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Resumo 
 

Retenção placentária na égua 

 

A retenção placentária na égua pode ser definida como a falha na expulsão de parte ou da 

totalidade dos anexos fetais, até três horas após o parto. A sua incidência situa-se entre os 2 e 

os 10% dos partos em cavalos de sela, contudo, considera-se que são as raças de tiro que estão 

mais predispostas. Vários factores podem influenciar esta incidência, de entre os quais se 

destaca a ocorrência de distócia, a idade da égua e a ocorrência de retenções placentárias 

anteriores. O mecanismo através do qual ocorre a retenção ainda não é claro. Contudo, uma 

debilidade na contractilidade uterina parece ser norma nestes casos. Outra hipótese aponta 

antes para uma deficiência na quebra das ligações de colagénio entre o alantocórion e o 

endométrio. A retenção placentária é em regra facilmente detectada mas pode passar 

despercebida até surgirem outras complicações, se a placenta retida não estiver exteriorizada. 

As sequelas observadas mais frequentemente são a metrite, a endotoxémia e a laminite. Os 

objectivos do tratamento da retenção são prevenir as sequelas e simultaneamente evitar perdas 

de eficiência reprodutiva da égua. Apesar de não ser aconselhada a beneficiação no “cio do 

poldro” de éguas que tiveram retenção placentária, se estas forem prontamente assistidas e 

tratadas a taxa de nascimentos conseguida é semelhante à de éguas sem retenção placentária.  

Este trabalho integra ainda a apresentação de três casos de retenção placentária em éguas 

Lusitanas, num universo de 104 partos. Às três éguas foi administrada ocitocina, antibiótico, 

anti-inflamatório não esteróide e foi feita a remoção manual da placenta, tendo-se observado 

metrite e acumulação de fluidos posteriormente em todos os casos. Não se observou laminite. 

As três éguas foram tratadas a intervalos de tempo diferentes, relativamente à hora do parto, o 

que pode ter tido influência nos resultados obtidos nesta época reprodutiva. Num dos casos 

não foi possível obter uma gestação durante a época reprodutiva em que ocorreu a retenção. 

Este documento pretende servir como um contributo para o correcto maneio da retenção 

placentária. 

 

Palavras Chave: égua, retenção placentária, placenta, secundinas, membranas fetais, 

incidência, etiologia, tratamento.  
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Abstract 
 

Retained fetal membranes in the mare 

 

In the mare the retained placenta may be defined as the failure to deliver the fetal membranes 

during the first three hours post-partum. The incidence of retained fetal membranes (RFM) 

varies from 2 to 10% of foalings. Various factors may influence this incidence as the 

occurrence of dystocia, the age of the mare and the existence of previous episodes of retained 

placenta. The mechanism by which it occurs is not clear yet, however inadequate uterine 

contractility seems to be a pattern in the retained placenta. Another explanation for this, points 

out towards a deficiency in breaking the collagen links between the chorioallantois and the 

endometrium. Retained placenta is usually easily detected, but it may pass unseen until 

secondary problems appear, if the membranes are not exposed trough the vulvar lips of the 

mare. The sequelae observed more often are metritis, endotoxemia and laminitis. The 

objectives of the treatments are to prevent sequelae and avoid the loss of reproductive 

efficiency of the mare. Using the foal heat in mares that had retained placenta is not advisable. 

However, the foaling rate of these mares is similar to the foaling rate of mares which did not 

have retained placenta, when the problem is detected and treated earlier.  

Moreover, in this work three cases of retained placenta, out of 104 foalings, in Lusitanien 

mares are presented. All the mares received oxytocin, antibiotics, non-steroidal anti-

inflammatory and manual removal of the placenta as treatment for the retained placenta, and 

all developed metritis and fluid accumulation later in the breeding season. Laminitis was not 

observed. The treatments of the three mares started at different periods after parturition, what 

may have caused the different results at the end of the breeding season. 

The main goal of this document is to make a contribution for the correct management of the 

retained placenta in the mare. 

 

Keywords: mare, retained fetal membranes, RFM, placenta, incidence, aethiology, treatment. 
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Nota Prévia 
 

Este trabalho foi efectuado com base em dados e informações recolhidas ao longo do estágio 

curricular, que decorreu durante um período de seis meses, entre 5 de Novembro de 2007 e 2 

de Maio de 2008. O estágio foi realizado maioritariamente na Coudelaria Alter Real (CAR), 

tendo sido realizadas visitas pontuais ao Mouchão do Esfola Vacas e à Estação Zootécnica 

Nacional (EZN), dois locais onde se encontra parte do efectivo da Coudelaria Nacional (CN). 

No Mouchão do Esfola Vacas são mantidas as éguas, poldras e os poldros de desmama da 

CN, permanecendo na EZN alguns cavalos da CN no âmbito da cooperação entre o extinto 

Serviço Nacional Coudélico (SNC) e do curso de Equinicultura aí leccionado. Tanto a 

Coudelaria Alter Real como a Coudelaria Nacional são actualmente constituintes da Fundação 

Alter Real (FAR), sedeada nas instalações da Coudelaria Alter Real. A orientação do estágio 

esteve a cargo do Dr. Mário Barbosa.  

Nesta coudelaria funciona, durante a época de reprodução, um centro de reprodução equina 

onde são acompanhadas as éguas da Coudelaria de Alter Real e da Coudelaria Nacional. A 

eguada da Coudelaria de Alter Real é constituída por 76 éguas Lusitanas, sendo a eguada da 

Coudelaria Nacional constituída por 37 éguas Lusitanas, 14 éguas Árabes e 24 éguas Sorraia. 

Este centro de reprodução também permite aos proprietários de éguas particulares, usufruírem 

dos serviços de reprodução prestados no centro de reprodução, nomeadamente o controlo 

reprodutivo e inseminação artificial das suas éguas com sémen fresco recolhido dos garanhões 

do Depósito de Garanhões. O Depósito de Garanhões é um núcleo de Garanhões Anglo-

Árabes, Árabes, Lusitanos, Sela Francês e Sorraias, pertencentes à CN e à CAR considerados 

capazes de contribuir para o melhoramento genético do efectivo cavalar nacional. Além de 

permitirem manter e melhorar o património genético de ambas as coudelarias, os garanhões 

do depósito existem para permitir aos criadores particulares beneficiar as suas éguas com 

garanhões pontuados, a custos bastante acessivéis. O centro de reprodução é constituído por 

uma sala de observação ginecológica, uma sala para as recolhas de sémen, 31 boxes, um 

laboratório para a análise da qualidade do sémen e preparação das inseminações. Na 

coudelaria de Alter está também localizada uma unidade clínica de equinos. Esta unidade é 

constituída por uma sala de observação, equipada com aparelhos de ecografia e de 

endoscopia, uma sala de radiologia para grandes animais, uma sala de cirurgia, uma sala para 

a indução anestésica e outra para a recuperação pós-operatória, 5 boxes para cavalos 

internados, gabinetes, salas para aulas e aposentos para estagiários. Interessa destacar também 

a presença da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão nas instalações 

da coudelaria, a qual fornece formação técnica nas áreas da equinicultura e cinegética. Nesta 
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escola estão instalados cerca de 60 equinos utilizados na formação dos alunos, que, em caso 

de necessidade, são assistidos pelos veterinários da unidade clínica.   

Este estágio permitiu adquirir conhecimentos nas áreas de clínica, reprodução e produção 

equina. A aquisição de conhecimentos na área da reprodução foi feita acompanhando e 

participando activamente no trabalho do centro de reprodução. O trabalho aqui realizado 

consistiu na avaliação das diferentes fases do ciclo reprodutivo das éguas, na recolha e 

avaliação da qualidade de sémen de garanhões particulares e do Depósito de Garanhões, na 

preparação de sémen refrigerado e execução de inseminações artificiais, no auxílio das 

beneficiações naturais, assim como na prestação de cuidados primários a neonatos. Além 

disso foi possível auxiliar o projecto de transferência de embriões de equinos que decorre 

nesta unidade, tanto na preparação do material utilizado, como na execução das recolhas e 

transferências de embriões. Durante o tempo de estágio foram observadas no posto hípico 

cerca de 168 éguas, correspondendo a cerca de 1176 exames ginecológicos. Ao longo deste 

período foram feitas 361 inseminações (34 naturais e 327 artificiais) e cerca de 135 

diagnósticos de gestação positivos (gráfico 1). A reprodução da eguada Sorraia foi conseguida 

com o garanhão solto na pastagem juntamente com as éguas.  

 

Gráfico 1- Frequência de actividades realizadas no estágio na área de reprodução de equinos. 

 

Os conhecimentos adquiridos na área de clínica de equinos foram obtidos especialmente na 

unidade clínica, mas também no centro de reprodução. Das actividades desenvolvidas neste 

âmbito podem-se destacar a execução de exames de estado geral, exames em acto de compra, 

auxílio à execução de ecografias do sistema músculo-esquelético, auxílio na execução de 

radiografias e endoscopias, acompanhamento de tratamentos dentários, assistência a casos de 

dermatologia, oftalmologia e de doença do foro respiratório (gráfico 2). 
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Gráfico 2- Frequência de actividades realizadas no estágio  na área de clínica de equinos. 
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 Ao longo deste período de estágio foi ainda possível seguir diariamente casos de animais 

internados nesta unidade e realizar alguns tratamentos diários. Deve ser salientada a 

possibilidade de assistir e auxiliar na preparação e execução de cirurgias que decorreram na 

unidade clínica durante o período do estágio, das quais se destacam castrações (12), tanto com 

o cavalo em estação como com o cavalo em decúbito lateral, a remoção de um tumor da 

parede abdominal caudal, a redução de duas hérnias abdominais a duas poldras e redução de 

uma fístula recto-vaginal numa égua. Relativamente à aquisição de conhecimentos sobre 

produção equina não pode ser especificado um local único dentro da coudelaria onde esta 

tenha sido preponderante, devendo antes ser referida a possibilidade única de lidar 

constantemente com diversos cavalos e conviver com as mais variadas pessoas ligadas à sua 

produção e utilização, com as quais foi possível uma aprendizagem constante.  

Durante a permanência na CAR foi ainda possível participar na desparasitação, identificação e 

na marcação a fogo dos poldros das piaras nascidas em 2007 na CAR e no Mouchão do Esfola 

Vacas, assistir ao maneio de uma raça equina em vias de extinção, a Prezwalski, auxiliar na 

colheita de dados para estudos científicos, nomeadamente os estudos realizados pela 

engenheira Maria João Fradinho sobre os padrões de crescimento e desenvolvimento no 

poldro Lusitano e assistir às “Jornadas técnicas sobre produção equina”. Durante o estágio foi 

possível observar, a título particular, o concurso de modelo e andamentos dos poldros 

Lusitanos de três anos na feira nacional do cavalo da Golegã e assistir a provas hípicas de 

ensino e saltos de obstáculos da Rota do Sol, em Vejer de la Frontera. Resta salientar a 

participação activa na organização e realização do leilão da CAR realizado a 25 de Abril, no 

qual é tradicionalmente leiloada parte da produção equina da Coudelaria Alter Real. 

A experiência adquirida durante o estágio foi essencial para a produção deste documento. 
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1 Introdução  
 

Na sociedade de hoje, o cavalo desempenha vários papéis, dos quais destacamos o de animal 

de recreio e o de espécie pecuária. Numa coudelaria, o objectivo principal do seu gestor bem 

como do médico veterinário responsável deve ser o de obter o maior número possível de 

poldros vivos e saudáveis em cada época reprodutiva. Para ser alcançado tal objectivo, as 

éguas, peça fundamental no processo, têm de ser monitorizadas de forma a reduzir ao mínimo 

as complicações durante a cobrição, a gestação e o parto. Com efeito, os problemas ocorrem, 

devendo o médico veterinário de equinos estar sempre preparado para intervir. Um problema 

que pode afectar as éguas após o parto é a retenção placentária. A retenção placentária pode 

ser definida como a falha na expulsão de parte ou da totalidade da membrana alantocoriónica, 

com ou sem a membrana amniótica, num intervalo de tempo após o parto, que poderá variar 

entre os 30 minutos, podendo atingir as 6 a 12 horas, segundo diferentes autores (Wright, 

1943; White, 1980; Roberts, 1986). A incidência da retenção placentária nas éguas em 

Portugal não está definida. Um estudo realizado em éguas de sela aponta para incidências na 

ordem dos 10,6% (Provencher, Threlfall, Murdick & Wearly, 1988). O problema é apontado 

geralmente como sendo mais frequente em éguas de raças pesadas (Sevinga, Barkema, Stryhn 

& Hesselink, 2004). As complicações mais frequentemente associadas à retenção placentária 

são a metrite, a endotoxémia, a laminite e inclusivamente a morte (Vandeplassche, 

Spincemaille & Bouters, 1971). Todavia considera-se que, se o maneio da situação for 

adequado, estas complicações podem ser evitadas (Threlfall, Provencher & Carleton, 1987; 

Sevinga, Hesselink & Barkema, 2002). 

Com este documento pretende-se compilar informações de vários estudos e opiniões 

existentes acerca da retenção placentária e dos fenómenos a ela associados. Nesse sentido, 

além do tema da retenção placentária propriamente dito, será feita uma breve abordagem aos 

temas do parto e da placenta. No que respeita à retenção placentária, o objectivo será expor 

algumas perspectivas sobre as suas causas, sequelas e tratamentos possíveis compilando um 

conjunto de informações que permita compreender o fenómeno de modo a geri-lo da melhor 

forma. Isto significa, conseguir ultrapassar o problema com o mínimo de efeitos negativos 

para a saúde da égua e, na óptica do produtor continuar a poder retirar o máximo proveito da 

sua capacidade reprodutiva. Os casos clínicos descritos permitem também perceber melhor o 

fenómeno da retenção placentária e concretizar na prática as diferentes abordagens 

terapêuticas possíveis. 
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Revisão Bibliográfica 

2 O Parto 
 

O parto é o fenómeno que põe fim à gestação mediante a saída do poldro e das membranas 

fetais do útero materno. A duração da gestação na égua varia entre os 330 e os 345 dias, 

podendo ser ainda considerados valores mais extremos como 310 a 370 dias (Allen, 1994). 

O nascimento de um poldro saudável e viável depende da coordenação dos eventos hormonais 

que regulam a maturação fetal e a preparação da égua para parir. Quando estes eventos não 

ocorrem em concertação há um risco elevado de mortalidade neonatal e por vezes de morte 

materna. As hormonas envolvidas no parto são várias, sendo o processo atribuído a uma 

cadeia de alterações hormonais ordenadas. Esta cascata inicia-se no feto e transmite-se à égua 

de modo a que esta regule a fase final do parto (Ousey, 2004). Pensa-se que o início desta 

cadeia ocorre a cargo do “eixo hipotálamo-hipófise-adrenal” fetal (Challis, Matthews, Gibb & 

Lye, 2000), o qual tem uma forte influência na indução da maturação dos seus sistemas de 

órgãos, preparando-os para a vida fora do útero materno (Liggins, 1994; Fowden 1995). Na 

égua ocorrem várias alterações hormonais que a preparam para o parto e posterior aleitamento 

do poldro (Ousey, 2004). 

Apesar de ser um evento contínuo, o parto é habitualmente dividido em três fases ou estádios: 

a fase de dilatação, a fase de expulsão fetal e a fase de expulsão dos anexos fetais.  

A primeira fase é considerada a etapa de preparação para a fase expulsiva e caracteriza-se 

pelo desenvolvimento de contracções uterinas coordenadas. O aumento da pressão uterina 

empurra o saco alantocoriónico contra o cérvix, que se encontra relaxado por acção da 

hormona relaxina, ocorrendo a sua dilatação gradual. A intensidade dos sintomas mostrados 

nesta fase depende de cada égua e do ambiente que a rodeia. Em alguns casos o aumento da 

intensidade das contracções uterinas pode-se manifestar por uma inquietude semelhante à 

observada em cólicas moderadas. Frequentemente aparece suor localizado e em algumas 

éguas é possível observar um percursor do colostro na extremidade dos tetos (Roberts, 1986). 

A égua pode apresentar-se anoréctica, a olhar os flancos, com atitude de micção, pode expelir 

pequenas quantidades de fezes, alternar várias vezes o peso de uma extremidade posterior 

para a outra ou até a deitar-se e rebolar (Roberts, 1986; Allen, 1994). Em algumas éguas, um 

parto normal pode ser precedido por um ou mais episódios de falso trabalho de parto. Apesar 

de ser provavelmente o feto a determinar o dia do nascimento, a égua parece ter controlo 

sobre a hora do parto. Com efeito, a égua prefere locais tranquilos e solitários, de tal modo 

que consegue adiar o início do parto no caso de se sentir importunada (Frazer, 2007). 
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Na égua estas contracções iniciais parecem ser essenciais para o correcto posicionamento do 

feto (Ghinther, 1998). Com efeito, o poldro sofre mudanças posicionais consideráveis e 

essenciais nos momentos finais da gestação, como se pode apreciar na figura 1. A fase de 

dilatação termina com a ruptura do alantocórion e tem um intervalo de duração mais ou 

menos constante de uma a quatro horas (Romagnoli, Fallomo, Gelli, Mollo & Rota, 2006). 

