presença de refluxo enterogástrico é indicadora de disfunção gastrointestinal 

grave associada com o comprometimento das funções de secreção e absorção do intestino ou 

com alterações de trânsito intestinal, e constitui uma contra-indicação absoluta para a 

administração de fluidos por via entérica. 

A fluidoterapia entérica deve ser reservada para os casos de SAA associados com alterações 

hidroelectrolíticas ligeiras. Esta via de administração de fluidos representa um método rápido 

e económico para promover a hidratação dos conteúdos intestinais. Recentemente têm vindo a 

surgir cada vez mais evidências da eficácia da administração de fluidos por via entérica em 

casos de obstruções simples de intestino grosso (impactações e deslocamentos de cólon 

maior). De facto, nos casos de impactações intestinais não complicadas, faz mais sentido 

promover a hidratação da ingesta através de fluidoterapia entérica, provocando assim efeitos 

mínimos ao nível da circulação sistémica.  

Apesar de não se poderem substituir uma à outra, estas duas formas de administração de 

fluidos são fundamentais na abordagem médica aos casos de SAA em equinos pela sua 

complementaridade. 
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ABSTRACT 

Enteral Fluid Therapy versus Intravenous Fluid Therapy in Equine Acute Abdomen 

 

Key-words: intravenous fluid therapy, enteral fluid therapy, acute abdomen, equine. 

 

The acute abdomen is a very common feature in equine practice. The hydration of the horse 

with acute abdominal pain is extremely important, thus the treatment of these animals 

includes very often fluids administration. The equine practitioner can use enteral fluid therapy 

or intravenous fluid therapy alone or together for acute abdominal pain treatment.  

The fluid plan elaboration, whether enteral and/or intravenous, should be based on the animal 

clinical condition. In more serious cases the intravenous fluids administration is essential. 

Also in these cases, to reduce the costs associated to intravenous fluid therapy, enteral fluids 

can be used as a complement when there is no gastric reflux, which indicates a serious 

gastrointestinal dysfunction associated with motility disorders or impaired intestinal 

absorption and secretion mechanisms. So, gastric reflux is an absolute contraindication for the 

use of enteral fluids. 

The enteral fluid therapy should be reserved for acute abdomen cases associated with mild 

hydroelectrolyte disorders. The administration of enteral fluids represents a quick and 

economical method to promote the hydration of intestinal contents. There are some recent 

scientific reports that support the efficacy of enteral fluid therapy in mild cases of large 

intestinal obstruction (impactions and displacements). In fact, in uncomplicated impactions, it 

makes more physiological sense to promote direct ingesta hydration while having minimal 

effects on the systemic circulation. 

Although one can not replace the other, these fluid administration routes are essential and 

complementar in the medical management of equine acute abdomen cases. 
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I. ITRODUÇÃO 

Este trabalho pretende caracterizar de algum modo o estágio curricular que decorreu na 

Unidade Equina do Hospital Clínico Veterinário (HCV) da Universidade Autónoma de 

Barcelona (UAB) sob a orientação da Doutora Carla Latorre e co-orientação do Doutor Nuno 

Bernardes, durante o período compreendido entre Outubro de 2008 e Janeiro de 2009.  

O HCV da UAB é um hospital de referência e por isso a maioria dos casos observados foram 

consultas de segunda opinião (e.g. claudicações, casos de perda crónica de peso, alterações 

neurológicas), animais que apresentavam alterações clínicas que implicavam uma 

monitorização constante e procedimentos terapêuticos regulares (e.g. casos de síndrome de 

abdómen agudo, oftalmologia, neonatologia), cirurgias (urgentes ou electivas), execução de 

procedimentos ortopédicos que implicavam uma assépsia rigorosa (e.g. lavagens articulares), 

animais que padeciam de doenças infecto-contagiosas (e.g. salmonela, gurma) e alguns 

exames imagiológicos efectuados exclusivamente em centros de referência (cintigrafia).     

Durante o estágio foi possível assistir e participar em procedimentos de diagnóstico e de 

tratamento levados a cabo pelo serviço de Medicina Interna (pneumologia, cardiologia, 

gastrenterologia, neurologia, neonatologia, dermatologia, oftalmologia, endocrinologia) e pelo 

serviço de Cirurgia (ortopedia e cirurgia) do HCV. Além disto foi possível participar 

activamente na monitorização clínica e nos tratamentos dos animais internados, sob a 

supervisão do médico veterinário responsável pelo caso clínico.  

Os elementos académicos responsáveis (diplomados e residentes) da Unidade Equina do HCV 

organizavam semanalmente sessões dedicadas à discussão de artigos científicos. Realizavam-

se três sessões por semana, uma dedicada à medicina interna, outra à cirurgia e outra à 

imagiologia. Além disto, diariamente os casos clínicos internados no hospital eram 

apresentados pelo médico veterinário responsável (interno) e discutidos entre todo o pessoal 

de serviço (diplomado, residentes, internos, estagiários e alunos). Houve ainda oportunidade 

de assistir a alguns seminários práticos de ortopedia (principalmente dedicados a anatomia do 

membro distal do cavalo ou a procedimentos cirúrgicos com endoscópio, nomeadamente 

tenoscopia e artroscopia) e de imagiologia (endoscopia e radiologia), bem como a necrópsias 

de animais eutanasiados ou que morreram no hospital. Durante as necrópsias por vezes era 

possível simular-se procedimentos cirúrgicos (laparotomia).   

Relativamente ao tema da dissertação “Fluidoterapia Entérica versus Fluidoterapia 

Endovenosa em casos de Síndrome de Abdómen Agudo em Equinos”, este foi escolhido 
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porque o Síndrome de Abdómen Agudo (SAA) em equinos é uma área particularmente 

interessante e pelo facto de por norma a abordagem terapêutica aos casos de SAA que chegam 

a um centro de referência implicar a administração de fluidos por via endovenosa e/ou por via 

entérica. Trata-se portanto de um tema do meu interesse e simultaneamente frequentemente 

observado em ambiente hospitalar. 

A dissertação foi organizada em duas partes. A primeira parte é constituída por uma revisão 

bibliográfica referente ao vasto tema da fluidoterapia, nomeadamente uma breve descrição 

sobre o equilíbrio hidroelectrolítico e ácido-base nos equinos seguida por algumas 

considerações relativas à elaboração de um plano de fluidoterapia, à fluidoterapia endovenosa 

e entérica em equinos, e por fim é abordado o papel deste tratamento de suporte em casos de 

SAA. A segunda parte da dissertação aborda os casos de SAA referidos ao HCV durante o 

estágio e resume-se a uma abordagem clínica e crítica aos planos de fluidoterapia 

implementados em cada um destes casos juntamente com o relato clínico de quatro casos de 

SAA.  

Os episódios de dor abdominal aguda são comummente designados por “cólica” (Moore, 

2005), referindo genericamente à presença de dor abdominal (White, 2006). Na maioria dos 

casos esta dor é efectivamente resultado de alterações no tracto gastrointestinal, no entanto 

podem estar envolvidos outros órgãos contidos no abdómen (e.g. colilitíase no fígado). 

Existem ainda outras doenças que mimetizam os sinais de “cólica” (e.g. pleuropneumonia, 

rabdomiólise (White, 1990)) (Moore, 2005). Por isso podemos considerar as manifestações de 

dor abdominal, ou seja, “a cólica” como sendo um síndrome e não como uma entidade isolada 

e localizada no cólon. Desta forma parece ser mais correcto designar os episódios de dor 

abdominal aguda em equinos como Síndrome de Abdómen Agudo.  

A etiologia das doenças do tracto gastrointestinal (TGI) do equino que induzem manifestações 

de dor abdominal aguda é complexa e diversa (White, 1990). Considerando uma classificação 

muito simplista podemos assumir que geralmente as manifestações de SAA, com origem no 

TGI, resultam de alterações posicionais do intestino e/ou de distensão intestinal com 

ingesta/fluido/gás (e.g. obstruções intestinais estrangulantes ou não estrangulantes) ou do 

comprometimento da motilidade propulsiva intestinal normal (e.g. íleo pós-cirúrgico, enterite 

proximal) (Moore, 2005).  

Na clínica ambulatória de equinos os episódios de dor abdominal aguda são primariamente 

atribuídos a espasmo do músculo intestinal (cólica espasmódica) e/ou a acumulação anormal 
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de gás numa porção do intestino (cólica flatulenta) (Moore, 2005). Estas são as formas de 

SAA que apresentam um melhor prognóstico e que são regra geral mais fáceis de tratar. 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Fluidos, Electrólitos e Equilíbrio Ácido – Base 

 

A elaboração de um plano de fluidoterapia implica algum conhecimento sobre a dinâmica de 

fluidos, electrólitos e estado ácido-base do animal. Por isso, antes da abordagem à 

fluidoterapia propriamente dita, é importante ter presentes algumas noções sobre o equilíbrio 

hídrico, electrolítico e ácido-base do animal. 

 

1. Fluidos 

i.  Água corporal total: 

Num cavalo adulto aproximadamente 60 - 70 % do seu peso vivo total é constituído por água, 

enquanto que num neonato esta percentagem é de 75-80 %. A água corporal total está 

distribuída pelos espaços extracelular e intracelular. O fluido extracelular (FEC) representa 

cerca de 20 - 30 % do peso vivo no cavalo adulto (40-45 % no neonato (Monreal, 1996)) e o 

fluido intracelular (FIC) representa cerca de 35-40 % do peso vivo no cavalo adulto (Spurlock 

& Ward, 1990). O FEC localiza-se no espaço extracelular e é constituído pelo fluido do 

espaço intersticial entre as células, pela linfa, pelo plasma e pelos fluidos existentes em 

espaços transcelulares especializados (e.g. fluido sinovial, cerebrospinal, pleural, peritoneal, 

gastrointestinal) (Collatos & Morris, 1992; Monreal, 1996). Os fluidos dos espaços 

intracelular, intersticial e intravascular estão em equilíbrio osmótico e por isso a água 

movimenta-se livremente entre eles. Desta forma, a diminuição do volume de fluido num 

destes espaços irá repercutir-se no outro. Nos cavalos a perda de fluido ocorre geralmente ao 

nível do FEC com repercussões no FIC (Monreal, 1996). No entanto, apesar dos fluidos 

intersticial, intracelular e intravascular apresentarem a mesma osmolaridade, as suas 

composições são diferentes (Anexo 6) (Seahorn & Seahorn, 2003).  
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Tabela 1: Distribuição da água corporal entre o espaço intracelular e extracelular num cavalo 

de 450 – 500 Kg (Adaptado de Monreal, 1996). 

 Volume aproximado 

(litros) 

Água corporal total: 60 % do peso vivo do animal adulto 300  

Fluido intracelular: 2/3 da água corporal total 200  

Fluido extracelular: 1/3 da água corporal total 

• Volume plasmático: 4 – 6 % do peso vivo  

• Líquido intersticial e linfa: 10 – 12 % do peso vivo 

• Líquido transcelular: 6 – 10 % do peso vivo 

100  

25  

45  

30  

 

Relativamente ao conteúdo hídrico do tracto gastrointestinal, alguns estudos experimentais em 

póneis sugerem que nos equídeos este representa cerca de 6 -10 % do seu peso vivo (Seahorn 

& Seahorn, 2003), podendo mesmo ser considerado como um terceiro espaço independente 

representando cerca de 90 % do fluido do espaço transcelular (Monreal, 1996). Para além da 

importância do tracto gastrointestinal em termos de quantidade de água armazenada, a mucosa 

gastrointestinal funciona como uma barreira osmótica sendo permeável à água e aos 

electrólitos de acordo com as necessidades do FEC, do FIC e do próprio conteúdo do tracto 

gastrointestinal. Esta barreira é regulada por mecanismos de secreção e absorção que são 

responsáveis por colmatar a maioria das necessidades hidroelectrolíticas do animal através da 

dieta. Devido às características do tracto gastrointestinal do equino, bem como ao seu grande 

volume, podemos considerá-lo como um depósito de água e electrólitos ao qual o cavalo 

recorrerá sempre que necessite. Consequentemente, todas estas funções essenciais do tracto 

gastrointestinal no controlo da homeostasia hidroelectrolítica do equino implicam que uma 

alteração na função gastrointestinal exerça um efeito muito negativo na manutenção desta 

homeostasia (Monreal, 1996). Portanto, quando a integridade da barreira gastrointestinal está 

comprometida, ocorrem alterações na homeostase de fluidos traduzidas clinicamente por 

desidratação. Estas alterações são o resultado do sequestro venoso de sangue, vasodilatação 

periférica, mobilização do fluido intravascular para o espaço intersticial e sequestro de fluido 

no lúmen intestinal (Seahorn & Seahorn, 2003). Visto isto, a reposição de fluidos através a 

implementação de um plano de fluidoterapia representa um papel muito importante no 

tratamento das afecções do tracto gastrointestinal (Monreal, 1996). 
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ii.  Equilíbrio Osmótico:  

A distribuição da água corporal entre os fluidos intersticial e intravascular realiza-se através 

das paredes dos capilares. O equilíbrio osmótico destes fluidos é determinado por 

permeabilidades membranárias selectivas, por mecanismos de transporte através de gradientes 

osmóticos (produzidos pelos constituintes físicos de cada compartimento) e pela pressão 

hidrostática (Collatos & Morris, 1992). Em cada espaço corporal existe um componente que 

se encontra em concentrações superiores aos restantes sendo por isso o principal responsável 

pela pressão osmótica do compartimento em causa. No espaço extracelular esse componente é 

o sódio, no intracelular o potássio e no intravascular as proteínas plasmáticas (Johnson, 1995). 

A teoria de Starling é útil para a compreensão do equilíbrio hídrico entre os espaços 

intersticial e intravascular. A equação de Starling relaciona o fluxo de líquido através dos 

capilares, a pressão hidrostática e a pressão osmótica (forças de Starling). A diferença na 

concentração de proteínas entre o sangue e o fluido intersticial cria uma pressão osmótica que 

determina o movimento da água juntamente com substâncias (iões e moléculas) dissolvidas, 

esta pressão osmótica produzida pela dissolução das proteínas no plasma designa-se por 

pressão oncótica plasmática. Como as proteínas estão em maior concentração no sangue, a 

água é direccionada para o espaço intravascular. Considerando apenas a existência da pressão 

oncótica o espaço intersticial desidrataria, por isso, para contrariar esta força existe a pressão 

hidrostática, criada pelo débito cardíaco, que tende a direccionar a água e outras moléculas 

permeáveis para fora dos capilares. Em conclusão, a força que direcciona o movimento de 

água entre o espaço intravascular e intersticial é determinada pela soma das diferenças de 

pressão oncótica e da pressão hidrostática entre o sangue e o fluido intersticial (Heidemann, 

1999).  

Equação 1:Equação de Starling: Q, força que direcciona o movimento da água; PC, pressão 

hidrostática capilar; PI, pressão hidrostática no espaço intersticial; ∏C, pressão oncótica no 

plasma sanguíneo do capilar, ∏I, pressão oncótica no espaço intersticial (Adaptado de 

Heidemann, 1999). 

 

Q = (PC – PI) + (∏C - ∏I) 

 

O movimento da água entre os diferentes espaços corporais é determinado não só pelas forças 

de Starling, mas também pela concentração de iões. Em condições normais as proteínas 

plasmáticas, lípidos e glóbulos vermelhos permanecem no espaço intravascular devido à 
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impermeabilidade do endotélio vascular. No entanto as membranas celulares são permeáveis 

aos iões, nomeadamente ao sódio e ao cloro, e portanto estes movimentam-se livremente entre 

os espaços intravascular e intersticial. Estes iões exercem uma grande influência no 

movimento de água entre o FIC e o FEC bem como entre os fluidos intersticial e 

intravascular, pois as suas concentrações contribuem em muito para a pressão osmótica do 

espaço extracelular (Seahorn & Seahorn, 2003).  

 

2. Electrólitos 

 

Apesar da diferença na composição iónica entre os diferentes espaços corporais, a água move-

se livremente entre estes espaços, pois como foi referido anteriormente, estes encontram-se 

em equilíbrio osmótico. Este equilíbrio implica uma redistribuição da água entre os diferentes 

espaços corporais após perdas hidroelectrolíticas fisiológicas ou patológicas. A redistribuição 

de água depende da quantidade e do tipo de electrólitos perdidos. Por exemplo, se ocorrer 

uma perda de fluidos ricos em sódio o FEC será significativamente afectado (Monreal, 1996). 

Tendo em conta esta dinâmica de fluidos e electrólitos, a avaliação das concentrações séricas 

de electrólitos e do estado de equilíbrio ácido-base do animal é muito útil na elaboração do 

plano de fluidoterapia (Spurlock & Ward, 1990). 

Podemos considerar que os electrólitos mais afectados pelas alterações homeostáticas e pelos 

desequilíbrios electrolíticos e ácido-base são os seguintes: sódio, potássio, cálcio, cloro e 

bicarbonato. As deficiências electrolíticas geralmente não induzem sintomatologia 

suficientemente específica que permita determinar qual o electrólito em causa nessa 

deficiência. No entanto existem certos sintomas que ajudam a orientar o diagnóstico. De 

qualquer modo, mais importante do que a sintomatologia na avaliação do estado electrolítico 

do paciente é a avaliação laboratorial desta mesma situação pois auxilía na confirmação e na 

quantificação dos défices electrolíticos. No entanto, estas determinações laboratoriais 

requerem o recurso a um laboratório especializado, sendo apenas realizadas rotineiramente 

em ambientes hospitalares na atenção a casos clínicos que requeiram fluidoterapia. 

Idealmente o sangue deve ser colhido para tubos com heparina de lítio ou, em alternativa, a 

determinação da concentração de electrólitos pode ser feita a partir do soro plasmático 

(Monreal, 1996). 

Seguidamente serão abordados os principais electrólitos do FEC e do FIC (sódio, cloro, 

bicarbonato, potássio, cálcio e magnésio) referindo a sua importância fisiológica, as 
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consequências das alterações nas suas concentrações e as sugestões para correcção terapêutica 

dessas mesmas alterações.  

i.  Sódio (a+): 

O conteúdo corporal de sódio num cavalo adulto é de 28 000 mEq. Metade deste valor 

encontra-se localizado no FEC e a outra metade não se encontra biologicamente disponível 

devido à sua localização óssea (Monreal, 1996). Comparativamente aos outros iões, a 

concentração sérica do ião sódio é elevada, sendo fundamental para a manutenção da água no 

espaço extracelular (Spurlock & Ward, 1990; Johnson, 1995; Monreal, 1996). Além desta 

função o sódio também é bastante importante ao nível da actividade normal do sistema 

nervoso central, na geração de potenciais de acção nos tecidos excitáveis, na capacidade renal 

de produzir urina concentrada e no transporte transmembranário de substâncias (Johnson, 

1995).  

O valor da concentração sérica de sódio é representativo da concentração deste ião no FEC 

total, por isso este parâmetro é utilizado para avaliar o estado hídrico do espaço extracelular. 

No entanto, os valores séricos de sódio nem sempre correspondem ao défice de sódio corporal 

real que o animal apresenta (Monreal, 1996) pois as alterações nas concentrações séricas deste 

ião podem ser consequência de alterações no equilíbrio hídrico corporal devendo ser sempre 

interpretadas em conjugação com o estado de hidratação do cavalo (Johnson, 1995). Por 

exemplo, uma hipernatrémia (aumento da concentração sérica de sódio) pode reflectir um 

défice de água no FEC e não implicar necessariamente um excesso de sódio corporal. Um 

animal pode inclusivamente apresentar hipernatrémia ao mesmo tempo que apresenta um 

défice corporal total deste ião. Embora a hiponatrémia (diminuição da concentração sérica de 

sódio) surja frequentemente associada a desidratação devido a perda de fluidos ricos em sódio 

(e.g. diarreia), também pode dar-se o caso de existir hiponatrémia sem a presença de um 

défice de sódio efectivo (e.g. diluição plasmática) (Monreal, 1996).   

 

a) Alterações clínicas e correcção terapêutica: 

Geralmente, a hiponatrémia é consequência da retenção corporal de água (secundariamente a 

perda de fluidos) e deve ser interpretada como tal quando a concentração sérica de sódio é 

menor do que 132 mmol/L. Tipicamente a perda de solutos plasmáticos ocorre através da 

perda de fluidos isosmóticos com o plasma e portanto geralmente não implica alterações na 

osmolaridade plasmática nem na concentração de sódio. No entanto, a perda de fluido induz 
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hipovolémia, estimulando a retenção de água pelo rim e a sede, por isso se o animal 

hipovolémico (desidratado) tiver água disponível, sede e capacidade de beber, o volume de 

fluidos perdidos pode ser substituído à custa da diminuição da osmolaridade plasmática e 

consequentemente da concentração sérica de sódio (Johnson, 1995). A diarreia, sudação 

excessiva, sequestro de fluido no interior do intestino, remoção de fluido do tracto 

gastrointestinal via sonda nasogástrica, perda de saliva durante obstruções esofágicas, 

hemorragia e insuficiência renal são algumas das condições em que a hipovolémia e a perda 

de solutos corporais podem conduzir a hiponatrémia (através da retenção de água pelo rim e 

consumo de água) (Johnson, 1995; Eades & Bounous, 1997). Podemos também verificar a 

diminuição da concentração de sódio em gastroenteropatias com perda de proteína, colites 

sub-agudas ou crónicas e colonopatias (e.g. colite do cólon dorsal direito), sendo muitas vezes 

nestes casos devido a uma perda crónica de sódio (Johnson, 1995).  

A sintomatologia associada com a deficiência de sódio manifesta-se pela perda de fluido 

extracelular, isto é, sinais cardiovasculares de hipotensão/hipovolémia, tais como frequência 

cardíaca aumentada, pulso débil, diminuição da distensibilidade da jugular, tempo de repleção 

capilar aumentado e diminuição da produção de urina. Em situações em que a perda de sódio 

é superior à perda de água estabelece-se uma desidratação hipotónica que, para além dos 

sinais de desidratação, se caracteriza pela perda da sensação de sede. Esta desidratação 

hipotónica ocorre por exemplo em cavalos desidratados por sudação intensa a qual induz uma 

perda de sódio superior à de água, uma vez que o suor do cavalo é hipertónico. Também pode 

surgir em situações de diarreia. A hipotonicidade não consegue estimular o centro 

hipotalâmico da sede, centro este que requer um estado de hipertonicidade para ser 

estimulado. Desta forma, a perda de sede em cavalos desidratados relaciona-se directamente 

com um défice significativo de sódio, sendo uma situação perigosa para o animal quando não 

tratada adequada e rapidamente (Monreal, 1996).   

Os cavalos afectados por doenças gastrointestinais apresentam frequentemente uma 

hiponatrémia ligeira (122-132 mmol/L) que normalmente não necessita de tratamento 

específico. Mesmo nos casos de diarreia aguda a hiponatrémia não é de um modo geral 

suficientemente grave para requerer um tratamento específico, excepto nas colites agudas e 

graves (e.g. salmonelose) (Johnson, 1995). Os casos de hiponatrémia ligeira podem ser 

corrigidos utilizando a fluidoterapia entérica através da administração de soluções 

electrolíticas isotónicas ou ligeiramente hipotónicas em relação ao plasma (e.g. 10-30 gramas 

de sal de cozinha em 4 litros de água) (Flaminio, 2008). 
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Quando se opta pela administração de fluidos por via endovenosa o défice de sódio pode ser 

calculado utilizando a seguinte fórmula: Défice de Sódio (mmol) = [[Na+]normal (mmol/L) – 

[Na+]real (mmol/L) ] x peso vivo (Kg) x 0,6; ( [Na+], concentração sérica de sódio; 0,6 = 

volume de distribuição). A concentração sérica de sódio deve ser reavaliada após a 

administração de metade do défice calculado. Os fluidos disponíveis para corrigir este 

desequilíbrio são: cloreto de sódio (NaCl) a 0,9% (154 mmol/L), NaCl a 5 % (855 mmol/L) e 

NaCl a 3 % (523 mmol/L) (Spurlock & Ward, 1990). 

Por vezes os casos de hiponatrémia grave aguda manifestam-se por sinais clínicos de edema 

cerebral, como por exemplo letargia, tremores, alterações de locomoção e cegueira (Johnson, 

1995). Uma rápida redução da concentração de sódio extracelular promove o movimento de 

água para o interior das células do sistema nervoso central, que em condições normais são 

hipertónicas devido à retenção de sódio e de outras substâncias osmóticas, resultando no 

desenvolvimento de edema cerebral (Holbrook & Eades, 1995). Estes casos devem ser 

corrigidos rapidamente (a uma velocidade de 1 mmol/L/h durante menos de 48 horas 

(Flaminio, 2008)) até a concentração sérica de sódio atingir os 125 mmol/L (Johnson, 1995).  

As situações de hiponatrémia grave crónica são menos frequentes, ocorrendo muitas vezes 

secundariamente a uma diarreia secretora. Na presença desta alteração electrolítica crónica as 

células cerebrais adaptam-se ao ambiente hipotónico através da eliminação de electrólitos 

intracelulares para o ambiente extracelular, de tal modo que estes pacientes normalmente não 

apresentam sintomatologia até ao início da correcção da concentração sérica de sódio 

(Holbrook & Eades, 1995). Nestes casos é recomendada a administração cautelosa de NaCl a 

0,45 % e de solução de glucose a 2,5 % (Holbrook & Eades, 1995; Johnson, 1995; Flaminio, 

2008), pois a correcção rápida da hiponatrémia crónica está relacionada com casos de 

desmielinização dos neurónios da ponte cerebral (Johnson, 1995; Flaminio, 2008).  

Ocasionalmente, podem ocorrer situações caracterizadas pelo excesso corporal de sódio que 

muitas vezes são induzidas de modo iatrogénico. Geralmente, estas situações manifestam-se 

pela produção de grandes volumes de urina acompanhada pela estimulação da sede (Monreal, 

1996). O aumento da concentração sérica de sódio ocorre menos frequentemente que a 

hiponatrémia e é diagnosticado quando os níveis séricos deste ião são superiores a 146 

mmol/L. A hipernatrémia pode ser consequência de consumo/administração exagerados de 

cloreto de sódio (e.g. pedras de electrólitos, fluidoterapia com soluções salinas hipertónicas) 

(Johnson, 1995; Monreal, 1996), mas normalmente é resultado de perda de água corporal livre 

(e.g. diabetes, tratamentos com manitol, estados de hiperventilação prolongada). A 
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indisponibilidade de água e a incapacidade física de beber inerente ao próprio cavalo (e.g. 

estupor) são outras situações que podem causar hipernatrémia. Por vezes este desequilíbrio 

electrolítico também pode ser detectado nos estadios iniciais das diarreias, antes do início do 

consumo compensatório de água (Johnson, 1995). 

Durante estados de hipernatrémia crónica, as células cerebrais adaptam-se à hipertonicidade 

do fluido extracelular através da produção de solutos osmóticos idiogénicos (sódio, potássio e 

aminoácidos). Por isso, se a osmolaridade  plasmática é corrigida de forma demasiado rápida, 

os solutos osmóticos idiogénicos promovem a entrada de água para o interior das células 

cerebrais resultando em edema cerebral. Assim sendo, nos casos de hipernatrémia grave 

acompanhados por sinais neurológicos ou que tenham mais de 3 dias de duração é 

recomendada uma correcção lenta ao longo de 48 a 72 horas (Holbrook & Eades, 1995). Uma 

vez que a hipernatrémia sugere uma perda de água superior à perda de electrólitos, a 

fluidoterapia deve consistir em fluidos pobres em sódio: Cloreto de Sódio a 0,45 % ou 

Dextrose a 2,5 % (Spurlock & Ward, 1990; Flaminio, 2008).  

ii. Cloro e Bicarbonato (Cl- e HCO3
-): 

O cloro e o bicarbonato são os principais aniões do espaço extracelular e, desta forma, as 

variações nas suas concentrações são representativas das alterações na composição do FEC 

(Monreal, 1996). Podemos ainda considerar o cloro como um componente importante de 

muitas secreções corporais (e.g. secreção gástrica, suor e saliva) sob as formas de ácido 

clorídrico, cloreto de potássio ou cloreto de sódio (George, 2003).   

 

a) Alterações clínicas e correcção terapêutica: 

O Cloro é, em termos quantitativos, o anião mais importante no espaço extracelular (Johnson, 

1995; George, 2003; Morais & Leisewitz, 2006) e a determinação da sua concentração sérica 

é um bom indicador na avaliação da sua quantidade corporal total (Monreal, 1996). O 

aumento ou a diminuição da concentração sérica de cloro ([Cl-]) está geralmente associado 

com alterações proporcionais da concentração sérica de sódio ([Na+]) (Johnson, 1995; 

George, 2003). Visto isto, podemos considerar que tal como as alterações na [Na+], as 

alterações na [Cl-] são resultado de anomalias no equilíbrio hídrico. Por este motivo, variações 

nas concentrações destes iões devem ser avaliadas e interpretadas paralelamente, por 

exemplo, em casos de diminuição de água corporal verifica-se a presença simultânea de 

hiperclorémia (aumento da concentração sérica de cloro) e hipernatrémia (Johnson, 1995). 
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A hipoclorémia ocorre normalmente em situações de diarreia, sudação excessiva (e.g. provas 

de endurance), remoção de grandes volumes de refluxo enterogástrico  e de insuficiência 

renal. A correcção deste desequilíbrio electrolítico implica a administração endovenosa de 

cloreto de sódio a 0,9 % ou a administração de fluidos por via entérica (4 litros de água 

suplementados com 20 – 30 gramas de sal de cozinha) (Flaminio, 2008). 

Relativamente aos casos em que a alteração na [Cl-] não se encontra associada com uma 

alteração nos níveis séricos de sódio deve suspeitar-se da existência de um desequilíbrio 

ácido-base (Johnson, 1995). Devemos ainda considerar que as alterações na concentração de 

cloro geralmente são acompanhadas por alterações opostas na concentração do ião 

bicarbonato devido a um mecanismo de compensação renal para a manutenção da 

electroneutralidade (Johnson, 1995; Monreal, 1996; Morais & Leisewitz, 2006). 

Considerando a concentração sérica de cloro e o equilíbrio ácido-base podemos concluir que a 

hiperclorémia ocorre em associação com a acidose metabólica (hipobicarbonatémia) ou como 

parte do mecanismo de compensação à alcalose respiratória primária, que induz o aumento da 

reabsorção de cloro a nível renal, e a hipoclorémia (diminuição da concentração sérica de 

cloro) ocorre em associação com a alcalose metabólica (hiperbicarbonatémia) ou como parte 

do mecanismo de compensação à acidose respiratória (no qual ocorre aumento de reabsorção 

de bicarbonato pelo rim e diminuição da reabsorção de cloro) (Johnson, 1995; Morais & 

Leisewitz, 2006). Visto isto, para uma determinação mais precisa da causa da alteração da 

concentração sérica de cloro deve avaliar-se também a concentração sérica de sódio e o estado 

ácido-base do animal (e.g. “anion gap”, concentração sérica de bicarbonato) (Johnson, 1995).  

Relativamente ao bicarbonato, a sua concentração sérica é influenciada pela ventilação 

pulmonar, funcionalidade renal, processos digestivos e metabolismo tecidular. As alterações 

na concentração de bicarbonato relacionam-se com desequilíbrios ácido-base, a sua 

diminuição indica a presença de uma acidose metabólica (a situação mais frequente em 

equinos) enquanto que o seu aumento indica a presença de uma alcalose metabólica (Monreal, 

1996). O papel do ião bicarbonato na homeostase ácido-base será abordado mais 

detalhadamente adiante na dissertação.  

iii. Potássio (K+): 

Normalmente os cavalos ingerem diariamente grandes quantidades de potássio (2000 a 5000 

mEq/dia), sendo a dieta (feno, erva) a principal fonte deste ião. No entanto, as necessidades de 

potássio diárias de um equino são bastante mais baixas, cerca de 250 a 400 mEq/dia (Monreal, 
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1996). Ainda assim, as arritmias cardíacas, que poderiam ser causadas pela ingestão de 

grandes quantidades deste ião são evitadas pela sua excreção renal altamente eficiente. Além 

disso são perdidas pequenas quantidades de potássio nas fezes e no suor (Johnson, 1995). 

Devido a esta grande capacidade de eliminação de potássio todos os cavalos que permanecem 

sem comer mais de 48 horas apresentam hipocaliémia  (diminuição da concentração sérica de 

potássio) (Monreal, 1996).  

O potássio é o catião intracelular mais importante (Holbrook & Eades, 1995; Johnson, 1995; 

Flaminio 2008), sendo fundamental em muitas reacções bioquímicas celulares (Johnson, 

1995). Além disso, a localização predominantemente intracelular de potássio confere-lhe a 

responsabilidade de manutenção do volume de líquido e da osmolaridade  no interior das 

células (Johnson, 1995). 

O conteúdo de potássio corporal num cavalo adulto está estimado em cerca de 28 000 mEq, 

encontrando-se totalmente biodisponível e estando 98 % desta quantidade localizada no FIC 

(Monreal, 1996). No entanto, este ião é quantificado no espaço extracelular pela determinação 

da sua concentração sérica, a qual representa menos de 2 % da quantidade de potássio 

corporal total (Johnson, 1995). O potássio sérico é mantido dentro de limites apertados e é 

fundamental para a função cardíaca e muscular normal (Eades & Bounous, 1997; George, 

2003).  

 

a) Alterações clínicas e correcção terapêutica: 

O termo hipocaliémia  tem sido usado incorrectamente na literatura definindo um estado de 

carência de potássio corporal total, no entanto é importante fazer a distinção entre a 

deficiência em potássio corporal total e a hipocaliémia . A hipocaliémia  define-se como 

sendo uma situação em que a concentração sérica de potássio é menor que 2,8 mmol/L, no 

entanto não reflecte necessariamente uma diminuição da concentração de potássio em todo o 

corpo, nomeadamente no espaço intracelular (Johnson, 1995). Nos últimos anos a 

investigação tem procurado encontrar novos parâmetros que forneçam uma melhor 

informação sobre as alterações de potássio no FIC (Monreal, 1996). Por exemplo, está a tentar 

investigar-se se, em condições patológicas, a quantidade de potássio intraeritrocitária 

corresponde ao conteúdo de potássio intracelular em geral (Johnson, 1995; Monreal, 1996).  

É comum o desenvolvimento de carências de potássio, em situações em que os cavalos são 

alimentados com uma dieta pobre em potássio (e.g. grandes proporções de concentrado e 

pouca forragem) ou estão submetidos a jejum ou apresentam inaptência (e.g. colite) ou 
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possuem problemas de preensão, mastigação ou deglutição, pois a perda por via renal não é 

completamente interrompida havendo uma depleção contínua de potássio por esta via 

(Johnson, 1995; Eades & Bounous, 1997). Além disto a hipocaliémia  verifica-se também em 

situações de diarreia, obstrução intestinal, sudação excessiva e prolongada e administração 

endovenosa de soluções de glucose. A utilização de insulina promove o co-transporte da 

glucose e do potássio para o interior das células (Johnson, 1995).  

Na avaliação do paciente é importante considerar juntamente com a interpretação das 

alterações na concentração sérica de potássio o estado ácido-base (Johnson, 1995; DiBartola, 

2006) pois a carência de potássio corporal total causa alcalose metabólica como resultado da 

secreção de iões hidrogénio ao nível do nefrónio distal (em vez de iões potássio) por troca 

com iões bicarbonato que são absorvidos para o sangue (Johnson, 1995; Eades & Bounous, 

1997). Por outro lado, nos casos de acidose metabólica, o excesso de iões hidrogénio conduz à 

entrada destes nas células por troca com iões potássio para o espaço extracelular, resultando 

numa hipercaliémia  (Johnson, 1995; George, 2003). No entanto, o aumento da concentração 

sérica de potássio não se verifica em casos de acidose láctica (DiBartola, 2006).  

A hipocaliémia  não está geralmente associada com a carência de potássio corporal total, 

excepto em situações em que a concentração deste ião está gravemente diminuída (Monreal, 

1996; Johnson, 1995), no entanto pode reflectir uma redistribuição de potássio do espaço 

extracelular para o espaço intracelular.  

Os sinais clínicos da hipocaliémia  aguda são raros e normalmente surgem quando a 

concentração sérica de potássio é menor do que 1,8 mmol/L. Manifestando-se essencialmente 

por alterações no electrocardiograma (diminuição da amplitude da onda T, depressão do 

segmento ST, aumento da amplitude da onda P, aumento da duração do complexo QRS), 

fraqueza muscular e íleo (Johnson, 1995; Monreal, 1996).      

Em casos de hipocaliémia  o défice de potássio pode ser calculado a partir da seguinte 

fórmula: Défice de Potássio (mmol) = [[K+]normal (mmol/L) – [K+]real (mmol/L)] x peso vivo 

(Kg) x 0,3; ([K+], concentração sérica de potássio; 0,3= volume de distribuição) (Spurlock & 

Ward, 1990). A correcção da hipocaliémia  pode ser conseguida através de fluidoterapia 

endovenosa suplementando uma solução polielectrolítica equilibrada (e.g. Lactato de Ringer) 

com 20 mEq/L de cloreto de potássio (Flaminio, 2008). A fluidoterapia entérica representa 

uma alternativa e consiste na administração de cloreto de potássio na dose de 0,1 a 0,2 g/Kg 

de peso vivo do animal dissolvida em água (Flaminio, 2008). 
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Consideremos agora o aumento da concentração sérica de potássio. Esta alteração designa-se 

por hipercaliémia  e verifica-se quando o valor sérico de potássio é superior a 4,8 mmol/L 

(Johnson, 1995). A sua ocorrência é rara no cavalo adulto e as suas principais causas 

patológicas estão relacionadas com afecções urinárias ou renais sendo mais frequentes em 

poldros (Monreal, 1996). As causas mais comuns de hipercaliémia  são a Paralisia Periódica 

Hipercalémica (PPH) nos cavalos quarto de milha, insuficiência renal e o uroperitoneu em 

poldros (George, 2003; Johnson, 1995). Menos frequentemente pode verificar-se a presença 

desta alteração electrolítica em casos de lesões tecidulares extensas que são geralmente 

acompanhas pela saída de mioglobina das células ou de hemólise intravascular grave que 

provoca uma saída de hemoglobina dos eritrócitos. Estas situações originam a libertação de 

potássio das células e ocorrência de lesões renais devido aos efeitos nefastos da mioglobina 

ou hemoglobina ao nível dos túbulos renais. A hipercaliémia  aguda pode causar fraqueza 

muscular e alterações no traçado electrocardiográfico (aumento do pico da onda T, 

diminuição do intervalo QT, diminuição da amplitude ou desaparecimento da onda P, 

alargamento do complexo QRS) (Johnson, 1995).  

