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Introdução

As enfermidades do trato reprodutivo, especialmente 
do útero e trompas, têm sido indicadas como causa de 
esterilidade e infertilidade. Elas acarretam sérias perdas 
econômicas, que se traduzem no decréscimo da 
eficiência reprodutiva, caracterizada pelo aumento no 
intervalo entre partos, maior número de serviços por 
prenhez, atraso no progresso genético dentro da 
propriedade, o que refletirá nos ganhos do 
equinocultor. 

O prolapso de útero é um evento pouco comum nas 
éguas que se caracteriza pela exteriorização, no pós-
parto imediato, de todo o útero. As causas principais do 
prolapso uterino são a atonia do útero, partos distócicos 
ou laboriosos, edema exagerado dos órgãos genitais, e 
éguas com idade avançada, cujos ligamentos uterinos 
encontram-se bastante flácidos [1]. 

Os sintomas são locais e gerais. Localmente, se 
observa a exteriorização do útero que pode apresentar 
ferimento extenso ou grandes lacerações, o que torna 
extremamente desfavorável à chance de recuperação 
total do animal, inclusive no que se refere à fertilidade 
futura. Os sinais gerais são desconforto e intensa dor 
devido à distensão do útero [1]. A égua rapidamente 
pode entrar em choque neurogênico e morrer por 
insuficiência circulatória periférica. 

O diagnóstico é dado apenas pela observação do 
útero exteriorizado imediatamente após o parto. Ocorre 
intensa contração abdominal, semelhante aos 
movimentos de expulsão do feto no momento do parto
[2]. 

Objetivou-se expor sobre a patologia, que apesar de 
não ser frequente acarreta grandes prejuízos para o 
criador, tendo em vista sua importância na Medicina 
Veterinária Equina devido, principalmente aos atrasos 
reprodutivos.

Material e métodos

Foram atendidas duas éguas no Hospital da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco no período 
de 01 de dezembro de 2008 a 01 de março de 2009. 

O primeiro animal de nome Mensalina, SRD, 10 
anos, 300 Kg, pelagem castanha, foi atendido dia 5 de 
dezembro de 2008. Apresentava histórico de aborto há 
um dia, com a gestação de oito meses, 
aproximadamente. Foram realizados exames clínicos, 
porém não foi solicitado nenhum exame laboratorial.  

O segundo animal de nome Belíssima, SRD, quatro
anos, 300 Kg, pelagem castanha, foi atendido no dia 16 
de fevereiro de 2009. O proprietário relatou que a égua 
pariu na madrugada do dia 14 com sete meses de 
gestação e, em seguida, apresentou o prolapso. Foram 
realizados exames clínicos. O animal teve alta apenas 
no dia 20 de fevereiro de 2009. 

No primeiro animal observou-se ao exame clínico, 
paciente em estação, calmo, com o estado nutricional 
regular, linfonodos sem alterações; freqüência cardíaca 
com 54 batimentos por minuto (bpm); mucosas 
normocoradas; Tempo de Preenchimento Capilar 
(TPC) de 2 segundos; frequência respiratória com 24 
movimentos por minuto (mpm); movimentos intestinais 
presentes; temperatura retal de 38,2 oC; sistema 
respiratório e digestivo sem alterações. No entanto, 
apresentava útero exteriorizado, com mucosa 
hemorrágica (Figura 1). Não foram solicitados exames 
complementares. 

O segundo animal apresentou-se em estação, ativo; 
com estado nutricional bom; linfonodos sem alterações;
frequência cardíaca com 80 batimentos por minuto 
(bpm); mucosas normocoradas; frequência respiratória 
com 32 movimentos por minuto (mpm); movimentos 
intestinais sem alterações; temperatura retal de 37,9 oC; 
sistema digestivo e respiratório sem alterações.
Apresentou útero totalmente exteriorizado (figura 2). 

Como protocolo de tratamento para ambas, foi
utilizado 1,5 ml Acepromazina mais 4 litros de solução 
fisiológica (NaCl 0,9%); Lidocaína mais 25 UI de 
Ocitocina. O útero exposto foi lavado e imerso em água 
morna, administrando Furacin® pomada e foi colocado 
na sua posição original. Foi feita sutura de Buhner, 
administrou-se 150 ml (50%) de glicose (junto a 
solução fisiológica) e 250 ml de cálcio de forma 



endovenosa.  Prescrição: Um soro antitetânico 5000UI, 
e Pencivet Plus® (Cinco frascos). 

Resultados e Discussão
Segundo Thomassian [1], lesões uterinas extensas, 

com lacerações e hemorragias tornam-se imperiosa a 
amputação do útero e apesar das perdas econômicas, 
que se traduzem nas perdas dos conceptos, ou seja, no 
atraso reprodutivo dos animais, no caso supracitado o
prognóstico para ambas foi favorável, visto que os 
animais foram tratados em tempo hábil não acarretando 
maiores danos as éguas, já que as lesões uterinas 
decorrentes do prolapso foram discretas, e o prolapso 
foi reduzido, ainda concordando com Thomassian [1].

A antibióticoterapia sistêmica foi utilizada a fim de se 
evitar uma posterior infecção uterina, pois segundo 
Radostits et. al. [3], o trato genital da égua apresenta 
particularidades especificas existindo algumas mais 
susceptíveis às infecções.  As éguas receberam alta  
após a recuperação da sua condição fisiológica ambas 
poderão retornar a vida reprodutiva normal.  

Agradecimentos

A todos os que contribuíram direta e indiretamente 
para a elaboração desse trabalho, em especial aos 
estagiários da Clínica de Grandes Animais da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Referências
[1] THOMASSIAN, A. Enfermidades dos cavalos. 4ª Ed. São Paulo: 
Varela, 2005. 573p.
[2] GRUNERT, E.; BIRGEL, E. H.; VALE, W. G.; Patologia e 
clínica da reprodução dos animais domésticos: Ginecologia. São 
Paulo: Varela 2005. 551p.
[3] RADOSTITS, O. M; GAY, C. C.; BLOOA, A. C.; HINCH 
CLIFF, K. W.; Clínica veterinária: um tratado de doenças dos 
bovinos, ovinos, suínos, caprinos e eqüinos. 9ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 1737p. 



Figura 1. Prolapso uterino, evidenciando a mucosa hemorrágica. 

Figura 2. Prolapso Uterino