 

Figura 1- Mudanças de posição do poldro antes da expulsão, em vista dorso-ventral da égua 

(Fonte: Guinther, 1998). 

 

No início da fase de expulsão fetal, o colo uterino abre-se com relativa rapidez permitindo a 

entrada da membrana alantocoriónica na vagina. Por vezes, a pressão existente na vagina é tal 

que a membrana se rompe, saindo o fluído alantóico através da vulva. Com a ocorrência de 

qualquer um destes fenómenos é desencadeado o reflexo de Ferguson, que consiste no 

aumento da concentração sanguínea de ocitocina e das contracções do miométrio. Caso a 

membrana alantocoriónica ainda pudesse ter permanecido intacta é normal que se rompa neste 

momento. Nesta altura, a égua pode deitar-se em decúbito lateral e os esforços são de tal 

ordem violentos que provocam a contracção dos músculos abdominais e rigidez dos quatro 

membros. Com o avançar do parto normal, uma membrana branca e brilhante, o âmnio, pode 

ser vista na vulva contendo líquido e ou uma extremidade do feto. De seguida, aparecerão as 

duas extremidades anteriores, uma mais adiantada que a outra, e o focinho (figura 1). Com 

esforços sucessivos são então expelidos a cabeça, o tórax e os membros posteriores (figura 2). 

Após a expulsão da cabeça do poldro a égua pode levantar-se e começar a alimentar-se ou 

então rebolar para mudar a posição do poldro (Allen, 1994). Os esforços expulsivos da égua 
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cessam quando a garupa do poldro é expulsa (Frazer, 2007). Se não for incomodada a égua 

pode permanecer algum tempo deitada com as extremidades posteriores do poldro dentro da 

sua vagina. Um poldro activo irá extrair por si mesmo os membros posteriores quando se 

tentar levantar (Frazer, 2007). A segunda fase do parto costuma ser breve, durando apenas 20 

a 30 minutos (Osey, 2004; Frazer, 2007). 

 
Figura 2- Saída da cabeça tronco e membros do poldro (Fonte: Guinther, 1998). 

 

O poldro nasce dentro do âmnio o qual rompe ao tentar erguer-se (Allen, 1994). A ruptura do 

cordão umbilical ocorre normalmente a cerca de 2-3cm do umbigo do poldro (Romagnoli et 

al., 2006). Após a expulsão, a égua lambe instintivamente o poldro, contudo não ingere as 

membranas fetais (Allen, 1994). 

A terceira fase é aquela em que a placenta é expulsa e dura normalmente entre 30 minutos e 

três horas. Durante esta fase a égua pode mostrar alguns sinais de dor abdominal pois as 

contracções uterinas prosseguem. Geralmente, o peso da membrana amniótica transmitido à 

membrana alantocoriónica pelo cordão umbilical é o suficiente para causar a separação da 

parede uterina do alantocórion, a qual se inicia no ponto onde o cordão se une à membrana 

(England, 2005). No parto normal e após a expulsão da placenta, a parte da membrana 

alantocórionica que fica voltada para fora é a parte interna (Threlfall, 1997). Depois de o 

poldro se libertar do âmnio e alantocórion o cordão permanece unido ao alantocórion, o qual 

está aderente ao endométrio, então, a tensão sobre o cordão puxa o alantocórion, invertendo-o 

enquanto este se solta do endométrio (Schlafer, 2004). Estas membranas devem, sempre que 

possível, ser recolhidas e inspeccionada a sua integridade.  

Vulva 
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3 A Placenta 
 

A placenta placenta equina é classificada como epiteliocorial, difusa e adecidua (Dyce, Stack 

& Wensing, 1999). A maior parte das trocas de nutrientes, resíduos e gases entre o feto e a 

égua ocorre através dos microcotilédones. Os microcotilédones são o resultado da 

interdigitação entre as vilosidades formadas pelo alantocórion e o frondoso epitélio 

endometrial (figura 3) (Samuel, Allen & Steven, 1974). Este contacto íntimo inicia-se cerca 

do 40º dia após a ovulação e prossegue até ao parto (Samuel, Allen & Steven 1975). Durante 

este período tanto as vilosidades como os sulcos endometriais ramificam-se, alongam-se e 

aprofundam-se, aumentando a área de contacto entre os tecidos placentários e o endométrio. 

As transferências de nutrientes, resíduos e gases são agilizadas pela associação de capilares 

sanguíneos às bases das camadas epiteliais de ambos os tecidos (Samuel et al., 1975; 

Mcdonald, Chavatte & Fowden, 2000). Adicionalmente, as glândulas endometriais, também 

bastante desenvolvidas, começam a libertar as suas secreções ricas em proteínas para um 

espaço bem definido entre os microcotilédones. Os trofoblastos apostos às aberturas destas 

glândulas parecem ser especialmente bem adaptados à função de incorporar estas gotas de 

leite uterino (Amoroso, 1952), podendo esta ser considerada mais uma forma importante de 

nutrição do feto em rápido crescimento (Samuel, Allen & Steven, 1977). 

 

Figura 3- Estrutura e vascularizaçao dos microcotilédones e das glândulas uterinas (Adaptado 

de: Steven & Samuel, 1975). 

 

Após o parto é importante inspeccionar a placenta de modo a poder detectar alguma anomalia. 

Para detectar as eventuais anomalias é essencial conhecer a estrutura e aparência normais das 

Porção fetal dos microcotilédones 

Abertura das glândulas 
uterinas 

Epitélio uterino 

Porção materna dos 
microcotilédones 

Artéria uterina 

Membrana alantocoriónica Vasos umbilicais 

Microcotilédone 

Glândula  
endometrial 

Veia uterina 



Retenção placentária na égua 

Gonçalo M. T. A. Silva 9 

membranas expelidas. As três estruturas com maior importância, que devem ser analisadas 

são o cordão umbilical, o âmnio e o alantocórion (figura 4). 

 

Figura 4- Estruturas placentárias. 

 

O peso da placenta foi apontado como uma propriedade que deveria ser analisada (Roberts, 

1986), contudo, é provavelmente a característica menos significativa da placenta, devido à 

falta de correlação entre este e a ocorrência de um qualquer problema específico (Threlfall, 

1997). Segundo Schlafer (2004), os pesos aproximados do alantocórion, âmnio e cordão 

umbilical são 3,6Kg, 1,8Kg e 0,3Kg respectivamente. 

Em gestações normais e saudáveis existe uma variação significativa no comprimento do 

cordão umbilical. O comprimento médio do cordão umbilical no fim da gestação é de 55cm 

(36 a 83cm) (Whitwell, 1975) e apresenta-se dividido num segmento amniótico e noutro 

alantóico. Os vasos que formam o cordão estão em geral, ligeiramente espiralados ao longo 

do seu comprimento (Schlafer, 1996; Oulton et al., 2004). Este achado não deve ser 

confundido com condições patológicas de torção ou enrolamento, as quais causariam 

restrições ao fluxo sanguíneo normal (Schlafer, 2004). 

O úraco origina-se na bexiga fetal e estende-se até cerca de metade do cordão umbilical, 

estando inserido no estroma da parte amniótica do cordão. A abertura do úraco localiza-se 

após a união do âmnio e permite o esvaziamento da urina para a cavidade alantóica. É comum 

observarem-se pequenos segmentos do úraco dilatados, os quais aparecem como pequenas 

estruturas saculares de parede fina que irrompem pela superfície do cordão (Schlafer, 2004). 

O padrão desenhado pelos vasos no cordão umbilical do equino é único. Com efeito, 

dependendo da parte do cordão que se está a analisar é possível encontrar duas artérias e uma 

ou duas veias. Isto pode suceder já que as duas veias que retornam ao feto com sangue 

oxigenado se fundem antes de o atingir. Esta anastomose ocorre na parte amniótica do cordão 

distalmente ao local onde se insere o âmnio fazendo com que apenas uma veia atinja o feto. 
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No parto, quando o cordão se rompe, é possível observar pequenos segmentos das duas 

artérias e da veia umbilical que protrudem da ponta solta do cordão. Os vasos umbilicais 

quebram-se num ponto interno relativamente à parede abdominal do poldro o que, combinado 

com a vasoconstrição que ocorre durante o parto previne hemorragias excessivas (Schlafer, 

2004). 

As estruturas que se encontram mais frequentemente no âmnio e no alantocórion e que 

merecem ser referenciadas são: as placas amnióticas; a vascularização do âmnio; os 

hipomanos; as vesículas alantóicas; as bolsas alantocoriónicas; a estrela cervical e outras áreas 

privadas de vilosidades. 

As placas amnióticas são pequenas papilas (1-3mm), queratinizadas, localizadas no interior do 

âmnio e no segmento amniótico do cordão, sem nenhuma função reconhecida. Quanto à 

vascularização do âmnio há a referir que, normalmente, esta é bastante extensa, apresentando 

os vasos tortuosos e salientes para a face amniótica do âmnio. Os hipomanos são estruturas de 

forma achatada e oval de 5 a 10 cm de diâmetro, constituídas por lípidos, detritos celulares, 

células sanguíneas degeneradas e material mineralizado. Estas estruturas flutuam livremente 

na cavidade amniótica e não têm qualquer significado conhecido. Outras estruturas 

encontradas na parede alantóica do alantocórion são as vesículas alantóicas. Estas são 

estruturas polipóides de tamanho variável cuja função permanece ainda desconhecida. As 

bolsas alantocoriónicas são invaginações pedunculadas da membrana alantocoriónica que se 

estendem para a cavidade alantóica. Estas estruturas contêm os resquícios de material 

necrosado das taças endometriais e encontram-se próximas do local onde o cordão umbilical 

se une ao alantocórion, onde previamente existiam as referidas taças (Schlafer, 2004). Por sua 

vez, as taças endometriais são o resultado de uma estrutura intrigante que se começa a 

desenvolver entre os dias 25 e 35 após a ovulação, a goteira coriónica. Esta pode ser descrita, 

em traços muito gerais, como conjuntos de células trofoblásticas hiperplásicas, as quais 

invadem o endométrio. As taças são responsáveis pela produção de gonadotrofina coriónica 

equina (“equine Chorionic Gonadotropin” ou eCG), a qual estimulará o desenvolvimento de 

corpos lúteos secundários e consequente produção de progesterona que permitirá a 

manutenção da gestação até a placenta estar preparada para assumir essa função. A partir do 

70º dia as taças começam a degenerar e a ser invadidas por vários leucócitos maternos. Entre 

os dias 100 e 120 toda esta massa de tecido necrótico, leucócitos e produtos de secreção das 

glândulas uterinas começa a afundar-se na superfície do alantocórion originando as bolsas 

alantocoriónicas (Allen, 2001). A chamada “estrela cervical” é a área do alantocórion onde se 

observam padrões radiados de córion sem vilosidades e que corresponde às pregas do óstio 

cervical que lhe estavam apostas. Estas bandas brancas tendem a ser mais proeminentes nas 
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éguas mais velhas. A área ocupada pela estrela cervical está habitualmente aberta após o parto 

pois é por aqui que o poldro normalmente rompe a membrana para sair desta. Pela sua 

proximidade do cérvix uterino esta área é frequentemente afectada por infecções bacterianas e 

micóticas ascendentes. Este facto revela importância significativa da sua inspecção. Outras 

áreas privadas de vilosiades são encontradas sobre as bolsas endometriais, nas aberturas dos 

cornos uterinos, por cima da união com o saco vitelino, ao longo de pregas do alantocórion 

causadas por tensão criada pela presença de grandes vasos alantóicos e ainda em outras áreas 

em que não exista contacto com tecido glandular endometrial saudável (ex.: na área de 

contacto entre placentas de gémeos) (Schlafer, 2004). 

Antes de se inspeccionar a placenta esta deve ser limpa de palhas, aparas ou outra sujidade, 

podendo recorrer-se ao uso de água fria corrente. Após a limpeza a placenta deve ser pesada e 

estendida tanto quanto possível (Schlafer, 2004).   

Para examinar convenientemente a placenta é importante observar todas as suas superfícies. 

Tal como foi referido anteriormente, durante o parto a maioria das placentas invertem-se, 

expondo a superfície alantóica do alantocórion (Schlafer, 2004). A orientação inicial da 

placenta pode ser facilitada encontrando o cordão umbilical e estendendo as três porções, do 

alantocórion na forma de um “Y”. A estas três porções, que correspondem às áreas do 

alantocórion que estavam apostas aos corpo e cornos uterinos, convencionou-se chamar corpo 

e cornos do alantocórion. A orientação da placenta em “Y” pode não permitir observar 

convenientemente a superfície ventral do corpo do alantocórion. Esta dificuldade pode ser 

ultrapassada expondo a placenta em forma de “F” ou insuflando-a (Schlafer, 2004). 

Ao iniciar a inspecção é necessário certificar-se que a totalidade das membranas foi expulsa. 

Este passo é fundamental para detectar possíveis retenções placentárias parciais.  

A superfície coriónica do alantocorión, quando fresca, é encarnada e aveludada (figura 5).  

 

Figura 5- Superfície coriónica do alantocórion. 
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Estas características são devidas aos microcotilédones que a formam. As vilosidades na 

superfície do corno não gestante são geralmente mais espessas e abundantes, enquanto as 

vilosidades que cobrem o corno grávido e o corpo são mais curtas e a membrana 

alantocoriónica é mais fina devido ao estiramento a que estava sujeita. As placentas após a 

expulsão ainda mantêm um volume de sangue significativo, pelo que pressões diferentes 

sobre as suas superfícies podem criar padrões de coloração variados que não devem ser 

confundidos com situações patológicas congestivas (Schlafer, 2004). 

Ao voltar o alantocórion do avesso, a superfície alantóica fica à vista. Esta é uma superfície 

lisa onde os vasos alantóicos estão proeminentes e a ligação do cordão umbilical ao 

alantocórion na base do corno uterino é evidente. Na égua o âmnio não se encontra unido ao 

alantocórion, mas sim ao cordão umbilical, como se pode observar na figura 6. 

 

Figura 6- Vasos alantóicos, cordão umbilical e porções do âmnio. 

 

Podem ocorrer edema, congestão e autólise sem que no entanto, estas alterações tenham um 

significado patológico. O edema pode aparecer como artefacto quando o parto é prolongado 

ou quando as membranas são excessivamente lavadas com água. Nestes casos a placenta 

passa a pesar mais do que o normal. O artefacto que se pode assemelhar a congestão já foi 

descrito. A autólise, que é normal, deve ser diferenciada de necrose associada à inflamação. A 

exposição ao ar seca rapidamente a superfície da placenta levando a perdas de cor e à 

formação de áreas irregulares de descoloração. A placenta autolisada aparece cinzenta-

acastanhada e pode apresentar já uma superfície viscosa, o que não deve ser confundido com 

exsudados inflamatórios. 
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4 A Retenção Placentária 
 

4.1 Definição e Incidência 
 

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

membrana alantocoriónica, com ou sem a membrana amniótica, num determinado intervalo 

de tempo após o parto. Quanto ao intervalo de tempo a considerar as opiniões divergem entre 

vários autores, podendo ser de 30 minutos ou até de 6 a 12 horas (Wright, 1943; White, 1980; 

Roberts, 1986). Apesar desta dificuldade na definição de um intervalo de tempo com 

concordância unânime, vários autores tendem a considerar as 3 horas pós parto como sendo o 

limite a partir do qual se deve tratar a égua com a placenta retida (Provencher et al., 1988; 

Sevinga et al. 2002b; Blanchard & MacPherson, 2007; Turner, 2007). A incidência desta 

condição situa-se entre os2 e os 10,5% (Provencher et al., 1988). Um estudo efectuado em 

éguas da raça Frísia, uma raça de tiro, revelou uma incidência de 54% de retenções de 

placenta em partos considerados normais (Sevinga et al., 2004a).  

 

4.2 Factores de Risco 
 

Os factores suspeitos de aumentar a ocorrência de retenção placentária são vários, contudo, 

nem todos revelaram contribuir significativamente para este efeito. 

Num estudo de Provencher et al. (1988), o parto distócico (cesarianas, fetotomias, abortos, 

nados mortos) foi associado a uma maior incidência de retenções placentárias do que o parto 

normal. No entanto, acontecimentos como o aborto, nados-mortos ou gestações gemelares por 

si só não indicaram um aumento significativo da retenção placentária (Provencher et al., 

1988). Do mesmo modo, também não se verificaram diferenças entre o nascimento de um 

poldro vivo mas fraco ou doente relativamente ao nascimento de um poldro saudável, em 

partos considerados normais (Provencher et al., 1988). Com efeito, um outro estudo indica 

uma probabilidade de retenção placentária após cesariana de aproximadamente 30% quando o 

poldro retirado está morto e de 50% caso o poldro ainda se encontre vivo (Stashak & 

Vandeplassche, 1993). 

O mesmo estudo de Provencher et al. (1988) revelou uma maior incidência de retenções 

placentárias em éguas com mais de 15 anos relativamente a éguas com menos de 6 anos 

(Provencher et al., 1988). Outra investigação efectuada em éguas da raça Frísia demonstrou 

que éguas desta raça com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos inclusivamente, 



Retenção placentária na égua 

Gonçalo M. T. A. Silva 14 

tinham maior incidência de retenções placentárias quando comparadas com éguas primíparas 

(4anos) ou com éguas com mais de 17 anos (Sevinga et al., 2004a).  