Geralmente a administração endovenosa de solução salina fisiológica é suficiente para a 

correcção da hipercaliémia  ligeira. Quando a concentração sérica de potássio é superior a 6 

mmol/L (hipercaliémia  grave) pode considerar-se a administração de uma solução de 

dextrose a 5 % por via endovenosa durante cinco minutos ou uma solução de bicarbonato de 

sódio também por via endovenosa durante 15 minutos (Flaminio, 2008).  

iv. Cálcio (Ca++): 

O cálcio desempenha um papel fundamental na contracção da musculatura cardíaca e 

esquelética, na manutenção do tónus vascular, na transmissão neuromuscular e na actividade 

enzimática (Flaminio, 2008). Por estas razões a hipocalcémia (diminuição da concentração 

sérica de cálcio) pode retardar o reinício da motilidade intestinal normal e interferir na 

resposta vascular geral. 

O cálcio sérico total pode ser dividido em cálcio ligado às proteínas (40% ligado à albumina) 

e cálcio ionizado, representando este último a fracção biologicamente activa deste ião. Como 

a concentração plasmática de proteínas totais e o equilíbrio ácido-base influenciam a 

concentração de cálcio ligado às proteínas, a fracção ionizada de cálcio é a que melhor 

reflecte a concentração sérica deste ião (Seahorn & Seahorn, 2003). Portanto, a determinação 

de cálcio total sérico é pouco representativa das situações deficitárias de cálcio iónico e das 
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consequências neuromusculares associadas. Por isso, é recomendada a determinação do valor 

da concentração sérica de cálcio activa e disponível (iCa, cálcio ionizado) (Monreal, 1996).  

 

a) Alterações clínicas e correcção terapêutica: 

O défice de cálcio ionizado surge frequentemente relacionado com alterações ao nível do 

tracto gastrointestinal, tais como os casos de SAA, em particular as situações de íleo, os 

estrangulamentos e as diarreias. Adicionalmente este défice pode ser observado em situações 

de sudação excessiva, na fase de lactação em éguas, em casos de alimentação com dietas 

pobres em cálcio, em animais que apresentam anorexia e em tratamentos prolongados com 

base em fluidoterapia não suplementada (Monreal, 1996). A carência de cálcio ionizado 

associa - se com sinais de alterações da musculatura esquelética (debilidade muscular, 

espasmos, tremores) e lisa (hipotensão, íleo paralítico), irritabilidade muscular e arritmias 

cardíacas (Monreal, 1996; Seahorn & Seahorn, 2003).   

A correcção desta alteração electrolítica consiste na administração endovenosa de cristalóides 

suplementados com 0,2-1,0 mL de uma solução de borogluconato de cálcio a 20-23 % por Kg 

de peso vivo do animal (Flaminio, 2008). A administração deste tipo de soluções pode ter 

alguns efeitos a nível cardíaco e por isso a frequência e o ritmo cardíaco devem ser 

cuidadosamente monitorizados durante a administração de soluções contendo cálcio 

(Holbrook & Eades, 1995). Os fluidos contendo bicarbonato de sódio  não devem ser 

misturados com fluidos contendo cálcio, pois a mistura destas duas soluções previamente à 

sua administração induz a formação de um precipitado (Seahorn & Seahorn, 2003; DiBartola, 

2006; Flaminio, 2008).  

O aumento da concentração sérica de cálcio não é muito frequente em equinos pois, ao 

contrário das outras espécies, os equídeos excretam grandes quantidades de cálcio na urina 

sob a forma de carbonato de cálcio. Visto isto, a redução da excreção renal de cálcio, como 

por exemplo em casos de insuficiência renal crónica, pode causar hipercalcémia (aumento da 

concentração sérica de cálcio) (Holbrook & Eades, 1995). Apesar de a hipercalcémia ser rara 

nos equinos pode ainda ser consequência de neoplasias, intoxicação por vitamina D e de 

acidose metabólica. Nesta última situação há um aumento da concentração de cálcio ionizado 

devido à ligação dos iões hidrogénio às proteínas plasmáticas (Flaminio, 2008). Segundo 

Seahorn & Seahorn (2003) podemos considerar que um aumento ou diminuição no pH 

plasmático em 0,1 unidades provoca uma alteração proporcional de 0,12 mg/dL na 

concentração sérica de cálcio ligado às proteínas. A correcção desta alteração electrolítica 
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implica a identificação e correcção da sua causa primária, além disto os cavalos 

hipercalcémicos não devem ser alimentados com luzerna ou outros alimentos ricos em cálcio 

(Holbrook & Eades, 1995).   

v.  Magnésio (Mg++): 

O magnésio é um catião importante na produção de energia (ATP), na manutenção do 

potencial de membrana de repouso e nas reacções enzimáticas (Flaminio, 2008).  

 

a) Alterações clínicas e correcção terapêutica: 

A diminuição da concentração sérica de magnésio (hipomagnesiémia) pode ocorrer devido a 

inaptência, diminuição da absorção intestinal e a perdas via gastrointestinal deste ião (e.g. 

refluxo enterogástrico ), sudação excessiva e perda por via renal. A hipomagnesiémia pode 

resultar em hipocaliémia  ou hipocalcémia refractária e causa destabilização e 

hiperexcitabilidade das membranas celulares resultando em arritmias ventriculares, tremores 

musculares, ataxia e convulsões. A sua correcção pode ser conseguida pela suplementação 

com sulfato de magnésio de uma solução de cloreto de sódio a 0,9 % não devendo exceder a 

dose de 50 mg/Kg. Em alternativa pode proceder-se à suplementação oral com citrato-lactato 

de magnésio ou óxido de magnésio na dose de 4-16 mg/Kg por dia (Flaminio, 2008).  

Em situações de hipermagnesiémia o excesso de concentração deste ião antagoniza os efeitos 

do cálcio ao nível da junção neuromuscular bloqueando a transmissão neuromuscular 

periférica e resultando em sudação intensa, paralisia flácida, coma e decúbito. Uma das causas 

mais frequentes deste desequilíbrio electrolítico é a administração exagerada de sulfato 

magnésio por via oral. A correcção da hipermagnesiémia é conseguida por fluidoterapia 

endovenosa com duas administrações de 250 mL de uma solução de gluconato de cálcio a 

23%, com um intervalo de uma hora, seguidas da administração de fluidos cristalóides (e.g. 

solução salina 0,9 % ou Lactato de Ringer) para promover a diurese (Flaminio, 2008).    

 

3. Equilíbrio ácido-base 

 

A avaliação do estado ácido-base é de extrema importância para a elaboração do plano de 

fluidoterapia em casos de doença gastrointestinal, uma vez que as alterações no pH têm um 

efeito significativo na dinâmica dos electrólitos (Monreal, 1996; Seahorn & Seahorn, 2003).  

Relativamente aos termos acidose e alcalose é importante ter presente que estes se referem 

aos processos fisiopatológicos que causam a acumulação sistémica de ácido ou base. Por sua 
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vez os termos acidémia ou alcalémia referem-se especificamente ao pH do FEC, isto é, nos 

casos de acidémia o FEC apresenta um valor de pH menor do que o valor normal estando a 

concentração de iões hidrogénio aumentada e inversamente nos casos de alcalémia o pH está 

elevado e a concentração de iões hidrogénio diminuída. Esta distinção é importante pois nas 

alterações ácido-base compensadas ou mistas as situações de alcalose e acidose podem nem 

sempre ser acompanhadas por alcalémia e acidémia, respectivamente (Morais & Leisewitz, 

2006).  

Os desequilíbrios ácido-base de origem metabólica podem acompanhar diversos processos 

clínicos no cavalo. A acidose metabólica surge por exemplo associada com situações de 

hipotensão, casos de SAA causados por obstruções intestinais estrangulantes, esforços de 

intensidade máxima e em especial nas diarreias. A alcalose metabólica surge em situações em 

que se promove a remoção de grandes quantidades de refluxo enterogástrico  ou em situações 

de sudação excessiva (Monreal, 1996). A suspeita da existência de alterações no equilíbrio 

ácido-base deve ser considerada avaliando simultaneamente os sinais clínicos (e.g. a acidose 

metabólica está muitas vezes associada com a colite aguda) e as alterações no perfil 

bioquímico sanguíneo do animal (Johnson, 1995).  

i. Homeostasia ácido-base: 

Nos equinos o equilíbrio ácido-base é finamente regulado com a manutenção do pH 

sanguíneo entre 7.32 e 7.44. A determinação deste parâmetro é conseguida através da 

concentração de iões hidrogénio livres (pH= log 1/ concentração de H+) (Collatos & Morris, 

1992). 

A homeostasia ácido-base é mantida pela acção conjunta de três elementos: o sistema tampão 

endógeno (tampões extra e intracelulares), o sistema respiratório e o sistema renal. Os dois 

primeiros sistemas são importantes na correcção rápida das alterações do pH e os rins são 

responsáveis pela homeostasia ácido-base a longo prazo e pela excreção da maior parte do 

excesso de iões hidrogénio (Verlander, 1999; DiBartola, 2006).  

Tampão é um composto que pode receber ou ceder protões (ião hidrogénio), minimizando as 

alterações de pH (DiBartola, 2006). Existem vários tampões intracelulares e extracelulares 

que titulam o ião hidrogénio para manter o pH dentro dos limites fisiológicos. Tais tampões 

incluem a hemoglobina e outras proteínas, o fosfato (orgânico ou inorgânico) e o bicarbonato 

e são responsáveis pela normalização rápida do pH após as alterações agudas na concentração 

do ião hidrogénio, a menos que a sua capacidade de tamponamento seja ultrapassada 
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(Verlander, 1999). Relativamente às proteínas, a hemoglobina apresenta cerca de 80 % da 

capacidade de tamponamento sanguínea não relacionada com o bicarbonato, enquanto que as 

proteínas plasmáticas contribuem apenas com 20 % (DiBartola, 2006). Estes tampões 

endógenos permitem a conversão instantânea de um ácido ou base forte num ácido ou base 

fraco, os quais são mais estáveis em solução apresentando assim menor probabilidade de 

influenciar o pH. Por exemplo, o sistema do bicarbonato actua no tamponamento do ácido 

clorídrico segundo a seguinte reacção: HCl + NaHCO3 → H2CO3 + NaCl. Segundo esta 

equação um ácido forte (HCl, ácido clorídrico) é rapidamente convertido num ácido fraco 

(H2CO3, ácido carbónico) mais um sal (NaCl). Posteriormente o H2CO3 formado entra numa 

reacção catalisada pela anidrase carbónica na qual se forma dióxido de carbono (H2CO3 ↔ 

CO2 + H2O) que é libertado durante a respiração (Collatos & Morris, 1992). O sistema 

tampão de bicarbonato apresenta um papel mais importante no tamponamento do fluido 

extracelular, enquanto os sistemas tampão de proteína e fosfato são mais importantes no 

espaço intracelular (Collatos & Morris, 1992; DiBartola, 2006).  

As alterações na ventilação podem alterar o estado ácido-base em alguns minutos, portanto 

podemos considerar que o sistema respiratório tem um papel muito importante na manutenção 

do equilíbrio ácido-base (Collatos & Morris, 1992). O excesso de iões hidrogénio a nível 

sistémico característico da acidose metabólica provoca uma taquipneia compensatória 

(alcalose respiratória adaptativa) através do estímulo de quimioreceptores periféricos e 

centrais que regulam a ventilação, enquanto que a diminuição da concentração do ião 

hidrogénio que acompanha a alcalose metabólica induz a redução da frequência respiratória 

(acidose respiratória adaptativa). Ao mesmo tempo, no caso da acidose respiratória o aumento 

da concentração plasmática de iões hidrogénio induz o seu tamponamento com iões 

bicarbonato (H+ + HCO3
- → H2CO3 → H2O + CO2) e portanto o aumento da pressão parcial 

de dióxido de carbono, o qual é eliminado posteriormente através da ventilação pulmonar. Por 

outro lado nos casos de alcalose metabólica não se verifica o tamponamento dos iões 

hidrogénio com os iões bicarbonato e portanto ocorre uma diminuição da pressão parcial de 

dióxido de carbono (Monreal, 1996).  

No entanto, as variações na frequência respiratória podem estar relacionadas com outros 

factores, nomeadamente factores respiratórios e factores de termorregulação, ou ser 

consequência de excitação (Monreal, 1996).   

O rim é o terceiro elemento responsável pela manutenção do equilíbrio ácido-base. Embora os 

sistemas de tampões endógenos e o sistema respiratório sejam capazes de estabilizar o pH 
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sanguíneo, são os rins os responsáveis pela excreção real da maior parte do excesso de iões 

hidrogénio (Collatos & Morris, 1992; DiBartola, 2006). Adicionalmente uma série de 

reacções complexas nos túbulos renais aumentam ou diminuem a reabsorção de iões 

bicarbonato de maneira a equilibrar a concentração de iões hidrogénio nos fluidos corporais 

(Collatos & Morris, 1992).  

 

ii. Considerações sobre a avaliação laboratorial do estado ácido-base:  

Em termos laboratoriais a análise de gases sanguíneos identifica e classifica as alterações 

ácido-base de maneira conclusiva (DiBartola, 2006). Esta análise mede directamente a 

pressão parcial de oxigénio, pressão parcial de dióxido de carbono e a concentração de 

hidrogénio. A concentração sérica de bicarbonato e o excesso de base são obtidos 

indirectamente através de cálculos utilizando alguns parâmetros medidos de forma directa 

(George, 2003). O perfil bioquímico sérico de rotina também representa um elemento 

importante na interpretação do estado ácido-base do cavalo. Este perfil deve incluir pelo 

menos a determinação das concentrações séricas dos três electrólitos mais importantes, sódio, 

cloro e potássio, e da concentração plasmática de proteínas totais. Mais recentemente os perfis 

bioquímicos passaram a incluir a concentração de dióxido de carbono total (tCO2), a qual 

permite calcular um valor aproximado da concentração sérica de bicarbonato. O sódio, o cloro 

e o potássio são extremamente importantes porque se encontram em concentrações elevadas, 

completamente dissociados em solução aquosa e as suas concentrações relativas são um dos 

principais determinantes do equilíbrio ácido-base (Stämpfli & Carlson, 2001).   

A avaliação do estado ácido-base pode ser feita através de duas abordagens distintas. A 

abordagem tradicional, que apresenta algumas limitações clinicamente relevantes, estabelece 

que as alterações electrolíticas apenas se relacionam secundariamente com os desequilíbrios 

ácido-base. Por outro lado, a abordagem não tradicional, designada por Modelo dos Iões 

Fortes, estabelece uma relação muito consistente entre o equilíbrio ácido-base e a 

concentração sérica de electrólitos e proteínas. Esta última abordagem é no entanto mais 

complicada, morosa e não apresenta por isso uma utilização muito prática. É mais indicada 

em pacientes hospitalizados, em situações críticas e em casos com alterações ácido-base 

mistas (Morais & Constable, 2006).  

A abordagem tradicional da avaliação do estado ácido-base baseia-se na associação entre o 

pH sanguíneo, a concentração sérica de bicarbonato e a pressão parcial de dióxido de carbono, 
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tal como é descrito pela equação de Henderson-Hasselbalch. Nesta abordagem o pH é 

definido pela concentração sérica de bicarbonato ([HCO3
-]) e pela pressão parcial de dióxido 

de carbono (pCO2). A pCO2 é considerada como sendo a componente respiratória e é 

determinada pela ventilação alveolar, enquanto que a [HCO3
-] é considerada como 

componente metabólica e é regulada pelos rins. Esta abordagem pode no entanto transmitir a 

ideia de que a pCO2 e a [HCO3
-] são variáveis independentes, mas apenas a pCO2 é 

considerada independente. Quando ocorre um aumento primário da pCO2, o tamponamento 

dos iões hidrogénio produzidos intracelularmente pela dissociação do ácido carbónico é 

realizado predominantemente pelas proteínas (hemoglobina), ocorrendo a libertação de 

bicarbonato para o fluido extracelular e um aumento secundário da [HCO3
-] (DiBartola, 

2006). Além disso, esta abordagem apenas providencia resultados fiáveis em situações em 

que as concentrações de proteínas e electrólitos se encontram aproximadamente normais 

(Navarro, Monreal, Segura, Armengou & Añor, 2005).  

A abordagem não tradicional é mais esclarecedora na compreensão da complexidade de 

alterações ácido-base em alguns pacientes. Stewart formulou um modelo químico do 

equilíbrio ácido-base em sistemas biológicos identificando três variáveis independentes: 

diferença entre os iões fortes (SID, “Strong Ion Diference”), a concentração plasmática total 

de tampões fracos não voláteis ([Atot]) e a pCO2  (Morais & Constable, 2006). 

 

a)  Interpretação dos parâmetros laboratoriais: 

A interpretação dos desequilíbrios ácido-base é bastante complexa. Em seguida serão 

abordados de uma forma básica e bastante simplista alguns parâmetros laboratoriais que 

auxiliam a avaliação do estado ácido-base num qualquer animal de modo a facilitar a 

compreensão da descrição dos desequilíbrios ácido-base em geral. 

 

 pCO2 (pressão parcial de dióxido de carbono) 

A pCO2 é regulada pela ventilação alveolar influenciando a [HCO3
-] e o pH. O aumento deste 

parâmetro ocorre na acidose respiratória e é causado pela hipoventilação. A diminuição na 

pCO2 ocorre durante as situações de alcalose respiratória e é causada pela hiperventilação 

(Monreal, 1996; Morais & Constable, 2006). Desta forma, a pressão parcial de dióxido de 

carbono sanguínea é bastante útil na detecção de casos de acidose ou de alcalose de origem 

respiratória apresentando pouco valor clínico nas situações em que as alterações são 

predominantemente metabólicas (Monreal, 1996). 
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 SID (“Strong Ion Diference”) 

Os iões plasmáticos podem ser divididos em dois tipos principais: os iões fortes e os iões 

tampão. Os iões fortes encontram-se totalmente dissociados no pH sanguíneo fisiológico e por 

isso não exercem qualquer efeito tampão. No entanto, exercem um efeito eléctrico pois a 

soma dos catiões completamente dissociados não é igual à soma dos aniões completamente 

dissociados. Stewart designou esta diferença como SID ([catiões fortes] – [aniões fortes]) 

(Morais & Constable, 2006). Quantitativamente, os principais catiões plasmáticos fortes são o 

sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, já os principais aniões fortes são o cloro, o lactato, o 

β-hidroxibutirato,  o acetoacetato e o sulfato. O aumento do SID, pela diminuição da 

concentração sérica de cloro ou pelo aumento da concentração sérica de sódio, resulta numa 

alcalose metabólica, enquanto que uma diminuição do SID, pela diminuição da concentração 

sérica de sódio ou pelo aumento da concentração sérica de cloro, sulfato ou aniões orgânicos, 

resultará num acidose metabólica (George, 2003; Morais & Constable, 2006). 

 

 [Atot] (concentração plasmática total de iões tampão fracos não voláteis) 

O conceito de [Atot] é a maior diferença entre as abordagens tradicional e não tradicional do 

equilíbrio ácido-base. Os principais componentes da [Atot] são o fosfato e as proteínas 

plasmáticas (globulinas e albumina) sendo considerados como ácidos fracos não voláteis. 

Desta forma, as alterações nas suas concentrações apenas induzem alterações directas no pH. 

Os três mecanismos básicos pelos quais a [Atot] pode ser alterada são a variação na quantidade 

de água plasmática livre e a variação das concentrações séricas de fosfato, de albumina ou de 

globulinas. A alcalose metabólica é caracterizada pela diminuição deste parâmetro devido a 

hipoalbubinémia, e a acidose metabólica é acompanhada pelo aumento da [Atot] (e.g. por 

hiperalbuminémia ou hiperfosfatémia) (Morais & Constable, 2006). Por isso em casos de 

alterações gastrointestinais acompanhadas por hiperproteinémia devido a desidratação ou 

hipoalbuminémia e perda de electrólitos fortes devido a perdas intestinais a abordagem não 

tradicional fornece uma melhor avaliação do estado ácido-base do paciente (George, 2003; 

Navarro et al., 2005). 
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Ilustração 1: Alcalose e acidose metabólicas segundo a abordagem não tradicional (Adaptado 

de Morais & Constable, 2006). (SID, “Strong Ion Diference”; pCO2, pressão parcial de 

dióxido de carbono;     , aumento;      , diminuição) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 AG (“Anion Gap”) 

No fluido extracelular os catiões fortes são o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio, já os 

aniões fortes são o cloro, o bicarbonato, as proteínas plasmáticas, os aniões ácidos orgânicos 

(e.g. lactato), o fosfato e o sulfato. Os analisadores químicos automáticos utilizados na prática 

clínica fornecem valores apenas das concentrações de sódio, potássio, cloro e dióxido de 

carbono total (a partir da qual se calcula a concentração sérica de bicarbonato). Sendo assim, a 

soma das concentrações dos catiões quantificados laboratorialmente é superior à soma das 

concentrações dos aniões quantificados laboratorialmente, esta diferença é designada por 

“anion gap” (DiBartola, 2006). No entanto, na realidade não existe “anion gap” devido à lei 

da electroneutralidade. Tendo em conta a lei da electroneutralidade, que define que nas 

soluções aquosas a soma dos catiões e a soma dos aniões apresentam sempre valores iguais e 

considerando as amostras de soro sanguíneo em condições fisiológicas, podemos concluir 

que: ([Na+] + [K+] + [catiões não quantificados]) = ([Cl-] + [HCO3
-] + [aniões não 

quantificados])  e  ([aniões não quantificados] - [catiões não quantificados]) = ([Na+] + [K+]) - 

([Cl-] + [HCO3
-]). (Stämpfli & Carlson, 2001; DiBartola, 2006). Desta forma, o “anion gap” é 

a diferença entre os aniões não quantificados (lactato, sulfato, fosfato, proteínas plasmáticas) e 

os catiões não quantificados (cálcio e magnésio) e pode ser afectado por alterações nos seus 

Catiões fortes: sódio, 

potássio, cálcio, 

magnésio 

Aniões fortes: cloro, 

lactato, cetoaniões, 

sulfato 

SID 

pCO2 

[Atot]: 

albumina, 

globulinas, 

fosfato 

Acidose Alcalose 

∑ catiões - ∑ aniões 
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componentes. No entanto, considera-se que uma alteração na concentração dos catiões não 

quantificados com magnitude suficiente para alterar o “anion gap” provavelmente seria 

incompatível com a vida. Por isso, as alterações no “anion gap” ocorrem fundamentalmente 

devido a alterações na concentração dos aniões não quantificados (DiBartola, 2006).  

O aumento do “anion gap” é mais frequente que a sua diminuição, e este parâmetro é 

normalmente utilizado como auxílio na classificação da acidose metabólica de acordo com o 

processo causal (Monreal, 1996; DiBartola, 2006). Isto é, se a acidose metabólica é 

acompanhada por um “anion gap” elevado pode assumir-se que o aumento do “anion gap” se 

deve por exemplo ao aumento da concentração de ácidos orgânicos como o lactato e o animal 

apresenta uma acidose láctica. Nos casos em que a acidose metabólica se caracteriza por um 

“anion gap” normal podemos assumir que a diminuição da concentração sérica de 

bicarbonato, que caracteriza os casos de acidose metabólica, foi acompanhada pelo aumento 

da concentração sérica de cloro de modo a satisfazer a lei da electroneutralidade. Estamos 

então perante uma situação de acidose metabólica hiperclorémica, a qual acompanha por 

exemplo situações de diarreia e acidose tubular renal (DiBartola, 2006).  

Além disto, já se comprovou que a determinação do “anion gap” tem uma utilidade 

prognóstica em casos de SAA. Considera-se que um “anion gap” superior a 25 mEq/L se 

relaciona com uma alta mortalidade indicando a presença de acidose metabólica associada a 

processos isquémicos/estrangulantes e choque (Monreal, 1996).  

 

 pH 

A avaliação do pH sanguíneo é esclarecedora em relação à presença ou ausência de uma 

alteração ácido-base. Se este parâmetro está alterado estamos com certeza na presença de um 

desequilíbrio ácido-base. No entanto, se o pH está dentro dos limites normais, não é possível 

eliminar taxativamente a hipótese da existência de uma alteração no estado ácido-base do 

paciente (DiBartola, 2006).  

Nos cavalos o pH urinário não está relacionado com as alterações ácido-base do FEC. A urina 

destes animais é normalmente alcalina e pode ser ácida tanto em situações de acidose como de 

alcalose metabólica (Monreal, 1996).  

 

 tCO2 (concentração total de dióxido de carbono) 

A concentração de dióxido de carbono total é facilmente determinada em laboratório e traduz 

de forma indirecta cerca de 95 % da concentração sérica de bicarbonato. A avaliação deste 
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parâmetro constitui uma forma indirecta, mas simples, de medir a concentração sérica deste 

ião (Monreal, 1996; Stämpfli & Carlson, 2001; George, 2003). A determinação da 

concentração de bicarbonato plasmático é o parâmetro mais útil para detectar alterações de 

origem metabólica. O aumento do seu valor plasmático indica alcalose metabólica e a sua 

diminuição indica acidose metabólica (Monreal, 1996). 

 

 BE (“Base Excess”) 

A determinação do excesso de base (BE, “base excess”) pode ajudar na interpretação clínica 

do estado ácido-base. O BE é o valor que expressa a quantidade de ácido ou base necessária 

para restabelecer o pH de 7.4 a 37°C com uma pCO2 de 40 mmHg (Collatos & Morris, 1992; 

George, 2003; DiBartola, 2006). Portanto, na presença de uma pCO2 normal, este valor indica 

a porção de desequilíbrios ácido-base atribuíveis a causas metabólicas. Um BE negativo (= 

défice de base) ocorre em casos de acidose metabólica e um BE positivo acompanha estados 

de alcalose metabólica (Collatos & Morris, 1992; DiBartola, 2006). O intervalo de referência 

de BE no equino é [-6 +6] mEq/L (Navarro et al., 2005). Na prática podemos considerar o 

défice de base como a diferença entre o valor da concentração sérica de bicarbonato do 

paciente e o valor de referência deste parâmetro. É utilizado para calcular as necessidades de 

bicarbonato num plano terapêutico (Monreal, 1996).  

iii. Alterações ácido - base simples ou mistas: 

Tanto a acidose como a alcalose podem ter uma origem metabólica ou respiratória. Desta 

forma, podemos considerar quatro alterações ácido-base primárias: acidose metabólica, 

alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. As alterações metabólicas 

referem-se ao excesso ou à carência de ácido não volátil e as alterações respiratórias referem-

se ao excesso ou à carência de ácido volátil (dióxido de carbono dissolvido). As alterações 

ácido-base primárias são acompanhadas por alterações secundárias ou adaptativas no 

componente oposto do sistema. Por exemplo, a acidose metabólica é acompanhada por uma 

alcalose respiratória secundária ou vice-versa. No entanto a resposta adaptativa não se 

transforma num problema primário pois nunca ocorre uma compensação excessiva 

(DiBartola, 2006). 

Podemos ainda estabelecer a distinção entre alterações ácido-base simples ou mistas. As 

primeiras estão limitadas à alteração ácido-base primária juntamente com a resposta 

adaptativa e as segundas são caracterizadas pela presença simultânea de pelo menos duas 
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alterações ácido-base primárias no mesmo paciente. Uma alteração ácido-base mista deve ser 

suspeitada quando a resposta adaptativa não corresponde ao que normalmente aconteceria, 

podendo ser muito exuberante ou praticamente ausente (DiBartola, 2006).  

 

a) Alterações ácido-base respiratórias (relacionadas com alterações da ventilação 

pulmonar): 

As alterações ácido-base respiratórias ocorrem pouco frequentemente em casos de SAA. No 

entanto pode verificar-se ocasionalmente a presença de alcalose respiratória em resultado da 

hiperventilação que os animais manifestam em resposta à dor abdominal (Johnson, 1995; 

Johnson & Morais, 2006). Estas alterações reflectem os desequilíbrios ácido-base 

caracterizados pela alteração da pressão parcial de dióxido carbono arterial (PaCO2). A PaCO2 

é regulada pela respiração e o aumento desta acidifica os fluidos corporais e desencadeia uma 

acidose respiratória. Por outro lado uma diminuição da PaCO2 alcaliniza os fluidos corporais e 

resulta numa alcalose respiratória (Johnson & Morais, 2006).  

O tratamento das alterações ácido-base respiratórias deve ser direccionado para a resolução da 

sua causa primária (Johnson, 1995; Johnson & Morais, 2006). 

 

b) Alterações ácido-base metabólicas:  

 

 Acidose metabólica: 

A acidose metabólica é caracterizada pela diminuição do pH (inferior a 7.35 (Collatos & 

Morris, 1992)) e da concentração sérica de bicarbonato. Na presença de acidose metabólica 

ocorre um aumento na ventilação pulmonar, evidente no exame físico como taquipneia ou 

dispneia, que compensa a acidémia pelo aumento da taxa de eliminação de dióxido de 

carbono (acidose metabólica compensada) (Johnson, 1995; DiBartola, 2006). Neste caso a 

pCO2 pode estar abaixo do valor normal mas o BE, valor específico da componente 

metabólica da acidose, permanece negativo (Collatos & Morris, 1992).  

A acidose metabólica pode ser resultado de alterações na eliminação renal de hidrogénio, do 

aumento da perda de bicarbonato (e.g. diarreia, sequestro intestinal, remoção de refluxo 

enterogástrico ), da hiperproteinémia e do aumento da produção de lactato durante a glicólise 

anaeróbia, que geralmente resulta na redução do SID (o lactato é um anião) contribuindo para 

a acidose (Johnson, 1995). Consideremos agora dois casos concretos que são acompanhados 

por acidose metabólica: a diarreia e a hipovolémia. Os casos de SAA acompanhados por 

diarreia normalmente estão associados com acidose metabólica uma vez que nestes casos a 



 

 

26 

 

concentração de bicarbonato nas fezes é superior à concentração sérica deste ião originando 

uma situação de acidose metabólica. A hipovolémia é outra situação que se caracteriza por 

acidose metabólica nos equinos devido à diminuição da perfusão e consequente hipóxia dos 

tecidos. Na presença de hipóxia as células utilizam a glicólise anaeróbia como forma de 

obtenção de energia. Esta via metabólica resulta no aumento da concentração sanguínea de 

lactato, que é um anião ácido, resultando numa acidose láctica (DiBartola, 2006).  

A acidose metabólica moderada pode responder simplesmente ao tratamento da doença 

primária e à restauração do volume circulante com a administração de uma solução de Lactato 

de Ringer. No entanto, a acidose metabólica grave (pH menor que 7.22) deve ser corrigida 

pela administração apropriada e gradual de bicarbonato de sódio (NaHCO3) (Johnson, 1995). 

O défice de bicarbonato é calculado pela seguinte fórmula: Défice de Bicarbonato (mmol) = 

Peso vivo (Kg) x défice de base (mmol/L) x 0,3; (0,3 = volume de distribuição). O 

bicarbonato é distribuído de forma homogénea na água corporal total, assim sendo quando é 

atingido o equilíbrio com o fluido extracelular pode ser ainda necessária uma suplementação 

adicional (Spurlock & Ward, 1990). A administração de bicarbonato de sódio pode acarretar 

algumas complicações, devendo por isso ser efectuada com extremo cuidado. Apesar de 

normalmente a acidose metabólica ser acompanhada por hipercaliémia , pode verificar-se a 

presença de uma hipocaliémia  juntamente com a acidose (e.g. colite). Nestes últimos casos a 

correcção rápida da acidose metabólica com recurso ao bicarbonato de sódio pode precipitar o 

agravamento da hipocaliémia , pela indução da troca de iões hidrogénio intracelulares por iões 

potássio extracelulares podendo causar arritmias fatais. Outra complicação envolvida com 

administração de bicarbonato de sódio é a produção excessiva de dióxido de carbono 

(hipercápnia) simultaneamente com a diminuição da alcalose respiratória adaptativa ao 

processo primário (isto é, atenuamento da hiperventilação). Esta situação pode provocar 

acidose paradoxal do líquido cefalorraquidiano (LCR) (devido à difusão de dióxido de 

carbono para o LCR) e agravar o estado clínico (Johnson, 1995).  

Uma regra básica na correcção da acidose com bicarbonato de sódio é a administração de 

metade do défice calculado durante as primeiras horas de fluidoterapia, seguida da reavaliação 

do estado ácido-base através da análise de gases sanguíneos (Spurlock & Ward, 1990; 

DiBartola, 2006). Segundo Seahorn & Cornick-Seahorn (1994) a terapia com bicarbonato se 

sódio está indicada quando o valor do pH é inferior a 7.2 e o excesso de base é menor que -10 

mEq/L. Deve administrar-se cerca de 1/2 a um 1/3 da do défice calculado nos primeiros 30 

minutos, e depois reavaliar ou administrar a dose restante ao longo das 12 a 24 horas 
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seguintes. A correcção de défices electrolíticos (e.g. hipocalcémia e hipocaliémia ) e a 

correcção da acidose metabólica implica a suplementação dos fluidos base utilizados na 

fluidoterapia e a administração de bicarbonato de sódio, respectivamente. Portanto dever ter-

se em conta que a osmolaridade  final dos fluidos a administrar não deve exceder o triplo da 

normal (900 mOsm) e que a combinação do bicarbonato de sódio com fluidos contendo cálcio 

pode originar a formação de um precipitado indesejável. Normalmente os pacientes com 

acidose encontram-se em locais onde é difícil obter imediatamente uma análise de gases 

sanguíneos por isso a observação clínica de sinais de depressão, membranas mucosas 

cianóticas e desidratação moderada a grave, pode ser diagnóstica e, nestes casos, a 

administração de bicarbonato de sódio na dose 1-2 mmol/Kg de peso vivo tem sido 

considerada segura em animais adultos (Spurlock & Ward, 1990).  

As soluções de bicarbonato de sódio comercialmente disponíveis são hipertónicas (5% 

NaHCO3, 8,4 % NaHCO3) e devem ser diluídas antes da administração (Tabela 4). A solução 

isotónica de NaHCO3 apresenta uma concentração de 1,3 % (Seahorn & Cornick-Seahorn, 

1994). 

 

Tabela 2: Modo de preparação de uma solução isotónica de bicarbonato se sódio (A) ou 

hipertónica apresentando uma osmolaridade  de 1.5 vezes a osmolaridade  do plasma (1.5 x 

300 mOsm/L = 450 mOsm/L) (B). (NaHCO3, bicarbonato de sódio) (Adaptado de Seahorn & 

Cornick- Seahorn, 1994) 

 

 

A 

13 g de NaHCO3 por litro de água estéril 

ou 

260 mL de 5 % NaHCO3 por litro de água estéril 

ou 

154 mL de 8,4 % NaHCO3 por litro de água estéril 

B 

(esta solução também 

contém 243 mEq/L de 

sódio) 

6,5 g de NaHCO3 por litro de solução salina 0,9 % 

ou 

130 mL de 5 % NaHCO3 por litro de solução salina 0,9 % 

ou 

77 mL de 8,4 % NaHCO3 por litro de solução salina 0,9 % 

 

Outros agentes alcalinizantes disponíveis são o lactato, o acetato ou o gluconato, sejam 

separados ou em associação. O lactato está disponível na solução de Ringer sob a forma de L-
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lactato, é metabolizado no fígado e o resultado da sua administração é a formação de uma 

menor quantidade de dióxido de carbono comparativamente com a administração de 

bicarbonato de sódio, proporcionando desta forma uma alcalinização mais lenta. Em casos 

onde existe compromisso hepático a administração de lactato não é aconselhável pois o seu 

metabolismo está afectado. Relativamente ao acetato, este é metabolizado no fígado e no 

músculo. Uma contra-indicação para o seu uso em cavalos com hipovolémia é o facto de ser 

um vasodilatador potente e por isso poder induzir uma hipotensão indesejável (Spurlock & 

Ward, 1990).  

 

 Alcalose metabólica: 

A alcalose metabólica é caracterizada por um pH sanguíneo elevado, pelo aumento da 

concentração sérica de bicarbonato (Johnson, 1995; DiBartola, 2006) e por um aumento 

secundário da pressão parcial de dióxido de carbono (DiBartola, 2006). Normalmente a 

alcalémia é acompanhada por uma diminuição da ventilação pulmonar (raramente evidente no 

exame físico) numa tentativa de diminuir a taxa de eliminação de dióxido de carbono, 

causando o aumento da tensão sanguínea deste gás (alcalose metabólica compensada) 

(Johnson, 1995).  

A alcalose metabólica pode resultar da perda de iões hidrogénio (e.g. refluxo enterogástrico ), 

da perda de iões cloro (e.g. refluxo enterogástrico , sudação) ou da produção de ião 

bicarbonato em excesso. Uma causa muito frequente desta alteração ácido-base é a obstrução 

esofágica na qual há perda de cloro pela saliva. No entanto, a desidratação progressiva 

causada pela perda contínua de saliva e a incapacidade de beber água, pode levar a uma 

acidose láctica (Johnson, 1995).  

