
1 

 

 

ABORTO SEM CAUSA EVIDENTE EM UMA ÉGUA DA POLÍCIA 

MILITAR DO PARÁ: RELATO DE CASO 

 

MILLER DE SOUSA SILVA1, FRANCILMA MENDES DUTRA2, 

ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA3, RAIMUNDO NONATO RAIOL DA 

SILVA JUNIOR3, ALEXANDRE DO ROSÁRIO CASSEB1, FERNANDA 

MARTINS-HATANO1. 

 
1Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). 

2Mestre em Saúde e Produção Animal na Amazônia 
3Regimento de Polícia Montada, Polícia Militar do Pará (PMPA) 

 

 

RESUMO: Relata-se um caso de aborto equino de uma égua com dez 

meses de gestação, pertencente ao plantel da Polícia Militar do Pará. O 

diagnóstico se deu através no exame clínico do animal, achados de 

necropsia, cultivo microbiológico e investigação de fatores ambientais. 

Foi notada formação normal do feto, sem indicações, 

macroscopicamente, dos fatores etiológicos prováveis. O cultivo de 

amostras da placenta não revelou crescimento bacteriano. Nenhum 

dado esclarecedor foi coletado durante a anamnese. Através dos dados 

o caso foi considerado uma possibilidade de um aborto esporádico sem 

causa específica. 

PALAVRAS-CHAVE: abortamento, aborto esporádico, égua, patologias 

reprodutivas. 
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ABSTRACT:  It reports a case of equine abortion. A female with ten 

months of pregnancy, it belongs to Polícia Militar do Pará. The diagnosis 

was based on clinical visual, anamnesis, necropsy, microbiological 

culture and environmental factors research. It was seen normal growth of 

the fetus, without indications, macroscopically, of the probabily etiologic 

factors. The cultivation placenta samples revealed no bacterial growth. 

No data was collected during the enlightening history. It was considered 

the possibility of sporadic abortion without cause specific. 

KEYWORDS: abortion, mare, reproductive disorders, sporadic abortion. 

 

INTRODUÇÃO 

Numerosos fatores etiológicos são responsáveis por doenças 

fetais e aborto subsequente em equinos. Segundo Swerczek & Caudle 

(2007), estes fatores podem ser: i) infeccioso bacteriano não contagioso; 

ii) infeccioso bacteriano contagioso; iii) infeccioso viral; iv) infeccioso 

fúngico; v) não infeccioso com causa evidente  e vi) não infeccioso sem 

causa evidente ou postulado. Entretanto, em alguns casos, pode-se 

encontrar a confluência desses fatores. 

Em equinos, o aborto esporádico tem sido atribuído a causas 

infecciosas (34%), não infecciosas (26%), e 40% desses abortos ficam 

com diagnóstico inconclusivo. O exame do feto e da placenta em uma 

necropsia aumenta a probabilidade de determinação da causa do 

aborto. No entanto, devido às restrições de tempo, dinheiro e 

disponibilidade dos serviços, o veterinário é, frequentemente, obrigado a 

realizar uma necropsia a campo (Acland, 1987). 

Na região Norte, o número de relatos de abortos é muito baixo, 

quando comparado com resto do país. Provavelmente isso ocorra não 

pela falta de casos, mas pela falta de registros, pois existem poucos 

profissionais voltados à equideocultura, levando a uma baixa 
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contribuição para a prevalência de doenças e para a disseminação de 

informações científicas (Moreira et al., 1998; Vasconcellos, 1987). 

Tendo em vista a escassez de estudos sobre o aborto equino no 

Pará e o fato de que apenas com o conhecimento completo das causas 

é possível reduzir as perdas nos planteis de equinos, o presente estudo 

buscou contribuir com a disseminação da informação a partir de um 

relato de caso de aborto equino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi feito o acompanhamento de uma égua que abortou no décimo 

mês de gestação em setembro de 2012. O animal, nomeado Afrodite, 

sem raça definida, era pertencente ao plantel de equinos da Clínica 

Médica de Reprodução Animal da Polícia Militar do Pará (CMRA-

PMPA), no município de Castanhal.  

O diagnóstico baseou-se na anamnese, exame clínico da égua, 

achados de necropsia, cultivo microbiológico e investigação de fatores 

ambientais. O animal foi submetido à fluidoterapia, antibioticoterapia 

com benzil penicilina (Benzil Pronto®), também foi aplicado flunixina 

meglumina (Banamine®), apara ação anti-inflamatória e analgésica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme anamnese, a égua vivia conjuntamente com cinco éguas 

em atividade de reprodução que ficavam alocadas na Fazenda Itaqui, 

localizada próximo ao município de Castanhal, Pará, sendo cruzadas 

com garanhões da propriedade. O grupo não tinha contato com os 

outros animais da propriedade. Não havendo ainda registros frequentes 

de casos esporádicos de aborto na propriedade. 

O animal não era alimentado com produtos de origem animal, e os 

alimentos, de acordo com a investigação do manejo, não foram 
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contaminados com secreções e/ou excreções de outros animais, ainda  

sobre o manejo preventivo, todo o plantel era vacinado contra as 

principais agentes causadores de abortamentos em equinos, como 

EHV-1, leptospirose e outros menos importantes, como anemia 

infecciosa equina e artrite viral equina. 

A partir do exame clínico da égua observou-se, normalidade na 

condição do animal (16 mpm e 35 bpm). Contudo, o paciente 

apresentava leve desidratação, escoriações vulvares e secreções 

vaginais intervalares de muco e sangue. Não apresentava anemia ou 

sinais de trauma, já havia expulsado toda a placenta alimentava-se 

normalmente. Segundo a anamnese, esta foi a segunda gestação 

abortiva consecutiva ocorrida nos últimos meses de gestação no animal.  

Durante a necropsia, o feto de aproximadamente 60 kg, não 

apresentou fatores etiológicos prováveis. Segundo Swerczek & Caudle 

(2007), as lesões macroscópicas encontradas em casos de aborto não 

são de grande valor. 

 As culturas em ágar (sangue e Mac Conkey) também não 

apresentaram crescimento de colônia. 

Ferraz & Vicente (2006) relatam que o aborto ocorre em qualquer 

fase, sendo comum após o sétimo mês e que na égua por muitas vezes 

não é possível determinar a etiologia do aborto. De acordo Brown, 2006; 

Moreira et al., 1998, 54% dos casos de abortos equinos no estado do 

Paraná, não se chegou a diagnóstico algum.  

A partir das análises realizadas para obtenção do diagnóstico, o 

presente caso foi diagnosticado como um aborto não infeccioso sem 

causa evidente (postulado). 

 

CONCLUSÃO 
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O presente caso foi diagnosticado como um aborto esporádico 

sem causa específica (postulado). É necessário que análises acuradas 

relacionadas às patologias do sistema reprodutivo em equinos sejam 

realizadas, para que as causas de aborto sejam mais bem 

compreendidas. 
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