A época do ano em que ocorre o parto parece ter influenciado a incidência de retenções 

placentárias apenas em uma de quatro coudelarias estudadas, existindo um aumento de 

incidência após o dia 31 de Março (Provencher et al., 1988). Com efeito, o mês da 

reprodução, tal como o tempo de gestação, não condicionou qualquer alteração na incidência 

de retenções placentárias nas éguas Frísias (Sevinga et al., 2004a). Provencher et al. (1988) 

justificaram esta diferença pontual na incidência de retenção placentária com o facto de a 

referida coudelaria se situar mais a norte que as restantes participantes do estudo. Este facto 

conduzia a Invernos mais longos e consequentemente a períodos de estabulação 

consequentemente maiores, assim como a menos exercício físico, factores que contribuiriam 

para o maior número de retenções placentárias nestas éguas (Provencher et al., 1988). Ishii et 

al. (2008) consideraram também a falta de exercício como um factor predisponente para a 

retenção placentária em éguas de tiro.  

Uma outra variável cujo efeito sobre a incidência de retenção placentária também foi avaliado 

foi o sexo da cria. Todavia, os resultados obtidos revelaram que não existiam efeitos distintos 

entre o nascimento de um macho ou de uma fêmea (Provencher et al., 1988; Sevinga et al., 

2004a). 

A história reprodutiva das éguas também foi analisada, concluindo-se que o facto de as éguas 

estarem alfeiras, serem virgens ou terem parido no ano anterior, assim como o facto de terem 

sido inseminadas no chamado “cio do poldro”, não se relacionava com um maior número de 

retenções placentárias. Com efeito, quando comparadas éguas beneficiadas naturalmente com 

éguas inseminadas artificialmente, é possível observar uma incidência de retenções 

placentárias maior, quando estas eram cobertas no cio do poldro (Provencher et al, 1988). Os 

autores do estudo sugerem que a beneficiação por monta natural pode estar associada a uma 

maior contaminação do tracto reprodutivo e portanto a maior incidência de infecções uterinas 

e subsequente desenvolvimento de ligações utero-placentárias anormais. Por outro lado, o 

trauma e contaminação reduzidos associados à inseminação artificial, assim como o uso de 

diluidores contendo antibióticos, podem prevenir novas infecções ou ajudar a resolver 

infecções presentes em éguas alfeiras, prevenindo a formação de adesões anormais entre útero 

e placenta (Provencher et al., 1988). Além disso, éguas com retenções nas épocas reprodutivas 

precedentes estão em maior risco de repetir a retenção placentária (Provencher et al., 1988). 

A retenção placentária é um efeito atribuído também à ingestão de Festuca arundinaceae 

infectada com endófitos Acremonium coenophialum (Cross, Redmond & Strickland, 1995; 

Hudson, Prince, Mayhew & Watson, 2005). Outro factor alimentar que se suspeita de poder 
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aumentar a incidência de retenções é o excesso de suplemento alimentar nos últimos meses de 

gestação, nomeadamente com glúten de milho (Hudson et al., 2005). 

Na raça Frísia, além destes factores deve ainda ser considerado o factor consanguinidade. De 

facto, verificou-se que quanto maior o grau de consanguinidade do poldro nesta raça, maior a 

probabilidade da retenção ocorrer (Sevinga, Vrijenhoek, Hesselink, Barkema & Groen, 2004). 

Nesta raça também foi estudado o efeito do garanhão e do “garanhão pai da égua” sem que 

fosse verificado um efeito estatístico significativo destes factores sobre a incidência de 

retenção placentária (Sevinga et al. 2004a). 

 

4.3 Etiopatogenia da Retenção Placentária 
 

O mecanismo através do qual ocorre a retenção placentária na égua ainda não é claro. 

Algumas investigações apontam para uma debilidade na contractilidade uterina. Esta 

debilidade poderia ter origem em desequilíbrios hormonais ou electrolíticos, ou então poderia 

ser fruto de lesões da parede uterina ou estiramento excessivo do miométrio, como nos casos 

de hidropisia, gestações gemelares ou fetos maiores do que o normal (Threlfall, 1997). Por 

sua vez, outros autores indicam alterações nas ligações estabelecidas entre útero e placenta ou 

alterações no processo de maturação dessas ligações como sendo causa da retenção 

placentária. 

De facto, foi estabelecida uma relação entre as concentrações plasmáticas de ocitocina e 

cálcio e a retenção placentária. Concluiu-se que a concentração de ocitocina imediatamente 

após o parto estava negativamente relacionada com o tempo de retenção placentária, ou seja, 

baixas concentrações de ocitocina em circulação logo após o parto podem provocar retenção 

placentária (Ishii et al., 2002; Ishii et al., 2008). Para compreender esta relação é importante 

ter presente o efeito estimulante que a ocitocina tem sobre o miométrio.  

Já está bem documentado que injecções de ocitocina aumentam a contratilidade uterina nas 

éguas (Goddard & Allen, 1985; Jones, Fielden & Carr, 1991). As concentrações plasmáticas 

de ocitocina endógena seguem um padrão semelhante ao das prostaglandinas, com 

concentrações baixas ao longo da gestação e um aumento significativo apenas durante o 

trabalho de parto (Ousey, 2004). Os picos na concentração ocorrem nos minutos próximos do 

nascimento (Vivrette, Kindahl, Munro, Roser & Stabenfeldt, 2000), no período de máxima 

expulsão fetal, quando a libertação de ocitocina é estimulada pela dilatação do cérvix e da 

vagina (Reflexo de Ferguson) (Ousey, 2004). Em outras espécies o aumento da libertação de 

ocitocina aparece associado ao aumento de receptores de ocitocina no útero e à formação de 

“gap juntions” que permitem a comunicação entre células. Estas alterações são iniciadas por 
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uma redução dos níveis de progestagéneos e um aumento de estrogéneos (Ousey, 2004). O 

número de “gap juntions” e a sua permeabilidade determina a eficiência das transferências 

eléctricas e metabólicas entre as células do miométrio e a velocidade com que são conduzidos 

os potenciais de acção (Katila, 2007). Ao mesmo tempo, a administração de prostaglandinas 

exógenas também consegue estimular o aparecimento de mais receptores de ocitocina 

(Garfield, Kannan & Daniel, 1980; Fuchs, Fuchs, Husslein, Soloff & Fernstrom, 1982). A alta 

sensibilidade do útero da égua a doses baixas de ocitocina, no final da gestação (Hillman, 

1975; Pashen, 1980; Ousey, Dudan, Rossdale & Silver, 1984; Camillo et al., 2000; Chavatte 

Palmer, et al., 2002) sugere que os receptores de ocitocina estejam efectivamente presentes 

em altas concentrações, apesar de ainda não terem sido identificados. A diminuição dos 

progestagéneos e um aumento nas concentrações de estradiol, o qual se correlaciona com 

crescente actividade electromiográfica uterina, podem em conjunto favorecer a indução destes 

receptores e a libertação da ocitocina na égua durante o parto (Ousey, 2004). Portanto, as 

alterações nas contracções uterinas poderá resultar de disfunção endócrina do feto ou égua, de 

libertação inadequada de ocitocina ou da resposta inadequada do miométrio à ocitocina 

(Blanchard & MacPherson, 2007). 

No que respeita aos níveis de cálcio registou-se que éguas com retenção placentária 

apresentavam concentrações sanguíneas significativamente mais baixas nas 12 horas pré 

parto, do que éguas sem retenção placentária (Sevinga et al., 2002a). Esta relação pode ser 

explicada tendo em conta que o cálcio é um elemento essencial para a contracção da 

musculatura lisa, não sendo a musculatura uterina da égua uma excepção (Coruzzi et al., 

1989). Coruzzi et al. (1989) investigaram o efeito de vários bloqueadores dos canais de cálcio 

na motilidade uterina in vitro. Os resultados obtidos neste estudo indicaram que os 

bloqueadores dos canais de cálcio são potentes inibidores da mobilidade uterina da égua, 

enfatizando a importância dos mecanismos dependentes de cálcio no controlo da 

contractilidade da musculatura lisa uterina.  

Apesar de serem estudados isoladamente como factores capazes de influenciar a incidência de 

retenções placentárias na égua, as concentrações plasmáticas de ocitocina e cálcio estão 

intimamente relacionadas. Estudos feitos com tecido miometrial de ratas e mulheres 

revelaram que a ocitocina desempenha um papel importante na contractilidade uterina ao 

aumentar o cálcio intracelular livre através da mobilização de cálcio de fontes intra (retículo 

endoplasmático) e extra celular (Holda, Oberti, Perez-Reyes & Blatter, 1996; Kawarabayashi, 

Shojo & Tsukamoto, 1997; Monga, Campbell & Sanborn, 1999). 

A separação completa da placenta não pode ocorrer até as microvilosidades serem libertadas 

das criptas maternas (Threlfall, 1997). Todavia, ao 7º mês de gestação os microcotilédones 
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estão presos com firmeza ao endométrio (Vandeplassche et al., 1971). Com efeito, foi 

sugerido que a retenção das membranas se podia dever à retenção em apenas um corno 

uterino, o gestante ou o não gestante, e não à retenção em ambos os cornos uterinos (Threlfall, 

1997). Outro relato sugere que a retenção não ocorre ao nível dos cornos, mas sim no corpo 

uterino (Derivauz, 1957). Contudo, opiniões mais recentes favorecem a opinião de que é 

principalmente no corno não gestante que ocorrem as retenções (Threlfall, 1997). As 

características da placenta que podem ter influência nesta diferença na separação entre os 

cornos do alantocórion situam-se ao nível das vilosidades (Threlfall, 1997). Na superfície do 

corno não gestante as vilosidades são geralmente mais espessas e abundantes, enquanto as 

vilosidades que cobrem o corno gestante e o corpo são mais curtas (Schlafer, 2004). Além 

disto, a formação de pregas no endométrio e alantocórion ocorre mais frequentemente no 

corno não gestante do que no corno gestante ou no útero (Arthur, 1964). Neste sentido, 

sugeriu-se que a involução uterina ocorresse mais lentamente no corno uterino não gestante, 

do que no outro corno uterino ou no corpo (Threlfall, 1997). Por outro lado, o edema da 

placenta pode ser parcialmente responsável pela retenção placentária (Held, 1987), edema 

que, aparentemente, tem maior prevalência no corno gestante, dando razão à hipótese que 

refere este local como preferencial para a retenção da placenta (Threlfall, 1997). Com efeito, 

em éguas Puro Sangue Inglês existe uma correlação positiva entre a densidade de 

microcotilédones no alantocórion e o peso do poldro ao nascimento, sendo esta densidade 

mais baixa em éguas primíparas e éguas com mais de 16 anos, relativamente às restantes 

multíparas (Wilsher & Allen, 2003). Para Sevinga et al. (2004a), o paralelo aparente entre as 

diferenças entre os grupos de diferentes idades do seu estudo e do estudo de Wilsher e Allen 

(2003) pode indiciar uma relação entre a densidade de microcotilédones e a ocorrência de 

retenção placentária, sendo um assunto que necessita de investigação adicional. O 

desenvolvimento da placenta parece também ser influenciado pelos tamanhos da égua 

gestante e do seu feto (Allen et al., 2002). Efectivamente, um estudo demonstrou que éguas 

maiores podem permitir um maior desenvolvimento da placenta, independentemente do 

tamanho do feto, e que fetos de raças maiores também podem impor um crescimento maior da 

sua placenta, independentemente do tamanho da égua (Allen et al., 2002). 

Um estudo já referido indica uma probabilidade de retenção placentária após cesariana de 

aproximadamente 30% quando o poldro retirado está morto e de 50% caso o poldro ainda se 

encontre vivo (Stashak & Vandeplassche, 1993). Não é invulgar identificar éguas fazem 

retenções placentárias por três a cinco dias após cesariana ou um parto distócico complicado, 

resultado provavelmente do trauma uterino e da exaustão do miométrio (Vandeplassche et al., 

1971; Blanchard et al., 1987). 
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Com base em conhecimentos obtidos sobre retenção placentária em vacas foram propostas 

hipóteses para explicar as retenções nas éguas. Nos bovinos, a libertação das membranas 

fetais depende da hidrólise do colagénio que constitui os mecanismos de fixação pelos quais 

as membranas se ligam firmemente às carúnculas (Eiler, 1997). Alguns estudos sugerem que 

disfunções da actividade colagenolítica podem levar à retenção placentária (Sharpe, Eiler & 

Hopkins, 1990, Eiler & Hopkins, 1992). As alterações à normal libertação da placenta 

poderão ocorrer tanto por uma deficiência em colagenase, como pela existência de factores 

anti-colagenolíticos. Com efeito, pensa-se que traumas que ocorram antes ou durante o parto 

provoquem a libertação de substâncias como a heparina, que inibem a proteólise contribuindo 

assim para a retenção placentária. Eiler e Fecteu (observações não publicadas) verificaram 

que, em condições laboratoriais, a colagenólise nas placentas das éguas pode ser bloqueada 

por uma pequena dose de heparina (Eiler, 1997), a qual pode ser libertada por mastócitos nos 

locais de trauma uterino (Morrione & Ru, 1964). De facto, conclui-se que injectar colagenase 

nos vasos umbilicais de placentas retidas poderá ser um método potencialmente efectivo no 

tratamento da retenção placentária na égua (Haffner, Fecteau, Held & Eiler, 1998). 

Joosten e Hensen (1992) propuseram o Complexo Maior de Histocompatibilidade (“Major 

Histocompatibility Complex” ou MHC) como o estímulo inicial para a expulsão da placenta 

nas vacas. Consequentemente, uma tolerância materna aos MHC fetais por uma 

imunodeficiência temporária levaria à retenção das membranas fetais. Sevinga et al. (2004b) 

referem que a probabilidade de um poldro herdar um haplótipo paterno que seja idêntico ao da 

égua está aumentada num poldro com um coeficiente de consanguinidade relativamente alto. 

Este facto pode então determinar o grau com que a égua monta uma resposta imunitária contra 

os haplótipos/alelos paternos que o poldro herda; o resultado seria a inibição da maturação das 

ligações útero-placentárias e o atraso na separação e expulsão da placenta.  

O papel dos leucócitos e da quimiotaxia na etiologia da retenção placentária na égua ainda 

não foi investigado. Contudo os dados referentes aos estudos feitos em vacas podem ter 

algum significado. Nas vacas, foram propostos como factores da patogénese da retenção uma 

actividade fagocítica deficiente por parte dos neutrófilos, reduzida migração destes e 

produção de aniões radicais superóxido (Paisley, Mickelsen & Anderson, 1986; Bretzlaff, 

1988). De facto, demonstrou-se que os neutrófilos circulantes de vacas com retenção 

placentária produziam menos anião superóxido que os de vacas controlo (Gilbert et al., 1993). 

Outro estudo a favor desta teoria refere que na presença de quimiotaxia positiva se obteve 

uma incidência de retenção placentária de 2,6 %, enquanto no caso de quimiotaxia negativa o 

valor foi de 35,6% (Gunnick, 1984). Além disso os neutrófilos são uma fonte de colagenase 
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móvel (Morel et al., 1993), podendo estar envolvidos na regressão uterina e no 

desprendimento da placenta. 

Outra hipótese colocada é a de que o corte no fluxo sanguíneo da placenta, que ocorre quando 

o cordão umbilical se rompe, possa levar ao colapso dos vasos sanguíneos fetais e a uma 

diminuição das microvilosidades coriónicas correspondente (Roberts, 1986). Assim sendo, 

presume-se que qualquer processo que cause a tumefação das microvilosidades ou do 

endométrio pode afectar a libertação das membranas fetais. Segundo esta hipótese, aborto, 

indução do parto, cesariana, gravidez gemelar, distócia, contaminação do útero no momento 

do parto, placentite e outras patologias como hidropisia podem conduzir a um aumento do 

risco de retenção placentária (Turner, 2007).  

Para Roberts (1986) existe outra explicação para a retenção de placenta. Para este autor, 

infecções uterinas hematogéneas, ou ascendentes devidas ao relaxamento do cérvix uterino, e 

endometrites inflamatórias durante a gravidez poderiam induzir aderências entre o córion e o 

útero atrasando a separação da placenta. Com efeito, Roberts (1986) considera que éguas que 

têm infecções uterinas antes da beneficiação, que se infectam durante este acto ou que são 

beneficiadas por garanhões infectados podem ter retenção placentária no parto seguinte. Neste 

sentido, acredita-se que a entrada de ar no útero, logo após a saída do feto, poderá transportar 

bactérias e outras substâncias que podem provocar uma resposta inflamatória subsequente 

(Roberts, 1986). Provencher et al. (1988) propõem ainda que as infecções uterinas e 

placentárias ascendentes repetidas, ano após ano, se poderiam dever a má conformação vulvar 

ou à abertura muito precoce de suturas de Caslick. 

 

4.4 Sequelas 
 

As complicações mais frequentemente associadas à retenção placentária na égua são as 

metrites, a endotoxémia, a laminite e eventualmente a morte (Vandeplassche et al., 1971; 

Blanchard et al., 1990). A involução uterina é frequentemente atrasada mesmo que as éguas 

não desenvolvam estas sequelas (Gygax, Ganjam & Kenney, 1979; Steiger et al., 2002). Hoje 

em dia, pensa-se que estas complicações têm maior tendência para ocorrer em cavalos de tiro, 

quando comparados com póneis e cavalos de sela (Rossdale & Ricketts, 1980; Freeman, 

Frazer & Hosmer, 2000; Pycock, 2002). Foi sugerido que esta diferença possa reflectir 

diferenças tanto ao nível do maneio como de susceptibilidade. Efectivamente, Sevinga et al. 