Nos casos de SAA a alcalose metabólica não é frequente. No entanto esta alteração ácido-base 

está associada a situações de perda de iões hidrogénio pelo refluxo enterogástrico  ou de 

sequestro destes iões no estômago (Spurlock & Ward, 1990) como acontece por exemplo em 

casos de enterite proximal (Seahorn & Seahorn, 2003). A administração exagerada de agentes 

alcalinizantes no sentido de contrariar a acidose também pode dar origem a alcalose (Spurlock 

& Ward, 1990). Nos casos de obstruções intestinais simples (e.g. impactações) o equilíbrio 

ácido-base tende a manter-se normal a não ser que a desidratação se torne muito grave 

(Seahorn & Seahorn, 2003). 

Como já foi referido, um exemplo concreto de casos de SAA que pode ser acompanhado por 

alcalose metabólica, são as situações associadas com a remoção de grandes quantidades de 
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refluxo enterogástrico  (e.g. enterite proximal). De facto, a perda continuada de fluido gástrico 

pode resultar em aumentos marcados na concentração sérica de bicarbonato e provocar uma 

alcalose metabólica. Num animal normal a secreção gástrica não influencia o equilíbrio ácido-

base pois o aumento da concentração de bicarbonato no fluido extracelular que acompanha a 

secreção gástrica de iões hidrogénio é equilibrado pela secreção de iões bicarbonato no 

duodeno e pela recuperação numa porção posterior do tracto gastrointestinal do ião cloro 

secretado no estômago. No entanto, quando os conteúdos gástricos são perdidos, ocorre uma 

perda simultânea de iões hidrogénio e cloro. Além disso, o ião bicarbonato secretado no 

duodeno deixa de ser titulado pelos iões hidrogénio presentes no conteúdo gástrico, sendo 

posteriormente reabsorvido no tracto gastrointestinal em substituição do cloro. Todos estes 

processos culminam no aumento da concentração sérica de bicarbonato e no aumento do pH 

(DiBartola, 2006). 

 

Tabela 3: Alterações na análise de gases sanguíneos em casos de desequilíbrios ácido-base 

metabólicos (Adaptado de Collatos & Morris, 1992). (pCO2, pressão parcial de dióxido de 

carbono; [HCO3
-], concentração sérica de bicarbonato)  

 pH pCO2 [HCO3
-] Excesso de base 

Acidose 

metabólica 

Baixo Normal Diminuída Negativo 

Acidose 

Metabólica 

Compensada 

Ligeiramente 

diminuído 

Diminuída Diminuída Negativo 

Alcalose 

Metabólica 

Aumentado Normal Aumentada Positivo 

Alcalose 

Metabólica 

Compensada 

Ligeiramente 

aumentado 

Aumentada Aumentada Positivo 

 

iv. Electrólitos e equilíbrio ácido-base em equinos com casos de SAA  

Os cavalos com dor abdominal podem apresentar um vasto leque de alterações hídricas, 

electrolíticas e ácido-base. Os casos de dor abdominal ligeira geralmente são acompanhados 
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por alterações hidroelectrolíticas mínimas, incluindo ocasionalmente uma ligeira diminuição 

da concentração sérica de cálcio (Divers, 2002).  

Seguidamente são enumeradas as alterações electrolíticas e desequilíbrios ácido-base mais 

frequentemente associados com casos de SAA tendo por base dois estudos relacionados 

precisamente com este assunto.  

 

a) Alterações electrolíticas:  

Embora as concentrações de sódio e cloro se encontrem geralmente dentro dos limites 

normais, a concentração de cálcio sérica está diminuída na maioria dos cavalos com dor 

abdominal aguda (Divers, 2002). No estudo realizado por Navarro et al. (2005) a 

hipocalcémia foi de facto a alteração electrolítica mais frequentemente encontrada nos cavalos 

com dor abdominal aguda incluídos na investigação. Este resultado foi igualmente suportado 

por estudos anteriores, nos quais as concentrações de cálcio ionizado se encontravam 

diminuídas em cavalos com casos de abdómen agudo associados com diarreia ou com 

resolução cirúrgica (Navarro et al., 2005). Adicionalmente Navarro et al. (2005) concluíram 

que os casos de SAA relacionados com alterações isquémicas (torções de cólon maior, volvos 

de intestino delgado e hérnias inguinais) estavam associados com as diminuições da 

concentração sérica de cálcio ionizado mais significativas comparativamente com os outros 

grupos de cavalos avaliados.  

A concentração sérica de potássio em cavalos com SAA apresenta uma maior variabilidade. 

Os níveis séricos de potássio podem estar diminuídos em cavalos com anorexia ou 

aumentados em cavalos com azotémia pré-renal grave. No entanto, na maioria dos casos de 

abdómen agudo a concentração de potássio corporal total está gravemente diminuída devido à 

anorexia e à perda urinária contínua deste ião. Adicionalmente a administração de fluidos por 

via endovenosa pode agravar a perda urinária de potássio, mesmo quando os fluidos são 

suplementados com este electrólito (Divers, 2002). Navarro et al. (2005) e Fillipo, Santana & 

Pereira (2008) detectaram a presença de hipocaliémia  em cavalos apresentando SAA. Além 

disto, Navarro et al. (2005) verificaram ainda a existência de uma associação desta alteração 

electrolítica com todas as etiologias de SAA abordadas (obstruções de intestino grosso, 

processos intestinais isquémicos, processos intestinais inflamatórios agudos, processos 

inflamatórios intestinais associados com diarreia).  

Relativamente ao magnésio, o estudo de Navarro et al. (2005) verificou a diminuição da 

concentração sérica de magnésio relacionada com os casos de SAA apenas em cavalos com 
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processos intestinais inflamatórios agudos acompanhados por diarreia. No que se refere às 

concentrações séricas de outros electrólitos não foram registadas alterações nos níveis de 

sódio, cloro e fosfato inorgânico, excepto nos cavalos com diarreia os quais apresentavam 

diminuições nos níveis de sódio e aumentos nos níveis de cloro, no entanto estas alterações 

não eram estatisticamente significativas (Navarro et al., 2005). De qualquer forma, o facto da 

hiponatrémia e a hipomagnesiémia serem detectadas apenas em cavalos com diarreia 

confirma a importância da perda de electrólitos por via gastrointestinal (Navarro et al., 2005). 

Os resultados obtidos por Filippo et al. (2008) também verificaram a presença de 

hiponatrémia e hiperclorémia em cavalos com SAA. 

 

b) Desequilíbrios ácido-base: 

No estudo realizado por Filippo et al. (2008) observou-se a presença de acidose metabólica 

relacionada com dor abdominal aguda (devido a hipovolémia), confirmada pela diminuição 

do pH, da concentração sérica de bicarbonato e do excesso de base. Navarro et al. (2005) 

apenas constataram a presença de acidose metabólica em 31 % dos cavalos com abdómen 

agudo incluídos no estudo, enquanto que 53 % destes animais não apresentavam alterações 

nos parâmetros ácido-base e 26 % manifestaram outros desequilíbrios ácido-base ligeiros. Os 

resultados deste último estudo também demonstraram que o grupo de cavalos com SAA 

apresentava um valor de “anion gap” superior ao grupo controlo, o que se coaduna com a 

presença de acidose láctica (Navarro et al., 2005). A acidose láctica ocorre frequentemente 

associada a processos intestinais isquémicos ou a alterações de perfusão mais generalizadas, 

as quais resultam no aumento do metabolismo anaeróbio e na produção de ácido láctico. A 

presença deste ácido causa uma diminuição do ião bicarbonato e um aumento do “anion gap” 

(Divers, 2002). 

Considerando os cavalos avaliados por Navarro et al. (2005) que apresentavam obstruções de 

intestino grosso (e.g. impactações, deslocamentos), a maioria não possuía desequilíbrios 

ácido-base e mesmo quando estes estavam presentes eram pouco pronunciados. No entanto, 

verificou-se uma pequena diminuição estatisticamente significativa na pressão parcial de 

dióxido de carbono, na concentração total de dióxido de carbono, na concentração sérica de 

bicarbonato e no excesso de base em 21 % dos cavalos deste grupo sugerindo a presença de 

algum grau de acidose metabólica, apesar do pH normal (Navarro et al., 2005).  

Os cavalos com processos isquémicos, igualmente avaliados por Navarro et al., não 

apresentavam uma acidose metabólica marcada. Apesar de esta constatação não estar em 
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conformidade com os resultados de estudos anteriores, onde se refere que os animais com 

alterações isquémicas geralmente apresentam uma acidose metabólica grave, os resultados de 

Navarro et. al. podem ser justificados pela detecção e correcção rápida dos processos em 

questão e pela presença de desequilíbrios ácido-base respiratórios ou metabólicos mistos, os 

quais poderiam ser explicados pela compressão torácica e consequente hipoventilação 

(acidose respiratória), resultado da distenção abdominal que os animais apresentavam, e 

simultaneamente pela remoção de refluxo enterogástrico  (alcalose metabólica) (Navarro et 

al., 2005).  

No que se refere às lesões intestinais inflamatórias agudas não associadas com diarreia, 73 % 

dos animais que apresentavam estas alterações manifestavam acidose metabólica ligeira 

(Navarro et al., 2005). Relativamente ao grupo dos animais com inflamação intestinal 

acompanhada por diarreia verificou-se que este grupo foi o único em que se observou a co-

existência da diminuição da concentração sérica de proteína (especialmente de albumina) e de 

desequilíbrios electrólitos graves. Neste mesmo grupo de cavalos com diarreia detectou-se 

uma ligeira tendência para a alcalose metabólica, sendo detectada uma acidose metabólica 

ligeira apenas num número reduzido de animais.  

No entanto Navarro et al. avaliaram as alterações electrolíticas e ácido-base de todos os 

cavalos incluídos no estudo através das duas abordagens: tradicional e não tradicional, e no 

casos do grupo de animais com diarreia a abordagem não tradicional detectou desequilíbrios 

ácido-base mistos na maioria dos animais (Navarro et al., 2005). A interpretação destes 

resultados obtidos através da abordagem não tradicional sugere que em cavalos com diarreia, 

a acidose metabólica seria resultado da diminuição do SID devido a perda de iões sódio 

acompanhada por hiperclorémia e a observação simultânea de pH normal ou de um grau 

ligeiro de alcalose metabólica nestes mesmos casos seria resultado do efeito alcalótico da 

hipoalbuminémia (Navarro et al., 2005).  

Outra conclusão interessante obtida por Navarro et al. (2005) foi que apesar dos 

desequilíbrios ácido-base ligeiros serem detectados pelas duas abordagens utilizadas 

(tradicional e não tradicional) na avaliação destes desequilíbrios, a abordagem não tradicional 

(Modelos dos Iões Fortes Simplificado) representa uma melhor base para a interpretação do 

estado ácido-base em cavalos com problemas gastrointestinais associados a desequilíbrios 

electrolíticos juntamente com alterações na concentração plasmática de proteínas totais (e.g. 

diarreia). 
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Importância da Rehidratação em casos de SAA em Equinos  

 

1.  Hipovolémia - Desidratação e Hipotensão em casos de SAA  

 

Antes de estabelecer a relação da hipovolémia – desidratação e hipotensão com os casos de 

SAA em cavalos é importante definir mais concretamente cada uma destas situações. A 

referência a hipovolémia implica a presença de uma diminuição do volume de sangue 

circulante, enquanto que a desidratação implica uma diminuição de água corporal total (não 

apenas no espaço intravascular). Relativamente à hipotensão esta é definida como sendo a 

tradução de um valor de pressão arterial média (PAM) inferior a 70 mmHg (Murrell, 2007). 

Portanto uma diminuição do débito cardíaco causado pela hipovolémia pode induzir uma 

diminuição da PAM (Moore, 1990). Outro ponto importante a considerar é o facto de o valor 

da PAM se relacionar com a pressão de perfusão dos órgãos corporais, de maneira que uma 

diminuição da perfusão induz vasodilatação central e uma diminuição da PAM (hipotensão) 

(Murrell, 2007).   

A maioria dos casos de doença gastrointestinal no cavalo está associada a hipovolémia. Os 

estudos de investigação da fisiologia do tracto gastrointestinal do equino permitiram a 

identificação e caracterização do seu papel na manutenção do equilíbrio hidroelectrolítico e a 

constatação da existência de uma grande interacção entre os sistemas circulatório e 

gastrointestinal (Moore, 1990). 

Os processos de absorção e secreção do tracto gastrointestinal são determinantes no 

desenvolvimento da hipovolémia em casos de SAA. No cavalo, os órgãos responsáveis pela 

digestão/fermentação da celulose localizam-se distalmente ao intestino delgado, enquanto que 

na parte proximal do TGI (estômago e intestino delgado) ocorre fundamentalmente a adição 

de uma grande quantidade de água à ingesta, de modo a permitir a mistura, algum grau de 

digestão e transporte até ao ceco e intestino grosso. Relativamente à origem da água 

adicionada à ingesta na porção proximal do TGI podemos considerar por um lado a água 

ingerida pelo animal e por outro lado a água secretada para o lúmen intestinal sob a forma de 

secreções das glândulas salivares, do estômago, do sistema biliar, do pâncreas e do intestino 

delgado. A quantidade de água contida nestas secreções é obtida directamente a partir do 

fluido do espaço extracelular (o qual inclui o fluido intravascular) e representa a fonte 

principal da hidratação da ingesta no TGI proximal. Estima-se que diariamente, ao nível do 

TGI proximal, seja secretado um volume de fluido equivalente a 1.5 vezes o volume total do 
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FEC, que posteriormente é, em condições normais, reabsorvido quase na totalidade. Portanto, 

quando os mecanismos de absorção gastrointestinais estão comprometidos as perdas 

hidroelectrolíticas diárias de um cavalo podem ser devastadoras. Para além disto podemos 

assumir que os cavalos com alterações ao nível do TGI proximal apresentam uma 

predisposição para o desenvolvimento de hipovolémia imediatamente após a instituição da 

doença. Por exemplo, os casos de obstrução simples ou estrangulante de intestino delgado ou 

íleo paralítico ao interferirem com o transporte do conteúdo gastrointestinal até ao ceco e 

cólon resultam na perda ou sequestro intraluminal de fluidos e consequentemente em 

hipovolémia – desidratação, as quais se desenvolvem em poucas horas (Moore, 1990). 

Considerando as respostas fisiológicas face a uma obstrução intestinal e o desenvolvimento de 

hipovolémia podemos assumir que estas duas situações estão temporalmente associadas. As 

perdas hídricas através das secreções gastrointestinais têm um efeito directo na diminuição do 

volume de sangue circulante e a maioria dos mecanismos que surgem em reposta a esta 

hipovolémia têm repercussão directa no sistema circulatório. Uma vez que o plasma 

representa a fonte directa de fluido para as secreções gastrointestinais, inicialmente a 

diminuição do volume de sangue circulante traduz-se pela diminuição do volume de plasma 

sanguíneo. Esta redução no volume plasmático induz o aparecimento de várias respostas 

compensatórias com o objectivo fundamental de manter a perfusão nos sistemas vasculares 

coronário, cerebral e renal, no sentido de proteger os respectivos órgãos dos efeitos negativos 

da hipovolémia (Moore, 1990).  

Em consequência da hipovolémia verifica-se a diminuição do retorno venoso e da pressão de 

perfusão periférica (diminuição do débito cardíaco). Em resposta a estas últimas alterações os 

mecanismos autoreguladores da vasculatura renal, cardíaca e cerebral activam-se de modo a 

manter o seu fluxo sanguíneo normal ocorrendo desta forma um desvio de sangue para estes 

órgãos. Consequentemente ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo nos restantes órgãos. 

Concretamente podemos considerar que a resposta à diminuição da pressão de perfusão 

sanguínea no coração, rim e cérebro se caracteriza pelo ajustamento do diâmetro dos vasos 

sanguíneos destes órgãos de modo a manter uma perfusão tecidular constante. Pensa-se que o 

mecanismo deste ajuste do diâmetro dos vasos seja resultado das concentrações transmurais 

locais de oxigénio, dióxido de carbono e adenosina. De acordo com esta teoria, ocorre uma 

redução da contracção das células musculares lisas da parede dos vasos sanguíneos em 

resposta à acumulação pericelular de dióxido de carbono e adenosina e à diminuição da 

pressão parcial de oxigénio, resultando na vasodilatação. Esta tem como objectivo restaurar o 
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fluxo sanguíneo e remover as substâncias vasodilatadoras (dióxido carbono, adenosina) 

permitindo o restabelecimento do tónus vascular (Moore, 1990).  

No que se refere à relação entre a hipovolémia e desidratação em casos de SAA, esta pode ser 

explicada através dos mecanismos de compensação direccionados para o restabelecimento do 

volume plasmático. A diminuição do volume de sangue circulante (hipovolémia) resulta na 

diminuição da pressão de perfusão e consequentemente na redução da pressão hidrostática no 

interior dos vasos. Por sua vez, a redução da pressão hidrostática nestes vasos induz o influxo 

de fluido dos espaços intersticial e intracelular para o espaço intravascular no sentido de 

restaurar o volume plasmático. Portanto, se a causa primária de hipovolémia não for corrigida 

o desenvolvimento da desidratação é inevitável (Moore, 1990). 

Quando os mecanismos de compensação não são suficientes para controlar a perda de fluidos, 

surgem a hipovolémia e a hipotensão desenvolvendo-se depois outras respostas 

compensatórias no sentido de restaurar a perfusão tecidular. De entre estas repostas 

compensatórias podemos destacar o aumento da frequência cardíaca mediado pelos 

barorreceptores, aumento da síntese de hormona antidiurética (ADH), de renina e de 

aldosterona e o aumento da secreção de inúmeros agentes vasoactivos na corrente sanguínea. 

Estas respostas têm como objectivo aumentar o débito cardíaco, reduzir a perda de água pelo 

rim (secreção de ADH), aumentar a resistência vascular periférica, estimular a libertação de 

catecolaminas pela medula da glândula adrenal e promover a reabsorção de sódio a nível renal 

(sistema renina-angiotensina-aldosterona) (Moore, 1990).  

Para além do redireccionamento do fluxo de sangue para o cérebro, rim e coração, as 

situações de hipovolémia e/ou hipotensão também provocam alterações do fluxo de sangue 

em alguns órgãos particulares (e.g. redução da perfusão visceral e aumento do fluxo 

sanguíneo renal medular). Por exemplo, a isquémia visceral é de extrema importância. A 

redução da perfusão intestinal que surge nestes casos pode induzir alterações na mucosa do 

intestino resultando no comprometimento da barreira física existente entre a corrente 

sanguínea e o lúmen deste órgão (podendo surgir septicémia, endotoxémia) e na perda do 

controlo dos mecanismos de secreção e reabsorção (agravando as perdas hidroelectrolíticas). 

No entanto, a isquémia visceral não se limita ao intestino. A isquémia pancreática, por 

exemplo, também pode induzir efeitos negativos no animal hipovolémico, uma vez que a 

hipoperfusão pancreática resulta em acidose, isquémia e hipóxia deste órgão, as quais 

induzem a libertação local de enzimas lissossomais, activação de proteínas zimogénicas (e.g. 
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tripsinogénio) e produção de toxinas celulares de origem proteica. Todas estas substâncias 

irão induzir uma resposta inflamatória sistémica (Moore, 1990).   

 

2. Importância da rehidratação 

 

Tendo em conta todas as considerações fisiológicas descritas anteriormente juntamente com 

todos os efeitos negativos consequentes da hipovolémia, desidratação e hipotensão resultantes 

da perda de fluidos por via gastrointestinal, podemos considerar que a rehidratação é 

indispensável para o restabelecimento da homeostasia hidroelectrolítica. Desta forma é 

possível afirmar que a rehidratação dos animais que apresentam doenças gastrointestinais, 

como os casos de SAA, é fundamental para o sucesso terapêutico deste síndrome.   

 

Desidratação 

 

As doenças gastrointestinais nos cavalos apresentam diversas etiologias e resultam numa 

grande variedade de alterações sistémicas. Como exemplos destas doenças podemos 

considerar em termos gerais as enterites ou colites (e.g. salmonelose, clostridiose), casos de 

SAA com indicação cirúrgica (e.g. volvo, hérnias), alterações na absorção intestinal (e.g. 

enterite granulomatosa, linfosarcoma, enterite proximal) e obstruções simples de intestino 

grosso (impactações e deslocamentos). No entanto, independentemente do diagnóstico, as 

alterações gastrointestinais condicionam frequentemente o desenvolvimento de desequilíbrios: 

hídricos, electrolíticos, oncóticos e ácido-base (Seahorn & Seahorn, 2003). Sendo assim, a 

avaliação inicial dos animais com uma afecção gastrointestinal deve incluir a determinação do 

estado de hidratação, da concentração de electrólitos plasmáticos (e.g. sódio, potássio, cloro, 

cálcio, magnésio), do equilíbrio ácido-base (e.g. análise de gases do sangue venoso) e sempre 

que possível da concentração de glucose sérica e da osmolaridade  sérica (Seahorn & Seahorn, 

2003).  

Em seguida será feita uma abordagem à avaliação do estado de hidratação em equinos com 

base na anamnese, exame físico, alguns parâmetros laboratoriais e alterações no peso vivo do 

animal. 
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1. Avaliação da Desidratação 

i. Anamnese e Exame físico: 

A determinação inicial do estado de hidratação deve ter como base a história clínica e o 

exame físico do animal. A informação obtida deve ser posteriormente complementada pela 

interpretação dos valores de alguns parâmetros laboratoriais. Relativamente à história clínica 

do animal, a construção de uma boa anamnese pode fornecer informação muito importante 

sobre a duração do processo de perda de fluidos, a quantidade de fluidos perdidos e mesmo 

informação referente à diminuição da ingestão de água por parte do animal (Spurlock & 

Ward, 1990; DiBartola & Bateman, 2006). O grau de desidratação pode ser quantificado 

através do exame físico, desta forma é possível calcular o volume de fluidos necessário na 

elaboração do plano de fluidoterapia. A avaliação do estado de hidratação do animal deve ser 

baseada nos sintomas cardiovasculares causados pela hipovolémia que geralmente está 

associada à desidratação. As manifestações clínicas de desidratação e hipovolémia são: 

frequência cardíaca aumentada, mucosas congestivas com aspecto seco e pegajoso, tempo de 

repleção capilar aumentado, tempo de reposição da prega de pele aumentado, olhos afundados 

nas órbitas, diminuição da distensão das jugulares, extremidades frias, temperatura rectal 

diminuída, debilidade muscular, depressão e abatimento (Monreal, 1996). O exame físico é 

extremamente útil, não só na avaliação inicial, mas também durante a monitorização da 

resposta à terapia instituída (Spurlock & Ward, 1990). 

Para além dos sinais clínicos podemos considerar um meio indirecto, mas menos subjectivo 

para a avaliação da desidratação acompanhada por hipovolémia: a determinação da pressão 

venosa central (PVC). A pressão venosa central traduz a pressão venosa na porção intra-

torácica da veia cava cranial e é uma medida de quantificação do volume sanguíneo, tónus 

venoso e função cardíaca. A medição da PVC é conseguida através da introdução de um 

catéter na veia jugular direita até à porção intra-torácica da veia cava cranial, sem atingir o 

coração. Este catéter é associado a um manómetro de água que se coloca ao nível da base do 

coração ou da ponta do ombro. A PVC normal de um cavalo varia entre 7,5±0.9 e 12±6 

cmH2O. O objectivo da monitorização deste parâmetro é corrigir a hipovolémia sem causar 

uma sobrecarga do sistema vascular (Southwood, 2005). Uma diminuição da PVC indica a 

presença de um volume sanguíneo inadequado com diminuição do retorno venoso, enquanto 

que o seu aumento sugere uma sobrecarga do compartimento vascular (Spurlock & Ward, 

1990). 
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A desidratação pode ser classificada de acordo com a sua severidade em vários graus de 

forma a quantificar a perda de fluidos. Segundo Monreal (1996) de acordo com a percentagem 

de desidratação estimada o animal pode apresentar uma desidratação subclínica, ligeira, 

moderada, grave ou muito grave (Tabela 7 A). Por exemplo, os sinais clínicos de desidratação 

ligeira podem ser detectados quando a perda de fluidos atinge 5 % do peso vivo do animal 

(e.g. 22,5 L num cavalo de 450 Kg), quando a perda de fluidos equivaler a 12 % do peso vivo 

(e.g. 54 L num cavalo com 450 Kg), considerada uma desidratação muito grave, o cavalo 

estará num estado moribundo (Southwood, 2006). No entanto a avaliação da percentagem de 

desidratação através dos sinais clínicos e do grau de hemoconcentração, obtido através de 

parâmetros laboratoriais, só apresenta uma boa sensibilidade em casos em que a perda de 

fluidos do espaço extracelular induz uma sintomatologia típica de desidratação/hipovolémia 

(e.g. perda de fluido rico em sódio por diarreia, outros casos de SAA ou sudação). Nos casos 

em que a desidratação é maioritariamente intracelular (e.g. anorexia) a diminuição do volume 

do FEC é mínima manifestando apenas sinais específicos de desidratação, não afectando o 

sistema cardiovascular. Nestes casos de desidratação intracelular o diagnóstico deve ser 

baseado na etiologia (e.g. anorexia, jejum) e na falta de elasticidade cutânea, a qual é 

considerada um sinal típico de desidratação intracelular (Monreal, 1996). No entanto, quando 

se avalia o tempo de reposição da prega de pele (elasticidade cutânea) deve ter-se atenção à 

condição corporal dos animais, uma vez que os animais obesos podem parecer estar bem 

hidratados mesmo em situações de desidratação devido ao excesso de gordura subcutânea. Por 

outro lado os animais idosos e/ou emaciados podem parecer mais desidratados do que 

realmente estão devido à ausência de gordura subcutânea e elastina (DiBartola & Bateman, 

2006). 

A estimativa da percentagem de desidratação permite o cálculo do volume necessário para 

corrigir o défice de fluido utilizando a seguinte fórmula: % de desidratação x peso vivo (Kg) 

= Fluido (L) (Collatos & Morris, 1992; Seahorn & Cornick-Seahorn, 1994; Seahorn & 

Seahorn, 2003).  
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Tabela 4: A, Grau de desidratação estimado segundo a sintomatologia; B, Grau de 

desidratação estimado segundo o grau de hemoconcentração; considerando um cavalo de 450 

Kg de peso vivo (Adaptado de Monreal, 1996). 

A 

Grau de 

desidratação 

% 

Desidratação 

Sintomas clínicos Litros de 

Défice 

Subclínico <5 Não detectável <20 

Ligeiro 5 – 6 Perda de elasticidade da pele ligeira 25 

Moderado 7 – 8 Diminuição da elasticidade da pele, 

mucosas pegajosas, aumento do 

tempo de repleção capilar 3 – 4 

segundos 

35 

Grave 8 – 10 Depressão, olhos afundados nas 

órbitas, mucosas secas, extremidades 

frias, elasticidade da pele muito 

diminuída, tempo de repleção capilar 

4 - 5 segundos, pulso arterial não 

detectável 

45 

Muito grave 10 – 12 Hipotermia, decúbito e coma >55 

B 

Grau de desidratação Proteínas 

Plasmáticas (g/dL) 

Hematócrito 

(%) 

Litros de Défice 

Subclínico <6,5 <40 <20 

Ligeiro 6,5 – 7,5 40 – 50 25 

Moderado 7,5 – 8,5 50 – 60 35 

Grave 8,5 – 9,5 > 60 45 

Muito grave   >55 

 

ii. Parâmetros Laboratoriais: 

No decorrer de episódios de abdómen agudo a desidratação pode ser complicada por 

alterações na função cardíaca e/ou renal. O comprometimento destas funções pode dificultar a 

avaliação do estado de hidratação através dos dados obtidos pelo exame físico e pela medição 
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da PVC (Spurlock & Ward, 1990). Por este motivo o médico veterinário deve avaliar a 

desidratação não só com base nos sinais clínicos, mas também através da avaliação 

laboratorial das perdas hídricas. Esta avaliação laboratorial é muito utilizada na clínica de 

equinos porque é mais objectiva do que o exame físico, mais fácil de realizar e rápida. Mesmo 

em situações clínicas complicadas, o médico veterinário recorrerá a alguns parâmetros básicos 

que se podem determinar no ambulatório para a avaliação do estado hídrico do paciente. Esta 

avaliação laboratorial além de constituir um método de avaliação complementar aos sintomas 

cardiovasculares é também a forma mais utilizada na monitorização dos efeitos da 

fluidoterapia em pacientes hospitalizados (Tabela 7 B). No entanto, nos casos de desidratação 

intracelular as alterações laboratoriais são mínimas e não reflectem com precisão o grau da 

quantidade de fluidos perdidos (Monreal, 1996).  

Os parâmetros laboratoriais mais utilizados na avaliação da desidratação são o hematócrito 

(Htc) e concentração plasmática proteínas totais (CPT) (Spurlock & Ward, 1990). No cavalo 

os intervalos de referência para estes dois parâmetros são 32 a 53 % para o Htc e 5,8 a 8,7 

g/dL para a CPT (Orsini & Divers, 2008).  

O valor do hematócrito é afectado pela raça, pelo estado de excitação (contracção esplénica), 

pela idade, treino e por alterações do estado hígido do animal. Os cavalos de sangue quente 

(e.g. puro sangue árabe, puro sangue inglês) têm normalmente um valor de hematócrito 

superior ao dos cavalos de sangue frio (e.g. frísios, percheron, clydesdale). No que respeita ao 

nível de treino, os animais submetidos a um treino mais intensivo apresentam valores de 

hematócrito mais altos do que os animais não exercitados. Relativamente à idade os cavalos 

idosos apresentam geralmente um valor próximo aos limites inferiores do intervalo de 

referência. O endoparasitismo e as doenças crónicas são exemplos de alterações do estado 

hígido que induzem uma diminuição do hematócrito (Spier & Snyder, 1992). Apesar destas 

variações, as elevações no hematócrito têm sido consideradas como um indicador do 

prognóstico em cavalos com SAA. Um estudo concluiu que os cavalos com hematócrito 

superior a 45% tinham uma probabilidade de sobrevivência superior a 80 %, enquanto que 

cavalos com hematócrito de 60 % apresentavam apenas 25 % de hipótese de sobreviver (Spier 

& Snyder, 1992).  

No que se refere à concentração plasmática de proteínas totais, esta não varia com a raça, 

treino ou alterações na estimulação simpática, podendo encontrar-se aumentada em situações 

de desidratação e em casos de inflamação crónica (devido ao aumento da produção de 
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imunoglobulinas) ou diminuída devido a perdas intestinais ou renais ou a uma diminuição da 

produção hepática de proteínas, nomeadamente de albumina (Spier & Snyder, 1992). 

O aumento paralelo do Htc e CPT é um indicador fiável do grau de hemoconcentração 

associado com a perda de fluidos e por isso a avaliação destes parâmetros é bastante útil para 

avaliar o grau de desidratação e a quantidade de fluidos que o animal necessita. No entanto, 

há que ter sempre presentes as situações que podem influenciar a sua interpretação (e.g. 

anemia, policitémia, hipoproteinémia, hiperproteinémia) e efectuar uma análise dinâmica dos 

resultados obtidos (Monreal, 1996). Por exemplo, em cavalos com diarreia pode haver perda 

de proteínas e fluidos através do tracto gastrointestinal, o que resulta num aumento do Htc e 

numa diminuição da CPT. Em casos de hemorragia o hematócrito e as proteínas plasmáticas 

podem permanecer normais durante algum tempo após a perda de sangue antes do início das 

trocas de fluido entre o fluido extracelular e o fluido intracelular (Spurlock & Ward, 1990). 

Quando o animal permanece sem ingerir água a hemoconcentração desenvolve-se lentamente 

durante 24 a 48 horas com respectivos aumentos no Htc e na CPT. No entanto, em casos de 

obstruções intestinais estrangulantes graves, a hemoconcentração pode desenvolver-se em 

poucas horas como resultado de trocas de fluido extracelular entre o plasma e o lúmen 

intestino (Spier & Snyder, 1992). Outra coisa a ter em conta na interpretação dos resultados 

dos testes laboratoriais é a possível ocorrência de fenómenos fisiológicos compensatórios. Por 

exemplo, a estimulação simpática devido a stress ou a excitação pode induzir uma contracção 

esplénica, resultando num aumento de eritrócitos circulantes e consequentemente num 

aumento do hematócrito que pode atingir valores superiores a 50 % (Seahorn & Cornick-

Seahorn, 1994). 
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Tabela 5: Interpretação das variações do valor de hematócrito e da concentração plasmática 

de proteínas totais no equino (Adaptado de Monreal, 1996). 

 

Hematócrito Concentração Plasmática de 

Proteínas Totais 

Interpretação 

Aumentado Aumentada Desidratação 

Aumentado Normal Contracção esplénica 

Aumentado Diminuída Desidratação com hipoproteinémia 

Normal Aumentada Hidratação normal com 

hiperproteinémia, anemia com 

desidratação 

Normal Normal Hidratação normal, desidratação com 

anemia e hipoproteinémia 

Normal Diminuída Hidratação normal com 

hipoproteinémia 

Diminuído Aumentada Anemia com desidratação ou 

hiperproteinémia 

Diminuído Normal Anemia com hidratação normal 

Diminuído Diminuída Perda de sangue, anemia e 

hipoproteinémia, sobrehidratação 

 

Outros parâmetros laboratoriais utilizados na avaliação da desidratação são a concentração 

sérica de ureia e creatinina e a densidade urinária. As concentrações séricas de ureia e 

creatinina são utilizadas para avaliar o grau de hipoperfusão renal consequência da 

hipovolémia, bem como para monitorizar a recuperação da perfusão renal normal após a 

implementação da fluidoterapia. A desidratação condiciona uma diminuição da produção de 

urina acompanhada pelo aumento da densidade da urinária. Desta forma, a variação desta 

densidade é útil no processo de avaliação da desidratação, mas é também especialmente 

sensível na monitorização da eficácia da fluidoterapia em termos da recuperação da perfusão 

renal e da diurese (Monreal, 1996). Assim sendo, podemos considerar que os aumentos das 

concentrações séricas de ureia (BUN superior a 24 mg/dL (Orsini & Divers, 2008)) e 

creatinina (superior a 1,9 mg/dL (Orsini & Divers, 2008)) na presença de urina concentrada 
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(densidade superior a 1,025), são bons indicadores da presença de um estado de desidratação 

(Seahorn & Cornick-Seahorn, 1994; George, 2003).   

Em conclusão, os aumentos no hematócrito, na concentração plasmática de proteínas totais, 

na concentrações séricas de ureia e creatinina e na densidade urinária são dados clínicos 

consistentes indicando hemoconcentração, diminuição da perfusão renal e necessidade de 

implementação de um plano de fluidoterapia (Collatos & Morris, 1992). 

iii. Peso vivo do animal: 

A perda aguda de peso de um animal pode considerar-se quase completamente como perda de 

água (90 %) e por isso a percentagem de perda de peso é equivalente ao grau de perda de 

fluidos (grau de desidratação), por exemplo 10 % de desidratação equivale a uma diminuição 

de 10 % de peso vivo (George, 2003). O cálculo do défice hídrico do cavalo pode ser obtido 

através da seguinte fórmula: Perda de água = % de peso perdido x 0,9. Visto isto, a avaliação 

da desidratação com base na perda de peso vivo do animal é bastante útil e sensível em todos 

os casos de desidratação, sendo particularmente importante em casos de desidratação 

intracelular devido à dificuldade da sua avaliação clinicamente. Além disso, é um método 

ideal para confirmar se as necessidades de fluidoterapia diárias em animais hospitalizados 

estão cobertas. No entanto, este método requer uma balança adequada que só alguns centros 

de referência possuem. Para calcular o défice de um cavalo desidratado recém internado, será 

necessário conhecer o seu peso exacto em condições normais, antes da perda de fluidos. 

Tendo em conta estas limitações este método acaba por não ser muito utilizado, sendo 

também aqui a avaliação da sintomatologia e dos parâmetros laboratoriais os meios mais 

utilizados para classificar o grau de desidratação (Monreal, 1996).  

 

2. Desidratação e SAA: Causa ou Consequência?  

 

Apesar de geralmente a desidratação ser uma consequência dos mecanismos fisiopatológicos 

que se desenvolvem em resposta ao processo etiológico do episódio de SAA, a diminuição de 

água corporal em animais com dor abdominal aguda pode em certas circunstâncias ser 

considerada como uma causa de SAA.  

Por exemplo, no Inverno, período em que os animais ingerem menos água devido às 

temperaturas mais baixas, após uma prova de endurance nas quais os cavalos apresentam 

grandes perdas de água por sudação sem ingestão compensatória ou mesmo em casos em que 

acidentalmente ou propositadamente os animais não têm acesso livre a água, a desidratação 
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resultante predispõe os animais a desenvolverem impactações intestinais de ingesta 

desidratada.  

A desidratação como consequência do SAA é muito mais comum, pois qualquer processo que 

cause acumulação de fluido no lúmen intestinal, refluxo enterogástrico  ou diarreia, seja 

acompanhado ou não pela diminuição da ingestão de água, resultará logicamente na 

desidratação do animal. Alguns exemplos destes casos são a enterite proximal, os volvos de 

intestino delgado, o íleo paralítico e a salmonelose. 

 

Fluidoterapia 

 

1. Indicações para a implementação de um plano de fluidoterapia  

 

A implementação de um plano de fluidoterapia está indicada em inúmeras situações clínicas. 

Porém, independentemente do diagnóstico efectuado a indicação mais comum para a 

fluidoterapia é sem dúvida a presença de um défice de hidratação (Holbrook & Eades, 1995). 

