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RESUMO 

O correto manejo dos equinos, particularmente os de uso militar, é fator 
primordial na saúde destes animais no tocante às enfermidades 
gastrointestinais, como a síndrome cólica. Este trabalho teve por 
objetivo analisar epidemiologicamente o comportamento da síndrome 
cólica num rebanho equino de uso militar e fatores pudessem contribuir 
para a ocorrência deste agravo. Foram registrados todos os casos da 
síndrome entre os anos de 2010 e 2014, calculou-se o coeficiente de 
incidência para o rebanho como um todo e, separadamente para os 
grupos de animais estabulados e semi-estabulados. Os coeficientes de 
incidência no rebanho variaram de 9 a 33 casos por 100 equinos. O 
Risco Relativo entre os animais estabulados e semi-estabulados foi de 
3,9, considerando-se todo o período de observação. Concluiu-se que 
animais estabulados apresentaram maior incidência de síndrome cólica 
e estiveram sob maior risco de ocorrência do agravo.  
Palavras-chave: equinos militares, síndrome cólica, epidemiologia.  

 
COLIC SYNDROME EPIDEMIOLOGY OF MILITARY HORSES 

BETWEEN THE YEARS 2010-2014 
 

ABSTRACT 
The proper handling of horses, particularly for military use, is a key factor 
in the health of these animals with regard to gastrointestinal diseases 
such as colic syndrome. This study aimed to analyze the epidemiological 
behavior of colic syndrome in a horse herd military use and factors may 
contribute to the occurrence of this disease. We recorded all cases of the 
syndrome between the years 2010 and 2014, we calculated the 
incidence rate for the herd as a whole and separately for groups of 
animals stabled and semi-stabled. Incidence rates in the herd ranged 
from 9 to 33 cases per 100 horses. The relative risk among stabled and 
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semi-stabled animals was 3.9, considering the entire period of 
observation. It was concluded that stabled animals showed higher 
incidence of colic syndrome and were at increased risk of occurrence of 
this síndrome. 
Key words: military horses, colic syndrome, epidemiology. 
 

Introdução 

Os equinos, em seu estado natural, vivem em grupos e passam cerca 

de 60% de seu tempo realizando o pastejo, sendo uma espécie que 

evoluiu e adaptou-se, física e mentalmente, para se alimentar ao longo 

do dia com frequentes e pequenas refeições ricas em fibras. 

Contrariamente, devido à estrutura particular do seu trato gastro-

entérico, não estão adaptados para a digestão de grandes volumes de 

ração concentrada de uma só vez (Jordão et al., 2011).  

Falhas no manejo nutricional, como a alimentação com baixa relação 

volumoso (forragem) / concentrado (ração), podem levar à ocorrência de 

síndrome cólica em equinos de uso militar (Laranjeira et al., 2009b).  

Este estudo teve por objetivo traçar a distribuição da síndrome cólica 

em um rebanho de equinos de uso militar, ao longo de cinco anos, entre 

os anos de 2010 e 2014, assim como sugerir possíveis fatores que 

pudessem estar contribuindo para a ocorrência deste agravo nos 

animais. 

Material e Métodos 

Foi realizado um estudo epidemiológico longitudinal do tipo coorte, 

onde foram acompanhados todos os casos de SCE de um rebanho de 

equinos de uso militar, durante cinco anos (entre 1° de janeiro de 2010 e 

31 de dezembro de 2014). O plantel foi analisado baseado em seus dois 

tipos de manejo, sendo um grupo de 45 animais submetidos a um 

regime estabulado (Grupo E), e outro grupo de 134 animais submetidos 

a um regime semi-estabulado (Grupo SE), totalizando 179 animais. Para 

efeito de cálculos do coeficiente de incidência a população foi 
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considerada constante no período.   

 Os animais do Grupo E permaneceram em baias durante a maior 

parte do dia (entre 20 e 24 horas por dia), com acesso esporádico a 

piquetes e ao convívio e interação social com outros equinos (entre zero 

e 4 horas por dia). Tal grupo também teve acesso restrito a volumoso 

(composto basicamente 5 kg de feno de alfafa divididos em duas 

porções diárias).  