(2002b) mostraram que a incidência pode não estar relacionada apenas com o tipo de cavalo, 

de tiro ou sela, mas também com o maneio e susceptibilidade de cada raça para desenvolver 

as referidas sequelas. Threlfall, Provencher e Carleton (1987) comungam da opinião de que as 
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sequelas podem não ser nenhumas, especialmente nos casos em que as éguas são prontamente 

assistidas e tratadas. Todavia, éguas com retenção de placenta após um parto distócico correm 

maior risco de desenvolver metrite e laminite (Blanchard et al., 1987). A metrite tóxica grave 

e a laminite após a distócia poderão ser o resultado de um atraso na involução uterina, de 

autólise placentária aumentada ou de uma infecção bacteriana grave (Roberts, 1986). Nos 

casos de metrite séptica ou tóxica após distócia e retenção placentária, a parede uterina torna-

se mais fina e friável ou até mesmo necrótica. Após a perda de integridade do endométrio 

ocorre, provavelmente, a absorção de bactérias e toxinas bacterianas pela circulação uterina, 

as quais provocam as alterações vasculares periféricas que originam a laminite (Blanchard et 

al, 1985; Blanchard et al., 1986). Efectivamente, a forma como os fenómenos que ocorrem no 

útero atingem os cascos, provocando a laminite não está ainda esclarecida. A teoria vigente 

aponta a exposição a endotoxinas vasoactivas, as quais provocam isquémia, hipóxia e necrose 

das células das lamelas coriónicas conduzindo à laminite (Pollit, 2007). Contudo, uma nova 

teoria defende que a laminite se estabelece não devido à necrose isquémica do tecido lamelar 

mas sim por um descontrolo das enzimas que normalmente remodelam a epiderme lamelar, 

por parte de toxinas e mediadores da inflamação com origem no útero (Pollit, 2007). 

Sendo a metrite um acontecimento com um papel preponderante no desenvolvimento das 

restantes sequelas parece importante aprofundar um pouco mais este tema e expor alguns 

factores que influenciam a sua ocorrência.   

Os organismos detectados mais frequentemente em éguas com infecções uterinas incluem 

Streptococcus zooepidemicus, Escherichia coli, Klebsiela pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa (Shin et al., 1979) e raramente o patogéneo venéreo Taylorella equigenitalis 

(Timoney, 1996). Algumas bactérias anaeróbias como a Bacteroides fragilis também parecem 

ser causa de um número significativo de endometrites na égua, especialmente após o parto e 

no “cio do poldro” (Ricketts & Mackintosh, 1987). Os organismos que causam as infecções 

são encontrados habitualmente no tracto genital caudal de éguas saudáveis, decrescendo o seu 

número ao passarmos o esfíncter vestíbulo-vaginal para a vagina e para o útero (Hinrichs et 

al., 1989). Com efeito, a entrada de bactérias no lúmen uterino pode ocorrer através do cérvix, 

mas também pela corrente sanguínea e a sua multiplicação pode ocorrer mesmo sem que se dê 

retenção placentária (Threlfall, 1997). 

As defesas do tracto reprodutivo da égua incluem barreiras físicas para a contaminação e 

defesas uterinas (Causey, 2007). As barreiras físicas do tracto reprodutivo são compostas pela 

vulva, o esfíncter vestíbulo-vaginal e o cérvix. Estas barreiras previnem a entrada no útero de 

ar e bactérias do ambiente (Causey, 2007), no entanto, estas estão na sua maioria quebradas 

num caso de retenção placentária. Com efeito, existe um conjunto de defesas uterinas para 
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proteger o útero uma vez ultrapassadas as barreiras físicas, de tal modo que o útero de uma 

égua saudável em estro consegue eliminar uma infecção experimental e manter uma boa 

fertilidade (Hughes & Loy, 1969; Peterson, Mcfeely & David, 1969). A sequência de eventos 

parece ser a seguinte: imediatamente após a introdução de bactérias ocorre uma resposta 

uterina aguda, com um pico por volta das 6 horas, a qual consiste no movimento de proteínas 

plasmáticas e neutrófilos para o lúmen uterino. Entretanto, as contracções uterinas conduzem 

qualquer fluido inflamatório no sentido caudal através do cérvix e após cerca de 12 a 24 horas 

as culturas dão, geralmente, resultados negativos (Williamson et al., 1987). Durante a resposta 

aguda, em especial nas primeiras 6 horas após inoculação, anticorpos e complemento 

facilitam a fagocitose pelos neutrófilos (Pycock & Allen, 1990), enquanto, as contracções 

uterinas facilitam a remoção de fluido através do cérvix, ajudando na remoção dos resíduos 

(Troedsson, Liu, Ing, Pascoe & Thurmond, 1993) e eliminando bactérias em crescimento 

exponencial. Contudo, em algumas éguas, apesar de o número de bactérias ser reduzido 

durante esta resposta aguda, este número parece voltar a aumentar 12 a 24 horas mais tarde 

desenvolvendo-se uma inflamação mais persistente (Williamson et al., 1987).  

O fracasso na eliminação do fluido uterino pelas contracções uterinas parece estar relacionado 

com infecções uterinas persistentes (Allen & Pycock, 1988; LeBlanc et al., 1994). Ao que 

parece, um defeito no miométrio de éguas susceptíveis é responsável por esta falha 

(Troedsson & Liu, 1991; Troedsson et al., 1993). Todavia, a hiper-secreção de fluido poderá 

contribuir para que este se acumule (Ozgen et al., 1997). Com efeito, qualquer acumulação de 

fluido uterino causa grandes dificuldades às defesas uterinas propostas, sejam elas fagocitose, 

drenagem linfática ou drenagem de origem muco-ciliar (Causey, 2007). 

Efectivamente, o estabelecimento da infecção não está apenas dependente das defesas da égua 

mas também das características das bactérias invasoras. Por exemplo, o Streptococcus 

zooepidemicus que é frequentemente isolado (Shin et al., 1979), pode romper as defesas 

uterinas promovendo a entrada de fluido para o lúmen uterino ao provocar grande irritação da 

parede do endométrio. Caso este fluido seja eliminado, por exemplo por uma lavagem com 

soro fisiológico, então os estreptococus parecem tornar-se mais vulneráveis às defesas 

uterinas (Causey, 2007). 

Resumindo, quando os resíduos e fluidos resultantes do parto não são expulsos do útero 

formam um meio óptimo para o desenvolvimento bacteriano, permitindo o desenvolvimento 

de metrite. 
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4.5 Sinais Clínicos 
 

O sintoma mais frequentemente associado à retenção placentária é a observação de uma 

porção da membrana exposta através da vulva. As membranas podem ter poucos centímetros 

visíveis ou até tocar no chão (Threlfall, 1997). A suspeita de retenção também poderá ocorrer 

caso a placenta não seja encontrada após o parto. A detecção de membranas expelidas 

incompletas pode ser um indicador de que pequenos pedaços poderão permanecer no útero. 

Para verificar a integridade da placenta, esta pode ser insuflada (Schlafer, 2004) ou cheia de 

água (Blanchard et al., 1990). Caso a placenta tenha sido espezinhada e dilacerada esta tarefa 

pode não permitir concluir se os pedaços em falta estão no útero (Blanchard et al., 1990). O 

local mais comum de retenção de placenta parcial é a ponta do corno uterino não gestante. 

Portanto, lacerações ou orifícios nesta porção da placenta devem alertar para a retenção de 

pedaços da membrana. Então é recomendado que seja especificamente identificada a área sem 

vilosidades da ponta de cada corno, que estava aposta à papila do oviduto, pois esta zona 

representa a ponta mais distal de cada corno do alantocórion (Turner, 2007). A análise 

macroscópica das membranas expelidas pode ser complementada com a histológica, que em 

conjunto podem permitir identificar uma causa para a retenção de placenta, como por 

exemplo a placentite (Turner, 2007). Éguas com retenção placentária não demonstram os 

sinais de cólica e esforços abdominais habitualmente exibidos logo após o parto pelas éguas 

que expulsam normalmente a placenta (Berthelon & Tournut, 1953). Nos casos em que se 

suspeita da retenção de pequenos pedaços de placenta, ou em casos em que a placenta não foi 

encontrada e inspeccionada, é possível utilizar outros meios de diagnóstico como a palpação 

ou a ecografia (Turner, 2007). À palpação trans-rectal o útero com retenção de placenta 

revela-se pouco involuído, distendido e flácido. Com a progressão da doença aparece com 

frequência alguma acumulação de líquido intra-uterino, o qual pode não estar presente ao 

início. Ao exame ecográfico, as membranas retidas aparecem como áreas hiperecóicas 

distintas dentro do lúmen uterino. A palpação do tracto reprodutivo pela vagina também pode 

ser útil para se chegar a um diagnóstico. Geralmente é possível palpar por esta via os pedaços 

de membranas retidas. Além disso, esta técnica permite avaliar rapidamente o conteúdo 

uterino, quanto à quantidade, cor, viscosidade e cheiro, oferecendo mais algumas informações 

sobre o ambiente no útero (Turner, 2007).  

A presença de fluido pode ser um sinal de metrite. Os sinais de endotoxémia a considerar são 

neutropénia e detecção de neutrófilos tóxicos na circulação periférica, frequências cardíaca e 

respiratória aumentadas, perfusão alterada das mucosas ou outros distúrbios circulatórios 

(Blanchard & MacPherson, 2007).  



Retenção placentária na égua 

Gonçalo M. T. A. Silva 23 

4.6 Tratamento 

4.6.1 Objectivos 
Os objectivos dos tratamentos instaurados nos casos de retenção de placenta são a prevenção 

das complicações secundárias, como a metrite, endotoxémia e laminite. Simultaneamente, 

pretende-se evitar perdas de eficiência reprodutiva, nos casos em que se pretende que as éguas 

sejam postas novamente à reprodução. Os tratamentos descritos hoje em dia baseiam-se na 

utilização precoce de ocitocina, na administração preventiva de antibióticos e anti-

inflamatórios não esteróides e, em casos mais prolongados, na remoção manual das 

membranas retidas. 

4.62 Preparação da égua 
Antes de efectuar os tratamentos devem ser tomadas outras medidas no sentido de prevenir 

complicações para a égua ou para o seu poldro. Após o parto as membranas apresentam-se a 

cair da vulva podendo chegar aos curvilhões, o que pode levar a égua a escoicear colocando 

em perigo o poldro, ou até mesmo a pisar as membranas. Este evento causaria uma tensão 

anormal sobre a placenta, que poderia rasgar as membranas ou mesmo levar ao prolapso do 

útero. Para prevenir este tipo de ocorrência as membranas devem ser dobradas em dois e 

atadas acima dos curvilhões. Para fazer os nós é aconselhada a utilização de fio de fardo, 

contudo, o procedimento é difícil devido à natureza escorregadia das membranas (England, 

2005). Outro modo de contornar o problema é envolver as membranas numa luva de plástico 

e atá-la acima do nível dos curvilhões (Threlfall, 1997). O âmnio e o cordão umbilical nunca 

devem ser cortados, pois produzem a força fisiológica para a separação do alantocórion; além 

disso, o âmnio pode retrair-se para dentro da vagina, levando consigo microrganismos e 

sujidade (England, 2005). A cauda deve ser então ligada e a região perineal deve ser bem 

lavada e desinfectada, para evitar uma contaminação maior das membranas e útero durante os 

tratamentos subsequentes (Hudson et al., 2005). Atar pequenos pesos às membranas, como 

embalagens de soro de 250 mL, é uma técnica sugerida por alguns autores em casos de 

retenção crónica (Turner, 2007) que, contudo, é totalmente desaconselhada por outros, pois 

este excesso de tracção pode também causar a dilaceração das membranas ou até o prolapso 

uterino (England, 2005).   

4.6.3 Ocitocina e outros estimulantes da contratilidade uterina 
A ocitocina é administrada segundo vários protocolos diferentes conforme a experiência 

pessoal de cada clínico. Turner (2007) recomenda que se inicie a terapia com ocitocina assim 

que é feito o diagnóstico, isto é, a partir do momento em que passaram três horas da saída do 

poldro e é detectada a retenção. As doses recomendadas variam entre as 10 e as 60 Unidades 
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Internacionais (UI), podendo ser repetidas poucas horas após, caso as membranas não sejam 

entretanto expulsas. As doses mais pequenas são administradas geralmente por via 

endovenosa e as maiores por via subcutânea ou intramuscular (Blanchard & MacPherson, 

2007). Por vezes, uma única injecção endovenosa de 10-20 UI, pode provocar a saída das 

membranas em alguns minutos (Turner, 2007). Contudo, muitas vezes os resultados não são 

assim tão expressivos. Nos casos em que a dose inicial se mostra ineficaz, as éguas afectadas 

são colocadas num regime regular de tratamento com ocitocina. Turner (2007) propõe os três 

regimes seguintes: 10-20 UI, IV ou IM de 15 em 15 minutos, durante duas horas de manhã e 

duas horas à tarde; 10-20 UI, IV ou IM de hora a hora, 24 horas por dia; infusão endovenosa 

contínua de ocitocina, com dose variável dependendo do conforto da égua, a qual começa 

geralmente com 1UI por minuto, dissolvida numa solução cristalóide apropriada. Turner 

(2007) relata que se a ocitocina não provoca a desunião das membranas num espaço de 12 

horas, então é comum estas permanecerem retidas por vários dias até necrosarem e se 

desligarem do endométrio. Contudo, o tratamento com ocitocina deve ser continuado pois 

permite manter a tonicidade uterina favorecendo a expulsão de fragmentos e fluidos. 

Blanchard e MacPherson (2007) recomendam a administração de 5 a 20 UI por via 

intramuscular, de forma a promover contracções uterinas mais fisiológicas. Alguns minutos 

após a injecção ocorrem alguns sinais clínicos de desconforto abdominal, os quais são 

habitualmente seguidos de contracções. Caso o desconforto abdominal seja muito 

pronunciado e apesar disso seja necessário repetir a administração, a dose pode ser diminuída 

até às 5 UI com administração intramuscular, de modo a controlar melhor estes sinais 

(Blanchard & MacPherson, 2007). Estas cólicas podem também ser eliminadas recorrendo a 

sedação e analgesia (Threlfall & Immegart, 1998). Uma resposta menos intensa pode ocorrer 

com a administração de 30 a 60 UI de ocitocina diluídas em um ou dois litros de soro 

fisiológico, em infusão contínua e lenta, ao longo de 30 a 60 minutos (Vandeplassche et al., 

1971), tal como Turner (2007) também propôs. As principais desvantagens deste modo de 

administração são o tempo gasto e a necessidade do sistema de soro e catéter para a executar. 

Deve existir precaução ao utilizar ocitocina pois pode ocorrer prolapso uterino (Blanchard & 

MacPherson, 2007). 

Sevinga et al. (2002a) concluíram que as éguas com retenção placentária a responder 

positivamente ao tratamento com ocitocina dissolvida numa solução de Ca-Mg-

Borogluconato foram significativamente mais do que as tratadas com ocitocina numa solução 

de cloreto de sódio, respectivamente 64% versus 44%. Com efeito, Sevinga et al. (2002a) 

administraram 50UI de ocitocina dissolvidas em 450 mL de solução de Ca-Mg-
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Borogluconato (Ca-Mg-infusion, Eurovet®) três horas após o parto em éguas com retenção 

placentária, tendo 66% destas expulso as membranas até duas horas depois. 

A carbectocina é outro produto estimulante da tonicidade uterina, cuja administração resulta 

em contracções uterinas prolongadas. Esta característica permitiria frequências menores de 

administração, contudo, ainda não existem estudos controlados publicados sobre os seus 

efeitos no tratamento da retenção placentária na égua (Turner, 2007). Turner (2007) propõe 

também a utilização de prostaglandina (250 µg de cloprostenol ou 10mg de dinoprost 

trometamina) em casos refractários, por ter um efeito uterotónico mais prolongado do que a 

ocitocina. 

4.6.4 Remoção manual da placenta 
Após a administração de ocitocina, um dos tratamentos aconselhados é a distensão do 

alantocórion e do útero (Hudson et al., 2005). Com efeito, éguas que sofreram partos 

distócicos graves ou abortaram é provável que não respondam apenas à terapia com ocitocina 

(Blanchard et al., 1990). Assim, se o alantocórion estiver intacto, a distensão da cavidade 

alantocoriónica com 9 a 12 litros de água morna (±42ºC) (figura 7), solução salina ou lactato 

de Ringer, mantendo fechada a abertura do alantocórion, pode ser um tratamento efectivo para 

a retenção placentária (Burns, Judge, Martin & Adams, 1977; Hudson et al., 2005). Os 

receptores de distensão são activados quando o alantocórion e o útero são distendidos 

seguindo-se a libertação endógena de ocitocina e a separação das microvilosidades das criptas 

endometriais. O fluido expulso é continuamente forçado a voltar atrás para a porção de 

placenta retida, até a separação estar completa e a placenta ser expulsa. A expulsão da 

placenta ocorre normalmente em cerca de 5 a 30 minutos. Este protocolo de tratamento resulta 

comprovadamente numa separação mais completa das vilosidades e micro-carúnculas e pode 

ser utilizado em conjunto com a terapia com ocitocina (Burns et al., 1977). 