Neste pressuposto, podemos considerar a fluidoterapia como um tratamento direccionado para 

a resolução de um sinal clínico, a desidratação, e que apesar de ser extremamente importante 

no maneio médico de inúmeras doenças é apenas um meio de suporte sendo necessário 

estabelecer um diagnóstico e tratamento específicos para a causa primária responsável pelos 

desequilíbrios hídricos, electrolíticos e ácido-base (DiBartola & Bateman, 2006). 

Na clínica de equídeos, os processos clínicos que são frequentemente complicados pelo 

desenvolvimento de desidratação - hipovolémia ou hipotensão são geralmente caracterizados 

por apresentarem um mau prognóstico. Considerando-se mesmo que a insuficiência 

circulatória com esta origem é a principal causa de morte em cavalos. No entanto muitos dos 

casos associados a um défice hídrico ou circulatório podem recuperar com a instituição de um 

plano de fluidoterapia adequado (Monreal, 1996).  

As principais indicações clínicas para a implementação de um plano de fluidoterapia são a 

hipovolémia, a desidratação e os casos de hipotensão aguda. A hipovolémia e a desidratação 

são sinais clínicos comummente associados a casos de SAA como as impactações de intestino 

grosso, as colites (e.g. salmonelose), as peritonites, a enterite proximal e o íleo paralítico bem 

como a processos isquémicos (e.g. obstruções intestinais estrangulantes), endotoxémia e 

septicémia. Por este motivo os casos de SAA representam situações em que geralmente é 

necessária a implementação de um plano de fluidoterapia na sua abordagem terapêutica. 
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Apesar de a hipovolémia induzir geralmente um estado de hipotensão em resultado da 

diminuição do débito cardíaco e de a hipotensão poder ser considerada como uma 

hipovolémia relativa é necessário estabelecer claramente a distinção entre casos associados a 

hipovolémia ou a hipotensão. Esta distinção é fundamental para a elaboração de um plano de 

fluidoterapia apropriado tendo sempre em atenção a causa primária que lhes pode estar 

associada (Monreal, 1996). 

 

2. Objectivos da Fluidoterapia  

 

Nos casos de hipovolémia, desidratação e/ou hipotensão o principal objectivo da fluidoterapia 

é a recuperação de um volume vascular suficiente para assegurar uma boa funcionalidade 

circulatória, no sentido de restabelecer a perfusão tecidular e recuperar a homeostasia celular. 

A administração de fluidos tem também como objectivo corrigir alterações hidroelectrolíticas 

específicas e desequilíbrios ácido-base (Monreal, 1996). Nos casos de abdómen agudo em 

cavalos podemos ainda considerar outro objectivo que se caracteriza pela indução de um 

estado de sobrehidratação através da administração de fluidos por via endovenosa em 

quantidades superiores às necessidades do animal (nos casos de impactações de cólon, ceco 

ou íleo) (Munsterman, 2008).  

Outras funções directas e indirectas desta abordagem terapêutica médica incluem a 

manutenção das necessidades hidroelectrolíticas diárias em cavalos que não conseguem ou 

não podem ingerir água, o fornecimento de compostos energéticos e nutrição parentérica, a 

promoção da diurese, a reposição de componentes sanguíneos específicos (e.g. albumina, 

anticorpos, eritrócitos) e a infusão lenta de determinados fármacos (e.g. dimetilsulfóxido 

(DMSO), metoclopramida) (Monreal, 1996; Flaminio, 2008).  

Resumidamente os objectivos fundamentais da fluidoterapia são aumentar a perfusão 

tecidular, repor o défice de fluido, fornecer as necessidades diárias de fluidos e electrólitos, 

substituir as perdas hidroelectrolíticas suplementares (e.g. refluxo enterogástrico ) (Divers, 

2002; DiBartola & Bateman, 2006) e, em situações seleccionadas, induzir um estado de 

sobrehidratação (Munsterman, 2008).  
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3. Elaboração de um plano de fluidoterapia em casos de SAA  

 

Ao elaborar um plano de fluidoterapia o clínico dever ter presente que “o objectivo da 

fluidoterapia não se resume à administração de fluidos, mas sim à promoção de um equilíbrio 

positivo de fluidos” (DiBartola & Bateman, 2006, p. 338, tradução livre). 

A primeira coisa a fazer na planificação da fluidoterapia é avaliar clinicamente o paciente de 

modo a estabelecer o grau de desidratação e a presença de alterações electrolíticas e de 

desequilíbrios ácido-base procurando sempre identificar a causa da perda de fluidos. Outro 

aspecto a considerar são as alterações na concentração de proteínas totais que possam existir, 

uma vez que a hipoproteinémia se traduz numa diminuição da pressão oncótica que vai ser 

determinante na escolha do tipo de fluidos a administrar (Flaminio, 2008). Após a avaliação 

clínica inicial do paciente deve proceder-se à avaliação das suas necessidades 

hidroelectrolíticas calculando o volume de fluido que é necessário administrar nas fases de 

rehidratação e de manutenção da fluidoterapia. O défice de hidratação do paciente determina 

o volume de fluido que é necessário administrar na fase de rehidratação. Durante esta fase o 

défice de fluido calculado deve ser administrado durante 24 horas juntamente com os fluidos 

requeridos para as necessidades de manutenção e para as perdas hidroelectrolíticas 

suplementares manifestadas pelo paciente em consequência do eventual processo patológico 

em curso. Há que considerar que os fluidos necessários para colmatar as necessidades de 

manutenção do paciente e as perdas hidroelectrolíticas suplementares devem ser 

administrados tanto durante a fase de rehidratação como na de manutenção (DiBartola & 

Bateman, 2006).  

O volume de fluidos de manutenção pode ser definido como sendo o volume diário necessário 

para manter a homeostasia hídrica do animal. Considera-se que aproximadamente dois terços 

das necessidades de manutenção representam perdas de fluido sensíveis (fáceis de quantificar) 

como o débito urinário. O terço restante é representado por perdas insensíveis (difíceis de 

quantificar) como a perda de água pelas fezes ou pela respiração. No que se refere ao volume 

de fluido requerido para colmatar as perdas hidroelectrolíticas suplementares, é importante 

referir que estas perdas se relacionam com as perdas associadas às manifestações clínicas da 

doença em causa, como por exemplo o refluxo enterogástrico , diarreia, poliúria e hemorragia, 

não sendo por isso fácil de quantificar (Cook & Bain, 2003; DiBartola & Bateman, 2006). 

Apesar da inexactidão da quantificação das perdas insensíveis no cálculo do volume de 

manutenção, bem como na quantificação das perdas hidroelectrolíticas suplementares, se as 

funções cardíaca e renal se apresentarem normais os mecanismos homeostáticas do animal 
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permitem ao clínico alguma margem de erro no cálculo do volume de fluidos necessário para 

repor estas perdas sem que com isto causem algum dano ao paciente. Uma vez calculado o 

volume de fluido a administrar e tendo em conta o estado clínico do animal escolher-se-á o 

tipo de fluido adequado às necessidades do paciente (e.g. fluidos cristalóides equilibrados ou 

desequilibrados, fluidos colóides, fluidos suplementados, fluidos alcalinizantes, água 

suplementada com electrólitos) bem como a velocidade e a via de administração apropriada 

ao caso clínico em questão (DiBartola & Bateman, 2006).   

A elaboração de um plano de fluidoterapia para um cavalo com doença gastrointestinal deve 

ser encarada como uma situação dinâmica e passível de ser continuamente ajustada. A 

monitorização contínua dos parâmetros avaliados durante o exame físico inicial é fundamental 

para o sucesso do tratamento. Desta forma, o plano de fluidoterapia deve ser formulado para 

um período de 12 a 24 horas sendo continuamente ajustado de acordo com a resposta do 

animal ao tratamento e as suas necessidades específicas (Seahorn & Seahorn, 2003). 

i. Selecção da via de administração 

 

a) Via endovenosa versus Via entérica 

Na clínica de equinos as vias de administração de fluidos utilizadas são a via endovenosa e a 

via entérica (ingestão voluntária de água ou através de uma sonda nasogástrica) (Holbrook & 

Eades, 1995; Monreal, 1996). A escolha da via de administração depende da natureza, 

duração e severidade da situação clínica que o animal apresenta (DiBartola & Bateman, 2006; 

Monreal, 1996) e do custo económico que esta possa implicar (Monreal, 1996).  

 A via endovenosa é a mais frequentemente utilizada (Monreal, 1996). Esta via de 

administração proporciona a dispersão rápida de água e electrólitos e permite uma dosagem 

precisa da quantidade de fluidos a administrar. Está indicada em situações clínicas mais 

graves nas quais ocorreu uma perda de um grande volume de fluidos, e principalmente em 

casos em que essa perda ocorreu de forma aguda (Monreal, 1996; DiBartola & Bateman, 

2006), uma vez que a administração de fluidos via endovenosa permite o fornecimento rápido 

de grandes volumes de fluido directamente no sistema circulatório (DiBartola & Bateman, 

2006). No entanto, a via endovenosa requer um acesso vascular permanente e uma 

monitorização constante durante o período de infusão de fluidos de modo a evitar possíveis 

complicações como a infecção perivascular, a trombose venosa, as flebites, as embolias ou as 

obstruções do catéter (DiBartola & Bateman, 2006; Monreal, 1996). Além disso exige que os 
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fluidos administrados sejam estéreis, o que os torna mais caros, e possuam uma composição e 

qualidade controlada. Quando comparada com a fluidoterapia entérica os erros no cálculo do 

volume de fluidos administrados por via endovenosa implicam consequências mais graves 

(Monreal, 1996). Exemplos concretos de indicações para a utilização da via endovenosa são 

os casos de choque hipovolémico ou endotóxico (hipovolémia e hipotensão graves) ou de íleo 

gastrointestinal (Zimmel 2003). Considerando especificamente um caso de colite, o volume 

de fluidos administrados pode atingir os 100 a 150 litros por dia e este volume de fluido 

implica necessariamente a utilização da via endovenosa (Holbrook & Eades, 1995).  

A administração de água ou soluções electrolíticas isotónicas por via nasogástrica é um 

método de fluidoterapia económico e fisiológico (Collatos & Morris, 1992; Monreal, 1996). 

A utilização da via entérica baseada na ingestão voluntária de fluidos está limitada pelo 

estímulo de sede que o animal apresenta. Por isso deve proceder-se à entubação nasogástrica 

do animal sempre que: este não apresente sede, em casos de rehidratação forçada e quando a 

solução é pouco palatável devido ao seu conteúdo electrolítico (Monreal, 1996).  

No entanto, a via entérica não deve ser eleita em animais que apresentem disfunção 

gastrointestinal associada à produção de refluxo enterogástrico  pois a eficácia da 

fluidoterapia entérica requer a funcionalidade normal dos mecanismos de absorção e de 

secreção intestinal e do trânsito gastrointestinal (Spurlock & Ward, 1990; Monreal, 1996; 

DiBartola & Bateman, 2006). São excluídas as situações em que os cavalos apresentem íleo 

gastrointestinal, enterite proximal ou obstruções intestinais quando acompanhadas pela 

produção de refluxo enterogástrico  e comprometimento da motilidade intestinal normal 

(Spurlock & Ward, 1990; Holbrook & Eades, 1995; Monreal, 1996). Além desta contra-

indicação, a via entérica também não deve ser considerada como via de eleição em casos 

agudos de perda de fluido com perdas muito volumosas porque a dispersão e a utilização dos 

fluidos e electrólitos administrados por esta via não é suficientemente rápida para repor 

eficazmente a volémia (Monreal, 1996; DiBartola & Bateman, 2006). No entanto, a 

administração de fluidos por via entérica não deve ser subestimada em casos de animais com 

uma função gastrointestinal normal e muitas vezes pode ser utilizada em combinação com a 

fluidoterapia endovenosa (Collatos & Morris, 1992; Holbrook & Eades, 1995; Monreal, 

1996). Podemos considerar como indicações para a administração de fluidos via entérica os 

casos caracterizados por desidratação ligeira a moderada acompanhada por alterações 

electrolíticas e ácido-base pouco pronunciadas (Holbrook & Eades, 1995), como por exemplo 

diarreias crónicas, situações de anorexia, algumas impactações de cólon maior e como 
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complemento da fluidoterapia endovenosa em casos de diarreias agudas de gravidade 

moderada (Monreal, 1996).   

A Tabela 6 estabelece basicamente uma comparação entre a administração de fluidos via 

endovenosa e via entérica e, apesar de ser um pouco generalista em relação às complicações 

observadas e ao tipo de fluidos e equipamento utilizados em cada uma destas vias de 

administração, pode servir como guia para a orientação da escolha de uma delas. De qualquer 

modo, mais adiante serão abordadas separadamente alguns aspectos importantes relacionados 

com estas duas vias de fluidoterapia fornecendo alguma informação adicional, nomeadamente 

sobre possíveis complicações dos procedimentos de cateterização endovenosa e entubação 

nasogástrica, composição dos fluidos a administrar e aplicação prática destas vias de 

administração em casos clínicos concretos. 

Tabela 6: Comparação entre a administração de fluidos por via endovenosa e via entérica (via 

sonda nasogástrica) (Adaptado de Munsterman, 2008). 

Via Endovenosa Via Entérica 

Fluidos e equipamento dispendiosos  Fluidos e equipamento económicos  

Monitorização constante por profissionais Proprietários competentes conseguem 

monitorizar o animal de modo apropriado 

Via de eleição em casos acompanhados pela 

produção de refluxo enterogástrico  

Não pode ser utilizada em casos 

acompanhados por produção de refluxo 

enterogástrico  

Velocidade de administração mais lenta (5-7 

L/hora) 

Velocidade de administração rápida (10-12 

L/hora) 

Quando utilizada com o propósito de hidratar 

uma impactação intestinal o fluido é 

administrado na circulação sanguínea e só 

secundariamente actua na dissolução da 

impactação 

Quando utilizada em casos de impactação 

intestinal infiltra directamente o material 

impactado, além do potencial de hidratação 

sistémico 

Complicações: flebite, êmbolos endovenosos 

de ar ou de pedaços de catéter 

Complicações: faringite, em casos de 

desidratação superior a 8 % a sua absorção 

não é eficaz  
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b) Cateterização endovenosa 

 

  Selecção da Veia 

A fluidoterapia endovenosa implica a existência de um acesso venoso procedendo-se assim à 

cateterização de uma veia do animal (Spurlock & Ward, 1990; Rockett & Bosted, 2007). As 

veias acessíveis para a cateterização endovenosa no cavalo são a veia jugular, a veia cefálica, 

a veia torácica lateral e a veia safena medial (Holbrook & Eades, 1995; Munsterman, 2008). 

No entanto a veia jugular é a veia de eleição para a cateterização endovenosa nestes animais 

devido à sua boa acessibilidade e facilidade de introdução e manutenção do catéter (Seahorn 

& Cornick-Seahorn, 1994; Monreal, 1996; Cook & Bain, 2003; Divers, 2002; Rockett & 

Bosted, 2007; Schaer & Orsini, 2008). As restantes veias referidas apresentam uma maior 

dificuldade de cateterização e manutenção do catéter, no entanto representam uma alternativa 

nos casos em que a jugular não é uma opção (e.g. tromboflebite) (Seahorn & Cornick-

Seahorn, 1994).  

 

� Algumas considerações relativamente à veia lateral torácica 

A veia torácica lateral tem sido subutilizada em cavalos ainda que possa apresentar algumas 

vantagens em relação à jugular. Por exemplo, as complicações que podem surgir devido à sua 

cateterização induzem uma menor taxa de morbilidade comparativamente com a veia jugular. 

Apesar de a técnica de cateterização desta veia ser regra geral mais difícil, uma vez 

conseguida existe uma menor probabilidade de o catéter se dobrar. No entanto, a cateterização 

da veia torácica lateral não deve ser utilizada em casos que implicam uma administração 

rápida de fluidos (e.g. choque circulatório) devido à reduzida velocidade de fluxo que 

proporciona (Cook & Bain, 2003).  

 

 Selecção do catéter 

A selecção do catéter deve ser baseada na velocidade de administração de fluidos requerida, 

na trombogenecidade do material de constituição do catéter, na previsão do tempo de 

permanência deste na veia, na facilidade de colocação e manutenção e na familiaridade do 

clínico com o catéter seleccionado (Spurlock & Ward, 1990; Seahorn & Cornick-Seahorn, 

1994; Seahorn & Seahorn, 2003; Munsterman, 2008).  
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� Dimensões (diâmetro e comprimento) e composição do catéter endovenoso 

Os catéteres podem ser comparados relativamente ao seu sistema de colocação, às suas 

dimensões (diâmetro, comprimento) e à sua composição (Monreal, 1996). Relativamente à 

dimensão, o diâmetro dos catéteres é medido em gauges, os quais variam inversamente com o 

seu diâmetro externo, isto é, quanto maior o número de gauges menor é o diâmetro externo do 

catéter. Como a velocidade de administração dos fluidos está directamente relacionada com o 

diâmetro do sistema de administração de fluidos, o número de gauges do catéter tem uma 

grande importância na determinação desta velocidade, uma vez que quanto maior for o 

diâmetro do catéter maior será a velocidade de administração de fluidos (Munsterman, 2008). 

No que se refere à composição química do catéter, esta é caracterizada por diferentes graus de 

trombogenecidade. A trombogenecidade relaciona-se também com a flexibilidade e com a 

suavidade da superfície externa do catéter. Os catéteres de poliuretano embora sejam mais 

caros apresentam uma maior durabilidade (3 semanas) e por isso foi demonstrado que são 

mais económicos em pacientes que necessitam de fluidoterapia a longo prazo, uma vez que 

implicam um maior tempo de permanência do acesso venoso (Seahorn & Cornick-Seahorn, 

1994; Seahorn & Seahorn, 2003). Os tempos de permanência recomendados para a maioria 

dos catéteres são de 48 a 72 horas (Seahorn & Seahorn, 2003). 

 

 Complicações associadas com a cateterização endovenosa  

Em cavalos com SAA, as complicações relacionadas com a cateterização endovenosa são 

bastante frequentes devido a numerosas razões. Podemos considerar que por exemplo os 

sinais associados com dor abdominal aguda (e.g. espojar, inquietação) podem resultar na 

torção ou contaminação do catéter e as situações de emergência, que muitas vezes 

caracterizam os casos de SAA, podem levar a que a assépsia da técnica de cateterização 

endovenosa seja muitas vezes descurada. Além disto, quando o animal requer uma 

administração de fluidos a uma velocidade de fluxo elevada, produz-se um aumento da 

turbulência na extremidade do catéter e um consequente efeito negativo na parede vascular 

que aumenta a incidência de trombose (Divers, 2002). 

A trombose, a flebite, a celulite, a tromboflebite, a infecção e a embolização do próprio 

catéter ou de ar são alguns exemplos de complicações que podem resultar da cateterização 

endovenosa a longo termo e ocasionalmente podem ocorrer após acessos venosos de curta 

duração (Hansen, 2006; Schaer & Orsini, 2008).  
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� Trombose 

A Trombose é uma complicação frequentemente encontrada em casos que requerem a 

realização de uma cateterização endovenosa. A reacção do organismo face aos catéteres com 

um tempo de permanência no interior da veia superior a algumas horas consiste no seu 

revestimento por uma bainha constituída por fibrina e plaquetas que após alguns dias é 

invadida pelas células endoteliais da veia danificada (Hansen, 2006).  

 

� Flebite e Celulite 

Geralmente os casos de flebite e/ou celulite resolvem-se facilmente com terapia local 

(aplicação tópica de DMSO, com ou sem antibióticos, terapia com calor), no entanto estes 

casos devem ser cuidadosamente monitorizados pois a sua progressão para situações mais 

graves, como a formação de um trombo séptico ou de um abcesso, implicará um tratamento 

mais agressivo (Schaer & Orsini, 2008).  

 

� Tromboflebite 

A complicação mais grave relacionada com a cateterização endovenosa é representada pela 

tromboflebite, a qual pode ser causada por processos infecciosos, mecânicos ou químicos. Os 

sinais inicialmente detectados nos casos de tromboflebite incluem o aparecimento de eritema 

da pele sobre a veia e manifestação de dor nessa mesma zona. Se não se instituir qualquer 

tratamento face à observação destes sinais, estes podem progredir e a veia pode vir a ficar 

completamente trombosada. Esta situação é reconhecida pela rigidez da veia à palpação e 

pode ser acompanhada por oclusão completa do lúmen do vaso e consequente incapacidade de 

administração de fluidos (Hansen, 2006).  

 

� Infecção 

A introdução de um catéter endovenoso pode induzir uma infecção local pois cria uma 

solução de continuidade na pele permitindo que numerosas vias para uma possível 

contaminação exógena do catéter tornem possível esta infecção. Os sinais de infecção podem 

ser idênticos aos sinais associados com os casos de tromboflebite estéril, os quais incluem 

uma pequena zona de inflamação em redor do local de inserção do catéter que se propaga para 

além do que é esperado. Além destes sinais observados localmente também podem ser 

observados sinais sistémicos em animais que apresentam bacteriémia, incluindo a febre e a 

leucocitose (Hansen, 2006). 



 

 

53 

 

� Embolismo  

A embolização do catéter ocorre quando se liberta um fragmento do mesmo o qual é 

transportado pelo sangue até se alojar no coração ou numa artéria pulmonar (Divers, 2002; 

Hansen, 2006). Este tipo de complicação é uma situação rara e pode ser prevenida pela 

manipulação cuidadosa do catéter durante a cateterização e posterior remoção, pela 

observação frequente do catéter e pela substituição do mesmo sempre que necessário (Hansen, 

2006; Schaer & Orsini, 2008).  

Por último, o embolismo de ar caracteriza-se pela entrada de ar na corrente sanguínea e ocorre 

quando catéter e a extensão se desconectam ou quando existe ar no interior do sistema de 

administração de fluidos (Hansen, 2006; Schaer & Orsini, 2008). Os êmbolos de ar de 

pequenas dimensões ficam aprisionados na vasculatura pulmonar e geralmente não causam 

problemas (Hansen, 2006).   

 

c)  Entubação nasogástrica 

A entubação nasogástrica normalmente é utilizada para a administração de medicações orais, 

fluidos e/ou electrólitos em grandes volumes. Além disso, em cavalos com dor abdominal 

aguda, representa também um método de diagnóstico e de tratamento de extrema importância 

(Dabareiner & White, 1992; Hardy, Stewart & Beard, 1992; Rockett & Bosted, 2007; Schaer 

& Orsini, 2008). Nos casos de SAA a sonda é introduzida no estômago para determinar se 

existe fluido acumulado no interior da porção anterior do tracto gastrointestinal (estômago e 

intestino delgado) (Divers, 2002; Schaer & Orsini, 2008). Quando se verifica a acumulação de 

fluido, este é removido aliviando a pressão gástrica e a dor relacionada com a distensão 

visceral, prevenindo assim uma eventual ruptura gástrica. Outra indicação para a realização 

deste procedimento no cavalo é a resolução de obstruções esofágicas (Schaer & Orsini, 2008). 

 

 Complicações 

Geralmente as complicações resultantes do procedimento de entubação nasogástrica 

caracterizam-se por serem processos sem grande gravidade (Hardy, Steward, Beard & 

Yvorchuk - St - Jean, 1992). A ocorrência de epistaxis (hemorragia nasal) é a complicação 

mais frequentemente encontrada sendo na maioria das vezes autolimitante (Hardy et al., 1992; 

Schaer & Orsini, 2008). 

No entanto, uma técnica de entubação nasogástrica incorrecta pode resultar numa entubação 

nasotraqueal, a qual pode ter consequências graves ou mesmo fatais quando se procede à 
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administração de medicações sem assegurar o posicionamento correcto da sonda. A 

administração acidental de um grande volume de fluidos para o interior dos pulmões pode ser 

fatal (Schaer & Orsini, 2008) e por isso o clínico deve “ver, sentir, cheirar e ouvir a sonda 

nasogástrica na posição correcta” (Schaer & Orsini, 2008, p. 101, tradução livre).  

Além das complicações descritas anteriormente, as lesões esofágicas também podem ser 

reconhecidas como potenciais complicações em casos que requerem uma entubação 

nasogástrica por um período de tempo alargado (e.g. 7 dias) (Hardy et al., 1992; Dabareiner & 

White, 1992) e em casos de entubação forçada devido a presença de resistência à passagem da 

sonda. Estas lesões esofágicas incluem a estenose, a ulceração, a perfuração ou a ruptura do 

esófago (Hardy et al., 1992).  

Os resultados obtidos por Hardy et al. (1992) num estudo sobre complicações da entubação 

nasogástrica indicaram que este procedimento apresenta uma maior probabilidade de causar 

complicações quando realizado em cavalos com SAA.  

ii. Cálculo das necessidades do paciente e da velocidade de administração 
adequada 

Geralmente a fluidoterapia em cavalos implica a administração de um volume bastante 

elevado de fluidos. Por isso, todo o clínico de equinos deve ter a noção que deve transportar 

sempre uma quantidade mínima de fluidos para a eventualidade de ocorrer uma urgência. 

Tratamentos com 20 a 40 litros são frequentes em muitas situações clínicas ligeiras ou 

moderadas. Outro exemplo são os casos de enterite ou diarreia grave em que as necessidades 

de fluidos podem atingir os 80 a 120 litros por dia de hospitalização durante cerca de duas a 

três semanas (um total de 1500 litros). Nestes casos associados com um volume de fluidos tão 

elevado é importante não esquecer a via de administração entérica e utilizá-la em combinação 

com a via endovenosa sempre que possível, excepto nas situações em que esteja 

contraindicada (Monreal, 1996).  

Como já foi referido, o cálculo das necessidades do paciente inclui o volume de fluidos que o 

animal necessita para resolver a hipotensão e/ou hipovolémia e desidratação (fases de 

urgência  e/ou rehidratação), o volume de fluidos de manutenção para as necessidades 

hidroelectrolíticas diárias e o volume de fluidos para colmatar as perdas hidroelectrolíticas 

suplementares que podem ser previstas (e.g. diarreia, refluxo) (Monreal, 1996; DiBartola & 

Bateman, 2006; Hardy, 2008; Munsterman, 2008).  
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a) Volume de fluidos que o animal necessita: 

As necessidades em termos de administração de fluidos variam de acordo com o processo 

clínico que o animal apresenta. Considerando a globalidade dos casos clínicos que implicam 

uma terapêutica com fluidos, temos casos associados com hipotensão primária em que os 

animais serão tratados com grandes volumes de fluidos sem apresentar uma perda hídrica real 

e temos os casos associados com hipovolémia e desidratação em que é possível calcular 

efectivamente um défice hidroelectrolítico real (Monreal, 1996).  

Relativamente aos casos associados com hipotensão (e.g. endotoxémia), as necessidades de 

fluidoterapia são muito variáveis de acordo com a etiologia do processo e podem ser 

estimadas indirectamente através da avaliação clínica da pressão arterial e de outros 

parâmetros cardiovasculares (e.g. frequência cardíaca, pulso periférico, aspecto das mucosas, 

tempo de repleção capilar e grau de distensibilidade da jugular). No entanto, esta avaliação 

servirá apenas como guia de orientação, porque em casos de hipotensão o volume e a 

velocidade de administração de fluidos serão definidos pela resolução da mesma e pela 

melhoria dos parâmetros cardiovasculares que serão monitorizados continuamente, isto é, a 

administração da fluidoterapia nos casos de hipotensão funciona de acordo com o princípio 

dose/efeito. No entanto, recomenda-se a administração inicial de 5 a 10 litros/ hora (10-20 

mL/Kg/h), reduzindo esta dose para 1 a 2 litros/hora a partir do momento em que se 

identifique uma melhoria clínica apreciável. De qualquer modo, as quantidades referidas 

podem ser aumentadas se o grau de hipotensão for muito grave, podendo mesmo serem 

considerados volumes de administração entre 10 a 20 litros/hora (Monreal, 1996).  

Nos casos de hipovolémia - desidratação a avaliação clínica do estado de hidratação (descrita 

anteriormente na dissertação) permite estabelecer mais exactamente o volume de fluidos 

necessário para corrigir a perda hídrica do animal (% de desidratação multiplicada pelo peso 

vivo do animal em Kg) (Monreal, 1996; Moore, 2006; Hardy, 2008). De acordo com o 

processo clínico em causa a quantidade de fluidos necessária para corrigir a desidratação pode 

variar entre 20 a 40 litros, não sendo também de excluir volumes superiores. Uma vez 

calculado o volume de fluidos necessário, a velocidade de administração será definida pelo 

grau de desidratação em causa. Tal como nos casos de hipotensão é geralmente recomendada 

uma velocidade de administração de 5 a 10 litros/hora (Monreal, 1996).  
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b) Volume de fluidos de manutenção 

No cavalo adulto as necessidades diárias de manutenção estão estimadas em cerca de 40 a 60 

mL/Kg/dia (Moore, 2006; Munsterman, 2008) que correspondem a cerca de 15 a 25 litros de 

água por dia no cavalo adulto (Monreal, 1996), podendo variar de acordo com a temperatura 

ambiental. Em alguns casos particulares de patologias de TGI como as impactações intestinais 

este volume de manutenção (40 a 60 mL/Kg/dia) é geralmente duplicado ou triplicado 

(Munsterman, 2008).  

 

c) Volumes de fluidos para as perdas hidroelectrolíticas suplementares que o 

animal apresenta 

As perdas hidroelectrolíticas suplementares podem em alguns casos ser quantificadas e 

registadas, mas normalmente estes valores são fruto de estimativas (Hardy, 2008). Estas 

perdas diárias suplementares são definidas pelo processo clínico em curso. Por exemplo, o 

cálculo do volume de fluidos perdidos por refluxo enterogástrico  é fácil uma vez que se pode 

quantificar este volume contabilizando o total removido durante 24 horas. O cálculo das 

perdas hídricas em cavalos com diarreia é mais complicado de estimar. No entanto, em ambos 

os casos (diarreia e refluxo enterogástrico ) o volume de perdas hídricas é geralmente 

considerado como sendo de 40 a 100 litros por dia (Monreal, 1996).  

Tabela 7: Guia para o cálculo do volume das necessidades hídricas e velocidade de 

administração da fluidoterapia (Adaptado de Seahorn & Seahorn, 2003) 

 

Volume de fluido de rehidratação (litros) Peso vivo do animal (Kg) x % desidratação 

 

Volume de fluido de manutenção (litros) 

(depende da temperatura) 

50 – 100 mL/Kg/24 horas (adultos) 

80 – 120 mL/Kg/24 horas (neonatos) 

Velocidade de administração na fase de 

rehidratação 

10-20 mL/Kg/hora 

 

Velocidade de administração na fase de 

manutenção  

2 – 4 mL/Kg/hora 
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iii. Fluidoterapia Endovenosa 

a)  Tipos de Fluido e Soluções Disponíveis  

Na selecção do tipo de fluido a administrar há vários factores que devem ser considerados 

nomeadamente o espaço corporal onde se pretende que o fluido permaneça, a quantidade e o 

custo dos fluidos disponíveis (Munsterman, 2008). Adicionalmente, a composição dos fluidos 

deve ser baseada na alteração clínica que o animal apresenta e nas necessidades 

hidroelectrolíticas e ácido-base detectadas no seu perfil bioquímico (Spurlock & Ward, 1990; 

Seahorn & Cornick-Seahorn, 1994; DiBartola & Bateman, 2006, Moore, 2006). Por norma, 

um fluido poliónico equilibrado (e.g. Lactato de Ringer) é apropriado na maioria das situações 

(Moore, 2006). 

O clínico tem ao seu dispor dois tipos de fluidos para administração endovenosa designados 

como cristalóides e colóides. Os cristalóides são soluções que contêm electrólitos e outros 

solutos com capacidade de se difundirem livremente entre o FEC e o FIC (Spurlock & Ward, 

1990; DiBartola & Bateman, 2006), permanecendo no espaço intravascular apenas 25 % do 

cristalóide total administrado (Seahorn & Seahorn, 2003; Flaminio, 2008). Podemos por isso 

considerar que os efeitos da sua administração são exercidos principalmente ao nível do 

espaço intersticial. Como exemplos de soluções cristalóides temos as soluções de Dextrose a 

5 %, o cloreto de sódio a 0,9 % e o Lactato de Ringer (DiBartola & Bateman, 2006). 

Adicionalmente, no que se refere à composição electrolítica dos cristalóides, podemos 

considerar a existência de fluidos equilibrados e não equilibrados. Os fluidos equilibrados são 

caracterizados por apresentarem uma composição electrolítica semelhante à composição do 

FEC (e.g. Lactato de Ringer) e inversamente as concentrações dos electrólitos nos fluidos não 

equilibrados diferem destas mesmas concentrações no FEC (e.g. solução salina a 0,9 %) 

(DiBartola & Bateman, 2006; Flaminio, 2008). 

Relativamente aos colóides, estes são constituídos por substâncias de alto peso molecular que 

ficam contidas no espaço intravascular em pacientes com um endotélio intacto (por isso o seu 

principal efeito é ao nível do espaço intravascular) e incluem por exemplo o plasma, os 

dextranos e os fluidos contendo produtos derivados da hemoglobina (DiBartola & Bateman, 

2006). Em suma, podemos considerar que os colóides substituem as perdas de fluido no 

espaço intravascular mais rapidamente que os cristalóides, mas não são tão eficazes na 

rehidratação do espaço intersticial (Magdesian, 2003). 
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 Cristalóides 

O Lactato de Ringer (LR) é a solução poliónica isotónica mais utilizada na prática clínica de 

cavalos (Cook & Bain, 2003). Em relação à solução salina a 0,9 % e considerando 

especificamente o caso da clínica de equinos, a administração deste tipo de soluções está 

especialmente indicada em casos de desidratação associada com alcalose metabólica 

hipoclorémica que envolvem a produção de grandes quantidades de refluxo enterogástrico  ou 

perdas hidroelectrolíticas através do suor. No entanto, mesmo nestes casos, a solução deve ser 

sempre suplementada com electrólitos (potássio e cálcio) (Monreal, 1996). 

 

 Colóides  

Na clínica de cavalos as indicações para a administração de colóides incluem a 

hipoproteinémia, o choque hemorrágico, o choque hipovolémico e as situações em que é 

necessária uma restauração rápida do volume intravascular (e.g. antes de uma cirurgia de 

urgência de um animal hipovolémico) (Holbrook & Eades, 1995; Seahorn & Seahorn, 2003). 

Pois a administração de colóides está associada com o aumento da oxigenação tecidular, do 

output cardíaco, da pressão venosa central e do volume plasmático (Seahorn & Seahorn, 

2003).  

O plasma é o único colóide usado regularmente na clínica de equinos, (4 – 8 mL/Kg 

(Magdesian, 2003)), pois a administração de colóides nestes animais é muito limitada pelo 

custo económico elevado que implica e por vezes pela sua disponibilidade reduzida (Seahorn 

& Cornick-Seahorn, 1994; Munsterman, 2008). A terapêutica com plasma em cavalos adultos 

é usada ocasionalmente em casos de hipoproteinémia grave associados com enterocolite 

aguda (Seahorn & Cornick-Seahorn, 1994; Zimmel 2003). Os cavalos que recebem 

transfusões de plasma devem ser monitorizados para o caso de desenvolverem sinais de 

hipersensibilidade ao plasma administrado (e.g. febre, taquicardia, taquipneia, tremores 

musculares, sinais de dor abdominal aguda, urticária e anafilaxia) (Magdesian, 2003).  

 

b)  Suplementação Electrolítica de Fluidos 

 

 Potássio  

Em cavalos, a suplementação de potássio está indicada sempre que se detecta uma 

hipocaliémia  ([K+] menor que 3 mEq/L) ou quando o cavalo não se alimenta. As indicações 

clínicas para a suplementação de fluidos com potássio são os casos de SAA em geral, 

principalmente devido ao facto de serem frequentemente acompanhados por anorexia, e mais 
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especificamente as impactações intestinais e os casos associados com a produção de refluxo 

enterogástrico  (e.g. enterite, íleo) ou diarreias. Relativamente às quantidades a adicionar aos 

fluxos base, estas devem ser de 20 a 40 mEq de cloreto de potássio por cada litro de fluido 

base, de acordo com as necessidades individuais do animal e mantendo sempre uma margem 

de segurança para não se verificarem alterações do ritmo cardíaco (Monreal, 1996). 

 

 Cálcio  

A concentração sérica de cálcio total, bem como a fracção ionizada deste ião, estão 

frequentemente diminuídas em animais hospitalizados, particularmente em casos de SAA 

submetidos a uma resolução cirúrgica As soluções de borogluconato de cálcio utilizam-se 

para corrigir estes défices e a sua administração está indicada para todos os cavalos que 

necessitem de fluidoterapia por períodos de tempo prolongados e nos casos de SAA 

associados com impactações, com produção de quantidade excessiva de refluxo enterogástrico 

, com resolução cirúrgica e com diarreias (Monreal, 1996). A suplementação de cálcio 

costuma ser adicionada a fluidos cristalóides numa dose de 125 – 150 mEq de cálcio para 

cada 5 litros de solução (125 – 250 mL de borogluconato de cálcio a 23 %) (Monreal, 1996; 

Zimmel 2003).  