Já o Grupo SE, permaneceu em baias durante períodos curtos do 

dia para seu arraçoamento e/ou previamente a seu emprego (entre 2 a 8 

horas por dia), permanecendo solto a campo, exercendo o pastejo e o 

convívio social a maior parte do dia (entre 16 a 22 horas por dia). Em tal 

grupo os equinos não tiveram restrição de acesso a volumoso, por 

exercerem o livre pastejo. Ambos os grupos receberam uma porção 

diária, dividida em três refeições, de 5 Kg de ração ao longo do todo 

período em estudo. 

Foram considerados casos de síndrome cólica todos os animais, 

atendidos no Hospital Veterinário da instituição, com sinais clínicos de 

dor abdominal e diagnosticados como dor de origem gastro-entérica. A 

coleta das informações específicas de cada caso foi padronizada por 

Fichas Clínicas de atendimento de Síndrome Cólica Equina, criada por 

Laranjeira et al. (2009a), em estudo anterior sobre síndrome cólica em 

equinos de uso militar. 

Para a análise epidemiológica foram calculados os coeficientes de 

incidências e risco relativo, conforme preconizado por Pereira (2012).  

Resultados 

O número de casos total de SCE, os Coeficientes de Incidência, e 

o Risco Relativo ocorrido no rebanho durante o período de cinco anos 

de estudo estão apresentados nas tabelas a seguir:  

Tabela 1. Números absolutos de casos de SCE no rebanho como um 
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todo e separadamente nos Grupos (E e SE) estudados entre 2010 a 
2014.  
 2010 2011 2012 2013 2014 Casos acumulados em 

cinco anos 
Grupo E 8 18 8 5 3 42 
Grupo SE 3 15 4 4 6 32 
Rebanho 11 33 12 9 9 74 
 
Tabela 2. Coeficiente de Incidência (em casos de SCE por 100 animais) 
SCE no rebanho como um todo e separadamente nos Grupos (E e SE) 
estudados entre 2010 a 2014.  
 2010 2011 2012 2013 2014 Incidência acumulada 

em cinco anos 
Grupo E 17,8 40 17,8 11,1 6,7 93,3 
Grupo SE 2,2 11,2 3 3 4,5 23,88 
Rebanho 6,1 18,4 6,7 5 5 41,3 
 
Tabela 3. Risco Relativo (RR) do Grupos E em relação ao Grupo SE no 
período de estudo.  
 2010 2011 2012 2013 2014 RR acumulado cinco anos 
RR  8,1 3,6 5,9 3,7 1,5 3,9 
 
Discussão 

Observou-se que, durante todo o período de observação, o Grupo 

E teve maior incidência de SCE comparado ao Grupo SE. O Risco 

Relativo do Grupo E, em relação ao Grupo SE, foi de 3,9. Tal fato denota 

que os equinos mantidos estabulados tiveram risco 3,9 vezes maior de 

desenvolverem SCE quando comparados aos equinos em regime semi-

estabulado. Tal achado corrobora o observado por Laranjeira et al. 

(2009a), que comprovou que a estabulação e a restrição de acesso a 

volumoso em equinos de uso militar eram fatores de risco para a SCE.  

Os equinos estabulados, além de poderem ter seu bem estar 

comprometido por não exercerem o pastejo e convívio social, além de 

poderem estar submetidos a falhas de manejo nutricional. Tal fato vai de 

encontro ao observado por Leal (2007), que comprovou que equinos 

militares em regime estabulado sofrem de estresse crônico, ficando mais 
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predispostos a desenvolver comportamentos anormais (vícios) e 

episódios de síndrome cólica.   

Conclusão 

Conclui-se que os equinos estabulados, durante o período de 

estudo, estiveram sob maior risco de desenvolver SCE em relação ao 

semi-estabulados. Desta forma, a estabulação foi um fator de risco para 

ocorrência de SCE no rebanho. 
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