 

Figura 7- Técnica de Burns utilizada no tratamento da retenção placentária; distensão do 

alantocórion (Fonte: Burns et al., 1977). 
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Além da distensão do alantocórion existem mais técnicas para remover manualmente a 

placenta. Este tipo de aproximação deve ser feito com cautela pois caso sejam deixados 

pequenos pedaços das membranas no útero estes podem ser muito difíceis de alcançar devido 

ao tamanho do útero após o parto. Para efectuar este tipo de técnica, England (2005) defende 

a utilização dos braços bem lavados e sem luva, isto porque a distinção entre os tecidos 

envolvidos pode ser difícil com luvas. Os tecidos encontrados são vulgarmente pedaços do 

alantocórion a envolver o cordão umbilical e talvez pedaços do âmnio. A extremidade aberta 

do alantocórion é então traccionada cuidadosamente para fora da vulva, caso não esteja à 

vista. Quando este pedaço de membrana está bem seguro deve começar-se a enrolá-lo como 

uma corda. Com este procedimento pretende-se que a força transmitida às partes retidas seja 

igualmente distribuída não sendo puxados pequenos pedaços de cada vez. Então, com o 

alantocórion sob tensão e uma mão inserida pela vagina, tenta-se separar o alantocorión do 

endométrio com movimentos manuais circulares entre os dois (figura 8).  

 

Figura 8- Remoção manual da placenta (Fonte: Hanzen, 2007). 

 

Caso a separação esteja a ser fácil e não exista hemorragia, então a tracção permanente sobre 

as membranas exteriorizadas trará ao alcance da mão as partes mais anteriores retidas 

permitindo a continuação do tratamento até à remoção completa (England, 2005). Todo este 

processo deve ser desenvolvido com muita paciência. Caso não se estejam a fazer progressos 

em 10 minutos ou se houver hemorragia, as tentativas para desprender as membranas devem 

ser interrompidas e retomadas mais tarde (6 a 12 horas depois) (England, 2005). Blanchard e 

MacPherson (2007) aconselham inclusivamente a desistir da remoção manual caso a placenta 

esteja muito presa, confiando exclusivamente nos tratamentos médicos. 

Apesar de ser um tratamento bastante usual, a remoção manual da placenta pode ser 

acompanhada de várias complicações. As hemorragias são uma das complicações possíveis. 

As éguas podem perder grandes volumes de sangue para o lúmen uterino, o qual, no caso da 

égua sobreviver, poderá servir como um excelente meio de cultura bacteriano (Threlfall, 
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1997). Além disso, foram referidos casos de embolia pulmonar após remoção manual de 

placenta, assim como invaginação ou prolapso do corno uterino e atrasos na involução uterina 

(Vandeplassche et al., 1971). Há registos de um aumento na acumulação de fluido no lúmen 

uterino após remoção manual da placenta, sendo a razão principal para este aumento o facto 

de, durante a separação, apenas os ramos centrais das vilosidades serem removidas dos sulcos 

maternos (Arthur et al., 1982). As restantes microvilosidades são quebradas e mantêm-se 

retidas no endométrio. Mais, os capilares endoteliais e subendoteliais também se rompem 

aumentando a quantidade de fluidos no lúmen uterino. A presença de microvilosidades retidas 

no endométrio foi relacionada com uma maior ocorrência de endometrite, laminite, espasmos 

uterinos e atrasos na involução uterina (Arthur, Noakes & Pearson, 1982). Threlfall (1997) 

registou um aumento na fibrose endometrial em algumas éguas com idades entre os três e os 

catorze anos de idade, as quais tinham uma fertilidade normal até lhes terem sido feitas 

remoções manuais das placentas. Vandeplassche et al. (1971) observou que o cérvix de éguas 

nas quais tinha sido feita a remoção manual da placenta permanecia aberto por mais tempo do 

que o de éguas tratadas com métodos mais conservadores. Existe a ideia de que a remoção 

manual das membranas fetais se manteve como um tratamento utilizado quando 

predominavam as raças de cavalos pesados e a retenção era um problema maior, contudo, esta 

técnica continua a ser executada quando os outros métodos falham (Threlfall, 1997; Hudson 

et al., 2005). Sevinga et al. (2002b) no seu estudo obtiveram resultados curiosos. 

Efectivamente, apesar dos dados referidos acerca da influência da remoção manual na saúde 

uterina, Sevinga et al. (2002b) concluíram que a performance reprodutiva das éguas Frísias 

com retenção de placenta não variava, quer tivessem sido tratadas com remoção manual da 

placenta ou não. Todavia, estes autores referem que nas éguas Frísias a performance 

reprodutiva de éguas com retenção placentária e das éguas sem retenção também não era 

significativamente diferente. Para Sevinga et al. (2002b) estes resultados podem reflectir uma 

susceptibilidade diferente das éguas da raça Frísia às complicações da retenção placentária ou 

então diferenças de maneio. De facto, os donos destas éguas estão já familiarizados com o 

problema e portanto habituados à monitorização que é necessária para prevenir problemas 

maiores após o parto (Sevinga et al., 2002b). Provencher et al. (1988) frisaram também a 

importância que o maneio correcto terá tido nos resultados obtidos relativamente à 

inexistência de sequelas graves relatadas. Algumas das razões apontadas foram a existência de 

instalações para os partos bem higienizadas, assistência ao parto proporcionada por pessoal 

experiente, tratamento médico adequado e a reprodução por inseminação artificial próximo do 

momento da ovulação com quantidades adequadas de sémen e trauma e contaminações 

mínimas. 
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4.6.5 Lavagem uterina 
A lavagem uterina (figura 9) com grandes quantidades de água (Sevinga et al., 2002b), 

solução de lactato de Ringer (Hudson et al., 2005) ou soro fisiológico morno (+-42ºC) 

(Brinsko, 2001), tanto após a remoção manual da placenta, como enquanto partes da placenta 

se encontram retidas (Turner, 2007), parece ser benéfica.  

 

Figura 9- Lavagem uterina: instilação (A) e recuperação do líquido de lavagem (B) (Fonte: 

Brinsko, 2001).  

 

O objectivo de fazer a lavagem uterina nas éguas em risco de desenvolver metrites é o de 

remover resíduos e bactérias do útero de modo a reduzir a contaminação e criar um ambiente 

menos favorável ao crescimento bacteriano. Com a lavagem uterina também se retira material 

purulento e detritos celulares que se podem liga aos antibióticos inactivando-os (Brinsko, 

2001; Blanchard & MacPherson, 2007). Contudo, a utilização de soluções anti-sépticas para 

este fim é contra-indicada por comprometer a fagocitose bacteriana na endometrite puerperal 

(Vandeplassche, Bouters, Spincemaille, Bonte & Coryn, 1983; Frank, Anderson, Smith, 

Whitmore & Gustafsson, 1983). Além disso, há autores para os quais a lavagem uterina, tal 

como a remoção manual, quer em éguas sem complicações, quer em éguas com metrites 

sépticas ou tóxicas, são desaconselhadas. Para Threlfall (1997), quando há manipulação 

uterina, seja para remoção manual, seja para a lavagem, há um aumento na circulação local e 

consequentemente um potencial aumento da absorção de substâncias do lúmen uterino para o 

sistema circulatório. Caso estas substâncias fossem de natureza séptica ou tóxica as 

manipulações iniciariam a deterioração da condição clínica da égua, obtendo-se um resultado 

A B 
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do tratamento mais negativo do que positivo. Por outro lado, Brinsko (1990) defende que uma 

solução de iodo-povidona a 0,05% não danifica o endométrio e mantém actividade bactericida 

(Van Den Broek, Buys & Van Furth, 1982). Para fazer a lavagem Sevinga et al. (2002a) 

aconselha o uso de 50 a 100 litros de água em fluxo contínuo, contudo, Brinsko (2001) usaria 

cerca de 12 litros de água com 5mL de solução de iodo-povidona a 10% e 8,5g de sal de 

cozinha por litro. Blanchard e MacPherson (2007) propõe a utilização de 3 a 6 litros de 

solução salina estéril (figura 9), ou no caso de uma intervenção no campo onde não estivesse 

disponível tal quantidade de solução estéril, utilizariam o mesmo protocolo que Brinsko 

(2001). Para instilar a solução é aconselhada a utilização de um tubo gástrico estéril ou 

desinfectado, sem resíduos de óleo mineral ou outras substâncias potencialmente danosas 

(Brinsko, 2001; Blanchard & MacPherson, 2007). 

4.5.6 A terapia antibiótica e a terapia anti-inflamatória  
As terapias antibiótica e anti-inflamatória são geralmente instituídas para prevenir a 

ocorrência de metrite, endotoxémia e consequente laminite. Esta terapia está indicada quando 

as membranas se encontram retidas por mais de seis horas (England, 2005; Hudson et al., 

2005; Turner, 2007). O limite de seis horas advém do facto de ser esse o tempo considerado 

necessário para que os efeitos secundários referidos comecem a aparecer (England, 2005). 

Com efeito, caso existam sinais de endotoxémia, devem ser administrados anti-inflamatórios 

não esteróides (AINES) como a flunixina meglumina. Efectivamente, foi demonstrado que os 

AINES atenuam ou previnem os distúrbios circulatórios associados à endotoxémia induzida 

experimentalmente. Habitualmente, a flunixina meglumina é administrada por via endovenosa 

com uma dosagem reduzida (0,025 mg/Kg TID), de modo a reduzir os potenciais efeitos 

secundários (Blanchard et al., 1990). A fenilbutazona, outro anti-inflamatório não esteróide, é 

administrada na dose de 2 a 4 mg/Kg, por via oral ou endovenosa, duas vezes ao dia (BID) 

(Troedsson, 2000).   

A principal função dos antibióticos usados para tratar éguas com retenção placentária é 

controlar os microrganismos contaminantes que entram no tracto reprodutivo no momento do 

parto (Threlfall, 1997) bem como aquelas que possam resultar de manipulações uterinas após 

o parto (England, 2005). A administração dos antibióticos pode ser parenteral ou intra-uterina. 

Os antibióticos intra-uterinos devem ser administrados após a evacuação do fluido das 

lavagens (Blanchard & MacPherson, 2007). Caso as membranas ainda não tenham sido 

expelidas, a colocação do antibiótico deve ser cuidadosa, devendo ser colocado entre a 

membrana alantocoriónica e o endométrio (England, 2005). Como os antibióticos 

intrauterinos geralmente não atingem concentrações aceitáveis no lúmen uterino e 

endométrio, são administradas doses elevadas de antibiótico por via sistémica de modo a 
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prevenir ou controlar o desenvolvimento de septicémia a partir da infecção uterina (Blanchard 

& MacPherson, 2007). Os agentes escolhidos devem ser compatíveis e ter um espectro de 

acção largo, devido à grande variedade de microrganismos detectada no útero de éguas após o 

parto. O regime antibiótico deve ser efectivo contra bactérias anaeróbias, como por exemplo 

Bacteroides spp. ou Clostridia spp., e organismos produtores de endotoxinas, como a 

Echerichia coli (Blanchard et al., 1987). Para administração intrauterina foi sugerida a 

utilização de oxitetraciclina em cápsulas (Neely, Liu & Hillman, 1983). Contudo, esta forma 

parece não ser a mais vantajosa, pois estes antibióticos têm de se dissolver antes de entrar em 

contacto com a superfície do endométrio (Threlfall, 1997) devendo para isso ser utilizadas 

preparações líquidas (Threlfall, 1997; England, 2005). Quanto aos antibióticos administrados 

por via sistémica, Hudson et al. (2005) propõem 15mg/Kg de penicilina procaína, por via 

intramuscular, duas vezes ao dia combinada com 3,3mg/Kg de gentamicina, por via 

endovenosa, duas vezes ao dia. O trimetoprim e a sulfadiazina também podem ser 

combinados com a gentamicina (Blanchard & Macpherson, 2007). Esta medicação é então 

continuada por mais três dias após a expulsão das membranas (Hudson et al., 2005).  

No entanto, a utilização dos antibióticos é algo controversa. De facto, a taxa de gestações no 

fim da época reprodutiva (“Pregnancy Rate Overall” ou PRO) aumentou após terapia 

intrauterina, mas a taxa de perda de gestação (“Pregnancy Loss Rate” ou PLR) também 

aumentou, originando uma taxa de nascimentos (“Foaling Rate” ou FR) semelhante à de 

éguas tratadas com antibiótico sistémico ou mesmo não tratadas (Provencher et al., 1988). No 

estudo de Provencher et al. (1988), a PRO aumentada após terapia intra-uterina foi atribuída 

ao efeito antibiótico da droga infundida. Ao diminuir o número e a actividade dos 

microrganismos uterinos, a terapia uterina ajudou o endométrio a fornecer ao embrião um 

meio favorável para a sua sobrevivência e crescimento até ao diagnóstico de gestação. 

Existem provas de que infusões uterinas na égua podem produzir uma resposta inflamatória 

(Bennett, Poland, Kaneps & Snyder, 1980). Caso uma reacção deste género tivesse ocorrido 

no caso das éguas referidas por Provencher et al. (1988), parece ter tido um efeito benéfico 

efémero. Todavia, o efeito benéfico da terapia intra-uterina na PRO foi contrariado pelo 

aumento da PLR, existindo várias razões possíveis para isso: bactérias presentes no útero 

introduzidas no momento da cobrição ou aquando dos tratamentos poderão ter causado o 

aborto; uma nova multiplicação bacteriana pode ter ocorrido no útero gestante após o 

desaparecimento do efeito da droga infundida; lesões do endométrio causadas pela droga 

infundida podem ter afectado negativamente a placentação e consequentemente a manutenção 

da gestação; resíduos das drogas infundidas podem ter tido um efeito tóxico para o embrião, 

causando a sua morte (Provencher et al., 1988). Com efeito, estudos feitos em culturas 
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celulares demonstraram que alguns antibióticos vulgarmente usados podem reduzir 

significativamente a taxa de divisão celular quando usados em doses muito superiores às 

necessárias para controlar o crescimento bacteriano (Provencher et al., 1988). No entanto, é 

possível que algumas das éguas que receberam tratamento intra-uterino tivessem já lesões 

uterinas que impedissem a manutenção posterior da gestação, não tendo o tratamento qualquer 

influência sobre o resultado da gestação (Provencher et al., 1988). Um estudo mais recente 

relata algumas alterações significativas na estrutura do endométrio de éguas com o útero 

infundido com gentamicina (Al-Bagdadi, Eilts & Richardson, 2004). O epitélio do endométrio 

de éguas que receberam infusões uterinas com gentamicina mostrava mais perfurações 

celulares e microvilosidades mais curtas quando comparado com éguas infundidas com soro 

fisiológico. Nas éguas tratadas com gentamicina notaram-se menos células ciliadas, células 

ciliadas destruídas e células com os cílios pendentes. Mais, o epitélio endometrial das éguas 

infundidas com gentamicina tinha um número considerável de células que tinham perdido as 

suas superfícies luminais e as suas microvilosidades, quando comparadas com as éguas 

infundidas com a solução salina. Existe ainda referência a um aumento de placentites 

micóticas associado ao uso de antibióticos intra-uterinos e a uma maior manipulação do útero, 

que conduz à entrada destes microrganismos no tracto reprodutivo (Mahaffey & Adams, 

1964; Blue, 1987). Outra razão apontada por Threlfall (1997) para não serem utilizados 

antibióticos intra-uterinos na terapia da retenção placentária é a de que, 5 horas após a sua 

administração, 45% das éguas tinham expelido as membranas fetais, comparadas com 81% 

das éguas tratadas apenas com ocitocina. Existem estudos nos quais éguas de diferentes raças 

com retenção placentária mostraram distúrbios na involução do sistema reprodutivo, quando 

tratadas com infusão uterina com solução anti-séptica e antibiótico intra-uterino nos dois dias 

seguintes ao parto (Belz & Glatzel, 1995; Glatzel & Belz 1995). Sevinga et al. (2002b) 

referem ainda casos de éguas às quais não foi administrada qualquer terapia antibiótica ou 

anti-inflamatória, pois nenhuma delas necessitou de tratamentos além da ocitocina e da 

remoção manual da placenta. Apesar de não ter sido feita nem terapia antibiótica nem anti-

inflamatória a estas éguas a sua performance reprodutiva não baixou significativamente. Este 

facto é entendido como uma reduzida susceptibilidade da raça Frísia às complicações da 

retenção placentária. Com efeito, a maioria das endometrites e cervicites após o parto são 

causadas por estreptococos β-hemolíticos (ex.: Streptococcus zooepidemicus), sendo estas 

infecções habitualmente transitórias e resolvendo-se sozinhas sem qualquer terapia (Zent, 

2007). 
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4.6.7 O controlo do tétano 
O controlo do tétano é outro passo aconselhado no tratamento da retenção placentária. Esse 

efeito poderá ser obtido com a administração de uma dose de 6000 UI de anti-toxina tetânica 

intra-muscular (Hudson et al., 2005) ou com a imunização prévia com tóxoide. Este controlo é 

efectuado pois os cavalos são animais bastante sensíveis ao tétano. Com efeito, o Clostridium 

tetani é encontrado facilmente no solo e embora os seus esporos não se desenvolvam em 

tecidos animais saudáveis e oxigenados, em tecidos necrosados e sujos com terra o C. tetani 

pode-se multiplicar. Então, quando ocorre a autólise do C. tetani as suas neurotoxinas são 

libertadas podendo causar o tétano (Gyles, 2008). Portanto, as membranas fetais que são 

frequentemente tecidos autolisados ou necróticos, que se conspurcam facilmente com o solo 

são um bom ambiente para a multiplicação do Clostridium tetani.  