 

 Magnésio 

O facto de a hipomagnesiémia ter sido identificada em animais com casos de SAA que 

implicam uma resolução cirúrgica veio reforçar a importância que o ião magnésio tem vindo a 

receber (Cook & Bain, 2003). Em casos de hipomagnesiémia subclínica o sulfato de magnésio 

pode ser adicionado aos fluidos cristalóides na dose de 4 a 16 mg/Kg de peso vivo do animal 

(e.g. 5 g por dia num cavalo de 500 Kg) (Cook & Bain, 2003; Munsterman, 2008). Em 

animais com sintomatologia clínica (e.g. íleo intestinal, arritmias cardíacas) a 

hipomagnesiémia deve ser corrigida suplementando os fluidos cristalóides com 100 a 200 

mg/Kg/dia de cloreto de magnésio ou sulfato de magnésio (e.g. 50-100 g/dia num cavalo de 

500 Kg) (Moore, 2006).  
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c)  Fluidoterapia de urgência, rehidratação e manutenção 

 

 Fluidoterapia de Urgência  

A fluidoterapia de urgência  aplica-se a pacientes gravemente debilitados em que a 

administração de fluidos é determinante para a sua sobrevivência, como por exemplo nos 

casos de choque hipovolémico ou séptico, os quais geralmente requerem a administração 

urgente de fluidos por via endovenosa. Um animal em choque geralmente caracteriza-se por 

apresentar uma alteração do estado mental e extremidades frias em associação com 

taquicardia ou bradicardia acentuada, membranas mucosas pálidas, tempo de repleção capilar 

aumentado, pulso periférico reduzido ou ausente e hipotensão. A presença destes sinais 

clínicos, associada a uma história clínica compatível, é determinante para a instituição da 

fluidoterapia de urgência  (DiBartola & Bateman, 2006). 

Como tem sido referido ao longo deste trabalho os pacientes com SAA geralmente 

apresentam diferentes graus de défice de hidratação. Nestes casos podemos considerar que a 

rapidez e o volume da perda de fluidos provenientes do espaço intravascular e do espaço 

extravascular, em conjugação com o desenvolvimento de mecanismos compensatórios, 

determinarão se o paciente apresenta apenas um défice de hidratação ou se está em choque 

hipovolémico (DiBartola & Bateman, 2006). Nos casos em que o défice de desidratação é 

levado ao extremo, os pacientes encontram-se em choque hipovolémico necessitando da 

instituição de uma fluidoterapia de urgência previamente à instituição da fluidoterapia de 

rehidratação. Outros tipos de choque que podemos relacionar com os casos de SAA, e que 

implicam igualmente a instituição de fluidoterapia de urgência, são o choque séptico e o 

choque endotoxémico (e.g. enterite proximal, colite).  

A fluidoterapia de urgência  nos cavalos inclui tipicamente a administração de soluções 

cristalóides a velocidades muito elevadas (e.g. 10 litros por hora num cavalo de 500 Kg) ou a 

administração de uma solução salina hipertónica seguida obrigatoriamente pela administração 

de cristalóides isotónicos (Munsterman, 2008). 

Por exemplo, em cavalos com desidratação grave, incluindo aqueles em choque 

endotoxémico, a administração de uma solução salina hipertónica pode ser usada como 

medida de emergência para restaurar o volume circulante. Neste caso a administração rápida 

da solução salina hipertónica a 7,5 % numa dose de 4 a 5 mL/Kg resulta na passagem de água 

dos espaços intracelular e intersticial para o espaço intravascular. Consequentemente este 

movimento de água para o espaço intravascular induz uma melhoria na perfusão tecidular e 
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uma diminuição da frequência cardíaca. No entanto a administração da solução salina 

hipertónica deverá ser seguida pela administração de fluidos adequados para restaurar a 

hidratação (e.g. cristalóides) e compensar as alterações electrolíticas provocadas no FEC por 

esta administração (White, 2006). 

Quando se opta pela administração de fluidos cristalóides a velocidade com que estes são 

administrados na fase de urgência  deve ser tão rápida quanto possível (e.g. 30 L por hora até 

se restabelecer um volume sanguíneo adequado). A partir do momento em que se verifica a 

melhoria clínica do animal a velocidade de administração de fluido deve ser reduzida e deve 

iniciar-se a fluidoterapia de rehidratação do animal (Spurlock & Ward, 1990).  

 

 Fluidoterapia de Rehidratação 

A fluidoterapia de rehidratação caracteriza-se pela administração de fluidos necessários para 

compensar o grau de desidratação do animal juntamente com as necessidades de manutenção 

e as perdas hidroelectrolíticas suplementares do paciente. Portanto o principal objectivo da 

fluidoterapia de rehidratação é a substituição da quantidade de água corporal total perdida 

(White, 2006). Os fluidos de rehidratação devem ter a capacidade de substituir eficazmente as 

perdas de volume do fluido do espaço extracelular. As soluções poliónicas isotónicas e a 

solução salina isotónica são os fluidos de rehidratação mais utilizados na clínica de equinos.  

A administração de Lactato de Ringer promove uma expansão do volume plasmático que se 

repercutirá em todo o espaço extracelular, com efeitos mínimos na concentração de 

electrólitos e no equilíbrio ácido-base do fluido contido neste mesmo espaço.  

A solução salina isotónica também pode ser utilizada como fluido de rehidratação pois tem 

capacidade de induzir uma expansão do volume plasmático e do fluido intersticial. Porém, 

apesar de poder ser utilizada num dado momento, a sua administração prolongada acaba por 

induzir desequilíbrios electrolíticos e deve por isso ser interrompida previamente ao 

desenvolvimento destes desequilíbrios (Monreal, 1996).   

A tonicidade e a composição dos fluidos administrados devem mimetizar em casos de 

desidratação ligeira a moderada o tipo de fluidos que foi perdido (Seahorn & Seahorn, 2003). 

As necessidades electrolíticas variam com cada caso, podendo ser necessário a suplementação 

dos fluidos com electrólitos. A salmonelose é um exemplo de perda continuada e aguda de um 

grande volume de fluidos produzido pela diarreia, verificando-se simultaneamente a perda de 

grandes quantidade de sódio, cloro e potássio. Neste caso é fundamental suplementar os 
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fluidos administrados na fase de rehidratação com os vários elementos electrolíticos 

essenciais (Spurlock & Ward, 1990).  

 

 Fluidoterapia de Manutenção 

Após o restabelecimento da hidratação (fase de rehidratação) devem ser reajustados o volume, 

a velocidade de administração e o conteúdo dos fluidos a administrar, dando-se início assim 

uma nova fase da fluidoterapia, a fase de manutenção (Seahorn & Seahorn, 2003). A 

fluidoterapia de manutenção deve incluir o volume de fluidos necessário para colmatar as 

necessidades hidroelectrolíticas diárias juntamente com as perdas hidroelectrolíticas 

suplementares apresentadas pelo animal.   

Os fluidos utilizados nesta fase da fluidoterapia podem ser designados por fluidos de 

manutenção. Considera-se no entanto que os fluidos de rehidratação vulgarmente usados na 

prática clínica apresentam um conteúdo em sódio e cloro demasiado alto, e um conteúdo de 

potássio reduzido, para colmatar as necessidades electrolíticas de manutenção do animal. 

Sendo assim as soluções de manutenção devem ser obtidas pela mistura de soluções de 

rehidratação com soluções glucosadas e/ou suplementação com cálcio e potássio (Monreal, 

1996). Uma receita para uma solução de manutenção proposta por Monreal (1996) prescreve 

a mistura de 5 litros de uma solução de Lactato de Ringer com 5 litros de uma solução de 

dextrose a 5 %, suplementada com 300 a 400 mEq de cloreto de potássio e 250 a 500 mEq de 

cálcio (250 – 500 mL de Borogluconato de cálcio a 23 %).  

 

d)  Sobrehidratação 

Em animais com SAA podemos considerar um outro tipo de fluidoterapia que podemos 

denominar por sobrehidratação. Este tipo de fluidoterapia está indicado nos casos de 

impactação (oclusão luminal por sobrecarga) de intestino grosso (Spurlock & Ward, 1990; 

Monreal, 1996; Moore, 2006; White, 2006). A sobrehidratação consiste na administração 

rápida de fluidos por via endovenosa numa quantidade superior às necessidades de 

manutenção do animal de modo a induzir a secreção de fluido para o lúmen do intestino 

(Spurlock & Ward, 1990; Moore, 2006; White, 2006). 

O objectivo da sobrehidratação é a manutenção de um volume de água ligeiramente superior 

no espaço intravascular (pressão hidrostática aumentada e pressão oncótica diminuída) em 

relação ao volume de água nos espaços intersticial e transcelular, logo, a diminuição da 

pressão osmótica no espaço intravascular irá induzir a passagem de água para o espaços 
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intersticial e transcelular. Este último espaço (transcelular) inclui o lúmen do tracto 

gastrointestinal. Desta forma é possível prever que a indução de um estado de sobrehidratação 

promove a secreção de água para o interior do intestino (Divers, 2002; White, 2006). Esta 

secreção é particularmente elevada em sítios de distensão intestinal onde a inflamação 

presente provoca o aumento da permeabilidade vascular (White, 2006). A sobrehidratação 

normalmente não é acompanhada por efeitos secundários em outros órgãos desde que não 

exista concomitantemente uma alteração significativa a nível cardíaco, vascular, renal ou 

respiratório (Divers, 2002).  

O efeito da sobrehidratação é monitorizado por avaliações repetidas do hematócrito e da 

concentração de proteínas totais a cada seis horas, de modo a regular a manutenção de uma 

concentração de proteínas totais entre 5 a 5,5 g/dL (normal 6,0 a 6,5 g/dL) com o objectivo de 

garantir um estado de sobrehidratação adequado e não excessivo (White, 2006).  

Idealmente o tipo de fluidos utilizados na sobrehidratação deve consistir em soluções 

poliónicas isotónicas (e.g. Lactato de Ringer) (Monreal, 1996). Normalmente os fluidos são 

administrados a uma velocidade de 2 a 4 litros por hora (o dobro ou triplo das necessidades de 

manutenção) durante 24 horas. Considerando situações não hospitalares, a sobrehidratação é 

conseguida na maioria das vezes pela administração de uma dose elevada de fluidos por via 

endovenosa de cerca de 20 litros de fluidos durante 1-2 horas (White, 2006).  

 

e)  Monitorização da resposta do paciente à fluidoterapia endovenosa 

Quando se formula um plano de fluidoterapia os défices hidroelectrolíticos são calculados 

através de fórmulas baseadas em estimativas da percentagem de desidratação do animal. 

Como esta percentagem representa um valor estimado, não proporciona uma avaliação precisa 

do estado de hidratação do paciente. Desta forma, o volume de fluido administrado deve ser 

ajustado às necessidades do paciente, bem como às respostas fisiológicas do animal face à 

fluidoterapia e subsequente evolução clínica. Os métodos utilizados nesta monitorização 

clínica, bem como a intensidade da mesma, são determinados pela severidade e tipo de 

doença em causa, pela estabilidade do paciente, pela administração concomitante de outros 

medicamentos e pela disponibilidade de equipamento especializado e recursos humanos 

experientes (Mathews, 2006).  

Podemos portanto assumir que todos os animais submetidos a um plano de fluidoterapia 

devem ser minimamente monitorizados, especialmente em casos sujeitos a fluidoterapia 

endovenosa, de modo a garantir a correcção da hipovolémia e a manutenção de um estado de 
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hidratação adequado (Monreal, 1996; Cook & Bain, 2003). Esta monitorização tem como 

objectivos controlar o estado hídrico, electrolítico e ácido-base do animal e ao mesmo tempo 

detectar o desenvolvimento de possíveis complicações relacionadas com a própria 

fluidoterapia (e.g. sobrehidratação, desidratação, hipoproteinémia, desequilíbrios electrolíticos 

e ácido-base) ou de complicações associadas com o tipo e/ou qualidade do produto 

administrado (e.g. febre, alergias) (Monreal, 1996).  

Os parâmetros que podem ser utilizados para a monitorização da resposta à fluidoterapia no 

cavalo incluem os sintomas cardiovasculares (avaliados a cada 4-6 horas), o hematócrito e a 

concentração plasmática de proteínas totais (avaliados a cada 4-6 horas), a temperatura rectal, 

a frequência respiratória, as concentrações séricas de electrólitos (cloro, sódio, potássio e 

cálcio iónico), a concentração de dióxido de carbono total (a partir da qual se pode estimar a 

concentração de bicarbonato), o pH, a pressão parcial de dióxido de carbono, as 

concentrações séricas de ureia e creatinina, a densidade urinária e, sempre que possível, o 

peso do animal. O conjunto destes parâmetros permite o controlo constante do estado 

hidroelectrolítico e equilíbrio ácido-base do animal (Monreal, 1996).  

No entanto, os parâmetros mais frequentemente monitorizados na clínica de equinos são os 

sintomas cardiovasculares, o hematócrito e a concentração plasmática de proteínas totais 

(Monreal, 1996). Estes devem ser avaliados a cada 4 -6 horas em pacientes críticos (Monreal, 

1996; Cook & Bain, 2003). No entanto, as alterações nestes parâmetros podem ser difíceis de 

avaliar quando o grau de desidratação é inferior a 5 %. Um exemplo prático da utilidade da 

monitorização dos sintomas cardiovasculares são os casos em que o paciente está 

persistentemente taquicardíaco. Nestes casos a administração de uma dose elevada de fluidos 

por via endovenosa e posterior auscultação da frequência cardíaca após esta administração 

permite determinar se a taquicardia observada seria devida a hipovolémia ou relacionada 

directamente com uma causa primária se a frequência cardíaca se normalizasse ou a 

taquicardia persistisse respectivamente (Cook & Bain, 2003).  

A observação de edema periférico ou ventral pode ser indicadora de uma administração 

excessiva de fluidos, no entanto, em equinos está geralmente relacionada com o aumento da 

permeabilidade capilar não sendo atribuída ao excesso de fluidos (Cook & Bain, 2003). 

A monitorização do débito de urina pode fornecer informações sobre o estado de hidratação 

do paciente. Geralmente, quando os pacientes desidratados são internados apresentam-se 

oligúricos devido à depleção grave do volume de água corporal, apresentando uma densidade 

urinária elevada (>1.045). Nestes casos observa-se uma resposta rápida à fluidoterapia 
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traduzida pelo aumento da frequência da diurese, pelo aumento do volume de urina e pela 

diminuição da densidade urinária para um grau de isostenúria ou hipoestenúria. O facto de a 

densidade urinária permanecer elevada após a implementação inicial de um plano de 

fluidoterapia pode ser indicador de que a quantidade de fluidos administrada deverá ser 

aumentada (Cook & Bain, 2003). 

A avaliação da concentração plasmática de proteínas totais nem sempre é um guia muito útil 

na avaliação do estado de hidratação, uma vez que existem numerosas doenças que podem 

resultar numa depleção proteica e consequentemente alteração deste parâmetro em animais 

desidratados. O hematócrito é mais útil nesta avaliação, podendo no entanto ser influenciado 

pela contracção esplénica. Existe também uma grande variabilidade individual que pode 

dificultar a sua interpretação, de qualquer modo medições seriadas deste parâmetro podem 

ultrapassar esta limitação. O hematócrito e a concentração plasmática de proteínas totais 

devem ser quantificados pelo menos duas vezes por dia em todos os cavalos sujeitos a 

fluidoterapia endovenosa. No entanto, em casos caracterizados por grandes volumes de perdas 

hidroelectrolíticas suplementares estes parâmetros devem ser avaliados com maior frequência. 

Enquanto não se verificar a resolução da hipovolémia devem ser avaliados no mínimo a cada 

duas horas (Cook & Bain, 2003).  

As concentrações séricas de ureia e creatinina podem ser utilizadas para estimar o estado de 

perfusão renal (Cook & Bain, 2003; Munsterman, 2008). Em cavalos desidratados é comum 

encontrar-se azotémia pré-renal e concentrações de creatinina iguais ou superiores a 3,5 

mg/dL. Se o animal apresenta um valor de creatinina aumentado quando é admitido num 

hospital, este parâmetro deverá ser avaliado a cada 24 horas até voltar ao seu valor normal. A 

concentração deste metabolito deverá ser normalizada após a administração de fluidos. A 

persistência de um valor alto indica uma perfusão renal diminuída que pode ser resultado de 

uma hipovolémia persistente ou da presença de uma doença renal primária (Cook & Bain, 

2003). 

A concentração sanguínea de lactato, o excesso de base e a pressão parcial de dióxido de 

carbono são parâmetros laboratoriais utilizados na avaliação da perfusão tecidular e 

oxigenação celular (Cook & Bain, 2003; Munsterman, 2008). As avaliações repetidas destes 

parâmetros podem ser utilizadas como indicadores do estado de perfusão tecidular e da 

evolução da resolução da hipovolémia. A sua normalização implica uma melhoria da 

oxigenação celular indicando um aumento de perfusão tecidular em consequência da 

resolução da hipovolémia (Cook & Bain, 2003).  
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Em ambiente hospitalar é possível avaliar o estado de hidratação de um animal submetido a 

fluidoterapia através de avaliação sequencias da pressão venosa central e da pressão 

sanguínea (Munsterman, 2008). No entanto, a avaliação destas pressões implica equipamento 

e pessoal especializado e por isso a sua utilização normalmente está reservada para pacientes 

em cuidados intensivos (e.g. neonatos) (Cook & Bain, 2003; Munsterman, 2008).  

Finalmente outros parâmetros que podem ser facilmente avaliados na monitorização de um 

animal sujeito a fluidoterapia são o volume de líquidos e alimentos ingeridos, a quantidade de 

refluxo enterogástrico  produzido, o volume de urina e o tipo fezes (Munsterman, 2008). Estes 

parâmetros, apesar de indirectos, fornecem informação adicional sobre possíveis perdas 

hidroelectrolíticas suplementares e mesmo sobre a própria adequabilidade do tratamento 

instaurado. Por exemplo, um aumento muito marcado da diurese pode significar uma 

administração excessiva de fluidos ricos em sódio que deverá ser corrigida logo que possível 

(Monreal, 1996).  

 

iv. Fluidoterapia Entérica 

Embora a fluidoterapia endovenosa seja indispensável em muitas situações clínicas como em 

os casos de choque, hipovolémia, desidratação grave ou alterações electrolíticas graves 

existem muitas circunstâncias em que a administração não parentérica de soluções 

electrolíticas é a opção mais apropriada (McGuinness, Mansmann & Breuhaus, 1996). Na 

maioria das situações que requerem fluidoterapia entérica, a administração dos fluidos é 

realizada através de uma sonda nasogástrica (McGuinness et al., 1996; Moore, 2006). As 

principais indicações desta via incluem situações de anorexia, disfagia, diarreia, impactações 

de intestino grosso e a pode ainda ser utilizada como um complemento à fluidoterapia 

endovenosa (McGuinness et al., 1996; Divers, 2002; Moore, 2006). Além disto, têm surgido 

cada vez mais evidências de que a administração de fluidos por via entérica proporciona uma 

hidratação substancialmente melhor dos conteúdos do cólon do que a sobrehidratação com 

fluidos administrados por via endovenosa (Moore, 2006). Moore (2006) referiu também 

alguns estudos experimentais que comprovaram mesmo que muitas vezes as impactações de 

intestino grosso refractárias à fluidoterapia endovenosa conseguem resolver-se com o recurso 

à fluidoterapia entérica. 
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a) Quantidade e Frequência de Administração de Fluidos por via Entérica  

O estômago do cavalo apresenta dimensões relativamente reduzidas e por isso a quantidade e 

velocidade de administração de fluidos por via entérica devem ser controladas (Holbrook & 

Eades, 1995). A capacidade do estômago dos equinos é de cerca de 8 a 10 litros, e em 

condições normais o tempo de esvaziamento gástrico é de aproximadamente 20 a 30 minutos 

(Zimmel, 2003). De acordo com estudos anteriores, os cavalos toleram a administração de 6 a 

8 litros de água por via entérica com intervalos de 15 a 20 minutos entre cada administração, 

sendo possível a administrar um máximo de 20 a 30 litros de fluidos por esta via durante a 

primeira hora de fluidoterapia ou até 40 litros num período de duas horas (McGuinness et al., 

1996). Adicionalmente os resultados de Sosa - Léon, Hodgson & Rose (2006) demonstraram 

que o esvaziamento gástrico de uma dose pontual de 8 litros de fluidos administrados por via 

entérica ocorre em cerca de 15 minutos. Ainda outro estudo experimental, no qual 12 cavalos 

foram privados de água durante 72 horas, revelou que quando a água foi novamente 

disponibilizada aos cavalos, estes beberam voluntariamente cerca de 46 litros de água num 

período de 30 minutos, sem se ter verificado a manifestação de quaisquer efeitos secundários 

(e.g. desconforto abdominal) (McGuinness et al., 1996). Podemos portanto considerar que é 

possível, e relativamente segura a administração de 6 a 8 litros de fluidos por via nasogástrica 

a cada 30 minutos (Zimmel, 2003). Além disto, como a via entérica proporciona a 

disponibilização das soluções electrolíticas directamente no lúmen do tracto gastrointestinal, 

esta via de administração permite ao próprio animal algum controlo sobre a absorção tanto da 

água como dos electrólitos (Spurlock & Ward, 1990). 

 

b)  Fluidos para administração entérica  

As soluções administradas por via entérica não implicam a esterilidade das mesmas, por isso a 

administração de grandes volumes de soluções por via entérica representa um tipo de 

fluidoterapia rápida e simultaneamente mais económica (McGuinness et al., 1996). As 

preparações electrolíticas para administração entérica são relativamente económicas e fáceis 

de preparar a partir dos ingredientes básicos (água e electrólitos) (McGuinness et al., 1996; 

Divers, 2002).  

Relativamente às recomendações específicas sobre a tonicidade dos fluidos administrados por 

via nasogástrica existe alguma controvérsia. Por norma a tonicidade recomendada é de 280 a 

360 mOsm/L, sendo soluções isotónicas com o plasma. Em teoria, a utilização de soluções 

hipertónicas pode induzir a passagem de água do espaço extracelular para o interior do 



 

 

68 

 

intestino, o que logicamente não é o que se pretende no tratamento de animais desidratados. 

No entanto existem evidências de que soluções com tonicidade até 800 mOsm/L não estão 

associadas com a passagem de água do espaço extracelular para o lúmen intestinal. Estas 

evidências podem ser justificadas pelo facto de que em condições normais o conteúdo do 

tracto gastrointestinal apresenta o dobro da osmolaridade  plasmática não causando ainda 

assim problemas no estado de hidratação do animal. Além disso, foi realizado um estudo no 

qual se procedeu à administração por via entérica de água, de uma solução isotónica e de uma 

solução hipertónica a um grupo de cavalos. As observações deste estudo permitiram concluir 

que a variação na tonicidade das soluções induziu efeitos mínimos na absorção final de fluido 

a partir do tracto gastrointestinal (McGuinness et al., 1996). Podemos portanto assumir que a 

administração de fluidos isotónicos ou hipertónicos com menos do que 800 mOsm/l via 

nasogástrica não induz alterações ao nível da absorção e secreção de fluidos no tracto 

gastrointestinal (Zimmel, 2003).  

 

 Composição dos fluidos para administração entérica  

Idealmente a escolha dos electrólitos a suplementar deve basear-se nos valores das suas 

concentrações séricas e a solução deve ser preparada de modo a constituir um fluido 

equilibrado (Holbrook & Eades, 1995; Zimmel, 2003; Munsterman, 2008). Uma fluidoterapia 

entérica de longo termo baseada apenas na administração de água sem suplementação 

electrolítica não é recomendada, uma vez que num animal que não se possa alimentar sofrerá 

inevitavelmente alterações do estado electrolítico (Munsterman, 2008). 

Apesar de o clínico dispor de soluções comerciais de electrólitos, os fluidos para 

administração entérica podem ser produzidos pelo próprio clínico através da mistura de água 

com alguns sais (e.g. cloreto de sódio, cloreto de potássio ou bicarbonato de sódio) (Anexo 2) 

(Zimmel 2003). Quando se utiliza a fluidoterapia entérica também se podem adicionar 

glucose e aminoácidos às soluções electrolíticas de modo a potenciar a absorção de sódio e 

consequentemente de água a partir do intestino delgado (Holbrook & Eades, 1995). 

A receita magistral de fluidos para administração por via entérica proposta por Moore (2006), 

White (2006), Hardy (2008) e Munsterman (2008) prescreve a adição de 107,4 gramas de 

cloreto de sódio (aproximadamente 5,27 g/L), 75,6 gramas de bicarbonato de sódio (3,78 g/L) 

e 7,4 gramas de cloreto de potássio (0,37 g/L) a cada 20 litros de água. 
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c)  Tipo de Administração: Intermitente e Contínua 

A fluidoterapia entérica tem vindo a demonstrar a sua eficácia no maneio médico dos casos de 

SAA em cavalos e apresenta dois tipos possíveis de administração relativamente à frequência 

temporal (White, 2006; Moore, 2006). Os fluidos podem ser administrados de maneira 

intermitente através da sonda nasogástrica ou de modo contínuo através de uma pequena 

sonda nasoesofágica (White, 2006; Moore, 2006; Hardy, 2008; Munsterman, 2008).  

 

 Intermitente  

A administração de fluidos por via entérica de forma intermitente implica a entubação 

nasogástrica do animal. A sonda nasogástrica pode ser mantida no animal até ao final do 

tratamento de fluidoterapia ou pode proceder-se à entubação nasogástrica no momento da 

administração de fluidos e em seguida proceder à remoção da sonda.   

A sobrehidratação da ingesta intestinal também pode ser induzida por administrações 

frequentes de fluidos por via entérica (Zimmel 2003; White, 2006; Moore, 2006). O aumento 

do conteúdo hídrico das fezes em cavalos com uma impactação do cólon pode ser conseguida 

pela administração por via entérica de no máximo 10 litros de fluidos através de entubação 

nasogástrica a cada 30 minutos (Zimmel 2003; White, 2006). No entanto, a frequência de 

administração dos fluidos, bem como a sua quantidade, deve ser ajustada de acordo com a 

tolerância do animal à administração de fluidos por via entérica e com a severidade do 

processo clínico em causa. 

 

 Contínua 

A infusão contínua de fluidos via uma pequena sonda de alimentação nasoesofágica pode ser 

considerada como uma alternativa ou um complemento à fluidoterapia endovenosa. A 

administração contínua de fluidos por via entérica pode ser feita usando as embalagens vazias 

de soluções comerciais para administração por via endovenosa que podem ser reutilizados 

para conter os fluidos para administração entérica e um sistema de soro também reutilizado 

para estabelecer a ligação entre as embalagens contendo os fluidos preparados e a sonda 

nasoesofágica (Moore, 2006; Munsterman 2008). Alguns estudos sobre a administração 

contínua de fluidos por via entérica concluíram que a administração de 3-5 litros de fluidos 

por hora é bastante bem tolerada (Moore, 2006; Hardy, 2008). No entanto, alguns cavalos 

podem manifestar sinais de dor abdominal com este tipo de administração, provavelmente 
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devido a distenção gástrica. Por isso, quando se usa este método recomenda-se uma 

administração não superior a 1-2 litros de fluidos por hora (Moore, 2006). 

 

Ilustração 2: A, administração contínua de fluidos via sonda nasoesofágica; B, fotografia de 

uma endoscopia ao nível da nasofaringe na qual se observa a sonda nasoesofágica (Adaptado 

de White, 2006) 

  

 

d) Monitorização do Paciente Submetido a Fluidoterapia Entérica 

Tal como nos casos de fluidoterapia endovenosa o animal submetido a fluidoterapia entérica 

deve ser monitorizado quanto ao seu estado hidroelectrolítico e ácido-base (Monreal, 1996). 

No entanto esta monitorização é de menor importância quando se administram fluidos por via 

entérica uma vez que o próprio animal tem algum controlo na absorção de electrólitos e de 

água a partir do lúmen intestinal. Além disto, os casos que têm indicação para administração 

de fluidos por via entérica são caracterizados por alterações hidroelectrolíticas ligeiras. 

O cavalo deve também ser avaliado de modo a detectar possíveis sinais de desconforto 

abdominal. A administração de uma quantidade excessiva de fluidos por via entérica, ou uma 

frequência de administração exagerada, pode resultar em distensão gástrica e logo em 

manifestação de sinais de desconforto abdominal (McGuinness et al., 1996).  

v. Fluidoterapia Entérica versus Fluidoterapia Endovenosa em casos de SAA 
em Equinos 

O plano de fluidoterapia em casos de SAA deve ser elaborado de acordo com a etiologia para 

a qual é formulado, pois diferentes processos clínicos induzem alterações hidroelectrolíticas 

específicas. Esta secção da dissertação tem como objectivo descrever o plano de fluidoterapia 

endovenosa e/ou entérica mais adequado a cada uma das causas de dor abdominal aguda em 
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equinos, bem como fazer uma pequena referência sobre a patogenia de cada uma dessas 

causas.  

Existem várias classificações propostas no sentido de agrupar as diferentes etiologias do SAA. 

A seguinte divisão destes mesmos processos etiológicos tem como base o plano de 

fluidoterapia apropriado às diferentes causas de dor abdominal aguda. Sendo assim, podemos 

considerar as obstruções simples de intestino grosso (impactações), outras obstruções 

gastrointestinais não estrangulantes, obstruções intestinais estrangulantes, casos de SAA não 

obstrutivos associados com a produção de refluxo enterogástrico  e casos de SAA associados 

com diarreia. Adicionalmente serão feitas algumas considerações relativamente ao plano de 

fluidoterapia em casos de endotoxémia pois este processo patológico encontra-se muitas vezes 

relacionado com o SAA.  

 

a) Obstruções simples de Intestino Grosso: Impactação Cecal, Impactação de 

Cólon Maior e Impactação de Cólon Menor  

As obstruções simples de intestino grosso podem ter origem em inúmeras alterações 

traduzindo geralmente impactações do ceco, do cólon maior ou do cólon menor. No que se 

refere às impactações cecais, estas podem ser de dois tipos: as impactações cecais primárias 

que resultam de uma acumulação excessiva de ingesta no ceco e as impactações cecais 

secundárias que se desenvolvem em consequência de procedimentos cirúrgicos não 

relacionados com a impactação sendo geralmente resultado da dor pós-cirúrgica. Esta situação 

ocorre frequentemente após cirurgias ortopédicas (Blikslager & Jones, 2003; Blikslager, 

2005). Além desta distinção relacionada com a etiologia, as impactações cecais podem 

também ser diferenciadas tendo em conta a sua constituição. As impactações cecais primárias 

são tipicamente formadas por uma massa fecal compactada e seca, enquanto que as 

impactações cecais secundárias são caracterizadas pela presença de um conteúdo cecal semi-

líquido (Blikslager & Jones, 2003).  

O tratamento das impactações cecais primárias envolve um tratamento médico inicial 

agressivo, incluindo a administração de fluidoterapia endovenosa e analgesia. No entanto, se a 

terapêutica médica não conduzir a uma melhoria significativa do quadro clínico do animal 

num período de tempo razoável, deve considerar-se a possibilidade de remover o conteúdo 

cecal através de uma cirurgia. Nos casos das impactações secundárias a intervenção cirúrgica 

não deve ser adiada devido ao elevado risco de ocorrência de uma ruptura cecal (Blikslager & 

Jones, 2003; Blikslager, 2005). 
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Relativamente às impactações de cólon maior podemos considerar as impactações de areia ou 

de ingesta como os tipos mais relevantes (Blikslager & Jones, 2003). Geralmente, a 

acumulação de uma massa de ingesta desidratada no cólon maior surge em locais 

correspondentes a reduções anatómicas do diâmetro luminal deste segmento intestinal, 

particularmente na flexura pélvica e no cólon dorsal direito (Monreal, 1996; Blikslager & 

Jones, 2003; Blikslager, 2005; Southwood, 2006). As impactações de ingesta surgem como 

resultado da redução do conteúdo hídrico do lúmen do tracto gastrointestinal e 

consequentemente da desidratação da ingesta presente no seu interior. O endurecimento 

progressivo do conteúdo do cólon dificulta e retarda o trânsito intestinal normal iniciando-se 

assim um processo de obstrução intestinal. Esta alteração do trânsito vai por sua vez agravar 

progressivamente a desidratação da massa de ingesta, produzindo-se então a impactação 

(Monreal, 1996). Outro tipo de impactação de cólon maior em cavalos é a impactação de 

areia. Geralmente surge em animais que têm acesso a solos arenosos, particularmente quando 

a alimentação destes animais é disponibilizada directamente no solo (Blikslager & Jones, 

2003).  

Os princípios gerais da abordagem médica das impactações de cólon maior são jejum, 

analgesia, administração de laxantes via oral e, sempre que se justifique, a implementação de 

uma plano de fluidoterapia endovenosa e/ou entérica (Blikslager & Jones, 2003; Blikslager, 

2005). Considerando o caso particular de impactações de areia pode ainda administrar-se 

mucilagem de fibras de Psyllium de modo a facilitar a evacuação da areia. No entanto, em 

casos graves de impactação de areia deve proceder-se ao amolecimento do material impactado 

através da administração de fluidos por via endovenosa e/ou por via entérica antes da 

administração de Psyllium (Blikslager & Jones, 2003).  

As impactações de cólon menor são na maioria das vezes constituídas por uma massa firme de 

ingesta. Devido à sua localização ao nível do tracto gastrointestinal distal raramente causam 

alterações marcadas na homeostase hidroelectrolítica do animal. Inicialmente é recomendada 

a instituição de um tratamento médico, no entanto o clínico não deve hesitar em optar pelo 

tratamento cirúrgico em casos de impactações refractárias à abordagem médica. Os princípios 

do tratamento médico de impactações de cólon menor são em tudo semelhantes aos do 

tratamento das impactações de cólon maior (Blikslager, 2005).  

Em resumo, o tratamento médico das impactações de intestino grosso tem como objectivos 

hidratar o conteúdo luminal intestinal, amolecer o material impactado, recuperar o volume de 
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fluido e a motilidade intestinal, controlar a dor e evitar o desenvolvimento de possíveis 

complicações (e.g. ruptura cecal) (Monreal, 1996). 

 

 Fluidoterapia 

As impactações caracterizam-se pela perda de fluidos isotónicos a partir do intestino e por 

isso geralmente não têm repercussões ao nível do volume e da composição dos fluidos 

intersticial e intravascular. Em geral estas impactações normalmente não são acompanhadas 

por alterações dos parâmetros cardiovasculares, nem por desequilíbrios hidroelectrolíticos 

(Monreal, 1996).  

Relativamente à elaboração do plano de fluidoterapia, o clínico deve considerar o aporte de 

fluidos para o tracto gastrointestinal por via entérica, por via endovenosa ou pela combinação 

das duas. A fluidoterapia endovenosa consiste na administração de uma grande quantidade de 

fluidos de modo a promover a expansão do fluido extracelular e aumentar o conteúdo hídrico 

do tracto gastrointestinal. Como foi referido anteriormente, este tipo de administração de 

fluidos por via endovenosa pode designar-se por sobrehidratação e consiste na administração 

de um volume de fluidos igual a 15-20 % do peso vivo (Kg) do animal por dia (volume 2 a 4 

vezes superior às necessidades de manutenção (Blikslager, 2005)). Adicionalmente pode 

proceder-se à suplementação dos fluidos a administrar por via endovenosa com cálcio e 

potássio para corrigir possíveis défices subclínicos. A administração de fluidos por via 

endovenosa e/ou por via entérica deve ser considerada de acordo com a gravidade da 

impactação e a sua evolução (Monreal, 1996).  

 

 Fluidoterapia entérica versus fluidoterapia endovenosa em casos de obstruções 

simples de intestino grosso em equinos 

Tendo em conta as várias patologias gastrointestinais que causam SAA, a impactação de 

cólon maior pode ser considerada como uma das causas mais comuns (Lopes, Moura & Filho, 

1999; Lopes, Walker, White II & Ward, 2002; Lopes, White II, Donaldson, Crisman & Ward, 

2004; Alves, Filho, Oliveira & Abreu, 2005; Hallowell, 2008).  

Numerosos estudos recentes demonstraram que a administração de uma solução electrolítica 

equilibrada por via entérica é provavelmente a forma mais eficaz e segura (menor capacidade 

de causar alterações electrolíticas) para a promoção da hidratação do conteúdo do cólon dorsal 

direito e das fezes quando comparada com a administração de fluidos por via endovenosa ou a 

administração oral de laxantes salinos (sulfato de magnésio, sulfato de sódio) ou água livre 
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(Lopes et al. 2002; Lopes et al., 2004; Alves et al., 2005; Blikslager, 2005; Nolen-Waltson, 

Paxson & Ramey, 2007; Hallowell, 2008).  

A terapia de rehidratação oral intensiva tem sido proposta como um tratamento alternativo em 

cavalos com obstruções gastrointestinais (Monreal, Navarro, Armengou, Argüelles & Segura, 

2005). De facto, tem sido demonstrado experimentalmente que a administração entérica de 

grandes volumes de soluções electrolíticas equilibradas é eficaz na resolução de impactações 

de intestino grosso e induz menos efeitos sistémicos do que a fluidoterapia endovenosa ou um 

outro tratamento entérico em cavalos (Lopes et al. 2002; Lopes et al., 2004; Monreal et al., 

2005). Monreal et al. (2005) realizaram um estudo clínico sobre a eficácia da fluidoterapia 

entérica no tratamento de obstruções de intestino grosso. Esta investigação incluiu 42 cavalos 

com impactações ou deslocamentos de intestino grosso. A fluidoterapia entérica foi eficaz na 

resolução das obstruções intestinais em 85,7 % dos cavalos (Monreal et al., 2005). Quando os 

cavalos foram agrupados de acordo com o diagnóstico constatou-se que a administração de 

fluidos por via entérica foi eficaz em 95 % dos cavalos com impactações de cólon maior e em 

50 % dos cavalos com deslocamentos de cólon maior. No entanto, os cavalos com obstruções 

de intestino grosso tratados exclusivamente com fluidoterapia entérica devem ser 

hospitalizados de modo a evitar erros de diagnóstico e a poder monitorizar intensivamente a 

evolução clínica do animal durante o tratamento (Monreal et al., 2005). 

Outros estudos recentes sugerem que o principal propósito da administração de fluidos por via 

endovenosa em casos de impactações de intestino grosso deve ser corrigir a desidratação e 

assegurar a administração do volume de fluidos correspondente às necessidades de 

manutenção do animal. Apesar de a fluidoterapia endovenosa ser aparentemente pouco eficaz 

na hidratação dos conteúdos do cólon, a desidratação do animal pode induzir a desidratação 

destes mesmos conteúdos, uma vez que o fluido intestinal é utilizado para compensar a 

redução do volume de fluido circulante. Sendo assim o plano de fluidoterapia endovenosa em 

casos de impactações de cólon maior deverá basear-se no cálculo do volume de fluidos 

necessário para rehidratar o animal. Metade deste volume deve ser administrado rapidamente 

(até 100 mL/Kg/h ou 50 L/h) e depois deve proceder-se à administração lenta do volume 

restante (3-5 L/h). Uma vez que a rehidratação do animal estiver concluída deve iniciar-se a 

fluidoterapia de manutenção (50 mL/Kg/dia mais o volume de fluido perdido pelas perdas 

hidroelectrolíticas suplementares detectadas em cada caso) (Blikslager, 2005).  

Uma metodologia recentemente descrita por Lopes et al. (2002) consiste na infusão contínua 

de fluidos através de uma pequena sonda nasoesofágica e representa uma alternativa à 
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fluidoterapia endovenosa. São administradas soluções electrolíticas (5,37 gramas de cloreto 

de sódio + 0,37 gramas de cloreto de potássio + 3,78 gramas de bicarbonato de sódio por cada 

litro de água) a uma velocidade de 1-2 litros por hora. A principal vantagem deste tipo de 

fluidoterapia entérica quando comparada com a fluidoterapia endovenosa é a sua maior 

capacidade de hidratação dos conteúdos do cólon (Lopes et al., 2002).  

Além de se argumentar a importância da administração de fluidos por via entérica para o 

aumento do conteúdo hídrico do cólon também se considera que este tipo de administração 

estimula a motilidade intestinal através do reflexo gastrocólico (Nolen-Waltson, Paxson & 

Ramey, 2007).  

Dois estudos avaliaram o conteúdo hídrico do cólon após tratamentos com fluidos 

administrados por via endovenosa e/ou com a administração oral de laxantes osmóticos ou de 

água livre e após um tratamento com fluidoterapia entérica. Em ambos os estudos (Lopes et 

al., 2002; Lopes et al., 2004) o conteúdo hídrico do cólon foi avaliado em amostras recolhidas 

directamente do lúmen intestinal a partir de uma fístula no cólon dorsal direito. Lopes et al. 

(2002) estabeleceram a comparação dos efeitos na hidratação do cólon dorsal através da 

administração entérica de uma solução electrolítica aproximadamente isotónica (osmolaridade  

de cerca de 254 mOsmol/L) e através da administração do mesmo volume (60 litros) de 

fluidos por via endovenosa (Lactato de Ringer) combinado com a administração oral de 

sulfato de magnésio (1 g/Kg de peso vivo) em quatro cavalos. Verificou-se que os cavalos 

submetidos a fluidoterapia entérica apresentaram um menor débito de urina, uma maior 

produção fecal e um maior incremento no peso vivo após o fim do período de tratamento 

(Lopes et al. 2002). Os autores sugerem que a tendência para uma maior produção fecal 

durante o tratamento com fluidoterapia entérica pode indicar uma promoção da motilidade 

intestinal pelo reflexo gastrocólico. Ainda que independentemente do tratamento a promoção 

da hidratação da ingesta tenha sido observada em todos os cavalos, verificou-se que esta 

hidratação foi mais pronunciada nos cavalos submetidos à administração de fluidos por via 

entérica (Lopes et al. 2002). Relativamente a um segundo estudo relacionado com este 

assunto, Lopes et. al. (2004) comparam o conteúdo hídrico do cólon em sete cavalos 

comparando o efeito da fluidoterapia endovenosa com Lactato de Ringer, da administração 

entérica de sulfato de magnésio, de sulfato de sódio e de água livre (estas administrações 

foram todas avaliadas separadamente) e da fluidoterapia entérica com uma solução 

electrolítica equilibrada via sonda nasogástrica. Lopes et al. (2004) concluíram que o 

conteúdo hídrico do cólon dorsal direito, bem como o conteúdo hídrico das fezes, sofreram 
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um incremento mais pronunciado durante o tratamento com a solução electrolítica equilibrada 

administrada por via entérica. Este estudo avaliou também a velocidade de trânsito intestinal 

dos animais através da quantificação de cobalto, que havia sido administrado por via entérica 

no início do tratamento, no conteúdo do cólon dorsal direito tendo-se verificado que os 

cavalos tratados com fluidoterapia entérica apresentaram um trânsito intestinal mais rápido 

(Lopes et al., 2004). Os dados obtidos por Lopes et al. (2002) e Lopes et al. (2004) sugerem 

que o tratamento com fluidoterapia entérica utilizando soluções electrolíticas equilibradas é 

muito eficaz no aumento do conteúdo hídrico do cólon. Portanto deve ser considerada a 

administração de fluidos por via entérica em casos de impactações de cólon associados com 

uma desidratação ligeira a moderada e sem alterações electrolíticas marcadas, constituíndo 

uma opção terapêutica mais económica e aparentemente mais eficaz que a fluidoterapia 

endovenosa na hidratação do conteúdo hídrico do cólon (Nolen-Watson et al., 2007).  

A administração entérica de água livre induz desequilíbrios electrolíticos plasmáticos 

(hiponatrémia) e apresenta um efeito limitado na hidratação do conteúdo do cólon dorsal 

direito, assim sendo não se recomenda a sua utilização na fluidoterapia entérica (Lopes et al., 

2004). A hiponatrémia e o edema cerebral são complicações descritas em animais que bebem 

ou são tratados com grandes volumes de fluidos hipotónicos, no entanto estas complicações 

raramente se desenvolvem em animais com função renal normal. De qualquer modo, 

considerando os grandes volumes de fluido necessários para a fluidoterapia entérica e o 

tratamento prolongado requerido em alguns casos, a administração de soluções electrolíticas 

constitui uma boa alternativa em vez de água (Lopes et al. 1999). 

Os sinais de desconforto abdominal por vezes observados no final do tratamento com 

fluidoterapia entérica (10 litros a cada 30 minutos (Lopes et al. 1999)) sugerem um certo grau 

de intolerância de alguns animais à administração de grandes volumes de fluidos por via 

entérica num curto período de tempo (Lopes et al. 2002). Esta intolerância pode ser explicada 

pela estimulação do reflexo gastrocólico em consequência da administração de fluidos por via 

entérica, o qual resulta na contracção da parede intestinal em redor da massa impactada 

(Lopes et al. 1999). 

Apesar de por vezes poder não ser clinicamente relevante a escolha entre a fluidoterapia 

entérica e fluidoterapia endovenosa, o recurso à fluidoterapia entérica em casos de impactação 

de cólon maior pode justificar-se simplesmente pelo seu baixo custo económico (Lopes et al. 

1999; Lopes et al. 2002; Lopes et al., 2004; Hallowell, 2008).  
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A investigação relacionada com este tema deve continuar de modo a avaliar mais 

precisamente a importância e os efeitos da administração de fluidos por via entérica ou por via 

endovenosa na resolução das impactações de cólon maior (Hallowell, 2008). Além disso, 

antes de a fluidoterapia entérica poder ser genericamente recomendada são necessários mais 

estudos científicos sobre a composição ideal, a tonicidade, a temperatura e o volume dos 

fluidos administrados por esta via (Lopes et al. 1999). No entanto, Lopes et al. (2002) 

defendem que em casos de impactações não complicadas faz mais sentido fisiológico 

promover a hidratação da ingesta através de um método que induza menos efeitos na 

circulação sistémica: a fluidoterapia entérica. 

 

b) Outras Obstruções Gastrointestinais Simples (não estrangulantes) 

As obstruções gastrointestinais não estrangulantes incluem os processos obstrutivos de 

estômago (e.g. impactação gástrica), de intestino delgado (e.g. impactação ileal) e de intestino 

grosso (e.g. enterólitos, fecalitos, deslocamentos de cólon maior).  

Apesar da causa específica da impactação gástrica nem sempre ser evidente, a ingestão de 

forragem grosseira, de corpos estranhos, a deglutição de alimentos que aumentam de tamanho 

após a ingestão e os problemas dentários têm sido implicados na sua etiologia. O tratamento 

médico das impactações gástricas inclui analgesia e lavagens gástricas através de sonda 

nasogástrica, numa tentativa de amolecer o material impactado para poder removê-lo em 

seguida. Por vezes a opção terapêutica é cirúrgica e consiste no amolecimento da impactação 

com massagens e na injecção de fluido directamente na massa impactada (Sanchez, 2003; 

Blikslager, 2005).   

As obstruções simples de intestino caracterizam-se pela obstrução do lúmen intestinal sem 

que haja oclusão do fluxo vascular do segmento obstruído. No entanto, como diariamente são 

secretados grandes volumes de fluido para o lúmen intestinal, ao verificar-se este tipo de 

obstrução do intestino desenvolve-se uma acumulação de fluido no seu interior e 

consequentemente distensão visceral que resulta numa redução do fluxo sanguíneo no 

segmento afectado por compressão (Blikslager & Jones, 2003). Relativamente às obstruções 

simples de intestino delgado estas são pouco frequentes (Blikslager & Jones, 2003; 

Blikslager, 2005). As impactações de íleo são a causa mais frequentemente reportada de 

obstrução não estrangulante de intestino delgado em cavalos adultos (Hanson, Schumacher, 

Humburg & Dunkerley, 1996). Como o íleo é o segmento de intestino delgado mais distal, a 

acumulação de refluxo enterogástrico  pode demorar algum tempo a desenvolver-se. A 
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presença de refluxo é detectada em aproximadamente 50 % dos pacientes submetidos a 

intervenção cirúrgica para a resolução deste problema (Blikslager & Jones, 2003; Blikslager, 

2005). Tendo em conta a presença de refluxo enterogástrico  nos casos de impactação ileal, a 

rehidratação do animal deve basear-se na administração de fluidos apenas por via endovenosa. 

Geralmente a resolução deste tipo de obstrução é cirúrgica (Blikslager, 2005).  

Relativamente às obstruções não estrangulantes de intestino grosso podem ser considerados 

os deslocamentos do cólon maior. Estes deslocamentos são uma causa bastante comum de 

obstrução intestinal pois o cólon maior esquerdo apresenta uma grande mobilidade no interior 

da cavidade abdominal. O contacto com as vísceras adjacentes e com a parede abdominal 

contribui para a manutenção do cólon maior na sua posição normal, no entanto, a acumulação 

de gás, fluido ou ingesta pode induzir a sua deslocação e resultar numa obstrução do cólon. 

Podem ocorrer três tipos de deslocamento de cólon maior esquerdo: deslocamento dorsal 

esquerdo, deslocamento dorsal direito e retroflexão. A cirurgia é o tratamento mais eficaz na 

correcção destas alterações posicionais (Blikslager & Jones, 2003; Blikslager, 2005). No 

entanto, a administração de fluidos por via endovenosa, o exercício controlado e o jejum em 

cavalos que apresentam um deslocamento dorsal esquerdo de cólon maior em que este 

segmento de intestino grosso se posiciona lateralmente ao baço,  ainda não encarcerado no 

ligamento nefroesplénico, parece ser eficaz no restabelecimento da posição normal do cólon 

(Blikslager, 2005). 

Os enterólitos resultam da acumulação de cristais de magnésio e cristais de fosfato de amónio 

em redor de um núcleo, normalmente um pedaço de arame, uma pedra ou um prego. Os 

enterólitos podem ser únicos ou múltiplos não causando geralmente problemas clínicos até se 

alojarem no cólon menor ou no cólon transverso (Shaer & Orsini, 2008). Estando nesta 

localização podem atingir grandes dimensões e obstruir o lúmen intestinal, neste caso 

geralmente o tratamento implica a remoção cirúrgica destas massas endurecidas (Blikslager & 

Jones, 2003). Ocasionalmente, os fecalitos, os fitobezoares e os bezoares são reconhecidos 

como causas de obstrução focal de cólon menor e o seu tratamento inclui geralmente a 

remoção cirúrgica (Schumacher, 2002).  

Por norma, e em qualquer um dos casos de obstrução intestinal não estrangulante, os 

objectivos terapêuticos são corrigir o défice dos líquidos sequestrados no lúmen intestinal 

através da fluidoterapia, controlar a dor por meio de administração de analgésicos sistémicos 

e de descompressão gástrica e providenciar um programa de exercício controlado. Em alguns 

casos poderá eventualmente haver necessidade de uma correcção cirúrgica (Monreal, 1996). 
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 Fluidoterapia 

Qualquer um dos processos obstrutivos não estrangulantes referidos anteriormente implica 

uma alteração do trânsito intestinal resultando no sequestro de fluido no lúmen deste órgão e 

numa alteração das capacidades de absorção e secreção do intestino. Por sua vez estas 

alterações vão induzir desequilíbrios hidroelectrolíticos variáveis de acordo com a localização 

da obstrução. Estes desequilíbrios traduzem geralmente perdas hidroelectrolíticas isotónicas. 

Portanto, inicialmente o conteúdo do fluido extracelular (intersticial e intravascular) pode não 

estar alterado, mas a acumulação de fluido no tracto gastrointestinal provoca uma depleção 

progressiva do volume intravascular o que consequentemente afectará o volume de fluido 

intersticial. Se eventualmente o problema obstrutivo não se resolver, o animal passa a ser um 

candidato à administração de fluidos. Muitas vezes, nestas situações, o papel da fluidoterapia 

consiste na estabilização clínica do paciente de modo a minimizar os riscos anestésicos 

durante uma possível cirurgia (Monreal, 1996). 

Considerando o caso específico das impactações ileais, apesar da intervenção cirúrgica ser o 

tratamento mais popular deste tipo de obstrução intestinal, em cavalos com sinais de dor 

abdominal ligeira e com um estado cardiovascular estável, bem como em casos em que a 

cirurgia não é uma opção, pode proceder-se a uma abordagem terapêutica médica. Esta 

abordagem deverá consistir no controlo da dor abdominal (e.g. analgesia e descompressão 

gástrica), jejum e administração de uma solução electrolítica isotónica via endovenosa numa 

velocidade de 3 L/hora (com o objectivo de sobrehidratar o cavalo) (Hanson et al., 1996).  

 

c) Obstruções intestinais estrangulantes  

As obstruções intestinais estrangulantes são caracterizadas pela oclusão do lúmen intestinal e 

bloqueio do aporte sanguíneo ao segmento de intestino obstruído. Apesar deste tipo de 

oclusão do lúmen intestinal resultar em sinais clínicos semelhantes aos casos de obstruções 

não estrangulantes, o facto de ocorrer oclusão do fluxo de sangue resulta numa rápida 

deterioração da mucosa intestinal e desenvolvimento subsequente de choque endotoxémico 

(Blikslager & Jones, 2003).  

As obstruções estrangulantes podem ser divididas em duas formas: hemorrágicas ou 

isquémicas. As obstruções estrangulantes hemorrágicas são as mais comuns e caracterizam-se 

por inicialmente apenas interromperem o aporte sanguíneo venoso, uma vez que a resistência 

da parede das artérias é maior. As obstruções estrangulantes isquémicas ocorrem quando a 

torção intestinal é de tal modo significativa que induz simultaneamente a oclusão do lúmen 
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das veias e das artérias. Alguns autores sugerem que a ocorrência de estrangulamento 

hemorrágico ou de estrangulamento isquémico é determinada pela quantidade de ingesta 

presente no interior do cólon na altura em que se dá a obstrução, pois a quantidade de 

conteúdo intestinal pode interferir com o grau de torção do intestino (Blikslager & Jones, 

2003). 

Os processos responsáveis pela indução de estrangulamento de um segmento de intestino 

delgado ou de intestino grosso incluem os volvos, as torções, as invaginações, as hérnias (e.g. 

diafragmáticas, inguinais, umbilicais) e as encarcerações intestinais em aberturas naturais ou 

traumáticas (Monreal, 1996; Blikslager & Jones, 2003). Todas as obstruções intestinais 

estrangulantes são uma indicação de que animal necessita de uma intervenção cirúrgica 

urgente. Portanto, a abordagem terapêutica destes pacientes deve ter como objectivo primário 

o restabelecimento rápido da homeostasia do paciente no sentido de se proceder à anestesia do 

animal nas melhores condições possíveis. Por isso é importante recuperar rapidamente as 

perdas hidroelectrolíticas, o equilíbrio ácido-base, a hipotensão e assegurar uma concentração 

sérica de proteínas totais adequada (Monreal, 1996). 

 

 Fluidoterapia 

As obstruções estrangulantes são autênticas urgências veterinárias e somente a cirurgia pode 

resolver o problema, sempre e quando não seja demasiado tarde. No entanto, a alteração 

profunda do estado metabólico destes pacientes converte-os em animais que apresentam um 

grande risco anestésico. Por isso, é importante antes de anestesiar estes animais restabelecer 

ao máximo a sua homeostasia hidroelectrolítica e ácido-base. Os animais com obstruções 

intestinais estrangulantes caracterizam-se por apresentarem um grande défice hídrico, 

electrolítico e proteico. Ao mesmo tempo estes défices podem ser acompanhados por 

hipotensão aguda e acidose metabólica significativa com um aumento do “anion gap” 

(acidose láctica) (Monreal, 1996). 

Para o controlo da hipotensão e a recuperação das perdas hidroelectrolíticas está indicada a 

administração de grandes volumes de soluções poliónicas de rehidratação. Os défices de 

potássio e de cálcio iónico são detectados em todos os tipos de SAA e as obstruções 

intestinais estrangulantes não são uma excepção, por isso deve proceder-se à suplementação 

dos cristalóides seleccionados com estes electrólitos. Em todos os casos em que se possa 

avaliar laboratorialmente a acidose metabólica através da concentração sérica de bicarbonato, 

recomenda-se repor pelo menos metade do défice calculado (Monreal, 1996).  
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d) Casos de SAA não obstrutivos associados a produção de Refluxo enterogástrico   

Uma vez que qualquer uma das causas de obstrução de intestino delgado referidas 

anteriormente pode resultar na produção de refluxo enterogástrico , o grupo de patologias que 

se segue engloba os casos de SAA não obstrutivos associados com a produção de refluxo 

enterogástrico  e que geralmente implicam um tratamento médico, nomeadamente a enterite 

proximal e o íleo (simples ou paralítico).  

A Enterite Proximal é uma doença inflamatória que envolve as porções proximais do intestino 

delgado. Esta patologia caracteriza-se por causar distensão e dor abdominal, produção de 

refluxo enterogástrico  (secreção excessiva de fluidos e electrólitos para o interior do tracto 

gastrointestinal) e induzir o aumento da concentração de proteínas no fluido peritoneal sem se 

verificar um aumento significativo do número de células inflamatórias neste mesmo fluido. 

Os sinais clínicos desta patologia são semelhantes aos sinais associados com obstruções do 

intestino delgado, no entanto, a distinção entre estes dois tipos de alterações é muito 

importante já que as obstruções intestinais, especialmente as obstruções estrangulantes, 

necessitam de um tratamento cirúrgico de urgência (McConnico, 2003).  

O tratamento da enterite proximal consiste numa abordagem terapêutica de suporte com o 

objectivo de recuperar o volume plasmático, normalmente com fluidos cristalóides, controlar 

a dor com recurso à analgesia e à descompressão gástrica, fornecer suporte nutricional e 

proporcionar uma terapia anti-inflamatória e antiendotóxica em regime de cuidados intensivos 

bem como antibioterapia de suporte nos casos em que haja justificação para tal (e.g. 

leucopénia). A sintomatologia característica dos cavalos com enterite proximal resulta dos 

desequilíbrios electrolíticos, das perdas hídricas, do desenvolvimento de íleo, de endotoxémia 

e posterior septicémia (McConnico, 2003).  

A inibição dos movimentos propulsivos normais em qualquer segmento intestinal é 

geralmente referida como íleo e pode ser resultado de inúmeras situações. Alguns exemplos 

de patologias que podem induzir a diminuição ou ausência de motilidade intestinal são as 

úlceras gastrointestinais, as obstruções intestinais intraluminais (e.g. impactações), as 

obstruções intestinais estrangulantes, a peritonite, a enterite proximal, a colite e qualquer 

alteração que induza uma tensão excessiva na parede visceral (Lester, 2003; Melo, Palhares & 

Ferreira, 2007). O íleo é também uma complicação pós-cirúrgica, pois ocorre muito 

frequentemente após uma laparotomia, sendo designado nestas situações como íleo simples 

ou pós-cirúrgico não complicado. Quando se verifica uma ausência de motilidade intestinal 
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por longos períodos de tempo utiliza-se a designação de íleo paralítico ou complicado (Lester, 

2003).  

Em equinos o íleo simples está muitas vezes associado com enterotomias e pode afectar 

negativamente a taxa de sobrevivência pós-cirúrgica (Lester, 2003; Blikslager, 2005). Na 

generalidade dos casos as alterações da motilidade intestinal estão presentes em todos os 

cavalos submetidos a uma laparotomia. No entanto estas alterações podem ser subclínicas e 

por isso podem requerer apenas uma intervenção médica mínima ou inclusivamente não 

necessitarem de qualquer tipo de intervenção. Por outro lado os animais sintomáticos 

manifestam sinais clínicos de íleo pouco tempo depois da recuperação anestésica, incluindo 

sinais de dor abdominal aguda, taquicardia, desidratação, produção de refluxo enterogástrico , 

diminuição da produção de fezes e da motilidade intestinal. Relativamente à permanência e à 

severidade destes sinais clínicos consequentes à estase intestinal estes são muito variáveis, 

podendo durar apenas alguns minutos ou prolongar-se por vários dias (Lester, 2003).  

A abordagem terapêutica do íleo depende do segmento gastrointestinal envolvido. 

Considerando o tratamento do íleo do tracto gastrointestinal proximal, este deve consistir na 

combinação de descompressão gastrointestinal, de fluidoterapia para restabelecimento do 

equilíbrio hidroelectrolítico e terapia anti-inflamatória (Lester, 2003). 

 

 Fluidoterapia 

Os objectivos gerais da fluidoterapia nos casos de SAA não obstrutivos associados a produção 

de refluxo enterogástrico  são corrigir os défices hidroelectrolíticos e fornecer completamente 

as necessidades hidroelectrolíticas diárias do animal, compensando as perdas de fluido por 

refluxo e procurando restabelecer simultaneamente o equilíbrio ácido-base. Além disto, em 

casos mais graves, é importante controlar a endotoxémia, corrigir a hipoproteinémia e 

assegurar um saldo energético positivo (Monreal, 1996). 

O refluxo enterogástrico  é um fluido muito rico em cloro, sódio e iões hidrogénio. Os casos 

de enterite e de íleo podem causar perdas hidroelectrolíticas de cerca de 30 a 100 L/dia 

durante 3 a 7 dias (em casos excepcionais durante 15 dias). Estas perdas geralmente induzem 

desidratações muito graves e défices electrolíticos graves (especialmente em sódio e cloro), os 

quais podem culminar na morte do animal se não se proceder à implementação de um plano 

de fluidoterapia adequado (Monreal, 1996). Nos casos de enterite ou de íleo considera-se 

ainda a existência de défices de potássio e de cálcio que podem agravar as alterações na 

motilidade intestinal (Monreal, 1996; Melo et al., 2007). De facto, relaciona-se uma maior 
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incidência de íleo paralítico pós-cirúrgico com casos acompanhados por défices em potássio e 

cálcio existentes antes da cirurgia. Adicionalmente o jejum ou a anorexia podem agravar 

ainda mais estes défices electrolíticos. Além disto, o processo inflamatório pode induzir a 

perda de proteínas por via intestinal (Monreal, 1996). 

Os cavalos com refluxo enterogástrico  geralmente apresentam uma alcalose metabólica 

hipoclorémia. No entanto, na avaliação das alterações ácido-base de um cavalo com refluxo 

também se deve considerar a influência do grau de hipotensão associado com a endotoxémia e 

a consequente acidose metabólica (Monreal, 1996). Nos casos de acidose metabólica a 

administração de 10 a 20 litros de Lactato de Ringer pode ser benéfica. Por outro lado, como a 

secreção do tracto gastrointestinal proximal contém grandes quantidades de ácido clorídrico, 

pode induzir a alcalose metabólica referida. Nestes casos o fluido mais indicado será a 

solução salina isotónica (Blikslager, 2005). Portanto, os cavalos com refluxo enterogástrico  

requerem uma avaliação laboratorial das perdas electrolíticas e do desequilíbrio ácido-base 

para comprovar as alterações homeostáticas realmente presentes em cada caso. Além disso a 

monitorização constante dos parâmetros cardiovasculares e dos níveis sanguíneos de 

electrólitos deve ser utilizada para avaliar a eficácia do plano de fluidoterapia implementado. 

Há ainda que acrescentar que neste tipo de patologias os animais não podem  comer ou beber, 

o que implica que a via endovenosa deve fornecer todas as necessidades hidroelectrolíticas e 

nutricionais do animal. A instituição de um plano de nutrição parentérica é fundamental se o 

problema se prolongar por mais de 3 a 5 dias (Monreal, 1996).  

Tendo em conta as referidas alterações hidroelectrolíticas e ácido-base podemos considerar 

que o SAA, quando associado a produção de refluxo enterogástrico , representa uma situação 

homeostaticamente muito complexa caracterizando-se por ser uma situação clínica muito 

crítica, inclusivamente pior do que as diarreias. Apesar de as alterações homeostáticas em 

casos de diarreias poderem ser semelhantes, nestes casos a via entérica pode ser usada para a 

rehidratação oral e nutrição do animal. A dependência absoluta da utilização da via 

endovenosa nos casos de enterite e íleo implica um custo muito elevado, representado assim 

uma limitação económica muito importante (Monreal, 1996).   

Em casos de enterite proximal ou íleo, o clínico deve instituir imediatamente um plano de 

fluidoterapia com soluções salinas ou poliónicas isotónicas por via endovenosa (Monreal, 

1996; McConnico, 2003). Monreal (1996) recomenda a utilização da solução salina isotónica, 

no entanto a decisão entre a administração desta solução ou de uma solução poliónica deve ser 

determinada pelo desequilíbrio ácido-base e pela intensidade das deficiências electrolíticas 
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(e.g. cálcio e potássio) apresentadas pelo animal. O défice de hidratação do animal deve ser 

calculado e deve proceder-se à administração dos fluidos de rehidratação rapidamente (6 – 10 

litros por hora num cavalos de 450 Kg) (McConnico, 2003). Nos casos em que se observam 

sintomas de endotoxémia, nomeadamente hipotensão, esta deve ser compensada através do 

aumento da velocidade de administração da solução cristalóide (Monreal, 1996). Nas 

situações associadas com sintomatologia mais grave, em que os cavalos se apresentam em 

choque circulatório, podem administra-se dois litros de solução salina hipertónica seguida da 

fluidoterapia de rehidratação. Quando o cavalo estiver rehidratado o clínico deve proceder à 

implementação de um regime de fluidoterapia de manutenção, na qual se recomenda uma 

administração de fluidos de 120 mL/Kg/dia (McConnico, 2003). Relativamente ao equilíbrio 

hidroelectrolítico, as alterações electrolíticas mais comuns são a hiponatrémia, hipoclorémia e 

hipocaliémia  verificando-se ainda em alguns casos hipocalcémia e hipomagnesiémia 

(Monreal, 1996; Melo et al., 2007). Sendo assim, na fluidoterapia de manutenção recomenda-

se a suplementação das soluções cristalóides com potássio (20 – 40 mEq/l), cálcio (5 mEq/L 

(Monreal, 1996)) e magnésio (1 grama de sulfato de magnésio por litro de solução cristalóide 

(Melo et al., 2007)) e deve ter-se em atenção que a administração de soluções suplementadas 

com electrólitos deve ser feita em infusão lenta (Blikslager, 2005).   

Alguns veterinários preocupam-se com a possibilidade de sobrehidratar o animal provocando 

assim um aumento de produção de refluxo gastrointestinal (Blikslager, 2005). Teoricamente a 

fluidoterapia endovenosa pode acelerar o fluxo de fluido do interior da vasculatura intestinal 

para o lúmen do intestino, devido à redução da pressão oncótica intravascular e ao aumento da 

pressão de perfusão capilar, resultando assim no aumento da produção de refluxo 

enterogástrico . No entanto, o clínico não deve considerar uma redução na administração do 

volume de fluidos pois as perdas hidroelectrolíticas excessivas continuam a ocorrer 

(McConnico, 2003). Além de que esta situação pode ser ultrapassada pela monitorização 

intensiva do estado de hidratação do animal evitando a administração de volumes excessivos 

de fluidos. Considera-se ainda que a taxa de fatalidade nestes casos se deve maioritariamente 

a um plano de fluidoterapia inadequado e não a uma administração excessiva de fluidos 

(Blikslager, 2005). Portanto, a velocidade de administração dos fluidos deve ser determinada 

pela concentração plasmática de proteínas totais, estado de hidratação e volume de refluxo 

enterogástrico  produzido (McConnico, 2003).  

Durante as primeiras horas de fluidoterapia, mesmo com um plano de administração de 

fluidos agressivo, apenas se observa uma melhoria clínica moderada. A melhoria clínica é 
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evidente pela diminuição da desidratação, pela diminuição do volume de refluxo 

enterogástrico  produzido, pela atitude do cavalo que se apresenta mais atento e pela 

normalização dos valores relacionados com a função renal (diminuição do BUN e creatinina 

séricos). A normalização destes parâmetros indica uma melhoria na perfusão renal e portanto 

da resolução da hipovolémia. A melhoria clínica correlaciona-se intimamente com o 

restabelecimento da mucosa intestinal (McConnico, 2003).  

Os cavalos com enterite proximal que produzem continuamente grandes quantidades de 

refluxo enterogástrico durante mais de 36 a 48 horas, acabam geralmente por perder proteínas 

através da mucosa intestinal danificada e inflamada. Esta perda de proteínas é ainda agravada 

pelo elevado catabolismo proteico sistémico que muitas vezes acompanha estas doenças. A 

diminuição da pressão oncótica plasmática induz a diminuição do volume de sangue 

circulante efectivo e consequente edema tecidular (McConnico, 2003), por isso perante esta 

situação deve considerar-se diminuir a velocidade de administração de fluidos (Monreal, 

1996). Em casos graves a concentração de proteínas totais pode ser inferior a 4 g/dL e a 

albumina inferior a 2 g/dL, quando se verificam estes valores deve proceder-se à 

administração de plasma (6 – 10 litros para um cavalo de 450 Kg) ou de um colóide sintético 

(e.g. Hetastarch® a 6 % na dose de 5 – 10 mL/Kg) (McConnico, 2003). O custo económico de 

uma quantidade apropriada de plasma comercial ou de uma solução colóide sintética para o 

tratamento de uma enterite proximal em cavalos adultos pode ser bastante elevado, mas pode 

salvar a vida do animal (McConnico, 2003).  

Além da fluidoterapia, passear os cavalos à mão pode ser benéfico para os animais que 

apresentam íleo, no entanto não parece ter um efeito directo na motilidade intestinal (Lester, 

2003). 

 

e) Diarreia  

A diarreia aguda é uma alteração clínica presente em equinos com colite, representando um 

sinal clínico significativo e podendo ser resultado de doenças infecciosas (e.g. salmonelose, 

clostridiose) ou parasitárias (e.g. estrongilose) e de intoxicações (e.g. AINES). Apesar de a 

diarreia aguda poder ocorrer como consequência de inúmeras patologias, todas elas são 

caracterizadas pela hipersecreção de fluido para o lúmen intestinal, por alterações da 

motilidade intestinal, por disbiose da flora do cólon e pela danificação da barreira da mucosa 

do intestino devido à inflamação. Sendo assim, independentemente da causa, as alterações 

clínicas na maioria dos casos de diarreia aguda serão muito semelhantes. Em geral os animais 



 

 

86 

 

estão gravemente desidratados e apresentam marcadas alterações electrolíticas. Em estados 

mais graves pode desenvolver-se uma reacção inflamatória sistémica devido à absorção de 

endotoxinas e outros metabolitos bacterianos através da mucosa intestinal danificada. A 

alteração da permeabilidade vascular pode resultar na perda de proteínas por via 

gastrointestinal com consequente redução da pressão oncótica plasmática (hipoproteinémia) e 

desenvolvimento de edema tecidular. Além disto a colite é uma alteração altamente catabólica 

e por isso a perda de peso nestes animais geralmente ocorre de forma rápida e grave (Jones, 

2003).  

Embora independentemente da causa a abordagem terapêutica seja similar em todos os casos 

de colite, consistindo primariamente no controlo da inflamação local ou sistémica, existem 

outras alterações clínicas que têm que ser corrigidas de modo a restabelecer o equilíbrio 

hidroelectrolítico, a perfusão tecidular, a concentração plasmática de proteínas totais com 

consequente preservação da pressão oncótica, a mucosa intestinal, a flora bacteriana do cólon 

e a manter um saldo energético positivo (Jones, 2003).  

 

 Fluidoterapia 

Nas diarreias agudas as perdas hidroelectrolíticas podem ser muito graves. Calcula-se que 

num cavalo adulto estas perdas possam atingir 40 a 100 litros de água por dia durante 3 a 8 

dias, o que necessariamente traduz graus de desidratação muito importantes e graves. Além 

disso, estes cavalos geralmente apresentam algum grau de endotoxémia o que agrava ainda 

mais a sintomatologia cardiovascular e a insuficiência circulatória (Monreal, 1996).  

As fezes diarreicas são ricas em sódio, potássio, cloro e bicarbonato. Por isso, nestas situações 

verificam-se frequentemente os seguintes défices electrolíticos: hiponatrémia, hipoclorémia e 

hipocaliémia  graves e por vezes hipocalcémia. A perda de bicarbonato através do intestino, 

combinada com a acidose láctica secundária à endotoxémia, resulta num grau de acidose 

metabólica significativo. No entanto, a hipoclorémia intensa pode resultar em níveis de 

bicarbonato dentro dos valores sanguíneos normais apesar da acidose. Além disso, o processo 

inflamatório secundário à diarreia induz uma perda de proteína que é detectada como uma 

hipoproteinémia mais ou menos marcada (Monreal, 1996).  

O conjunto de todas as alterações referidas faz com que as diarreias sejam homeostaticamente 

muito complexas e graves e por isso apresentam um mau prognóstico. As perdas 

hidroelectrolíticas requerem uma avaliação laboratorial constante. O animal geralmente tem 

que ser hospitalizado e as pautas terapêuticas de fluidoterapia deverão ser monitorizadas 



 

 

87 

 

através de controlos clínicos e laboratoriais contínuos. Desta forma, a limitação económica é 

um constrangimento importante nestes casos (Monreal, 1996). 

Os objectivos da terapêutica nos casos de diarreia são fundamentalmente compensar as perdas 

hidroelectrolíticas, controlar a endotoxémia, corrigir o desequilíbrio ácido-base e a 

hipoproteinémia (Monreal, 1996). Muitos destes objectivos são conseguidos através da 

administração de fluidos e, de acordo com a severidade da doença e as perdas 

hidroelectrolíticas presentes que podem ser mínimas ou massivas, o clínico pode optar pela 

instituição de um regime entérico e/ou endovenoso (Jones, 2003).  

Nos casos de processos de diarreia moderada em que as perdas hidroelectrolíticas não são 

muito intensas o animal consegue compensar estas perdas pela administração de fluidos por 

via entérica. As alterações hidroelectrolíticas são semelhantes aos casos de diarreia aguda 

grave, mas obviamente com menor intensidade. Portanto, em casos menos graves os défices 

hídricos são inferiores a 5 %, os défices electrolíticos são subclínicos e a acidose metabólica 

presente está compensada pelos mecanismos fisiológicos. No entanto estes processos clínicos 

necessitam de fluidoterapia de modo a assegurar a manutenção da homeostasia do animal 

evitando o seu agravamento. O objectivo da fluidoterapia entérica em casos de diarreia 

moderada é compensar as perdas hidroelectrolíticas (sódio, cloro, potássio e bicarbonato) 

através do favorecimento da absorção de água e electrólitos no intestino delgado (Monreal, 

1996). A fluidoterapia entérica por ingestão voluntária de soluções electrolíticas em alguns 

casos de diarreia ligeira a moderada consegue manter a hidratação e o equilíbrio electrolítico. 

Nestes casos devem ser colocadas à disposição do animal soluções electrolíticas e água fresca. 

Em alternativa, pode optar-se pela entubação nasogástrica periódica do cavalo para a 

administração destas soluções electrolíticas ou, nos casos ligeiramente mais graves, o animal 

pode permanecer entubado e proceder-se à administração de 4 a 8 L de solução a cada 20 a 30 

minutos (Jones, 2003).  

Relativamente aos casos de diarreia aguda grave, a utilização de fluidoterapia entérica com 

água ou soluções electrolíticas hipo/isotónicas pode ser um complemento à fluidoterapia 

endovenosa, uma vez que esta última deve ser a fluidoterapia de eleição para a rehidratação 

do animal e manutenção do seu estado hidroelectrolítico normal. A substituição das perdas 

hidroelectrolíticas em cavalos com colites graves (e.g. salmonelose) é uma parte fundamental 

no tratamento destes animais. A solução salina isotónica e o Lactato de Ringer são os fluidos 

mais utilizados na fase de rehidratação e de manutenção da fluidoterapia endovenosa nestes 

casos (Monreal, 1996; Jones, 2003). Estas soluções possibilitam compensar as perdas 
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hidroelectrolíticas, a hipotensão e ajudam a controlar a acidose metabólica (Monreal, 1996). 