4.6.8 Tratamentos posteriores 
Após a expulsão das membranas é aconselhada a continuação de alguns dos tratamentos 

instituídos, além da terapia antibiótica já referida. Assim, a terapia com anti-inflamatórios 

pode ser continuada até já não existir risco de endotoxémia e as lavagens uterinas podem ser 

repetidas uma ou duas vezes ao dia, por mais alguns dias até que o efluente esteja livre de 

material purulento e detritos (Blanchard et al., 1990; Blanchard & MacPherson, 2007). O 

exercício físico também pode ser usado terapeuticamente, caso não esteja presente laminite, 

pois auxilia na drenagem do útero. A pressão intra-abdominal associada ao movimento ajuda 

a evacuar os conteúdos uterinos (Blanchard & MacPherson, 2007; Causey, 2007).  

4.6.9 Tratamentos adicionais para a laminite 
Além do tratamento com antibióticos e anti-inflamatórios é sugerido que os animais com 

retenção placentária recebam outros tratamentos para prevenir a laminite, tais como duches 

frios dos cascos, ferração apropriada, redução na forragem e eliminação do concentrado na 

dieta (Roberts, 1986; Threlfall, 1997). 

4.6.10 Novos tratamentos 
Um tratamento para a retenção placentária relativamente recente e prometedor consiste em 

injectar na placenta, através dos vasos umbilicais, duzentas mil unidades de colagenase 

bacteriana em um litro de solução salina. Com este tratamento as placentas retidas foram 

expelidas em menos de seis horas. O tratamento baseia-se no facto de existirem provas de que 

a colagenase bacteriana é eficaz a hidrolisar a placenta destruindo as ligações entre os 

cotilédones e as carúnculas bovinas (Haffner et al., 1998). Os resultados mostraram que 

nenhum dos úteros de éguas cíclicas foi danificado pelo tratamento com colagenase. Além do 

mais, as éguas com retenção placentária tratadas foram monitorizadas durante quatro semanas 
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não tendo mostrado quaisquer sinais de anomalia (Haffner et al., 1998). Todavia, este 

tratamento parece difícil de aplicar em casos de retenção crónica com membranas 

parcialmente necrosadas, assim como quando as membranas já se encontram parcialmente 

autolisadas devido às dificuldades na perfusão (Turner, 2007). Efectivamente, este problema 

foi encontrado numa das quatro éguas utilizadas no estudo de Haffner et al. (1998).  

 

4.7 Prognóstico Para o Futuro Reprodutivo 
 

Caso a égua sobreviva e não se desenvolvam quaisquer problemas secundários, o prognóstico 

para a sua fertilidade após a resolução da retenção placentária é regra geral bom. No entanto, 

o cruzamento logo no “cio do poldro” é desaconselhado, especialmente nos casos em que as 

retenções foram mais longas ou surgiram complicações secundárias associadas (Turner, 

2007). A involução uterina deve ser avaliada durante o primeiro diestro e, caso tudo esteja 

bem nessa altura, a égua poderá ser beneficiada no cio seguinte (Turner, 2007). Não devem no 

entanto ser esquecidos os resultados obtidos por Provencher et al. (1988), que não registaram 

diferenças entre as taxas de concepção de éguas beneficiadas no “cio do poldro” e éguas 

beneficiadas durante a restante época de reprodução, com ou sem retenção placentária, fosse 

qual fosse o tempo da retenção nos casos em que esta sucedeu. É importante referir que neste 

estudo a reprodução foi feita sempre por inseminação artificial e a utilização do “cio do 

poldro” aconteceu em éguas previamente seleccionadas, com tracto genital e mucosidade 

cervical normais (Provencher, 1988). No que respeita às éguas da raça Frísia observou-se que 

a sua performance reprodutiva não foi diferente entre éguas com e sem retenção de placenta e 

éguas com ou sem remoção manual da placenta retida (Sevinga et al., 2002b). Além disso, 

conclui-se também que nem a retenção de placenta, nem a sua remoção manual são razões 

válidas para evitar cruzar as éguas Frisias no “cio do poldro” (Sevinga et al., 2002b). Uma vez 

mais, deve-se ter em conta que os autores consideram importante para estes resultados o 

maneio existente nas explorações que contribuíram para o estudo, assim como uma 

potencialmente baixa susceptibilidade para desenvolver complicações por parte das éguas da 

raça estudada (Sevinga et al., 2002b). 
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5 Casos Clínicos 
 

5.1 Enquadramento 
 

Durante a época reprodutiva de 2008 três éguas pariram e fizeram retenção placentária. As 

três éguas eram de raça Lusitana, duas delas com o ferro da Coudelaria Alter Real e a terceira 

da Coudelaria Nacional. Após a resolução das retenções placentárias todas as éguas foram 

acompanhadas em centros de reprodução de equinos. O controlo reprodutivo do caso clínico 2 

e do caso clínico 3 não foi seguido na totalidade durante o período de estágio, uma vez que se 

prolongaram para além do seu final. Além disso, a égua descrita no caso clínico 3 foi seguida 

num centro reprodutivo que não o da CAR. Este facto levou a que as descrições relativas a 

eventos ocorridos após o final do estágio, ou fora do local em que este se realizou, sejam 

baseadas nos registos gentilmente cedidos pelos centros de reprodução onde as éguas foram 

acompanhadas. O controlo reprodutivo das três éguas foi executado por três equipas distintas, 

pelo que as observações e a terminologia não seguem precisamente o mesmo padrão nos três 

casos. 

5.2 Caso 1  
 

Este caso trata de uma égua de 17 anos, de raça Lusitana, ferro Coudelaria Alter Real, 

mantida em regime extensivo com a restante eguada em pastagens de montado na CAR 

(figura 10), em Alter do Chão. Estas éguas recebem diariamente um suplemento alimentar na 

forma de concentrado comercial. 

 

Figura 10- Eguada da Coudelaria Alter Real em pastagem de montado. 
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O controlo reprodutivo desta égua iniciou-se em 1995, tendo sido beneficiada todos os anos 

até à data. No entanto, nas épocas reprodutivas anteriores não ficou gestante quatro vezes: de 

1996 para 1997, de 2002 para 2003, 2005 para 2006 e de 2006 para 2007. Note-se que, na 

época de 2006 a égua esteve envolvida num projecto de recolha de embriões. Não existem 

registos de retenções placentárias anteriores. 

Em 2007 a égua foi beneficiada naturalmente a 19 de Março, tendo parido a 20 de Fevereiro 

de 2008, altura em que se verifica a retenção de placenta. A gestação durou 337 dias 

aproximadamente. A égua terá parido na pastagem sem assistência entre as 19 horas do dia 19 

de Fevereiro e as 9 horas do dia 20, um poldro macho e saudável, não existindo suspeitas de 

distócia. A retenção placentária foi detectada na manhã do dia do parto quando a égua tornou 

à cavalariça, uma vez que as membranas retidas atravessavam a vulva, encontrando-se 

expostas e pendentes (figura 11). O médico veterinário assistente foi alertado e a égua foi 

observada cerca das 11 horas da manhã. Antes não tinha sido efectuada qualquer manobra 

para tentar remover a placenta.  

 

Figura 11- Égua com retenção placentária, no momento em que esta foi detectada. 

 

O exame de estado geral revelou uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória e um 

tempo de repleção capilar normais. O tratamento médico inicial consistiu na administração de 

5mL de Placentol® (CEVA Santé Animale; 10UI/mL de ocitocina) por via intramuscular 

(IM). Após esta medicação inicial afastou-se a cauda e procedeu-se à lavagem de toda a zona 

perineal com água e sabão neutro. As membranas observadas expostas no exterior pareceram 

ser apenas pequenas porções do âmnio, com cerca de 50 cm de comprimento (figura 12). 

Procedeu-se de seguida à palpação das membranas retidas, através da vagina, utilizando uma 

luva de palpação. À palpação notou-se que dentro do útero ainda se encontrava uma grande 

porção das membranas, as quais estavam ainda relativamente presas. O útero estava bastante 
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distendido e flácido, contudo não apresentava uma grande quantidade de fluidos nem 

emanava um cheiro muito desagradável.  

Figura 12-  Porção da placenta exposta na égua do caso 1. 

 

Optou-se então por proceder à remoção manual das membranas. A técnica utilizada consistiu 

em separar cuidadosamente o alantocórion da parede uterina, utilizando a mão como uma 

espátula e alternadamente colocar as membranas em tensão a partir das porções já 

exteriorizadas (figura 13). Após os primeiros esforços do veterinário foi possível puxar 

facilmente o cordão umbilical para fora do útero. Então, retirou-se a maioria do alantocórion 

que parecia já não estar muito aderente à parede uterina. Por fim, puxando o alantocórion que 

já estava exteriorizado, conseguiu-se retirar o último pedaço de placenta retida. 

À remoção da placenta seguiu-se uma lavagem uterina. Para esta lavagem foi utilizado um 

cateter de Folley para recolha de embriões, sem o “cuff” insuflado. O útero foi infundido com 

cerca de 500mL de solução de soro fisiológico morno (±42ºC) com 5mL Betadine®10% 

(MEDA Pharma; 100mg/mL iodopovidona) (figura13). Após esta lavagem administraram-se 

20mL de antibiótico intra-uterino (IU), em concreto 20mL de Sorobiótico® (Laboratório 

Sorológico; 250mg/mL Sulfato de Dihidroestreptomicina e 200000UI/mL Penicilina G 

Procaína).  

 

Figura 13- Remoção manual da placenta e preparação da solução para a lavagem uterina. 
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Para prevenir complicações como septicémia, endotoxémia e laminite foram administrados 

20mL de Sorobiótico® IM e 20 mL de Phenylarthrite® (Vétoquinol; 200mg/mL 

Fenilbutazona) por via endovenosa (EV). 

As membranas retiradas foram observadas, não se verificando qualquer anomalia (figura14). 

 

Figura 14- Face coriónica da placenta removida, orientada em “Y” invertido, com o corno não 

gestante à direita. 

 

Passados 5 dias a égua começou a ser observada pela unidade do centro de reprodução. Nesta 

altura, apresentava um corrimento vulvar rosado e viscoso. Ao palpar o útero pela vagina 

detectou-se uma grande acumulação de fluido. Ao observar este fluido este revelou-se rosado 

e viscoso, apresentando um odor muito desagradável (figura 15). A égua aparentava ter 

desenvolvido metrite.  

 

Figura 15- Fuido presente no útero da égua do caso 1. 

 

No sentido de resolver o problema procedeu-se a uma lavagem uterina com uma solução de 

um litro de soro fisiológico aquecido (±42ºC) (figura 16). No final da lavagem o líquido 

recuperado já apresentava uma aparência mais límpida e um cheiro menos nauseabundo. A 
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lavagem foi repetida no dia seguinte, observando-se uma menor acumulação de fluidos no 

útero da égua e aparentes melhorias na aparência e cheiro desses fluidos. Não se observaram 

outras complicações. 

 

Figura 16- Lavagem uterina à égua do caso 1 com soro fisiológico. 

 

O registo das observações feitas pela unidade de reprodução está resumido na tabela 1. As 

observações registadas foram feitas com recurso a palpação e ecografia trans-rectal. 

 

Tabela 1- Observações sobre a época reprodutiva do caso 1. 

Ovário 
Data 

Esquerdo Direito 
Observações/Tratamentos 

20-02-08  N.R. N.R. 
Parto no campo; tratamento da 

retenção placentária 

25-0208 N.R. N.R. Liquido no útero; Lavagem uterina 

26-02-08 N.R. Folículo com 3,8cm 
Cio do Poldro; Liquido no útero; 

Lavagem uterina 

28-02-08 N.R. Ovulou N.R. 

6-03-08 N.R. Corpo amarelo 1,5mL Dinolytic®  

10-03-08 Folículo com 2,8cm Corpo amarelo 1,5mL Dinolytic® 

14-03-08 Folículo com 3,7cm N.R. N.R. 

15-03-08 N.R. N.R. Beneficiação natural 

17-03-08 Folículo com 4,7cm N.R. Beneficiação natural 

18-03-08 Folículo com 4,9cm N.R. N.R. 

20-03-08 Ovulou N.R. N.R. 

1-04-08 N.R. N.R. Diagnóstico de gestação positivo 

16-04-08 N.R. N.R. 
Confirmação do diagnóstico de 

gestação positivo 

Legenda: N.R.- Nada a Registar. 
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Como se pode ver na tabela 1, foi possível observar durante o cio do poldro a presença de 

fluidos uterinos, a qual foi tratada recorrendo a duas lavagens uterinas e não se tendo voltado 

a registar nos restantes dias. Com efeito, o cio do poldro foi acompanhado sem que se 

efectuasse qualquer inseminação. Entretanto, quando se observou a presença de um corpo 

amarelo foi administrado um análogo da prostaglandina F2α, o Dinolytic® (Pfizer; 5mg/mL 

de dinoprost trometamina), de modo a promover a luteólise. No segundo cio registado após o 

parto foi então seguido um novo ciclo éstrico, sendo a égua beneficiada nos dias 15 e 17 de 

Março. No dia 18 ainda não se tinha confirmado a ovulação do folículo presente no ovário 

esquerdo, no entanto, e visto que os espermatozóides têm uma viabilidade de fecundação no 

interior do útero em condições normais de 48 horas, não se procedeu a nova inseminação. 

Quando a égua foi observada no dia 19 já tinha ovulado. Passados 13 dias, a 1 de Abril, foi 

feito o diagnóstico de gestação ecográfico, que se revelou positivo. Este diagnóstico voltou a 

ser confirmado como sendo positivo no dia 16 de Abril. 

Resta referir o intervalo de tempo entre o nascimento do poldro e a inseminação que resultou 

em gestação, que foi de 27 dias, tendo-se iniciado no dia 20 de Fevereiro e terminando no dia 

17 de Março. 

 

5.3 Caso 2  
 

O caso seguinte é o de uma égua de 10 anos de idade, de raça Lusitana, ferro Coudelaria 

Nacional, mantida em regime extensivo com a restante eguada nas pastagens do Mouchão do 

Esfola Vacas (Figura 17), em Santarém. Estas éguas recebem diariamente um suplemento 

alimentar na forma de concentrado comercial. 

 

Figura 17- Eguada da Coudelaria Nacional nas pastagens do Mouchão do Esfola Vacas. 
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Os registos da vida reprodutiva desta égua iniciam-se em 2006. Nesse ano ficou gestante ao 

segundo cio detectado, tendo parido em 2007 a 10 de Maio. No historial desta égua não há 

referências de retenções placentárias anteriores ou de outras complicações relacionadas com o 

parto.  

Em 2007 ficou gestante no cio do poldro, após beneficiação natural no dia 19 de Maio. O 

diagnóstico de gestação foi posteriormente confirmado no dia 4 de Junho e ainda a 25 do 

mesmo mês. Na manhã do dia 31 de Março de 2008 o poldro desta égua foi encontrado morto 

no campo, após aproximadamente 316 dias de gestação. A retenção placentária foi detectada 

pela apresentação da placenta exteriorizada a partir da vulva. Após a detecção da retenção 

placentária a égua foi mantida numa boxe com uma cama de palha e água (figura 18).  

 

Figura 18- Égua com retenção placentária antes da intervenção do veterinário. 

 

O médico veterinário assistente foi então contactado, no entanto a égua apenas foi observada 

no dia seguinte de manhã, por motivos de força maior. Não existem informações sobre o 

parto, pois a égua pariu durante a noite, na pastagem e sem assistência. O nado morto era um 

macho e não foi observado pelo veterinário.  

A égua foi então observada pelo médico veterinário no dia seguinte ao do parto, cerca das 8 

horas da manhã, sem que antes tivessem sido efectuadas manobras para tentar remover a 

placenta. Apresentava-se relativamente apática e abatida. As membranas apresentavam-se 

penduradas a partir da vulva, ultrapassando o nível dos curvilhões, e estavam relativamente 

conspurcadas com o material da cama (figura 19).  
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Figura 19- Égua com a placenta conspurcada, ultrapassando o nível dos curvilhões. 

 

Com a égua colocada no tronco lavou-se a zona perineal, assim como as membranas que se 

apresentavam penduradas. Posteriormente colocou-se a cauda numa luva de palpação e 

pendurou-se de forma a não tapar a região perineal. À vista estavam principalmente porções 

do âmnio e alguns pedaços do alantocórion (figura 20). 

 

Figura 20- Égua com retenção placentária. Note-se o pedaço de alantocórion pendurado em A e 

evidenciado em B. 