Estes cristalóides endovenosos podem ser suplementadas com cloreto de potássio. A solução 

salina hipertónica (1 – 2 L de NaCl a 7,5 %) pode ser administrada a cavalos gravemente 

hiponatrémicos, em que a concentração sérica de sódio é menor que 120 mEq/L, e hipotensos, 

no entanto, a utilização de NaCl a 7,5 % em cavalos gravemente desidratados está 

completamente contraindicada. Os casos de diarreia aguda são a única situação em que se 

recomenda corrigir a acidose metabólica com a administração de soluções de bicarbonato de 

sódio isotónicas (1,3 %) ou hipertónicas (5 %) mesmo sem a avaliação laboratorial prévia do 

défice de bicarbonato (Monreal, 1996; Jones, 2003). A administração de Dextrose a 2,5 % ou 

a 5 % ou de uma solução de cloreto de sódio a 0,45 % pode ser benéfica quando a perda de 

água livre é evidente, como por exemplo em situações em que a administração prolongada de 

fluidos contendo sódio promove a diurese e perda renal de água ou a formação de edema 

periférico (Jones, 2003).  

Alguns cavalos com colite aguda apresentam hipoproteinémia devido à perda gastrointestinal 

de proteínas que pode ser agravada pela presença de uma resposta inflamatória sistémica 

causada pela absorção intestinal de toxinas bacterianas. Em consequência da hipoproteinémia 

e da resposta inflamatória sistémica, a pressão oncótica está diminuída e a permeabilidade 

vascular está aumentada. Desta forma a formação de edema intersticial representa um 

problema clínico possível nestes animais. Adicionalmente, a administração de fluidos 

cristalóides pode contribuir para a diminuição da pressão oncótica devido à indução de 

hemodiluição (Jones, 2003). Assim sendo, a administração de soluções colóides pode ser 

vantajosa nestas situações contribuindo para a expansão do volume plasmático e para a 

manutenção da pressão oncótica (Monreal, 1996; Jones, 2003), resultando numa melhoria da 

perfusão e oxigenação tecidular e da função orgânica em animais hipovolémicos, hipotensos e 

hipoproteinémicos, com ou sem uma reacção inflamatória sistémica. Os colóides naturais são 

os mais comummente usados (e.g. plasma), e o cavalo pode necessitar de 6 a 8 litros por dia 

de modo a promover o aumento da concentração de proteínas totais e a assegurar a sua 

manutenção (Jones, 2003). 

 

f) Endotoxémia 

A permeabilidade da barreira da mucosa gastrointestinal está frequentemente aumentada em 

casos de doença do TGI e por isso os pacientes que manifestam dor abdominal aguda são 

animais particularmente susceptíveis ao desenvolvimento de endotoxémia (Lohmann & 
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Barton, 2003; Moore, 2005). De facto, estudos experimentais comprovaram a detecção de 

endotoxinas plasmáticas em 10% a 40 % dos cavalos com abdómen agudo admitidos num 

centro de referência. Para além dos casos de ruptura gastrointestinal, pensa-se que o aumento 

da permeabilidade da barreira intestinal a bactérias ou endotoxinas livres se associa 

especialmente a processos isquémicos, como os que acontecem nas obstruções intestinais 

estrangulantes, a casos de enterite proximal e a colites (Lohmann & Barton, 2003).  

A endotoxémia é definida como a presença de endotoxinas no sangue. A endotoxina aqui 

retratada é uma toxina bacteriana (LPS, lipopolissacarídeo) (Lohmann & Barton, 2003). Esta 

toxina é o maior componente estrutural da parede celular de todas as bactérias gram-

negativas, inclusivamente das bactérias não patogénicas (Lohmann & Barton, 2003; Moore, 

2005). Portanto, a presença de endotoxinas em circulação implica a existência de uma fonte 

de bactérias gram-negativas no próprio animal (Lohmann & Barton, 2003).  

O termo translocação refere-se à entrada de bactérias endógenas ou de produtos bacterianos 

do tracto gastrointestinal para os tecidos adjacentes e para circulação sistémica. Nos cavalos, a 

flora bacteriana gastrointestinal natural é formada predominantemente por bactérias gram-

negativas e anaeróbias, por isso é normal a existência de grandes quantidades de endotoxinas 

no lúmen do tracto gastrointestinal. Mesmo em animais saudáveis pequenas quantidades de 

endotoxinas atravessam a barreira da mucosa intacta e atingem a circulação portal e o fígado, 

sendo removidas do sangue neste mesmo órgão. Para que a translocação gastrointestinal de 

endotoxinas se torne prejudicial é necessário que entrem em circulação grandes quantidades 

destas endotoxinas de modo a exceder a capacidade de remoção pelo sistema mononuclear 

fagocitário ou que estejam presentes situações em que a capacidade hepática de 

desintoxicação esteja comprometida (e.g. hepatite, colangiohepatite) (Lohmann & Barton, 

2003).  

As endotoxinas em circulação induzem a activação dos macrófagos que por sua vez libertam 

uma série de substâncias vasoactivas. Consequentemente estas substâncias promovem uma 

hipotensão grave resultando numa redução de cerca de 20 % do volume plasmático. Portanto 

a endotoxémia não induz uma perda de fluido real mas sim uma distribuição anormal de 

sangue caracterizada por estase sanguínea visceral. Os efeitos da hipotensão e da hipoperfusão 

a nível visceral induzem alterações da motilidade intestinal podendo resultar em dor 

abdominal aguda e íleo (Monreal, 1996). Apesar da endotoxémia poder ser uma complicação 

do SAA, em certos casos em que resulta de uma patologia não relacionada com este síndrome 

(e.g. pleuropneumonia) pode ser considerada como causa de dor abdominal aguda. 
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 Fluidoterapia 

Resumidamente, os objectivos do tratamento da endotoxémia são corrigir a hipotensão, 

recuperar a perfusão tecidular, eliminar o efeito das endotoxinas e tratar o processo causal 

(Monreal, 1996). Por estes motivos, a fluidoterapia representa um tratamento de suporte muito 

importante em animais endotoxémicos. 

Durante a fase de urgência inicial devem ser administradas soluções poliónicas como o 

Lactato de Ringer a velocidades de 10-20 mL/Kg/hora, pois estas soluções compensam a 

hipovolémia sem induzir desequilíbrios hidroelectrolíticos (Monreal, 1996; Lohmann & 

Barton, 2003). No entanto, os pacientes com hipovolémia grave e choque podem requerer 

velocidades de administração mais elevadas (Lohmann & Barton, 2003). Em alternativa ao 

uso de grandes volumes de fluidos cristalóides, na fase de urgência pode proceder-se à 

administração de pequenos volumes de solução salina hipertónica, aumentando assim 

temporariamente a osmolaridade plasmática (Monreal, 1996; Lohmann & Barton, 2003). A 

solução de cloreto de sódio a 7,5 % deve ser administrada na dose de 4 mL/Kg via 

endovenoso durante 10 a 15 minutos, seguida pela administração de soluções isotónicas 

(Lohmann & Barton, 2003). Outra possibilidade é a administração de plasma pelas suas 

propriedades expansoras do volume sanguíneo de modo que 5 litros de plasma produzem o 

mesmo efeito que 20 litros de Lactato de Ringer, ainda que os efeitos da administração de 

plasma se verifiquem mais lentamente. No entanto, a limitação económica associada com a 

administração de plasma em cavalos adultos muitas vezes impossibilita a sua utilização 

(Monreal, 1996).  

A melhoria do estado cardiovascular em resposta à fluidoterapia é indicada pela normalização 

da frequência cardíaca, da cor das membranas mucosas e do tempo de repleção capilar. A 

ausência de diurese na sequência da administração de fluidoterapia de urgência  apropriada 

indica que se deve proceder a uma avaliação urgente da função renal. Deve monitorizar-se 

cuidadosamente a administração de fluidos no paciente endotoxémico pois o facto de a 

pressão oncótica estar diminuída juntamente com o aumento da permeabilidade vascular 

aumenta o risco de formação de edema. Além disto, o aumento rápido do volume de fluido 

corporal total pode ser prejudicial em pacientes com funções cardíacas e vasomotoras 

periféricas comprometidas aumentando a severidade do sequestro vascular de sangue nos 

órgãos periféricos. Nestes pacientes deve considerar-se a administração de solução salina 

hipertónica ou colóides de maneira a estabilizar o seu estado clínico em vez da administração 

de grandes volumes de cristalóides. Assim que o paciente é estabilizado através da 
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administração da fluidoterapia de urgência, deve iniciar-se a fluidoterapia de manutenção 

(cavalos adultos 60 mL/Kg/dia) de modo a manter um estado de hidratação e um volume 

plasmático adequados (Lohmann & Barton, 2003).  

A hipoproteinémia é muitas vezes um problema nos casos de endotoxémia devido à resposta 

inflamatória sistémica que frequentemente acompanha estes casos. O plasma é uma boa 

escolha para manter a concentração de proteínas total acima dos 4,2 g/dL, no entanto, para 

induzir o aumento da concentração plasmática de proteínas totais e da pressão oncótica é 

necessária a administração de grandes volumes de plasma (7 – 10 litros ou mais num cavalo 

de 450 Kg). Além do plasma o clínico deve considerar outros fluidos colóides como por 

exemplo o Hetastarch®, o qual devido às suas propriedades induz o aumento da pressão 

oncótica por períodos de tempo mais prolongados quando comparado com outros colóides. 

Recomenda-se a administração de Hetastarch® numa dose de 15 mL/Kg em infusão 

endovenosa lenta simultaneamente com um volume igual ou superior de fluidos cristalóides. 

Adicionalmente deve monitorizar-se o paciente de modo a detectar o desenvolvimento de 

coagulopatias pois estas representam uma possível complicação da administração do 

Hetastarch® (Lohmann & Barton, 2003).   

Relativamente à correcção das concentrações séricas de electrólitos, esta deve ser de acordo 

com os resultados da avaliação laboratorial. A suplementação de potássio é recomendada em 

pacientes que apresentam anorexia há mais de 48 horas. O cloreto de potássio ou o gluconato 

de potássio deve ser adicionado aos fluidos cristalóides numa dose de 20 – 40 mEq/L e estes 

fluidos devem ser administrados à velocidade de manutenção (40 – 60 ml/Kg/dia). A 

suplementação com cálcio pode ser feita com gluconato de cálcio a 23% (Lohmann & Barton, 

2003).  

No que se refere aos desequilíbrios ácido-base associados com o choque endotóxico o mais 

importante é a acidose metabólica que geralmente é resultado de acidémia láctica e de uma 

perfusão tecidular insuficiente (Lohmann & Barton, 2003). Por este motivo não se recomenda 

a administração de soluções de bicarbonato de sódio para a correcção da acidose metabólica 

nos casos de endotoxémia uma vez que a administração de soluções de rehidratação 

poliónicas melhoram a perfusão periférica, permitindo ao rim compensar as alterações ácido-

base presentes sem serem necessárias outras medidas correctivas (Monreal, 1996; Jones, 

2003).  
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Como a endotoxémia é um processo dinâmico e as perdas hidroelectrolíticas e proteicas são 

contínuas, o clínico deve reavaliar os desequilíbrios electrolíticos e o estado ácido-base pelo 

menos uma vez por dia (Lohmann & Barton, 2003).  

III. PARTE PRÁTICA 

 

Fluidoterapia em casos de SAA no Hospital Clínico Veterinário da Universidade 

Autónoma de Barcelona (Outubro 2008 – Janeiro 2009)  

 

1. Introdução  

 

No período correspondente ao estágio realizado na unidade equina do Hospital Clínico 

Veterinário da Universidade Autónoma de Barcelona foi possível observar cerca de 20 

equinos que foram remetidos para o hospital com história de dor abdominal aguda. A 

casuística observada representa uma amostra limitada em termos numéricos e além disso é 

pouco uniforme relativamente às etiologias em causa. No entanto será feita uma breve análise 

clínica dos planos de fluidoterapia (entérica e/ou endovenosa) implementados nos casos de 

SAA observados durante o estágio. Além disto, e a título exemplificativo dos procedimentos 

gerais utilizados serão reportados 4 destes casos clínicos: um processo obstrutivo simples de 

intestino grosso, uma impactação de areia no cólon maior, um deslocamento dorsal esquerdo 

de cólon maior e um volvo de cólon maior. 

Em resumo, o objectivo desta secção da dissertação será apenas detalhar os procedimentos 

gerais implementados na instauração de regimes de fluidoterapia em casos de SAA e fazer 

uma análise crítica clínica relativamente aos planos de fluidoterapia implementados nos 

diferentes casos de SAA observados. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

A presente análise clínica inclui todos os equinos com SAA remetidos para o HCV que foram 

submetidos a um tratamento médico ou cirúrgico no período de tempo compreendido entre 

Outubro de 2008 e Janeiro de 2009. A amostra utilizada é composta por onze equídeos, dois 

machos inteiros, cinco machos castrados e quatro fêmeas. As suas idades variam entre 

6,73±1,95 anos (média ± desvio padrão) e os seus pesos entre 513±74,47 Kg (média ± desvio 
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padrão). Relativamente às raças dos animais incluídos nesta amostra existiam dois 

oldenburgs, um puro sangue lusitano, um puro sangue árabe, um pura raça espanhola, um sela 

francês, um frísio, um KWPN e três cavalos de raça indeterminada. No que se refere à 

utilização destes animais, cinco eram utilizados para lazer, dois eram fêmeas utilizadas para 

reprodução e os restantes quatro cavalos eram cavalos de desporto, sendo um utilizado para 

provas de ensino e os outros três para provas de saltos de obstáculos. Seis animais viviam 

alojados em boxes num centro hípico, as duas éguas reprodução viviam em regime livre no 

campo e os restantes três cavalos viviam em regime semi-livre num padock exterior. A 

alimentação destes animais consistia genericamente em forragem (feno de erva e de luzerna), 

concentrado, aveia, erva fresca e farelo. Sendo que os animais mantidos em boxes eram 

alimentados num regime de duas ou três vezes ao dia com forragem e concentrado, enquanto 

os animais em regime semi-livre disponham de forragem ad libitum e o concentrado era 

fornecido duas vezes por dia. Finalmente as éguas de reprodução que viviam em regime livre 

no campo tinham forragem ad libitum e pastagem natural. Houve ainda um dos animais que 

foi alimentado com alimento composto para aves contendo trigo e milho durante dois dias 

antes de ser remetido para o HCV. Segundo a anamnese obtida na admissão dos animais no 

hospital todos os animais estavam desparasitados. 

O plano diagnóstico das situações de dor abdominal nestes equinos consistiu na realização do 

exame físico, palpação rectal, entubação nasogástrica, ecografia abdominal, exames 

laboratoriais de rotina (hemograma e bioquímicas sanguíneas), abdominocentese e respectiva 

análise do fluido peritoneal. Os exames laboratoriais foram realizados na maioria dos casos 

mas não em todos e em alguns casos seleccionados foi também realizado um estudo 

radiográfico abdominal, uma biópsia hepática e quando havia suspeita da existência de úlceras 

gástricas procedia-se à realização de uma gastroscopia. Adicionalmente a laparotomia 

exploratória, e em alguns casos a necrópsia, também funcionaram como ferramentas de 

diagnóstico final em alguns processos clínicos, nos quais os métodos de diagnóstico de rotina 

não permitiram esclarecer qual era a etiologia precisa da dor abdominal aguda.   

A exclusão dos nove casos de SAA que culminaram em eutanásia é justificada pelo facto de 

muitas vezes estes animais serem remetidos para o HCV quando já apresentavam uma 

alteração clínica muito grave e um prognóstico muito reservado. Por este motivo e por razões 

de ordem económica, os proprietários optaram pela eutanásia dos animais antes que fosse 

instituído qualquer tratamento. Os diagnósticos dos casos observados e que foram 

eutanasiados foram os seguintes: um linfosarcoma abdominal, dois processos inflamatórios 
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intestinais (colite e enterite proximal), uma encarceração no foramen epiplóico, um fecalito no 

cólon maior, uma impactação de íleo, uma torção de cólon associada com impactação de 

areia, uma hérnia escrotal e uma obstrução intestinal estrangulante.  

A implementação dos planos de fluidoterapia implicou a realização dos procedimentos de 

entubação nasogástrica e/ou a cateterização endovenosa (veia jugular). Na fluidoterapia 

endovenosa o Lactato de Ringer (Lactato de Ringer ®, B Braun Medical S.A., Barcelona, 

Espanha) foi utilizado como fluido de rehidratação e manutenção. Como soluções de 

suplementação deste fluido cristalóide foi utilizado o borogluconato de cálcio a 20 % 

(Solução de Cálcio a 20 % Braun®, B Braun Medical S.A., Barcelona, Espanha) e o cloreto de 

potássio (Cloreto de Potássio 15% Braun®, B Braun Medical S.A., Barcelona, Espanha). 

Relativamente aos fluidos administrados por via entérica estes consistiram em soluções 

electrolíticas obtidas pela mistura de água com sais de cloreto de potássio e sais de cloreto de 

sódio. 

O grau de desidratação foi determinado através do exame físico e da avaliação dos valores de 

hematócrito e da concentração de proteínas totais. Os desequilíbrios electrolíticos e ácido-

base foram avaliados considerando os resultados das bioquímicas sanguíneas obtidas em 

laboratório. Em situações de urgência as concentrações de electrólitos foram obtidas através 

de um analisador bioquímico automático (iSTAT, Heska, Fort Collins, CO, USA) e a 

concentração de lactato sanguínea foi obtida através de um lactosímetro.  

 

3. Resultados 

 

Relativamente ao diagnóstico dos onze casos de SAA remetidos ao HCV, dez destes casos 

foram representados por processos clínicos resolvidos através de um tratamento médico e um 

animal foi submetido a laparotomia exploratória. 

Considerando os dez casos de SAA resolvidos com tratamento médico foram concluídos os 

seguintes diagnósticos: dois deslocamentos dorsais esquerdos de cólon maior (DDE), cinco 

impactações de intestino grosso (quatro impactações de ingesta, uma impactação de areia), 

uma obstrução de intestino grosso, um caso de timpanismo/deslocamento de intestino grosso 

e um caso de SAA associado a endotoxémia. Em relação ao caso em que a evolução do estado 

clínico do animal determinou a necessidade de uma intervenção cirúrgica foi diagnosticado 

um volvo de cólon maior durante a realização da laparotomia.  

Além do facto de o número de casos ser reduzido, os dados disponíveis relativamente ao grau 

de desidratação, desequilíbrios electrolíticos e ácido-base dos animais incluídos nesta análise 
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não apresentam consistência suficiente para que a interpretação dos seus resultados possa ser 

alvo de uma apreciação mais aprofundada. Por isso serão apresentados apenas os resultados 

relativos ao tratamento médico com fluidos, nomeadamente tipo de fluidoterapia, tipo de 

fluidos utilizados, velocidade de administração e duração do tratamento.  

i. Tipos de Fluidoterapia: 

A fluidoterapia endovenosa foi usada como método exclusivo de administração de fluidos em 

quatro casos de SAA (timpanismo/deslocamento de intestino grosso, obstrução de intestino 

grosso, volvo de cólon maior, caso de SAA associado a endotoxémia). Em relação à 

fluidoterapia entérica, esta foi utilizada como único meio de administração de fluidos em 

quatro casos de SAA (três impactações de intestino grosso e um DDE). Nos restantes três 

casos de SAA remetidos ao HCV (DDE, impactação de areia no cólon maior, impactação de 

intestino grosso no cólon menor) combinou-se a utilização da fluidoterapia endovenosa e 

entérica. 

 

ii. Tipos de Fluidos: 

No que diz respeito à fluidoterapia endovenosa, na maioria dos casos os fluidos administrados 

foram suplementados com 20 mEq/L de cloreto de potássio e 20 mL/L de borogluconato de 

cálcio a 20% (aproximadamente 0,2 mL de borogluconato de cálcio a 20 % por Kg de peso 

vivo do animal). As únicas excepções foram o caso de SAA que requereu uma intervenção 

cirúrgica (volvo de intestino grosso), no qual durante o período pré-cirúrgico os fluidos 

administrados por via endovenosa apenas foram suplementados com 10 mL/L de 

borogluconato de cálcio a 20 %, e um dos casos de impactação de intestino grosso (cólon 

menor) em que os fluidos administrados por via endovenosa não foram suplementados.  

Em todos os casos em que foi administrada fluidoterapia por via entérica foram utilizadas 

soluções electrolíticas obtidas através da mistura de 6 gramas de sais de cloreto de sódio e 3 

gramas de sais de cloreto de potássio em cada litro de água.   

 

iii. Velocidade de administração e duração do tratamento: 

Considerando os casos de SAA nos quais se usou exclusivamente a fluidoterapia endovenosa 

as velocidades de administração variaram entre 60 e180 mL/Kg/dia e a duração do tratamento 
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foi de dois dias em todos os casos. Além disto no caso de timpanismo e deslocamento de 

intestino grosso bem como no caso de SAA associado a endotoxémia foram administrados 

rapidamente por via endovenosa dez litros de fluidos cristalóides antes da implementação da 

fluidoterapia de rehidratação.  

Relativamente à fluidoterapia entérica as velocidades de administração variaram entre os 4 e 

os 10 L/hora e a duração do tratamento variou entre um a três dias.   

Em relação à duração dos tratamentos com a administração de fluidos por via endovenosa e 

entérica simultaneamente, esta variou entre dois a quatro dias de administração de fluidos por 

via endovenosa e entre um a dois dias de administração de fluidos por via entérica.  

 

4. Discussão/Conclusão  

 

Nos casos de SAA em que foi usada exclusivamente a via endovenosa para a administração 

de fluidos, os animais apresentavam manifestações de dor abdominal aguda pronunciadas. 

Estas manifestações incluíram o raspar com o membro anterior no chão, sinais de anorexia, 

espojar-se no chão, olhar o flanco, a presença de abrasões na face na sequência de 

traumatismos, a sudação e os tremores. A frequência cardíaca destes animais variou entre 

cinquenta e dois a noventa e seis batimentos cardíacos por minuto (bpm), sendo considerados 

como valores elevados nos animais em questão e geralmente indicadores de dor. Todos 

apresentavam refluxo enterogástrico  (seis a nove litros) e diminuição da motilidade intestinal 

na generalidade dos quatro quadrantes abdominais. A administração rápida de dez litros de 

Lactato de Ringer não suplementados no caso de timpanismo/deslocamento de intestino 

grosso e no caso associado a endotoxémia, antes da implementação da fluidoterapia de 

rehidratação, justificou-se pelo grau de desidratação moderada-grave detectado nestes animais 

durante o exame clínico inicial e pelas quantidades de refluxo enterogástrico  obtidas através 

da entubação nasogástrica que eram relativamente elevadas (sete a nove litros a cada duas 

horas durante quatro a doze horas). A velocidade de administração de fluidos por via 

endovenosa foi ajustada de acordo com o caso clínico em questão variando entre 60 

mL/Kg/dia, a qual corresponde apenas às necessidades de manutenção, e 180 mL/Kg/dia em 

animais que apresentavam perdas hidroelectrolíticas suplementares mais pronunciadas (e.g. 

sudação, refluxo enterogástrico ). Em todos os casos os fluidos administrados por via 

endovenosa foram suplementados com cálcio e/ou potássio. A suplementação com cálcio teve 

como objectivo combater a diminuição da motilidade intestinal presente em todos os casos 

(Cook & Bain, 2003). Nos casos em que a concentração de cálcio ionizado foi determinada 
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foi possível constatar que esta se encontrava diminuída. A dose de cálcio utilizada foi de 20 

mL de borogluconato de cálcio a 20 % por cada litro de Lactato de Ringer (100 mL em cada 

embalagem de 5 litros de LR). Considerando um cavalo adulto com o peso vivo de 500 Kg, 

cada embalagem de LR de 5 L foi suplementada com 0,2 mL de borogluconato de cálcio a 20 

% por Kg de peso vivo do animal. Esta dose representa uma dose mínima de suplementação 

de cálcio referida na bibliografia (0,2 – 1 mL/Kg (Flaminio, 2008)) e portanto haverá poucos 

riscos de sobredosagem.  

Por outro lado a suplementação dos fluidos com potássio é explicada pelo facto de que nos 

equinos este ião é obtido fundamentalmente através da dieta e os animais com SAA 

apresentam-se frequentemente anorécticos e além disso são também submetidos a um jejum 

forçado como parte do tratamento. A dose utilizada foi de 20 mEq de cloreto de potássio por 

litro de Lactato de Ringer sendo esta a dose mínima dos valores recomendados para a 

suplementação com este electrólito (20 – 40 mEq/L (Monreal, 1996; Blikslager, 2005)). Por 

isso, mesmo não sabendo a concentração sérica de potássio do animal, os riscos de induzir 

uma hipercaliémia  pela administração desta dose de potássio seriam mínimos. Além disto 

existem alguns estudos que reportam a presença de hipocaliémia  e hipocalcémia em animais 

com SAA (Divers, 2002; Navarro et al., 2005; Filippo et al., 2008). Considerando ainda o 

caso em que apenas se procedeu à suplementação de cálcio com 10 mL de borogluconato de 

cálcio a 20 % no período pré-cirúrgico do animal que apresentava um volvo intestinal, 

podemos justificar esta suplementação por se tratar de uma caso agudo e até porque o período 

de tempo em jejum não justificaria uma suplementação com potássio nesta altura. Também se 

optou pelo cálcio porque à auscultação abdominal havia uma ligeira diminuição da motilidade 

intestinal. 

Relativamente à fluidoterapia entérica os animais que foram submetidos unicamente a este 

tipo de administração de fluidos apresentavam manifestações de abdómen agudo moderadas. 

A frequência cardíaca estava normal ou ligeiramente aumentada variando entre quarenta e 

quatro e cinquenta e dois bpm, havia uma ligeira diminuição da motilidade intestinal 

predominantemente ao nível dos quadrantes abdominais ventrais e em alguns casos durante a 

auscultação – percussão abdominal podiam ouvir-se sons timpânicos ao nível do quadrante 

dorsal direito. Os animais não tinham refluxo enterogástrico e o diagnóstico na maioria dos 

casos foi de impactação de intestino grosso (3 em 4). Os fluidos utilizados foram soluções 

electrolíticas que constituem uma boa opção relativamente à água simples devido ao facto de 

a administração desta estar associada à indução de alterações electrolíticas séricas (e.g. 
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hiponatrémia) (Lopes et al., 1999; Lopes et al., 2004). Em relação à quantidade de cloreto de 

sódio (6 g/L) e de cloreto de potássio (3 g/L) utilizadas na suplementação dos fluidos a 

administrar por via entérica no HCV, estas parecem estar em conformidade com a 

suplementação com estes sais em soluções electrolíticas reportadas na bibliografia (Monreal, 

1996; Moore, 2006; White, 2006; Hardy, 2008; Munsterman, 2008). A não suplementação 

dos fluidos administrados por via entérica com bicarbonato de sódio pode ser justificada pelo 

facto da administração de sódio, logicamente inerente à suplementação com este sal, poder 

induzir um aumento do débito urinário causado pelo aumento do volume plasmático 

associado à absorção intestinal de sódio. O aumento do débito urinário induz a perda de 

potássio o que poderia agravar a hipocaliémia  possivelmente presente nestes animais. Além 

disto, a administração de bicarbonato de sódio por via entérica pode causar a acumulação de 

dióxido de carbono no interior do lúmen do TGI produzido em consequência da reacção dos 

iões bicarbonato com os iões hidrogénio (HCO3
- + H+ → H2CO3 → H2O + CO2). Sendo 

possível o desenvolvimento de dor abdominal aguda secundariamente à produção e 

acumulação deste gás (CO2). No entanto, muitas das considerações relativas à fluidoterapia 

entérica não estão ainda completamente esclarecidas sendo necessários estudos experimentais 

adicionais de modo a investigar mais precisamente a tonicidade, a composição e a 

suplementação deste tipo de fluidos. Em relação à velocidade de administração da 

fluidoterapia entérica, esta foi estabelecida de acordo com a gravidade do processo clínico e 

regulada conforme a tolerância do animal à sua administração. De acordo com alguns estudos 

experimentais a administração de fluidos por via entérica estimula o reflexo gastrocólico 

provocando assim um o aumento da motilidade intestinal. Particularmente nos casos de 

impactação este aumento da motilidade intestinal promove a contracção da parede do 

intestino em redor da massa impactada induzindo manifestações de dor abdominal. Nestes 

animais que demonstram alguma intolerância à administração de fluidos por via entérica deve 

diminuir-se a quantidade e a velocidade de administração dos fluidos, podendo mesmo ser 

interrompida a sua administração (Lopes et al., 1999; Lopes et al. 2002; Lopes et al., 2004). 

As velocidades de administração utilizadas nos pacientes no HCV foram de quatro a dez litros 

por hora estando também em conformidade com os valores aconselhados na literatura.  

Relativamente aos casos em que se combinou a administração de fluidos por via entérica e por 

via endovenosa, estes foram utilizados em três animais que não apresentavam refluxo e num 

outro animal que apresentou 8 litros de refluxo enterogástrico , mas apenas no dia de ingresso 

no hospital. Quanto ao grau de severidade dos processos clínicos apresentados por estes 
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animais podemos considerá-los como casos de gravidade moderada. As suas frequências 

cardíacas variaram entre os quarenta e oitenta e oito bpm, sendo que os valores superiores a 

quarenta e oito bpm foram considerados como sinal de dor abdominal nos animais em 

questão. Relativamente à motilidade intestinal auscultava-se uma ligeira diminuição dos 

movimentos intestinais em todos os quadrantes abdominais e no caso em que o animal tinha 

sido alimentado com alimento composto para aves (impactação de intestino grosso no cólon 

menor), durante dois dias antes de ser remetido para o HCV, a motilidade abdominal estava 

ligeiramente aumentada nos quatro quadrantes abdominais.  

No caso de impactação de areia o uso de fluidoterapia teve como principal objectivo o 

amolecimento da massa impactada de modo a facilitar a actuação do laxante natural 

administrado posteriormente (Plantago ovata). No entanto neste mesmo caso o animal 

apresentou alguma intolerância à administração de fluidos por via entérica pelo que a dose e 

velocidade de administração deste tipo de fluidos teve que ser diminuída e tendo-se 

posteriormente optado por interromper a fluidoterapia entérica. No caso do animal que 

apresentava uma impactação de intestino grosso (cólon menor) optou-se pela administração 

de fluidos não suplementados por via endovenosa simultaneamente com a administração de 

fluidos suplementados por via enteral. A não suplementação da fluidoterapia endovenosa 

pode ser justificada pelo fornecimento de potássio e cálcio por via entérica. Por fim, no caso 

de deslocamento dorsal esquerdo de cólon maior o animal apresentou oito litros de refluxo 

nasogástrico aquando da entubação efectuada no exame clínico de internamento por isso 

inicialmente optou-se apenas pela administração de fluidos por via endovenosa. No entanto, a 

quantidade de refluxo enterogástrico  foi diminuindo gradualmente e no segundo dia de 

hospitalização pôde proceder-se à administração de fluidos por via entérica de modo a 

diminuir a quantidade, e consequentemente reduzir o custo económico, da fluidoterapia 

endovenosa. No terceiro dia de hospitalização iniciou-se a reintrodução da alimentação do 

animal. Removeu-se a sonda nasogástrica e descontinuaram-se os fluidos por via entérica. No 

entanto, como nestes casos o reinício da alimentação do animal deve ser feito gradualmente, 

prosseguiu-se com a administração de fluidos por via endovenosa (suplementados com cálcio 

e potássio) de modo a colmatar as necessidades de manutenção do cavalo (60 mL/Kg/dia).  

Em relação à duração dos tratamentos, tanto com fluidoterapia entérica como endovenosa, 

esta foi determinada e ajustada pela evolução clínica do animal. 

Resumidamente, a fluidoterapia endovenosa foi reservada para os animais com condições 

clínicas mais graves e que apresentavam refluxo enterogástrico . A fluidoterapia entérica foi 
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utilizada em casos de obstruções simples de intestino grosso, nomeadamente nas impactações 

de intestino grosso e num dos casos de deslocamento dorsal esquerdo do cólon maior, e 

apenas em condições clínicas não associadas a produção de refluxo enterogástrico . Quanto à 

suplementação de fluidos não se verificaram efeitos clínicos secundários apesar das 

concentrações de sódio, cloro e potássio não terem sido avaliadas previamente à 

administração dos fluidos. Este facto pode ser justificado pela existência de uma função renal 

normal que permite, até certo ponto, manter um equilíbrio electrolítico do animal face a 

excessos ou défices electrolíticos (Lopes et al., 1999).  

 

5. Exemplos práticos: Obstrução Simples de Intestino Grosso, Impactações de Cólon 

Maior, Deslocamento Dorsal Esquerdo de cólon maior; Volvo de Cólon Maior  

 

i. Caso Clínico 1 

Foi remetido ao HCV da UAB do dia 12/01/09 com história de dor abdominal aguda, um 

equino de raça puro-sangue lusitano, com dez anos de idade, macho inteiro, de 450 Kg de 

peso vivo, utilizado em provas de ensino. O episódio de SAA teve início na manhã desse 

mesmo dia após ter sido montado. O médico veterinário que observou o animal pela primeira 

vez não detectou alterações significativas no exame clínico, com excepção de uma ligeira 

impactação intestinal sentida no exame de palpação rectal. A dor foi controlada com a 

administração de um AINE, flunixin meglumine, na dose de 0,25 mg/Kg administrado por via 

endovenosa. No entanto mais tarde o animal voltou a apresentar dor abdominal e foi 

encaminhado para o HCV. 

No exame físico o animal apresentava-se calmo, sem manifestações de dor. Os sinais vitais 

estavam dentro dos valores normais. Apenas foi possível verificar uma ligeira diminuição da 

motilidade intestinal nos quadrantes abdominais ventrais e alguma distensão abdominal. Esta 

última poderia ser devida a distensão intestinal com gás secundária à presença de íleo ou de 

uma obstrução intestinal simples, provavelmente de intestino grosso. Em relação à diminuição 

da motilidade intestinal, esta relaciona-se com a dor e a inflamação do tracto gastrointestinal 

ou pode consequência de anorexia ou nervosismo.  

Através da entubação nasogástrica foram recolhidos quatro litros de refluxo enterogástrico  

não espontâneo com conteúdo sólido e procedeu-se a uma lavagem gástrica com trinta litros 

de água morna. Realizou-se uma palpação rectal na qual foi possível sentir uma ansa intestinal 

firme que poderia ser de cólon maior ou menor. Quanto à origem desta ansa intestinal firme 
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podemos considerar que se trata de um processo obstrutivo simples de intestino grosso, 

nomeadamente uma impactação de ingesta, ou um fecalito ou um corpo estranho. 

Nesta abordagem inicial procedeu-se também a uma ecografia abdominal onde se observou 

um aumento da quantidade de fluido peritoneal livre na zona abdominal ventral e algumas 

ansas de intestino delgado sem motilidade e com algum conteúdo ao nível da zona inguinal. 

Além disto, a concentração de lactato sanguíneo estava ligeiramente aumentada para valores 

de 2,2 mmol/L (valores de referência: 0,7 – 1,7 mmol/L). As alterações no fluido peritoneal 

podem ser resultado de patologias intestinais que induzem uma lesão vascular aguda. Portanto 

o aumento da quantidade de fluido peritoneal pode ter sido induzido por congestão vascular e 

aumento da permeabilidade endotelial, o que permite a passagem de fluido do espaço 

intravascular para o espaço transcelular. Em relação ao aumento da concentração de lactato 

sanguíneo, que neste caso específico é insignificante, pode reflectir redução da perfusão 

periférica e consequente hipóxia tecidular ou isquémia intestinal. 

Com base nos dados recolhidos foi possível considerar como diagnóstico presuntivo um 

processo obstrutivo simples de intestino grosso. O plano de reavaliação e acompanhamento 

diagnóstico consistiu apenas na monitorização da resposta do animal ao tratamento e na 

execução de palpações rectais periódicas.  

De acordo com o diagnóstico estabelecido implementou-se uma terapêutica médica, que 

consistiu na manutenção do animal em jejum de sólidos e na administração de fluidos por via 

entérica na dose de 4 a 6 litros /hora. A monitorização do paciente foi feita através de 

medições do Hct e CPT e de exames físicos a cada duas horas.  

O animal reagiu bem à terapêutica instituída. Cerca de seis horas após o início do tratamento 

defecou fezes líquidas/pastosas acompanhas pela libertação de gás. Cerca de vinte e quatro 

horas após a hospitalização repetiu-se a palpação rectal na qual se verificou o 

desaparecimento da ansa intestinal firme sentida inicialmente. Removeu-se a sonda 

nasogástrica e procedeu-se à reintrodução gradual da dieta com forragem e erva fresca. Às 

quarenta e oito horas o animal apresentava exames físicos normais, bastante apetite e 

defecava normalmente. Foi-lhe dada alta clínica com as seguintes recomendações: proceder a 

um aumento gradual da forragem na dieta e à reintrodução gradual do concentrado passados 

dez dias. 
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ii. Caso Clínico 2 

Foi remetido para o HCV da UAB no dia 15/12/08 com história de dor abdominal aguda, um 

equino de raça KWPN, com seis anos de idade, fêmea, de 550 Kg de peso vivo, que era 

utilizado na disciplina de saltos de obstáculos. O animal apresentava uma história de 

ulceração gastroduodenal e vive normalmente num padock exterior. O médico veterinário que 

remeteu o caso realizou uma palpação rectal e detectou uma impactação de intestino grosso 

com distensão visceral gasosa associada. Foi ainda registado que o animal apresentava 

anorexia e manifestava sinais de desconforto abdominal (e.g. olhar o flanco, raspar com o 

membro anterior no chão) apesar da frequência cardíaca estar normal, sendo de quarenta 

batimentos cardíacos por minuto (bpm). Antes da admissão no hospital foi administrada 

analgesia ao animal com flunixin meglumine na dose de 0,025 mg/Kg por via endovenosa. 

No exame físico o animal apresentava-se calmo, com sinais vitais normais e com movimentos 

intestinais de intensidade diminuída principalmente ao nível dos quadrantes abdominais 

ventrais. Exibia algum grau de distensão abdominal (Ilustração 3). Procedeu-se à entubação 

nasogástrica e obtiveram-se três litros de refluxo enterogástrico  não espontâneo translúcido e 

de coloração amarela. Na palpação rectal foi possível identificar na ampola rectal a presença 

de fezes lubrificadas, com forma normal e com uma textura arenosa. Palpou-se ainda uma 

impactação no cólon maior formada por material compressível à palpação, verificando-se 

também que o cólon menor estava repleto de fezes. Procedeu-se a um teste efectuado 

frequentemente quando existe a suspeita de impactações de areia, que consiste na mistura de 

água e fezes do animal dentro de uma luva de palpação rectal de modo a investigar a 

sedimentação da areia que possa existir misturada nas fezes. Este teste de sedimentação de 

areia foi positivo.   
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Ilustração 3: Pónei de raça falabella de 8 anos de idade apresentando distensão abdominal 

em consequência de timpanismo gasoso de intestino grosso. A, vista lateral. B, vista 

caudodorsal.   

A B 

 

Tendo em conta os dados recolhidos na palpação rectal e o teste de sedimentação positivo, o 

diagnóstico presuntivo foi de uma impactação de areia no cólon maior. Portanto procedeu-se à 

instituição do tratamento médico, à monitorização da resposta do animal a este mesmo 

tratamento e à repetição periódica da palpação rectal. 

O tratamento médico consistiu na instituição de um plano de fluidoterapia entérica (4 

litros/hora) em associação com passeios à mão de cinco minutos de duração, logo após a 

administração de fluidos. Além da fluidoterapia entérica, procedeu-se também à 

administração de fluidos por via endovenosa com Lactato de Ringer suplementado com 

cloreto de potássio (20 mEq/L) e borogluconato de cálcio a 20 % (20 mL/L), a uma 

velocidade de 120 mL/Kg/dia. Também se procedeu à instituição de analgesia do animal com 

flunixin meglumine na dose de 0,25 mg/Kg administrado por via endovenosa de oito em oito 

horas, ao longo de vinte e quatro horas. Relativamente à alimentação o animal foi submetido a 

jejum forçado. Após a instituição do tratamento inicial a monitorização clínica subsequente 

caracterizou-se pela presença de exames físicos normais e ausência de dor. No entanto o 

animal demonstrou intolerância à administração de fluidos por via entérica e por isso 

manteve-se apenas a fluidoterapia endovenosa. Relativamente à evolução clínica, esta foi 

favorável tendo o animal começado a defecar normalmente passadas cerca de oito horas de 

tratamento. Começou a apresentar vontade de comer apesar de manifestar periodicamente 

sinais de dor abdominal muito ligeira que se resolviam rapidamente com passeios à mão. 

Assim sendo reintroduziu-se gradualmente a alimentação com erva fresca e forragem. À 
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medida que se foi aumentando a quantidade de forragem disponibilizada, o animal foi 

perdendo novamente o apetite e acabou por apresentar um episódio de dor abdominal 

moderada (olhar o flanco, nervosismo). Perante este episódio procedeu-se imediatamente à 

entubação nasogástrica da animal não se tendo obtido refluxo enterogástrico . Seguidamente 

efectuou-se uma palpação rectal na qual se detectou a permanência da impactação sentida no 

exame inicial. Optou-se por voltar a submeter o animal a um período de jejum. Tendo em 

conta a história de ulceração gastroduodenal realizou-se também uma gastroscopia na qual 

não se observaram alterações.  

Tentou-se avaliar novamente a quantidade de areia presente nas fezes, através do teste de 

sedimentação, tendo-se detectado ainda uma quantidade de areia considerável. Nesta fase, e 

de modo a avaliar mais precisamente a gravidade desta acumulação de areia no interior do 

intestino, realizou-se um estudo radiográfico abdominal no qual se observou uma grande 

quantidade material radiopaco e com textura granular sedimentado no interior do cólon maior 

(Ilustração 4). Foram então administrados três litros de vaselina através da sonda nasogástrica 

e reiniciou-se a dieta com forragem, erva fresca e duzentos grama de farelo misturado com 

sessenta mililitro de óleo vegetal duas vezes ao dia. Adicionalmente iniciou-se um tratamento 

com um laxante natural Plantaben® (Madaus S.A., Barcelona, Espanha) administrando 

quarenta envelopes de cinco grama (140 g de casca de semente de Plantago ovata num cavalo 

de 500 Kg) de doze em doze horas, através de sonda nasogástrica. O Plantaben® é um 

composto de fibras vegetais que possuem uma grande capacidade de reter líquido aumentando 

assim o volume e diminuindo a consistência das fezes facilitando consequentemente a 

defecação. O seu princípio activo encontra-se na casca da semente de Plantago ovata, estas 

sementes são classificadas como sendo uma mucilagem devido à sua capacidade de se 

transformarem em gel na presença de água. Estas propriedades permitem a eliminação 

progressiva da areia integrada numa massa fecal mais volumosa mas igualmente pastosa. 

Além de tudo isto prescreveu-se também um programa de exercício controlado que consistiu 

em dez minutos de exercício a trote à guia, duas vezes por dia e logo após a administração de 

Plantaben® com o objectivo de estimular a mistura dos conteúdos intestinais. O animal 

respondeu bem a esta terapêutica e apesar de os testes de sedimentação continuarem a ser 

positivos verificou-se uma diminuição gradual da quantidade de areia no teste de 

sedimentação. Não se observaram mais episódios de dor abdominal. O animal recebeu alta 

clínica uma semana após o internamento no HCV com as seguintes recomendações: 

administração quarenta saquetas de Plantaben® misturadas com duzentos grama de farelo 
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duas vezes por dia. Em relação ao tempo de duração deste tratamento recomendou-se aos 

proprietários a monitorização da quantidade de areia presente nas fezes através do teste de 

sedimentação de modo a avaliar a progressão da eliminação natural de areia. Adicionalmente 

prescreveu-se uma dieta indicada para períodos de recuperação pós obstrução intestinal por 

impactação de areia: 

 

• Forragem diária: feno de boa qualidade ad libitum, 4 – 5 Kg feno de luzerna repartidos 

em três refeições por dia (1,5 Kg de manhã, 1,5 Kg a meio do dia e 1,5 Kg de noite). 

• Concentrado: 1,5 Kg de alimento composto, repartidos em duas refeições por dia. 

• Resíduos de moagem: 1,2 Kg de farelo de trigo, repartidos em duas ou três refeições 

por dia (400 a 600 g/refeição), misturado com o alimento composto. 

• Lípidos de origem vegetal: 300 mL de óleo de girassol ou milho, repartidos em duas 

refeições por dia (150 mL/refeição), misturados com o alimento composto. 

• Suplementos diários: disponibilização permanente de uma pedra de sal (NaCl). 

• Água limpa e fresca ad libitum. 

Observações: Foi programada uma reavaliação clínica quatro semanas após o início da dieta. 

 

Ilustração 4: Estudo radiográfico do caso clínico 2. Radiografia abdominal latero-lateral 

esquerda: observa-se material radiopaco com textura granular sedimentado ventralmente no 

cólon maior. 

 

 

 

 



 

 

106 

 

iii. Caso Clínico 3 

Foi remetido para a unidade equina do HCV da UAB no dia 11/11/08, um equino de raça 

Oldenburg, com sete anos de idade, macho castrado, de 500 Kg de peso vivo com história de 

episódio de abdómen agudo. O equino encontrava-se num centro hípico, alojado numa boxe. 

Raramente tinha acesso ao exterior e era trabalhado três vezes por semana. Apresentava 

história de aerofagia, bruxismo e alterações comportamentais de tipo compulsivo vulgarmente 

designadas por “birra de urso ”. O veterinário que remeteu o caso relatou que o animal 

apresentava anorexia, não defecava e que após a lavagem gástrica ficou mais calmo. Foi-lhe 

administrado por via endovenosa flunixin meglumine na dose 0,025 mg/Kg. No entanto, o 

episódio de dor abdominal recorreu pouco tempo depois destas intervenções médicas e o 

animal foi transportado para o HCV. 

No exame físico, o equino apresentava-se inquieto manifestando sinais de dor abdominal 

moderada. A frequência cardíaca estava bastante aumentada (88 bpm). A taquicardia nos 

casos de abdómen agudo deve-se muitas vezes a dor ou a compromisso cardiovascular. 

Apresentava mucosas pálidas e com halo gengival congestivo o que indica algum grau de 

vasoconstrição periférica devido a hipovolémia - desidratação e a activação do sistema 

nervoso simpático. Na auscultação abdominal verificou-se a ausência de motilidade intestinal 

nos quadrantes abdominais esquerdos e uma diminuição da mesma nos quadrantes 

abdominais do lado direito. Efectuou-se uma palpação rectal na qual imediatamente se 

sentiram vísceras extremamente distendidas com gás. No entanto foi possível identificar um 

deslocamento dorsal esquerdo do cólon maior com encarceração no ligamento nefroesplénico. 

Adicionalmente, procedeu-se à entubação nasogástrica do animal tendo-se recolhido oito 

litros de refluxo enterogástrico  espontâneo com conteúdo. Efectuou-se então uma lavagem 

gástrica com água morna. A produção de refluxo enterogástrico  indica uma 

diminuição/ausência de movimentos propulsivos do intestino delgado (em consequência de 

obstrução de intestino delgado ou de íleo primário ou secundário a uma alteração de intestino 

grosso) ou a existência de uma obstrução do esvaziamento gástrico.  

Realizou-se também uma ecografia abdominal observando-se um aumento da quantidade de 

fluido peritoneal livre e a presença de ansas de intestino delgado distendidas, mas com alguma 

motilidade visível (Ilustração 5). Realizou-se uma abdominocentése tendo-se recolhido fluido 

peritoneal. Este foi analisado de seguida verificando-se apenas um aumento da concentração 

de lactato com um valor de 4 mmol/L (valores de referência: 0,7 – 1,7 mmol/L). Este aumento 
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pode ser explicado pela hipóxia tecidular causada pela hipovolémia e/ou pela eventual presença de 

isquémia intestinal.  

 

Ilustração 5: Estudo ecográfico abdominal. A, Ecografia transversal do abdómen esquerdo, É 

visível o aumento da quantidade de líquido peritoneal livre (seta). B, Ecografia abdominal 

cranioventral onde se observam ansas intestinais seccionadas transversalmente aumentadas de 

volume e repletas de conteúdo com alguma ecogenecidade, apresentando uma parede 

hiperecóica e epessada.  

A 
B 

 

Através da palpação rectal foi possível estabelecer um diagnóstico presuntivo de 

deslocamento dorsal esquerdo de cólon maior com encarceração no ligamento nefroesplénico. 

No entanto, o facto de se palpar este deslocamento não significa que esta seja a única 

alteração presente responsável pela dor abdominal aguda. Os deslocamentos de cólon podem 

ocorrer concomitantemente com outras causas de SAA, como por exemplo os volvos e as 

impactações. As impactações são aliás umas das principais complicações destas alterações 

topográficas.  

Considerando o diagnóstico referido procedeu-se à monitorização da resposta do animal ao 

tratamento médico implementado e à realização de palpações rectais periódicas. Além disso 

realizou-se uma recolha de sangue para análises hematológicas e bioquímicas de modo a 

avaliar o estado metabólico do paciente. Ainda se efectuou uma gastroscopia por suspeita de 

SUGE (Síndrome de Ulceração Gastroduodenal Equino).  

Todos os parâmetros avaliados no hemograma e bioquímicas encontravam-se dentro dos 

valores de referência considerados normais, excepção feita à concentração de bilirrubina total 
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que se encontrava aumentada (8,79 mg/dL; valores de referência: 0.9 – 3 mg/dL). Este 

aumento pode ser interpretado como sendo resultado do aumento da concentração da 

bilirrubina indirecta, uma vez que a concentração de bilirrubina directa estava dentro dos 

valores normais (0,75 mg/dL; valores de referência: 0.2 – 0.8 mg/dL). Sendo assim, esta 

alteração pode ser justificada pelo simples facto do animal estar em jejum pois nesta situação 

há uma diminuição da captação de bilirrubina indirecta pelos hepatócitos e deficiente 

conjugação hepática da mesma. Na gastroscopia observou-se a presença de um processo 

crónico de SUGE, de grau 2/4, sendo possível observar pequenas úlceras multifocais na 

mucosa gástrica.  

A abordagem médica deste caso iniciou-se com uma monitorização intensiva do animal de 

modo a determinar a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Esta monitorização consistiu 

na realização de exames físicos a cada duas horas, avaliação do Htc e CPT a cada quatro 

horas e remoção de eventual refluxo enterogástrico  a cada duas horas. Inicialmente optou-se 

por instituir um tratamento médico direccionado para a resolução do deslocamento dorsal 

esquerdo de cólon maior. Sendo assim implementou-se um plano de fluidoterapia endovenosa 

(180 mL/Kg/dia) administrando uma solução de Lactato de Ringer suplementada com 

borogluconato de cálcio a 20 % (20 mL/L) e cloreto de potássio (20 mEq /L). Procedeu-se 

também à analgesia do animal com flunixin meglumine administrado por via endovenosa na 

dose de 0,25 mg/Kg de doze em doze horas. Além disto iniciaram-se passeios à mão a trote 

em subidas e descidas com alguma inclinação, realizados com uma frequência horária. O 

animal reagiu bem ao tratamento e passadas cerca de 24 horas após o início do tratamento 

apresentou exames físicos normais apesar de continuar deprimido. A motilidade intestinal foi 

aumentando progressivamente e o animal começou a defecar fezes pastosas após doze horas 

de internamento. Procedeu-se novamente à palpação rectal verificando-se a permanência do 

deslocamento de cólon, não se conseguindo determinar se continuava encarcerado no 

ligamento nefroesplénico, no entanto, tendo em conta a evolução clínica favorável, continuou-

se com a abordagem médica instituída.  

Quando a quantidade de refluxo enterogástrico  removido se reduziu a dois litros removeu-se 

a sonda nasogástrica. No dia seguinte entubou-se novamente o animal e iniciou-se um plano 

de fluidoterapia entérica (6 litros/hora) com soluções electrolíticas constituídas por água 

suplementada com 6 gramas de cloreto de sódio e 3 gramas de cloreto de potássio por cada 

litro de água. Simultaneamente reduziu-se a velocidade de administração dos fluidos por via 

endovenosa para 120 mL/Kg/dia. O animal esteve submetido a um plano de fluidoterapia 
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endovenosa e entérica durante vinte e quatro horas, após as quais foi interrompida a 

administração entérica de fluidos de modo a reintroduzir gradualmente a alimentação, 

inicialmente apenas com erva fresca e depois com feno. Nesta altura foi também reduzida a 

velocidade de administração da fluidoterapia endovenosa para 60 mL/Kg/dia, velocidade de 

administração que se manteve apenas durante mais vinte e quatro horas, uma vez que o 

animal pôde começar a colmatar as suas necessidades hidroelectrolíticas através da 

alimentação tornando-se desnecessária a administração de outros fluidos que não água livre. 

A evolução clínica do paciente foi muito favorável. Numa nova avaliação por palpação rectal 

não se sentiram alterações. A dieta foi bastante bem tolerada. Dadas as melhorias registadas, o 

animal teve alta clínica passados cinco dias de internamento com as seguintes recomendações: 

retomar gradualmente a alimentação habitual, reintroduzir gradualmente o concentrado 

passados catorze dias e recomendou-se ainda a administração de omeprazol por via oral na 

dose de 4 mg/Kg durante um mês para tratamento do SUGE e repetir a gastroscopia.  

 

iv. Caso Clínico 4 

Foi referido ao HCV da UAB no dia 29/11/08 com história de abdominal aguda, um equino 

de raça Oldenburg, com cinco anos de idade, macho castrado, de 550 Kg de peso vivo, 

utilizado na disciplina de saltos de obstáculos. O médico veterinário referente relatou que há 

um mês atrás o animal tinha apresentado outro episódio de dor abdominal aguda devido a um 

deslocamento dorsal esquerdo de cólon maior. Antes de ser remetido ao HCV, o animal 

manifestava sinais de dor abdominal grave (Ilustração 6), anorexia e uma frequência cardíaca 

de sessenta e oito bpm. No exame de palpação rectal, o veterinário referente identificou um 

deslocamento dorsal esquerdo de cólon maior tendo também recolhido através da entubação 

nasogástrica oito litros de refluxo enterogástrico  com bastante conteúdo alimentar (4 -5 Kg). 

Foi administrado um analgésico ao animal, flunixin meglumine por via endovenosa na dose 

de 0,025 mg/Kg, no entanto os seus efeitos foram mínimos no controlo da dor. Desta forma 

foi julgado necessário o envio do animal para a unidade de hospitalização do HCV. 
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Ilustração 6: Sinais Clínicos de Dor Abdominal Aguda; A, animal em decúbito lateral; B, 

depressão; C, raspar com o membro anterior no chão; D, olhar o flanco. 

A B 

C 

 

D 

 

No exame físico o animal estava muito inquieto manifestando sinais de dor abdominal muito 

intensa. Apresentava um grau de desidratação de 5 %, membranas mucosas pálidas, 

frequência cardíaca de cinquenta e dois bpm e frequência respiratória de vinte e seis ciclos 

pulmonares por minuto. O grau de desidratação de 5 % deve-se à produção de refluxo 

enterogástrico , ao sequestro de fluidos no interior do tracto gastrointestinal e em parte à 

anorexia. O aumento da frequência respiratória provavelmente será resultado da dor 

abdominal e/ou da presença de algum grau de alcalose respiratória que surge em resposta à 

acidose metabólica ou à compressão diafragmática exercida pelas vísceras distendidas com 

consequente taquipneia. 
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O animal exibia algum grau de distensão abdominal e a motilidade intestinal estava bastante 

diminuída. Na palpação rectal foi possível sentir o cólon muito distendido com gás e por isso 

a existência de uma grande tensão no interior da cavidade abdominal. As alterações sentidas 

na palpação rectal, juntamente com as manifestações de dor abdominal grave, são 

características de uma obstrução intestinal estrangulante, provavelmente de intestino grosso, 

uma vez que não se palparam ansas de intestino delgado naquele momento.  

Foram recolhidos por entubação nasogástrica seis litros de refluxo com bastante conteúdo 

alimentar tendo-se procedido a uma lavagem gástrica com água morna. Nesta abordagem 

inicial efectuou-se também uma ecografia abdominal na qual se observou um aumento da 

quantidade de fluido peritoneal livre e o intestino grosso muito distendido com gás. Em 

seguida realizou-se uma abdominocentese. O fluido peritoneal obtido foi analisado 

verificando-se que a concentração de proteínas deste fluido estava aumentada. Este aumento é 

indicador de inflamação e ocorre como consequência de um processo de transudação devido a 

congestão vascular e aumento da permeabilidade endotelial. 

Considerando os sinais clínicos, os diagnósticos diferenciais referidos e o facto de a dor não 

responder à administração de analgésicos, o diagnóstico mais provável desta situação é uma 

obstrução intestinal estrangulante (e.g. volvo de cólon maior, encarceração intestinal), 

provavelmente de intestino grosso.  

O plano de diagnóstico consistiu na realização de um hemograma e bioquímicas sanguíneas 

de modo a avaliar mais precisamente o estado metabólico do animal e numa subsequente 

monitorização intensiva e contínua da respectiva evolução clínica. Este tipo de quadro clínico 

apresentava fortes indicadores da necessidade de uma intervenção cirúrgica. 

O hemograma não apresentava alterações. Relativamente à análise das bioquímicas 

sanguíneas, em particular do ionograma, verificou-se a diminuição das concentrações séricas 

de sódio, potássio, cloro e cálcio ionizado. Estes desequilíbrios electrolíticos podem ser 

justificados pelo sequestro de fluido e electrólitos no lúmen do tracto gastrointestinal 

incluindo a perda através de refluxo enterogástrico . Havia também um aumento do pH e da 

concentração sérica de bicarbonato indicando a presença de algum grau de alcalose 

metabólica, possivelmente em resultado da perda de iões hidrogénio e cloro pelo refluxo 

enterogástrico .  

O grau de dor observado implicou uma monitorização contínua e intensiva da evolução 

clínica do animal incluindo exames físicos a cada hora, remoção de refluxo enterogástrico  a 

cada duas horas e passeios à mão também a cada hora. Ao mesmo tempo foi implementado 
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um plano de fluidoterapia endovenosa com Lactato de Ringer suplementado com 

borogluconato de cálcio a 20 % (10 mL/L) e administrado a uma velocidade de 120 

mL/Kg/dia.  

Cerca de seis horas após a admissão no HCV o animal apresentou um episódio muito intenso 

de dor abdominal aguda que não respondia à administração de doses crescentes de analgésicos 

sistémicos (xilazina/detomidina e butorfanol). Perante esta situação foi decidido avançar para 

o tratamento cirúrgico procedendo-se de imediato a uma laparotomia exploratória. Foi 

identificada uma situação de volvo de cólon maior de 360°. Cuja mucosa se apresentava já 

bastante congestionada. No entanto, após a resolução do volvo, a mucosa acabou por 

recuperar o seu aspecto normal.  

Posteriormente à cirurgia o animal foi mantido com fluidoterapia endovenosa com Lactato de 

Ringer suplementado com borogluconato de cálcio 20 % (20 mL/L) e cloreto de potássio (20 

mEq/L) que foi administrado a uma velocidade de 60 mL/Kg/dia. A terapêutica anti-

inflamatória e antiendotóxica consistiu na administração por via endovenosa de DMSO na 

dose de 0,2 g/Kg diluídos num litro de Lactato de Ringer de doze em doze horas durante dois 

dias, de flunixin meglumine na dose de 0,25 mg/Kg de oito em oito horas e de fenilbutazona 

na dose de 2,2. mg/Kg de doze em doze horas, ambas durante três dias. Procedeu-se também à 

instauração de antibioterapia sistémica de largo espectro com 22 000 U.I./Kg de penicilina 

sódica administrada por via endovenosa de seis em seis horas, durante três dias. Além disto 

administrou-se também 22 000 U.I de heparina fragmentada por via subcutânea de doze em 

doze horas durante dois dias, tendo por base alguns estudos em modelos de cavalos com 

isquémia intestinal, nos quais a administração de heparina demonstrou ser eficaz na redução 

da formação de aderências intra-abdominais pós-cirúrgicas, através da prevenção da 

conversão de fibrinogénio em fibrina.  

Adicionalmente o animal foi submetido a jejum durante cerca de 24 horas, período após o 

qual se reintroduziu gradualmente a alimentação com forragem e erva fresca. A monitorização 

do animal consistiu na realização de exames físicos cada duas horas e na avaliação do Htc e 

CPT a cada 6 horas. A evolução clínica foi excelente, tendo a introdução da alimentação sido 

muito bem tolerada. O animal recebeu alta clínica três dias após a cirurgia, tendo sido 

recomendada a introdução gradual de concentrado na dieta passados catorze dias.  
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IV. COCLUSÃO 

 

Além do espaço intracelular e do espaço extracelular, o TGI dos equinos pode ser considerado 

como o terceiro espaço corporal independente que representa cerca de 90 % do fluido do 

espaço transcelular. Para além da importância do TGI em termos de quantidade de água 

armazenada, a mucosa gastrointestinal funciona como uma barreira osmótica permeável à 

água e electrólitos capaz de corresponder às necessidades do FEC e do FIC. Devido a estas 

características podemos considerar o TGI do equino como um depósito de água e electrólitos 

ao qual o animal poderá recorrer sempre que necessite. Quando a integridade da barreira 

gastrointestinal está comprometida ou existem outros problemas com origem no TGI que 

podem ter reflexos sistémicos, podem ocorrer alterações na homeostase de fluidos traduzidas 

clinicamente por hipovolémia e desidratação. Desta forma, a reposição de fluidos e 

electrólitos através da implementação de um plano de fluidoterapia é fundamental no 

tratamento de afecções do TGI.  

As alterações electrolíticas mais frequentemente encontradas em cavalos com SAA são 

reportadas como sendo a hipocalcémia e a hipocaliémia . O ião magnésio tem também vindo a 

receber cada vez mais importância uma vez que a hipomagnesiémia tem sido identificada em 

animais com casos de SAA que implicam uma resolução cirúrgica. Em relação aos 

desequilíbrios ácido-base mais frequentemente observados nestes animais podemos 

considerar a acidose metabólica como a alteração mais frequentemente encontrada nestas 

situações.  

Os objectivos fundamentais da instituição de um plano de fluidoterapia são aumentar a 

perfusão tecidular, repor o défice de fluido perdidos, colmatar as necessidades diárias de 

fluidos e electrólitos, substituir as perdas hidroelectrolíticas anormais (e.g. refluxo 

enterogástrico ) e, em situações seleccionadas, induzir um estado de sobrehidratação. A 

elaboração de um plano de fluidoterapia para um cavalo com doença gastrointestinal deve ser 

encarada como uma situação dinâmica que necessita de ser continuamente ajustada ao longo 

do processo de resolução da patologia em curso. 

A escolha da via de administração depende da natureza, duração e severidade da situação 

clínica que o animal apresenta e do custo económico que esta possa implicar. A via 

endovenosa é a mais frequentemente utilizada. Esta via de administração proporciona a 

dispersão rápida de água e electrólitos e permite uma dosagem precisa da quantidade de 

fluidos a administrar. A via endovenosa está indicada em situações clínicas mais graves nas 
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quais ocorreu uma perda de um grande volume de fluidos, e principalmente em casos em que 

essa perda ocorreu de forma aguda.  

No entanto, a administração de água ou soluções electrolíticas isotónicas por via oral através 

de uma sonda nasogástrica é um método de fluidoterapia económico e fisiológico. Apesar 

disto, a via entérica não deve ser eleita em animais que apresentem disfunção gastrointestinal 

associada a produção de refluxo enterogástrico  pois a eficácia da fluidoterapia entérica requer 

a funcionalidade normal dos mecanismos de absorção e de secreção intestinal bem como do 

regular trânsito gastrointestinal. Também não deve ser considerada como via de eleição em 

casos agudos de perda de fluido, em que as perdas são muito volumosas, uma vez que a 

dispersão e a utilização dos fluidos e electrólitos administrados por via entérica não é 

suficientemente rápida para repor eficazmente a volémia. Sendo assim, as principais 

indicações para a utilização da via entérica na instituição de um plano de fluidoterapia 

incluem situações de anorexia, de disfagia, de diarreia e de impactações de intestino grosso, 

podendo ainda ser utilizada como um complemento à fluidoterapia endovenosa. Têm também 

surgido cada vez mais evidências que nos casos de impactações de cólon maior a 

administração de fluidos por via entérica proporciona uma hidratação substancialmente 

melhor dos conteúdos do cólon quando comparada com a sobrehidratação induzida pela 

fluidoterapia endovenosa. É ainda interessante observar que alguns trabalhos, como os de 

Lopes et al. (2002), defendem que em casos de impactações não complicadas faz mais sentido 

fisiológico promover a hidratação da ingesta através de um método que induza menos efeitos 

na circulação sistémica: a fluidoterapia entérica. 

Apesar destes factos, a investigação dos efeitos da administração de fluidos por via entérica 

ou por via endovenosa na resolução das impactações de cólon maior deve ser mais 

aprofundada através de sucessivos estudos. Antes de a fluidoterapia entérica poder ser 

genericamente recomendada são necessários mais estudos científicos que possam contribuir 

para a obtenção de mais e melhor informação sobre a composição ideal, tonicidade, 

temperatura e volume dos fluidos a administrar por esta via.  
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VI. AEXOS 

Anexo 1: Composição Electrolítica do FIC e do FEC e valores de referência do perfil 

bioquímico do equino. 

 

Composição electrolítica do fluido intracelular (FIC) e do fluido extracelular (FEC) 

(Adaptado de Seahorn & Seahorn, 2003). 

Ião FIC (mEq/L) FEC (mEq/L) 

Sódio (Na+) 15 140 

Cloro (Cl-) 1 100 

Potássio (K+) 156 3 

Bicarbonato (HCO3
-) 10 25 

Cálcio (Ca++) 2 10 

Magnésio (Mg++) 27 2 

 

Valores de referência de parâmetros do perfil bioquímico no equino (Adaptado de Seahorn & 

Seahorn, 2003). 

Parâmetro Valor nomal 

Sódio 133-140 mmol/L 

Cloro  97-105 mmol/L 

Potássio 2,5-5,0 mmol/L 

Cálcio total 11,6-13,2 mmol/L 

Cálcio ionizado 1,2-1,5 mmol/L (4,81-6,02 mg/dL) 

BUN (“Blood Urea Nitrogen”) 11-26 mg/dL 

Creatinina 0,8-1,8 mg/dL 

Glucose 76-119 mg/dL 

pH 7.35 – 7.45 

tCO2 (dióxido de carbono total) 25-32 mEq/L 

Bicarbonato 20-28 mmol/L 

Excesso de base -4 - +4 mEq/L 

Osmolaridade   270-300 mOsm/L 
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Anexo 2: Soluções electrolíticas para administração por via entérica 

 

Fluidoterapia entérica para um cavalo de 500 Kg. (● Valores obtidos a partir de cavalos com 

os problemas enumerados na tabela; NaCl, cloreto de sódio; KCl, cloreto de potássio; 

NaHCO3, bicarbonato de sódio; K+, potássio; Na+, sódio; HCO3
-, bicarbonato) (Adaptado de 

Zimmel, 2003).  

 

 Impactações Anorexia Diarreia 

Desidratação (%)● 5 6 7 

Défice de água (L) 25 30 35 

Défice de a+ (mEq)● 

 

1000 1000 2000 

Défice de K+ (mEq)● 800 2100 800 

Défice de HCO3- (mEq)●   1000 

 

Ingredientes 

 

Fluidoterapia de Rehidratação 

Fluidoterapia 

de 

Manutenção 

Água (L) 7 7 7 8 

NaCl (colher das de sopa) 3,6 1 1,8 2,6 

KCl (colher das de sopa) 3,8 5 1,9 1,8 

NaHCO3 (colher das de 

sopa) 

 1,3 2,6  

Osmolaridade  

(mOsm/L) 

523 453 397 372 

a+ total (mEq) 1020 510 986 748 

K +total (mEq) 804 1072 402 375 

HCO3
- total (mEq)  238 476  
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Anexo 3: Planos de Fluidoterapia em casos de SAA. 

 

Tabela 1: Plano de fluidoterapia endovenosa e entérica para casos de impactações de 

intestino grosso; LR, lactato de ringer; KCl, cloreto de potássio; NaCl, cloreto de sódio; 

(Adaptado de Monreal, 1996) 

 

Fluidoterapia Endovenosa Fluidoterapia Entérica 

Administração de 3 – 5 L/h de LR de 

forma continuada até se verificar a 

recuperação da motilidade intestinal 

ou 

Administração de 20 litros de LR a uma 

velocidade de 3 – 5 L/h e repetir a 

administração se necessário 

 

 

 

4 -8 Litros de água ou soluções 

electrolíticas 

(6 gramas de NaCl + 3 gramas de KCl por 

litro de água) 

2-4 Vezes ao dia 

Via sonda nasogástrica 

Recomenda-se a suplementação do LR 

com potássio 20 mEq/L e cálcio 10-25 

mEq/L 

 

 

Tabela 2: Plano de fluidoterapia em casos de obstruções intestinais não estrangulantes 

(Adaptado de Monreal, 1996). 

Fluidoterapia Endovenosa 

Fase de Rehidratação: 5 – 10 L/hora de Lactato de Ringer até compensar a alteração 

hidroelectrolítica do animal 

Estas soluções podem ser compensadas com potássio e cálcio se o animal apresentar 

anorexia ou estiver submetido a jejum há mais de 48 horas 
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Tabela 3: Plano de fluidoterapia endovenosa para casos de obstruções estrangulantes 

(Adaptado de Monreal, 1996). 

Fluidoterapia Endovenosa 

Lactato de Ringer a uma velocidade de 10-20 L/h até se verificar uma melhoria clínica 

e pode suplementar-se um dos sacos de fluidos com 10 mEq/L de potássio e 5 mEq/L 

de cálcio; 

Podem administrar-se simultaneamente 2 litros de solução salina hipertónica; 

Em casos seleccionados pode administrar-se 4-6 litros de plasma (restabelecimento rápido e 

relativamente prolongado da expansão do volume plasmático) 

 

Acidose metabólica: em casos em que se calculou o défice de bicarbonato recomenda-

se repor rapidamente (30 a 60 minutos) metade desse défice e a posterior 

administração lenta da quantidade restante.  

Excepcionalmente, nos casos em que não se calculou este défice, pode administrar-se  

1 litro de bicarbonato de sódio a 5 % durante 30 minutos; 

 

 

 

Tabela 4: Plano de fluidoterapia entérica em casos de diarreia moderada (Adaptado de 

Monreal, 1996). 

Fluidoterapia Entérica 

Soluções electrolíticas hipo/isotónicas disponíveis para ingestão voluntária ou 

administradas por sonda nasogástrica (administração de 15 – 20 litros) 

 

Fórmula de uma solução electrolítica isotónica recomendada: 3 gramas de cloreto de 

sódio + 3 g de cloreto de potássio + 3 gramas de bicarbonato de sódio por litro de água 

Existem fórmulas electrolíticas comerciais contendo glucose e glicina, as quais 

favorecem a absorção intestinal de sódio e de água 
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Tabela 5: Plano de fluidoterapia endovenosa para casos de diarreia aguda; LR, lactato de 

ringer; (Adaptado de Monreal, 1996). 

 

Objectivo da Fluidoterapia Plano de Fluidoterapia 

 

Urgência  

Nos casos de hipotensão grave a 

velocidade de administração do LR deve 

ser de 10 – 20 L/h até ao restabelecimento 

da volémia, adicionalmente pode 

administrar-se 2 litros de soro salino 

hipertónico ao longo de 15 minutos 

(hiponatrémia) 

Rehidratação Rehidratar o animal com 5 – 10 l/h de LR 

 

 

 

Manutenção 

A velocidade de administração deve ser de 

acordo com o volume hídrico perdido pela 

diarreia e geralmente é de 3 – 5 L/h. 

Recomenda-se a suplementação do LR 

com 20-30 mEq/L de potássio e a 

suplementação de cálcio deve se de 12 -24 

mEq/L (principalmente se a hipocalcémia 

for confirmada laboratorialmente) 

Acidose metabólica 1 – 2 litros de solução de bicarbonato de 

sódio a 5 % administrados lentamente, 

mesmo em casos em que o défice de 

bicarbonato não foi calculado (no entanto 

recomenda-se o cálculo preciso deste 

défice sempre que possível) 

Hipoproteinémia grave 4 – 6 litros de plasma, no entanto existe o 

risco desta administração resultar na 

formação de edema, devido ao aumento da 

permeabilidade vascular 
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Tabela 6: Plano de fluidoterapia para casos associados com produção de refluxo 

enterogástrico ; LR, lactato de ringer; NaCl 0,9 %, solução salina isotónica (Adaptado de 

Monreal, 1996). 

 

Objectivo da Fluidoterapia Plano de Fluidoterapia 

 

Urgência  

Se a hipotensão é grave a velocidade de 

administração do LR ou NaCl 0,9 % deve ser 

de 10 – 20 L/h até se recuperar a volémia, 

adicionalmente pode administrar-se 2 litros de 

soro salino hipertónico 

Rehidratação Restabelecer o estado de hidratação com 5 – 

10 L/h de NaCl 0,9 % ou LR 

 

 

 

Manutenção 

A velocidade de administração deve ser de 

acordo com o volume de refluxo 

enterogástrico  produzido e geralmente é de 2 

– 5 L/h 

Recomenda-se a suplementação do LR com 20 

mEq/L de potássio e pequenas quantidades de 

cálcio (5 mEq/L) juntamente com cerca de 10 

L/dia de Dextrose a 5 %  

Nos casos em que a hipocalcémia é 

confirmada a suplementação de cálcio deve se 

de 12 -24 mEq/L 

Hipoproteinémia grave (edema 

periférico) 

4 – 6 litros de plasma e diminuição da 

velocidade de administração dos fluidos 

cristalóides 

 

 

utrição Parentérica 

As necessidades diárias completas de um 

cavalo adulto nestes casos costumam ser de 4 

litros de solução glucosada a 50 %, 5 litros de 

solução de aminoácidos a 10 % e 6 litros de 

solução de lípidos a 10 %  

Estas soluções devem administrar-se 

lentamente ao longo de 24h 
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Tabela 7: Plano de fluidoterapia para casos de endotoxémia; LR, lactato de ringer; (Adaptado 

de Monreal, 1996). 

Fase da Fluidoterapia Plano de Fluidoterapia 

 

 

 

Urgência  

5 – 10 L/hora de Lactato de Ringer até se 

verificar a melhoria da hipotensão (dose-

efeito) 

Casos Graves: 10 – 20 L/hora, cateterização 

das duas jugulares, simultaneamente podem 

administrar-se 2 litros de solução salina 

hipertónica administrados rapidamente (15 

minutos) ou em alternativa 4 – 5 litros de 

plasma  

 

Manutenção 

Depende da gravidade do processo, 

geralmente utiliza-se uma solução de Lactato 

de Ringer a uma velocidade de administração 

de 2 – 4 L/ hora 
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Anexo 6: Composição do fluido intracelular, intersticial e do plasma sanguíneo (Adaptado de 

Collatos & Morris, 1992) 

 

 