 

Após a preparação da égua foram administrados 5mL de Partovet® (Divisa Farmavic; 

10UI/mL de ocitocina) e 10mL de Phenylarthrite® por via endovenosa, bem como 20mL de 

Sorobiótico® por via intra-muscular.  

A B 
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Após a medicação inicial averiguou-se o estado das membranas. Primeiro foram 

inspeccionadas as porções exteriorizadas e depois foi palpada pela vagina a zona de adesão do 

alantocórion ao útero. A palpação foi feita com luva de palpação. Com esta palpação a égua 

apresentou sinais de desconforto e dor. Por este motivo foram administrados 2mL de 

Torbugesic® (Fort Dodge Veterinária; 10mg/mL de butorfanol) em associação com 0,4mL de 

Domosedan® (Pfizer; 10mg/mL de hidrocloreto de detomidina) EV, de forma a obter a 

sedação, tranquilização e alguma analgesia da égua. Então iniciou-se a administração de um 

litro de soro fisiológico com 10mL de Partovet® por infusão contínua endovenosa. 

Esperou-se alguns minutos para permitir o início do efeito destas drogas e prosseguiu-se a 

palpação uterina. Inicialmente, não se observou a presença de muitos fluidos, contudo notava-

se já a existência de um certo o mau cheiro. Ao manusear cuidadosamente as membranas, 

observou-se que a área de adesão destas ao útero era ainda relativamente extensa e que as 

membranas ainda se encontravam muito presas. Mesmo assim, visto a retenção já durar algum 

tempo e temendo a deterioração do estado da égua, assim como o aparecimento de sequelas 

mais graves, optou-se por efectuar a remoção manual da placenta. A técnica consistiu em 

separar cuidadosamente o alantocórion da parede uterina introduzindo uma mão pela vagina e 

usando-a como uma espátula entre o alantocórion e a parede uterina, ao mesmo tempo que se 

colocava tensão sobre as membranas a partir das porções já exteriorizadas. Com repetidos 

esforços do veterinário assistente conseguiu-se retirar a maioria das membranas (figura 21), 

permanecendo no útero um pedaço mais pequeno, que acabou por ser removido de seguida.  

 

Figura 21- Parte da placenta removida inicialmente. 
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O trabalho de remoção manual demorou cerca de duas horas e considerou-se terminado por 

volta das 10 horas da manhã, quando se verificou que tinha sido retirado a totalidade da 

placenta (figura 22). Durante a remoção manual da placenta observou-se a expulsão de algum 

líquido, bastante fluído e rosado. Esta expulsão era simultânea às contracções abdominais da 

égua. À palpação conseguiu-se perceber que o útero terá respondido positivamente à 

administração de ocitocina, uma vez que se notou um aumento de tonicidade significativo 

após a administração desta, mesmo antes de ser removida a placenta. Entretanto, a primeira 

embalagem de soro, foi trocada por uma nova, desta vez com 5mL de Partovet® e 5mL de 

Finadyne® (Schering-Plough Animal Health; 50mg/mL flunixina meglumina). As 

membranas retiradas foram observadas mas já se encontravam bastante dilaceradas, pelo que 

não se puderam retirar quaisquer conclusões. 

 

Figura 22- Remoção manual da placenta (A) e o pequeno pedaço de alantocórion retido durante 

mais tempo (B). 

 

Nos dias seguintes à remoção da placenta continuaram as terapias com antibióticos, anti-

inflamatórios e ocitocina, de modo a prevenir o aparecimento de laminite e endotoxémia, 

reduzindo os efeitos da metrite que estava presente. O antibiótico continuou a ser 

administrado durante mais 5 dias, na forma 20mL de Sorobiótico® IM, de 24 em 24 horas. O 

anti-inflamatório foi administrado durante mais 3 dias, na forma de 10mL de Phenylarthrite 

EV, de 24 em 24 horas. A ocitocina foi administrada durante mais 3 dias, na forma de 2mL de 

Partovet® IM de manhã e 2mL à tarde. Não se observaram sequelas como endotoxémia e 

laminite. 

A égua começou a ser observada pela unidade de reprodução logo no cio do poldro, obtendo-

se as observações resumidas na tabela 2. As observações registadas foram feitas com recurso 

a palpação rectal e ecografia trans-rectal. 

 

A B 
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Tabela 2- Observações sobre a época reprodutiva do caso 2. 

Ovário 
Data 

Esquerdo Direito 
Observações/ Tratamentos 

31-03-08 N.R. N.R. Pariu no campo 

1-04-08 N.R. N.R. Tratamento da retenção placentária 

7-04-08 N.R. N.R. Cio do poldro; Útero edemaciado 

10-04-08 Um folículo maior N.R. Útero edemaciado 

14-04-08 N.R. Folículo com 3,41cm Útero edemaciado 

15-04-08 N.R. Um folículo maior N.R. 

28-04-08 N.R. Dois folículos maiores N.R. 

2-05-08 Corpo amarelo N.R. 1,5mL Dinolytic® 

5-05-08 N.R. Três folículos maiores N.R. 

7-04-08 N.R. Folículo com 3,99cm Útero edemaciado 

12-05-08 N.R. Corpo amarelo 

Útero edemaciado; ovulação recente; 

20mL antibiótico IU + 20mL de soro 

fisiológico IU 

15-05-08 N.R. Corpo amarelo N.R. 

16-05-08 N.R. Corpo amarelo 1,5mL Dinolytic® 

20-05-08 N.R. N.R. 
Ligeiro edema das pregas endometriais; 

égua saída  

21-05-08 N.R. N.R. N.R. 

23-05-08 N.R. N.R. N.R. 

26-05-08 N.R. Folículo com 3,25cm N.R. 

27-05-08 N.R. Folículo com 4,14cm Inseminação artificial 

28-05-08 N.R. Ovulou N.R. 

11-06-08 N.R. N.R. Diagnóstico de gestação positivo 

16-06-08 N.R. N.R. 

Confirmação do diagnóstico de gestação 

positivo; vesícula embrionária no corno 

uterino direito 

Legenda: N.R.- Nada a Registar. 
 

Como se pode observar na tabela 2, o controlo reprodutivo desta égua pós-parto foi marcado 

pela observação repetida de um útero edemaciado. Este estado do útero não se considerou 

favorável ao desenvolvimento de uma gestação, sendo que a égua foi inseminada apenas 

depois de esta situação estar resolvida. A normalização da situação ocorreu após terem sido 

instilados 20mL de Sorobiótico® e 20mL de soro fisiológico, recorrendo a um cateter de 

inseminação. Efectivamente, depois do dia 12 de Maio não se voltou a verificar o útero 

edemaciado e no dia 20 de Maio a égua começa a dar sinais de cio perante o rufião. Foi 

também observado aqui um ligeiro edema das pregas endometriais. Este cio foi então 
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acompanhado, sendo a égua inseminada a 27 de Maio, dia em que se observou um folículo 

pré-ovulatório com 4,14cm de diâmetro no ovário direito. No dia seguinte confirmou-se a 

ovulação e a 11 de Junho é feito um primeiro diagnóstico de gestação com resultado positivo, 

o qual vem a ser confirmado passados cinco dias na altura em que a vesícula embrionária se 

encontrava fixa no corno uterino direito. 

Neste caso o intervalo de tempo entre o nascimento do poldro e a inseminação que resultou 

em gestação, foi de 58 dias, tendo-se iniciado no dia 31 de Março e terminando no dia 27 de 

Maio. 

 

5.4 Caso 3 
 

O caso 3 é referente a uma égua de 12 anos, de raça Lusitana, ferro Coudelaria Alter Real, 

mantida em regime extensivo com a restante eguada em pastagens de montado na CAR, em 

Alter do Chão. Estas éguas recebem diariamente um suplemento alimentar na forma de 

concentrado, tanto na cavalariça (figura 23) como na pastagem. 

 

Figura 23- Chegada da eguada da Coudelaria Alter Real à cavalariça. 

 

O controlo reprodutivo desta égua iniciou-se em 2001, tendo ficado gestante todos os anos até 

2007, num total de 7 gestações em 7 anos. Todavia, em 2006 o poldro que nasceu foi abatido 

e em 2007 nasceu outro poldro que morreu após o parto. Os motivos para estas ocorrências 

não se encontram registados. Também não existem registos de retenções placentárias 

anteriores associadas ou não aos episódios descritos. 
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Em 2007 a égua ficou gestante após inseminação artificial a 14 de Maio. Já em 2008, pariu no 

campo e sem assistência a 8 de Abril, passados aproximadamente 328 dias de gestação. A cria 

era um macho e nasceu saudável. No dia do parto e no dia seguinte a égua não veio com a 

restante eguada à cavalariça, tendo sido detectada a retenção placentária aproximadamente 2 

dias depois do parto. A retenção foi detectada pois a égua apresentava as membranas retidas 

exteriorizadas através da vulva. Não foram feitas tentativas de remover a placenta, sendo o 

médico veterinário assistente alertado nessa manhã e começando-se de seguida os 

tratamentos.  

 

Figura 24- Porção da placenta visível no caso 3 de retenção placentária. 

 

A preparação da égua consistiu em envolver a cauda numa luva de palpação rectal, levantá-la, 

e lavar bem toda a zona perineal e as membranas exteriorizadas com água corrente. Neste 

caso, as membranas que estavam à vista eram apenas parcelas de alantocórion, as quais não 

chegavam ao nível dos curvilhões (figura 24). 

Após a lavagem, foram administrados 5mL de Placentol® IM, 20mL de Depocilina® 

(Intervet; 300mg/mL de benzilpenicilina procaína) pela mesma via e 20mL de 

Phenylarthrite® EV. Então efectuou-se a palpação do útero pela vagina com o braço 

protegido com luva de palpação. O útero apresentava pouca tonicidade e estava presente 

fluido abundante viscoso, rosado e de odor desagradável. Apenas o alantocórion permanecia 

retido, mas não na sua totalidade, parecendo já se ter rasgado antes da égua voltar à 

cavalariça. Tanto o restante alantocórion como o âmnio não foram encontrados, 

permanecendo provavelmente no campo onde se deu o parto. À palpação a membrana parecia 

ainda bastante aderente à parede uterina.  
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De forma a retirar o material fluido e viscoso presente no útero fez-se uma lavagem uterina. 

Para isso utilizaram-se cerca de 6 litros de água morna (±42ºC) com 30mL de Betadine® 10% 

e um tubo gástrico (figura 25).  

 

Figura 25- Tubo gástrico utilizado na lavagem uterina. 

 

Quando o fluido recuperado da lavagem já não se apresentava muito viscoso ou com muitos 

detritos procedeu-se à remoção manual das membranas retidas. A técnica consistiu em separar 

cuidadosamente o alantocórion da parede uterina, utilizando a mão como espátula e colocando 

alternadamente as membranas em tensão a partir das porções já exteriorizadas (figura 26). 

 

Figura 26- Remoção manual da placenta. 

 

Após repetidos esforços do veterinário conseguiu-se a remoção das membranas (figura 27). 

Por fim fez-se nova lavagem uterina, desta vez com 3 litros de soro fisiológico (±42ºC). Ao 
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primeiro e ao terceiro litro de soro foram adicionados 20mL de Depocilina®, com a intenção 

de controlar o desenvolvimento microbiano no útero. Os dois primeiros litros infundidos 

foram recuperados de imediato e o terceiro foi deixado no útero. A égua foi passeada durante 

cerca de 10 minutos e levada então para a cavalariça. 

 

Figura 27- Momento em que se desprende a placenta. 

 

Ao analisar as membranas fetais removidas não se registou mais nada de significativo, além 

do facto de as membranas retidas estarem já bastante incompletas, facto já constatado 

anteriormente. 

A égua foi enviada para o centro de reprodução onde começou a ser feito o seu controlo 

reprodutivo no dia 18, do qual resultaram as observações descritas na tabela 3. As 

observações registadas foram feitas com recurso a palpação e ecografia trans-rectal. 

 

Tabela 3- Observações sobre a época reprodutiva do caso 3. 

Ovários 
Data 

Esquerdo Direito 
Observações/ Tratamentos 

8-04-08 N.R. N.R. Pariu no campo 

10-04-08 N.R. N.R. Tratamento da retenção placentária  

18-04-08 N.R. Folículo com 3cm 
Lavagem uterina com 1L de lactato de Ringer; 

2mL Oxitocine® 

21-04-08 N.R. Folículo com 3,97cm 

Ligeiro edema das pregas endometriais; 

Lavagem uterina com 1L de lactato de Ringer; 

2mL Oxitocine® 

22-04-08 N.R. N.R. Inseminação artificial 

Legenda: N.R.- Nada a Registar 
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Tabela 3- Observações sobre a época reprodutiva do caso 3 (Continuação). 

Ovários 
Data 

Esquerdo Direito 
Observações/ Tratamentos 

23-04-08 N.R. Ovulou Sem líquido no útero; 2mL Oxitocine® 

9-05-08 
Folículo com 3,5-

3,6cm 
N.R. 

Suspeita de liquido no útero; Diagnóstico de 

gestação negativo 

10-05-08 
Folículo com 

3,8cm 
N.R. 

Líquido no útero; 2mL Marbocyl® IU; 2 

Chorulon® 

11-05-08 N.R. N.R. Inseminação artificial 

12-05-08 Ovulou N.R. 
Lavagem com 1L de lactato de Ringer e 2mL 

Marbocyl® 

13-05-08 N.R. N.R. 2mL Oxitocine® 

26-05-08 
Folículo com 

4cm 
N.R. 

Sem líquido no útero; Diagnóstico de gestação 

negativo; zaragatoa; 2mL Oxitocine®; 2 

Chorulon® 

27-05-08 N.R. N.R. Inseminação artificial; Gentaprim® IM 

28-05-08 Ovulou N.R. 

Líquido no útero; Lavagem uterina com 1L de 

Lactato de Ringer e 2 mL de Marbocyl®; 2mL 

ocitocina; Gentaprim® IM 

30-05-08 N.R. N.R. 

Líquido no útero; Lavagem com 1L de Lactato 

de Ringer mais 30mL de gentamicina e 30mL de 

bicarbonato; Gentaprim® IM 

31-05-08 N.R. N.R. 40mL Gentaprim® IM 

11-06-08 
Folículo com 

3,78cm 

Vários folículos 

pequenos  

Edema das pregas endometriais; Diagnóstico de 

gestação negativo 

12-06-08 
Folículo com 

4,1cm 

Vários folículos 

pequenos 

Edema das pregas endometriais; 30mL 

gentamicina e 30mL de bicarbonato; 2 Pregnyl® 

13-06-08 N.R. N.R. Beneficiação natural 

13-06-08 

(tarde) 
N.R. N.R. 

Lavagem com 2L de Lactato de Ringer mais 

30mL de gentamicina e 30mL de bicarbonato; 

2mL Oxitocine® 

14-06-08 Ovulou N.R. Sem líquido no útero; 2mL Oxitocine® 

1-07-08 N.R. N.R. 
Sem líquido no útero; Diagnostico de gestação 

negativo. 

Legenda: N.R.- Nada a Registar 
 
Como se pode observar na tabela 3, este caso não teve o mesmo êxito que os anteriores, pois 

não se verificou um diagnóstico de gestação positivo no final da época reprodutiva. 

Efectivamente, a égua foi inseminada 14 dias depois de parir, após a observação de um útero 

normal e tendo sido efectuadas duas lavagens uterinas com Lactato de Ringer, seguidas da 
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administração de 2mL de Oxitocine® (Vetlima; 10UI/mL de ocitocina) de forma a estimular a 

contractilidade uterina. No entanto, nem nesta inseminação nem nas três inseminações 

seguintes se obteve um diagnóstico de gestação positivo. De facto ao longo da época 

reprodutiva aqui registada repetem-se as observações de acumulações de líquido no útero e as 

lavagens e administrações de antibiótico para tentar solucionar este problema. Após o 

primeiro diagnóstico de gestação negativo foi repetida a terapia antibiótica intra-uterina 

primeiro apenas com Marbocyl® (Vétoquinol; 100mg/mL Marbofloxacina), depois utilizando 

Marbocyl® após uma lavagem uterina e por fim utilizando gentamicina (Gentavet®, Vetlima; 

40mg/mL de Gentamicina) e bicarbonato após uma lavagem uterina. Com efeito comprovou-

se que a terapia antibiótica com Marbocyl® não seria a solução, tanto pelos resultados 

práticos observados, uma vez que não resolveu o problema das acumulações repetidas de 

liquido no útero, como pelos resultados obtidos com um teste de sensibilidade a antibióticos 

(TSA), o qual foi feito a partir de culturas obtidas com uma zaragatoa uterina efectuada a 26 

de Maio. Os resultados da análise feita a esta zaragatoa revelaram a presença de Serratia 

ficaria, uma bactéria que cria facilmente resistências a antibióticos, a qual apresentava 

resistência ao Marbocyl® mas era sensível à gentamicina e ao cloranfenicol. Com esta 

informação disponível, no dia 30 de Maio a terapia antibiótica intra-uterina já não foi feita 

com Marbocyl®, passando a ser administrada gentamicina e bicarbonato, após uma lavagem 

uterina. O bicarbonato foi administrado em conjunto com a gentamicina de forma a diminuir 

os seus efeitos negativos sobre a superfície endometrial, os quais já foram descritos. Por 

intuição do médico veterinário, já tinha sido iniciada uma terapia antibiótica sistémica, com a 

administração de Gentaprim® (INVESA; 30mg/mL de gentamicina sulfato, 200mg/mL de 

sulfadimetoxina e 40mg/mL de trimetoprim), um antibiótico de largo espectro que contem 

gentamicina, entre outros princípios activos. Após a terapia IU com gentamicina não se voltou 

a registar a presença de líquido no útero. No entanto o resultado da última inseminação não 

foi diferente dos anteriores. Resta fazer referência à utilização de Chorulon® (Intervet, 

1500UI de gonadotrofina coriónica humana liofilizada mais solvente) e Pregnyl® (Organon, 

1500UI de gonadotrofina coriónica humana liofilizada mais solvente), os quais são utilizados 

habitualmente para estimular a ovulação. Neste caso tanto as administrações de Chorulon®, 

como a de Pregnyl® corresponderam a administração de 3000UI de gonadotrofina coriónica 

humana. 

5.5 Discussão dos Casos Clínicos 
 

Globalmente estes três casos apresentam características já descritas na literatura, tanto em 

termos de perfil das éguas como, nos sintomas apresentados, nos tratamentos efectuados, nas 
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sequelas e nos efeitos destas na eficiência reprodutiva. As três éguas apresentavam idades 

entre os 5 e os 17 anos, pariram sem assistência e é possível que pelo menos uma delas tenha 

tido um parto distócico, uma vez que o poldro morreu. No que diz respeito aos sinais clínicos 

as três retenções placentárias foram detectadas pela presença das membranas presas e 

exteriorizadas a partir da vulva. Além disso verificou-se efectivamente que quanto mais tarde 

as éguas foram observadas pelo veterinário, maior foi a acumulação de fluidos verificada no 

momento da resolução da retenção placentária. Os tratamentos efectuados para as retenções 

placentárias também não diferiram grandemente uns dos outros, recorrendo-se nos três casos à 

ocitocina, antibióticos, anti-inflamatórios não esteróides e à remoção manual das placentas. 

Estes tratamentos foram eficazes na remoção da placenta nos três casos e no intuito de evitar 

complicações mais graves a nível sistémico, como a laminite ou a morte. Contudo, a metrite 

verificou-se nos três casos, tendo a sua ocorrência influenciado negativamente a eficiência 

reprodutiva das três éguas, embora em diferentes graus.  

Relativamente às diferenças entre os tratamentos, nomeadamente as lavagens uterinas e a 

administração de antibiótico intra-uterino, estas não parecem ter tido efeitos positivos 

notáveis. Efectivamente, se no caso 1 foi feita uma lavagem uterina e administrado antibiótico 

IU, tendo-se verificado um intervalo de tempo entre o parto e o diagnóstico de gestação 

positivo menor do que no caso 2, no caso 3, no qual também se efectuaram lavagens uterinas 

e antibioterapia IU não se chegou a verificar um diagnóstico de gestação positivo até ao final 

desta época reprodutiva. De facto, apesar destas lavagens e antibioterapia logo após a 

remoção da placenta, também nos casos 1 e 3 se verificou acumulação de fluidos mais tarde 

na época reprodutiva. As lavagens e administração de antibiótico IU parecem não ter sido 

suficientes para evitar o desenvolvimento de metrite após a resolução da retenção. No entanto, 

os seus efeitos terão tido um papel preponderante na resolução das mesmas metrites mais 

tarde durante a época reprodutiva. Deve também ser salientada a importância da escolha do 

antibiótico correcto a administrar. Esta escolha pode ser facilmente conduzida com a 

execução de uma zaragatoa uterina e posteriores testes de sensibilidade a antibióticos das 

culturas obtidas, tal como se observou no caso 3. Neste caso, o facto de se ter utilizado um 

antibiótico que se veio a revelar ineficaz poderá ter conduzido à perda de tempo na época 

reprodutiva, a qual talvez pudesse ter permitido outras tentativas de inseminação e um 

resultado final diferente. Neste caso também deve ser notada a utilização da gentamicina 

intra-uterina. Efectivamente, este antibiótico revelou-se uma escolha mais eficaz do que a 

marbofloxacina para resolver a metrite presente. Todavia, apesar da utilização do bicarbonato 

para reduzir as lesões provocadas pela gentamicina no epitélio do endométrio, não é possível 

saber se este foi eficaz e portanto até que ponto é que a agressão da gentamicina ao 
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endométrio terá tido influência no resultado final negativo desta época reprodutiva. A 

frequência inconstante das acumulações de liquido no útero pode levantar dúvidas em relação 

ao facto de estas serem provocadas pela Serratia ficaria. Efectivamente, no momento em que 

foi feita a zaragatoa uterina não se verificava acumulação de liquido. O que esta informação 

poderá indicar é que apesar de presente, como factor isolado, a Serratia ficaria pode não 

conduzir à acumulação de líquidos embora impeça o início de uma gestação. No entanto, na 

presença de outro factor irritante do miométrio como o sémen, poderá originar a acumulação 

de líquidos, complicando as tentativas de reproduzir a égua e lançando duvidas sobre qual 

seria a verdadeira razão para a reacção uterina observada. As responsabilidades da Serratia 

ficaria nas acumulações de líquidos no útero são no entanto evidentes, pois após o tratamento 

com a gentamicina estas não se repetiram e inclusivamente voltou a ser observado o edema 

das pregas endometriais, um sinal de estro nas éguas, que não se tinha verificado em cios 

anteriores. Curiosamente, esta alteração do aspecto do útero após resolução de uma metrite 

também foi registada no caso 2. 

Não deve deixar de ser salientada a diferença existente entre a integridade das placentas nos 

casos 1 e 2, em relação ao caso 3. Neste último caso a porção da placenta encontrada retida 

era consideravelmente menor do que nos outros dois, deixando em aberto a possibilidade de 

esta ter sido pisada ou traumatizada de outro modo. Este facto poderá ter sido traduzido em 

maiores lesões uterinas, as quais poderão ter influenciado a restante época reprodutiva. Mais 

uma vez fica patente a importância de uma rápida intervenção em casos de retenção 

placentária. 

Os três casos revelaram ainda um certo padrão. Efectivamente foi possível observar que no 

caso em que a detecção da retenção aconteceu mais cedo após o parto, a resolução da retenção 

foi mais fácil, a metrite observada posteriormente no controlo reprodutivo também se revelou 

mais fácil de tratar e o tempo decorrido até se obter um diagnóstico de gestação positivo 

também foi menor. Estes casos parecem ir contra as conclusões de Provencher et al. (1988) 

que referem não ter encontrado diferenças significativas entre os parâmetros reprodutivos de 

éguas com retenções placentárias por mais de 8 horas e os de éguas com retenções 

placentárias inferiores a 8 horas. De qualquer modo estes dados reforçam a importância do 

maneio das éguas e da rapidez no tratamento e no evitar das sequelas da retenção placentária. 

Além disso, estes casos confirmam a possibilidade de reproduzir novamente as éguas com 

retenção placentária na mesma época, tendo-se obtido resultados positivos, tanto melhores, 

quanto mais rápido fora instaurado o tratamento.  
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6 Discussão e Conclusão 
 

O parto normal prolonga-se por um período de tempo mais vasto do que o momento da 

expulsão do poldro propriamente dita. De facto, existe uma preparação gradual tanto do feto 

como da égua para o nascimento, a qual está cargo de uma sequência hormonal iniciada pelo 

feto e transmitida à égua. Esta sequência hormonal desempenha entre outros, um papel 

fundamental na preparação da musculatura uterina para a expulsão do feto e da placenta. No 

entanto, podem ocorrer irregularidades que podem originar a retenção placentária. Portanto, é 

essencial conhecer os fenómenos que ocorrem no parto normal de modo a possuir um termo 

de comparação para detectar situações anómalas como a retenção placentária. No mesmo 

sentido, é importante conhecer tanto as estruturas que compõe a placenta equina, quanto a 

ultra-estrutura normal das ligações entre esta e o endométrio da égua. Desta forma se podem 

compreender os fenómenos que podem desencadear a retenção, tal como os diferentes 

tratamentos existentes para a resolver. 

A definição de retenção placentária na égua é variável segundo os vários autores, por 

considerarem diferentes intervalos de tempo após o parto a partir dos quais se verifica a 

retenção. Com efeito, autores que consideraram as três horas após o parto como o limite para 

iniciar tratamentos para a retenção placentária obtiveram bons resultados com esta 

abordagem, não observando sequelas graves como metrite, endotoxémia ou laminite ou uma 

quebra significativa na eficiência reprodutiva das éguas tratadas. Para os cavalos de sela é 

considerada uma incidência entre os 2% e os 10,5%, enquanto que numa raça de tiro foi 

registada uma incidência de 54%, em partos considerados normais (Provencher et al., 1988; 

Sevinga et al., 2004a). 

A ocorrência de distócia, bem como o facto de o poldro se encontrar vivo quando é retirado 

por cesariana, são factores que aumentam a incidência de retenção placentária. Todavia 

aborto, nados mortos ou gestações gemelares por si só não aumentam significativamente a 

incidência de retenção placentária. A idade também influência a incidência de retenção 

placentária. No entanto um estudo regista um aumento da incidência em éguas com mais de 

15 anos relativamente a éguas com menos de 6 (Provencher et al., 1988), enquanto outro 

estudo refere que éguas com menos de 5 anos e mais de 17 têm menor incidência de retenção 

placentária (Sevinga et al., 2004a). A época do ano em que ocorre o parto parece ter 

influência na incidência de retenção placentária, mas apenas em algumas coudelarias, 

devendo-se esta incidência aumentada a maiores períodos de estabulação por causa do clima e 

ao reduzido exercício físico consequente. A avaliação do factor sexo da cria não revelou 

diferenças significativas na incidência de retenção placentária entre o nascimento de um 
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macho ou de uma fêmea. Quanto à história reprodutiva das éguas concluiu-se que em éguas 

beneficiadas naturalmente no “cio do poldro” se verificava uma incidência maior de retenção 

placentária do que em éguas inseminadas artificialmente neste cio. Também éguas com 

retenções nas épocas reprodutivas precedentes estão em maior risco de repetir a retenção 

placentária. A ingestão de Festuca arundinaceae infectada com endófitos Acremonium 

coenophialum, assim como o excesso de suplemento alimentar nos últimos meses da gestação 

também parecem aumentar a incidência de retenção placentária. Na raça Frísia, além dos 

factores descritos, concluiu-se também que quanto maior for o grau de consanguinidade do 

poldro maior será a probabilidade de ocorrer retenção placentária. Acerca do efeito do 

garanhão e do “garanhão pai da égua” não se verificou uma influência significativa destes 

factores sobre a incidência de retenção placentária. 

Relativamente à etiopatogenia da retenção placentária existem várias hipóteses explicativas. 

Algumas investigações apontam para uma debilidade na contractilidade uterina com origem 

em desequilíbrios hormonais ou electrolíticos, ou então que estas sejam fruto de lesões da 

parede uterina ou do estiramento excessivo do miométrio (Threlfall, 1997; Sevinga et al., 

2002a; Ishii et al., 2008). Outros autores indicam como causa da retenção placentária 

alterações nas ligações estabelecidas entre útero e placenta ou alterações no processo de 

maturação dessas ligações (Haffner et al., 1998). Alterações no corte do fluxo sanguíneo da 

placenta, que ocorre quando o cordão umbilical se rompe, e as infecções uterinas 

hematogéneas ou ascendentes capazes de induzir aderências entre o córion e o útero, também 

foram apontadas como possíveis mecanismos que provoquem a retenção placentária (Roberts, 

1986; Turner, 2007). 

Realmente, existe uma relação entre as concentrações plasmáticas de ocitocina e cálcio e a 

retenção. Por outro lado, se é um facto que níveis baixos de ocitocina ou cálcio intracelular 

podem conduzir a reduzida contractilidade miométrica, também foi reconhecida a existência 

de um defeito intrínseco da função miométrica em éguas com “clearence” uterina atrasada, 

independente das concentrações de ocitocina e cálcio intracelular (Rigby et al. 2001). Ainda 

sobre a influência dos efeitos da ocitocina na retenção placentária deve ser salientada a 

possibilidade de esta influência poder ser alterada não por um nível baixo de ocitocina em 

circulação, mas sim por um número reduzido de receptores para a ocitocina no tecido 

endometrial. Portanto, mesmo confirmada a importância da ocitocina e do cálcio na 

contractilidade uterina, não deve ser descurada a possibilidade de outros factores ainda 

desconhecidos estarem implicados. 

Uma razão indicada para que no corno uterino não gestante a involução uterina seja mais 

lenta, foi o facto de neste as vilosidades serem geralmente mais espessas, compridas e 
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abundantes do que as que cobrem o corno grávido e o corpo. Apesar dos resultados do estudo 

de Allen et al. (2002) serem obtidos com éguas póneis e éguas Puro Sangue Inglês, se as 

conclusões deste estudo forem aplicadas comparativamente a éguas e fetos de raças de tiro 

pode existir no tamanho da égua gestante e do feto um factor contribuinte para a maior 

incidência de retenção placentária nestas raças, sendo necessários mais estudos para o 

comprovar.  

A hipótese que defende alterações no processo de maturação das ligações entre a placenta e o 

útero refere-se a uma insuficiente quebra do colagénio que constitui estas ligações como causa 

da retenção placentária. Esta hipótese encontra algum sustento em estudos realizados em 

vacas e nos resultados de Stashak e Vandeplassche (1993), já referidos anteriormente. De 

facto, a existência de uma resposta imunitária capaz parece ter influência na maturação das 

ligações entre placenta e endométrio no final da gestação.  

As complicações mais frequentemente associadas à retenção placentária na égua são as 

metrites, a endotoxémia, a laminite e eventualmente a morte. A involução uterina é 

frequentemente atrasada mesmo que as éguas não desenvolvam estas sequelas. Os autores 

mais recentes tendem a afirmar que a incidência destas complicações parece estar mais 

dependente do maneio da retenção e da susceptibilidade de cada raça do que propriamente do 

tipo de cavalo. 

O sintoma mais frequentemente associado à retenção placentária é a observação da própria 

placenta exteriorizada através da vulva. Além disso deve ser investigada a hipótese de 

retenção placentária parcial sempre que surjam suspeitas. As suspeitas devem surgir se a 

placenta não for encontrada, se a placenta encontrada estiver dilacerada ou se se observar 

metrite após o parto. Contudo, a detecção da placenta quando os partos ocorreram no campo 

pode ser uma tarefa quase impossível. Além disso, mesmo quando a placenta é encontrada 

esta pode estar já bastante dilacerada não permitindo perceber se efectivamente faltam partes 

ou não. 

No que respeita aos tratamentos aconselhados hoje em dia para a retenção placentária, estes 

assentam na administração precoce de ocitocina, na administração preventiva de antibióticos e 

anti-inflamatórios não esteróides e, nos casos mais prolongados, na remoção manual da 

placenta. Além destes tratamentos é vulgarmente aconselhado o controlo preventivo do 

tétano, a lavagem uterina após a remoção da placenta, bem como a instauração de tratamentos 

preventivos para a laminite. Os tratamentos deverão ser continuados alguns dias ou até não 

existir o risco do aparecimento de complicações secundárias. O tema do tratamento é no 

entanto mais uma fonte de opiniões controversas entre os diferentes autores. Esta controvérsia 

regista-se não apenas quanto ao intervalo de tempo a considerar para serem iniciados os 
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tratamentos, como também relativamente à sequência e à vantagem dos vários tratamentos 

propostos.  

Relativamente ao tratamento com injecções de colagenase nos vasos umbilicais, este parece 

ser prometedor. No entanto, não existem muitas referências à sua aplicabilidade e eficiência. 

De facto, o estudo a descrever a técnica foi publicado há 10 anos e além deste não foram 

encontrados mais registos de éguas tratadas desta forma.  

Caso a égua sobreviva e não desenvolva quaisquer problemas secundários, o prognóstico para 

a sua fertilidade após a resolução da retenção placentária é regra geral bom. No entanto, o 

cruzamento logo no “cio do poldro” é desaconselhado, especialmente nos casos em que as 

retenções foram mais longas ou surgiram complicações secundárias associadas. Quando se 

pretender utilizar o “cio do poldro” deve-se fazer uma selecção das éguas aptas, optando-se 

por aquelas que apresentam uma involução uterina normal e recorrendo a inseminação 

artificial sempre que possível. 

Os casos clínicos apresentados corresponderam em vários sentidos às descrições existentes na 

literatura, permitindo observar na práctica a sintomatologia e sequelas mais frequentes, bem 

como a aplicabilidade de vários tratamentos e o seu resultado na eficiência reprodutiva das 

éguas. A observação destes casos permitiu ainda compreender importância que o maneio e a 

rápida intervenção do médico veterinário podem ter no prognóstico para o futuro reprodutivo 

da égua com retenção placentária. 

Concluindo, apesar de ser um tema estudado desde há vários anos, o fenómeno da retenção 

placentária ainda não é claro, tal como não é clara a melhor forma de a resolver. No entanto, 

todo o maneio do problema tem vindo a evoluir com o passar do tempo e hoje em dia as 

complicações para a saúde da égua e consequentes perdas económicas para o seu dono 

tendem a ser reduzidas, augurando um bom futuro no maneio e tratamento da retenção 

placentária na égua. 
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